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Gedenkujeerdige Brasiliaense zee- en lantreize .. .Beneffens een bondige beschrijving

van gantsch Neerlants Brasil...En inzonderheit een ^ijtloopig verhael der merkuiaar-

digste voorvallen en geschiedenissen, die zich in d'oorlogen en opstant der Portuge-
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"The author lived nine years in Brazil(1640-49),chief ly in Pernambuco.in the

service of the Dutch Uiest India Company.The account of Brazil contains .any pre-

cious documents.and includes the history of Brazil from its fxrst ^^scovery by

tul Portuguese.both civil a .ecclesiastical" .
(Rodriguez) .The author is cansidered

the best authority for that period.Af ter>.ards he entered the service of the

East India Company and re ained from 1655-'71 in Ceylon a. Batavia. Among the very

fine plates.especially the vieuis of old Batavia are very interesting.
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JOHAN NlEUHOFS

Gedenkweerdigé^

BRASILIAENSE
ZEE- en LANT-

R E I Z E.

A\ hetgeen op dezelve is voorgevallen.
•

Beneffens

Een bondige befchrijving van gantfch

NEERLANTS BRASIL,
Zoo van lantfchappen, fteden, dieren

, gevvaflen , als

draghten, zeden en godsdienft der inwoonders

:

En inzonderheït

Een wijtloöpif?; verhael der merkwaardigftc voorvallen

en gefchicdeniiïen , die zich , geduurende zijn negenjarigh

verblijf in Brafil , in d'corlogen en opttant der Portugclèn

tegen d'onzen , zich Tedert hec jaer 1Ó40. toe 1649.

hebben toegedragen-».

DoorgaemvercUrtmet vsrfcheide afheeldiv^en t na''tlevenalda?r ^etckent.

fi^ M STERDAM,
Voor deWedutvevan Jacob van Me u xs .óp dé Keizers gracht ï68i.





Q^^ier ::i'ctr c/v- ci'^Os c\iro^ na /iet J^ecj'^e/i a£cTer?iizaïd

;

cTWi tv^^, 9/i' jtelf^dc' t^aaf?i c'^rmeeit Aee/t :étrcrr ztrri daa(^^

£e/2 '^èic ^/:c/:t u-,'~c>aar /7ei-'\^aafi.c7zt r-i-st,cn é-aaCö

,

Qi}v-crr Omje/^o^, C/^za/id?met ^uystcr cr2->~efXaAéeri ;

S^li/t£r uyt aart leX^r ecfvdve ^rte ojrlirt/tcn .^/t-.









cAen den Edelen , Groot • Achtbaren Heer,

de H E E R

NIKOLAES WITSEN,
Burgermeefter en Raedt
derftad AMSTERDAM.

T)ele Groot - 'L/Schthare Heer.

Eindelijk komt dit laatftc Werk van mijnen

^ ,^ _ Broeder, na lang vertoeven, zich aen Uw.
êiié^fiki^l Edele Groot-achtb. vcrtoonen : want zoo veel

tijts wert 'er toe vercifcht , fcer het kon voltooit worden , in-

zonderheitomdegroote menigte van fchetfen en tekenin-

gen, die door kunft-platen in prent afte beelden waren.
Wonderwel bcfloeg hiertoe, dat het d eere heeft mogen

hebben, van juift op cenen zelven tijt in hét licht te komen,
op den welken Amftels-bürgery Uw Ed. Groot-achtbaar-

heit, met een algemein benoegen en toejuigen, op 's Vader's

Voetftappen, den hoogen trap van Burgermeefterfchap ziet

beklimmen: aangezien het daer door,ter goeder uure,de ge-

Icgenhcit quam aan te trefFen,om door my, onderUw Ede-
len Groot-achtbaren naam, aan den dagh gebracht te wor-
den , en deze geringe papieren , met dien tijtel voor acn,

tot meerder glans en luifter , te doen blinken.

Doch voornamentlijk heeft my ook dit doen beftaanUw
Ed. Groot-achtb kundigheid , in de ftofFc van des Schrij-

versWerk : dcsgelijx het naaukeurig en bezadigt oordeel,
dat Ed Uw Groot-achtb , in het bezichtigen van het zelve,

zoo als het by den Schrijver ontworpen was , zich gewaar-

dight heeft daar over, tot lof,tc vellen: waar door ditWerk
ongetwijfelt by eenen ieder des t'aengenamer zal opgeno-
men wórden. Grotelix vond ik ook my daer toe verplicht,

door d eere en vriendfchap : waar mede Uw Ëd. Groot-
achtb. den Schrijver en de zijnen al over lang heeft belie-

ven tb begunftigcn : welker werking in wclgcBoorne zielen

ook met de dood niet ftcrfFelij kis. *
3 Ik



OPDRACHT.
Ik heb dan de vrymoedigheit genomen , om met onder-

danige ootmoct aan Uw Éd. Groot-achtbaarheit deze laaftc

fchrihenvan mijnen Broeder, -aan te bieden en op te dra-

den : zijnde het verhaahvaardigfte van het geen hem op zij-

ne lan ^duuri^e zee- en lant-reizen in de v/ijtftrekkcndc en

verre ^Telc^^ene geweften van Ooft- en Weft-Indien is voor-

gekomen , zoo van de voornaamfte gcfchiedeniflcn en oor-

logen, die by zijnen tijt, en meercndeels in zijn bywezen,

voorgevallen zijn , als van vcrfcheide en veelvoudige o

vreemdighcdcn en wonderen der natuur.

Degeïecrtheitis ongeacht, wanneer de beftierders van

den lande daar gene voorftaanders en befchutsheeren van

zijn. Ook vei^flaeuwtd'yver der fchrij vers, en deluftvan

de werelt met wat nieuws te voorfien wort hen ontnomen

,

indien d'opperhoofden des volks gene kenders en mede-

lieHiebbcrs van zoo vele nooit gehoorde zaken zi)n , die

noch dagelix bekent worden,en zich inde natuur vertonen.

En alhoewel Uw Ed. Groot-achtb. met een kloeknaoe-

digen en onvermoeiden yver, zaken van grooter gewichtc,

ten dienfte der Stad,
(
gelijk voor henc van dezen Staat)

waarneemt, tot welker befte de tijt te koftelijk valt , om met

dingen van klein belang verfleten te worden , zoo twijffel ik

evenwel niet, ofUw Ed. Groot-achtb. zal niet nalaten , tot

voldoening van een geleerde en deurgearbeide nieuwsgie-

ri^hcit , die boek te doorbladeren, en, onder zoovele zelt-

fame en niet min waarachtige zaken , altemcts iets vinden

,

dat Uw Ed. Groot-achtb. behagen zal : naerdien de kennis

zoo wel van dezen ftaet, als van vreemde landen en voorval-

len , niet onder de minfte van uw Ed. hoedanigheden zijn.

Ondertuiïen wil d' Almachtige God uw Ed. Groot-achtb.

een lange reex van jaren , in gezontheit en voorfpoet , tot

welftant van deze Stad en 't Lant , laten regeren : en neme
uw Fd Groot-achtb. dit papieren werk met zoodanige ge-

negentheitaan,als het aan uw Fd. Groot-achtb met fchuldi-

se eerbiedi2,heit wort onaedrao;en vanUw Ed.Groot-achtb.

Den 4. van Sprokkel- Ootmoedi^en en onderdanigendienaer

^'''^'^'^^'' Hendrik NiEUHOF.



INLEIDING
tot het Werk

aen den

L E S E R,

|Ft is nu ontrent negentien jaren geleden

dat mijn broeder , loan Kimhofy voor zijnen

C^ B^a^^K ^j tweeden tocht , na Indien gereid was, als

§^ ~.UMM,,j ^^^""^^^ ^y '^y zi)nebe(chrijvinge,entei'
^m nsf^Jtl ^ keningen van Sinaen d'Amba(ïadeaen dtn.

Sincfen Keifer,in handen liet: dewelke^

door het verzoeken aenhouden van vele

'liefhebbers, ook gedrukt,en vervolgens, in.

zesderhande talen , meermalen herdrukt is. Daer en boven
was mijnbroederte voorc niet alleenlijk in Brafil, op'teilanc

St Thomé enandere plactfen geweeftrmaer heeft zedert ook
noch verfcheide geweften van Afie bezocht, tot het jaer 1071.

wanneer hy wederom in Hollant is aengekomcn , mede bren-

gende alle zijne fchriften, teikcningen, en andere rariteiten,

(vanwelkezommigedegrooteZeeal zesmaelmct hem over

gezworven hadden) die van vele kcnders en liefhebbers gc^

oordeelt wierden, waérdigh te zijn om in 't licht te komen:
daer mijn broeder nochtans , ord reden , niet geerne aen wil-

de, om daer düor het oordeel van zommige nooit vernoegh-

de lezers t'ontgaen. Ik heb nochtans niet kunnen lijden,

dat zoo vele fraeie, en met zoovele moeite by malkander ge»

brachte dingen , zouden verfmoort blijven : dacrom hcbbc
ik, alszijnnaefte bloet,het mijne plicht gerekenttc zijn, deze

Icvenlooze fchepfelen aen den dagh te brengen , en daer aen

zoo veel arbeits te hefteden , als tot een eerlijke geboorte van
noode was.

Aen de waerheit van hetgeen , nopende den oorlogh

en opftant der Portugefen tegen d onzen , -« ijtloopigh

verhaelt wort , behoeft niemant te twijfelen : alzoo alles

van woort tot woortuit dedaghelixeenfccrete notulen , die

op het Re^iffby d'Ed. Heeren Hooge Raden, Benünk Hamely

Ticter 'Boó^ Mrben'Bulleftrate j&c, gcduurende mijn broeders ne-

genjarigh verblijf in Brafil, gehouden zijn, als ook uitdeorigi-

nele brieven en andere befcheiden, getrokken is.

Het gene vorders by hem verhaelt wort,is na de nackte waer-

heit, en niet met fabelen of vergierde vreemdighcden geftof-

fccrt : hoewel zommige hun niet vernoegen met de waerc



gcfcliapenhcit der zaken, zooaMezijnofgcichicJcn kunnen:
alsot denaruurende kunftnietgenocgh wasomzulke IicrfTcns
te voldoen Zoodanigcn, zegge ik, en zullen hier haer crenoc-
gennkt vinden: niaer eerder in eenige Romans, alsAmadus
ofdiergclijkc. Ên alhoewel mijn broeder, als gezeit is, in Braiil
St. Thomé, en daerna in Perfie, Gamaron

, Malabaer , Madura'
KoromandcI,ZeyIon, Malakka, Sumatra Java, Amboyna',
TayowancnhctmachtigeChina, alsook in vele voorname ei-
landen en andere plaetlen gcwccd is, zoo heeft hy nochtans
zulke ongelooflijke zaken,en die tegen de redenen zijn, zelf niet
gezien, als zommige wel verhalen : want , als hy , onder anderem China ecnige googhelaars zagh zoo verhaalden zy noch vaii
cenen, die een kluuwengacren in de lucht wierp, en het einde
vanden draat indehantvafthield,enhemdaar bj, uithet crc-

zicht^indeluchtwiftoptcpalmcn: waaropdan een gerucht v-m
oorloggehoort wicrt. Armen,beenen,en ftukken vaq 't lichaam
quamenuicdelucht-ncervallcn

5 dewelke al bloedende in een
mande gelmeten wierden : en dezelve omgeftulpt, zooquam
daar dezelve perzoon wederonder van daen,en levendigh voor
dendagh. Iklaet van zulke t^gen denatuurftrijdendeltoffcen
diergclijkevreemdigheden,en vandeze Schriftendebefcheiden
lezer oordeelen.

Ik heb ook zijn laefte tocht, tot hy aen 't eiland Madagaskar
aenlandtgegaenis, mt zijneigcnbrieven,enuit hetjournael
door zijn ichipper Reinier Klacfz. mede te rugge gebracht
hier achter aen laten volgen , om alzoo het begin en het cmde
van al zijn tochten te hebben. Zijn cerlle werk was de befchrii-
vinge van dcSincfeambafladcenditzijn tweede, en laefle werk
IS deze Brahliaa nfe en Ooftindifche zee en lant reizc,enmet een
al het ^Qcn

, datwy van hem te verwachten hebben
De Lezer en zal niet qual ijk nemen, indien ik, tot^^edach-

tcnis van een eenigen en zoo wacrden broeder,van zijn perzoon
een woort kome te fpreken. Hy is geboren in het graeffchap
Benthem,tot Ulfen, (alwaar zijn vader, broeder en zwa<^er
borgermeeflers zijn geweeft) van eerlijke en dcughtzame ou-
ders

,
cngenoegh van aanzienlijke maeghfchap , in 't jaar 1 1 g

den 2z.July Hy was begaaft met een goetverftantenandcre
dcltige hoedanigheden

j luftigh en vrolijk van aart, en aanae-
naaminommegangi een hefhebber vandcpoery,tcikcnkunft
en mufijk. Hy (prak vcrfcheide talen, en had groote luft in
verre en vreemde landen te bezien en t'onderzoeken Wat
amptenen bedieningen hy buiten Europa, in Brafil, en Ooftin-
dien beklcet heeft, zullenop haarplaatfe verhaal t worden.

Hendrik Kieuhcf.

Nau-
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JOHAN NlEUHOFS

Gedenkwaerdige

BRASILIAENSE
ZEE- en LANT-REIZE.

NiVi'hofs

Ven rek

na Bradl.

Storm.

Es jaers'zeftfcn hon-

dert en veertigh be-

gaf ik my in dienft

van deWeft-Indifche

Maetfchappy voor

koopman,om na Bra-

fil te varen. Ik ging dan den vieren

twintighften van Wijnmaent , defTel-

ven jaers, met het fchip het Roo Herr,

geftoffeert met achtien ftukken,en be-

mant met honderten dcrtigh koppen,
zoo bootsgezellen als zoidaten, uit

het Teiïèl t'zeil. De fchipper was
Klaes Jelles van Durkerdam. Met
ons liepen verfcheide fchepen na

Vrankrijk, Spanje ea de Straet.

Den zevenen twintighften, tegen

denavont, fcheiden de Franfe fche-

pen van ons af, en wy vervolghden

onze reize met goeden voorfpoet.

Den achten twintigften paflcerden

wy het kanael, tuffchcn Vrankrijk en

Engelant, lang hondert en twintigh

mylen.

Den negen en twintighften overviel

ons een (chrikkelijke ftorm. Men moft

demarszeils, als ook de beide bonet-

ren, innemen. Het fchip wierdt door

de felheit en gewelt der wint zoo ge-

weld igh geflingert, als ofhet een boot-

je was : zoo dat men gaen noch ftaen

kon. Het krackte al wat'er aen was.

De baren verhieven haerzoo ijzelijk

hoogh , dat het den genen , die zulks

noit gezien hadden , een fchrik aen-

joegh,en fchenen met haerfchuimtot

aen de wolken te ftuiven.

Wy raekten door dezen ftorm , die

den gantfchen dagh duurde , en tegen

den avondt eerft wat bedacrdc , een

groot eind voort , zonder wy , God zy

gelojft, zonderlinge fclude geleden

hadden. Doch de zee ging evenwel

nochgcweldighholen ongeftuimigh.

Des anderen daeghs vingen de
maetseen houtfnip, en wilde duif

,

en verfcheide lij fters, die door ftorm

van de wal afgerackc, en zoo door de
wint in zecgedrevenwareniwaer door
zy hetfpoor byfter raekren,en zogren
hun leven boven op 't fchip te bergen^

daer 2 y het verloren. Zy waren ,door
het lang vliegen , zeer moe en mat ge-

worden, en daerom licht te vanden.

Deneenen dertighften hadden wy
de hooghte van vijf en veertigh gra-

den. Noorder breete. Toen wiert aen
ieder man van het bootsvolk een kaes
van zeven of acht pont voor de gant»

fche reize uirgedeilt : daer ieder die

na fnijdenmoght.

Des morgens, den eerften van
Slaghtmaent , vingen de maets een
tonijn Gfzee-verken,meteen harpoen
in 't lijfte fchieten. Hy was zoo groor,

dat naulix vier mannen hem konden
overhijzen. De vifch fmaekt niet zeer

aengcnacm:maertranigh:wneromnie-
manr, als die ter zee gewent is, en niet

veelververfching heeft, de zelve ee-

tenkan.

Dezeviftchenquamfndaerna met
mecnighte om het fchip : maer wy
hadden 2,00 veel aen d'eenc , dat nie-

mant lufthadde om meer te vangen.

Met het dalen van de zon, zetten

wy onze kcers, dewijl de wint begon
te ruimen , zuidweftwaerts,en fchei-

den toen van eenige Straets-en Spacns-
vaerders af, die door den geleden
ftorm met van on^ gerackt waren.

Den tweeden en derden waeide hec
geweldigh hart, met blixem endon-
der: waerom men demar.szeils moft
innemen. Ook was ht t fchip dcorderi

vorigcn ftorm zoo lek geworden, dat

a wy



Storin.

4 GEDENKWAERDIGË
wy in een etmael negen duizcntfleken gingen'er met ccnige ontfteltlieit na
pompen mollen

Den vicrJen waren \vy opdehoog
te van vecrtigh graden endertigh mi

toe , als of zy zouden gewipt wor-
den ; zoo dat die noch langh daer na
gene dccgh hadden. Eenigen, dic

'e
nuiten. Ontrent den middernacht be» niet veel daerom gaven, lieten zich d.

gon deftcrkc wint zich zoodanigh te ;
vierde mael noch eens voorde fchip

verheft'en, dat het ijzchjkom te zien t
peren koopman doópen. Wy gaven

was. Den eencn nji Honden wy op
^

acn ieder' bak een flapkan met Spien-
zoo hooge watcrbcrgen , als of wy
fcheenen mdc wolken tczullen rijzen,

en dan daelJen wy weder als m den af-

gront neder: dat fchri'xkclijk in den

naeren en diiifteren nacht was: daer

men niet als byblixem zien kon. Het
fclieen niet anders, als of de lucht en

het water zich m een verfmolt : en de

zeefpceldcmetde groote fchepen als

of her model ieh Lil pen waren

Wy zagen boven op de fteng van

fche wijn voor hetdoopen
: waer mee

deraaets zich heten gezegtren , en wy
vry waren.

Maer dewijl mr dit doopen dik-
wils groot krakeel en gefchilontftaet,
zoo htbbcn de Hceren Bewmrheb-
bersfèdcrt dietijdt wel uitdrukkelijk
dit doopen verboden : 'ten zy door
ordre van het gerecht. Ook z<.u hec
geen, dat de maets den genen, die niec
gedoopt wilden worden, qiiamcn t'ei-

hetfchipeenigelichjes flikkeren, die Ichcn, minnelijk moeten afgevordert
de varent luiden vrede-vuurtjes noe- worden,

men, endcngenen,d;e dezelve noit Den zeftcn was de koers Zuid-
gezien hebben, vreémt voorkomen, zuid-wcH, meteen ftijve koelte. Wy Tu"kTh^
Men oordeelt deze vrede- vuurtjes

,

zagen te Icefwaert van ons twee fchee- fche^e"^

eenige vetachtigc dampen te zijn, die

door den ftorm van lant , en door de

krachtige beweging in brant raken en

aengelteken worden , en zich dan el-

ders aenzetten , en zoo lang, als de

damp duurt, of verteert is, branden

,

en dan, zondcreenige brant temaken,

uitgaen. De zeeluiden houden deze

vuurtjes voor een goet teken, en de

ftorm, op hun verfchijning, op zijn

hooghftete zijn : gel ijk ook gebeurde:

want van dien tijt afbegon de ftorm te

minderen.

Wy vonden, na hetweerafgcno-

men en bedaert was, twee lekken voor
indeboegh,die wy, tot onze groote
blijtfchap, datelijk flopten , en an-

ders ons veilicht in groate verlegenis

zouden gebraght hebben.

Komen Den vijfden pafleerden wy de Bar-
voorby jgj ^ op Jq hooghte van negen en der-

tigh graden : alwaer een ieder, van wat

pen
,
die met volle zeilen op ons af-

quamen, en Turkfchefchcepen wa-
ren

, gelijk wy terecht vermoer had-
den

: naerdien die ontrent deze (treke
zich veel onthouden. Na wy fchecps-
raet gehouden , en vaft gcftelt hadden,
ons tot den lellen man te verweeren,
dewijl'er anders gene kans was, om
onze flavernye t'ontgaen , zoo maek-
tenwy datelijk den overloop klacr, en D'crde

het grofgefchut vaerdigh.Musketten, Xot
pieken

, zabels en wat tot zulken han- fl«n te-

teering van noode is, wiertvoor den ^^^21'--

daghgehaelt. Voorts wiert debi'oct-
'''" '*''

vliggc ontvouwen, op alles goede or-
de geltelt, en de trompet, om elk ten
ftnjde aen te moedigen , opgefleken.
De/chippermoll in zijne koy blijven
leggen

j dewijl zijne oude quetlure in
zee weder opgebroken was, en daef
doormet gaen kon : want hy was voor
hene m 2-ijnc knie gefchootcn : maer

gelegenthcit en ftaethyook zy,door qua lijk genezen

het fchcepsvolk in zee gedoopt wort,
|

De Kommifl:iris,Fr/7w^w> Z-^eers^
'ten waer hy te vore daer gepaneert,j vertrok zich, om zijnen hoogen ou-
of het doopen, voor het een ofander, derdom, na beneden, cnzeide: Ik ^a
te geven , afgemackt hadde.

|

met mijne vroti x- en kinderen na benc-
Men bindt den genen, die gedoopt den, orn met mijnegchcdmtot God voor

zal worden, met een touw wel vaft onstevcchten.

om den middel, en hijft hem tot aen Dusquam danondcrtufTchenal'fpc
de nok van de reeop,en lacthemdan biet en laft op my alleen aen,dieook al
over hals over kop , zoo in de zee, tot

drie malen toe dompelen. Zommigc
het vol k tot dapperheir,en voor ons le-
ven en vry heit, tot den Icften man toe

te



ZEË-cn LANT-REIZE.

tegen z.

Turkfche

fchepcn.

te vechten , vermaende. Voorts be-

val ik, niet te fchieten , voor zy by ons

waren , en dan wat paflen te raken
j

dewijl wy zwak van volk waren, ten

aenzien van de Turken, die groote, en

wel bemande en gewapende oorlogs-

fchepen hadden.

Ondertuflchen qnamen de Turken,

ontrent den middagh , als twee leeu-

wen, recht op ons acn. Eerft hadden

zy een prinfle vlagh gevoert ; macr
lietcn,dicht by ons kümende,de bloet-

vlagh waeien.

Getegiit D'Admiraelgaf uitdetweevoorfte

(lukken datelijk vuur: doch raekte

ons voor d'eerfte mael niet, door het

flingeren van het fchip: naerdien het

fchieten dan zoo wis nietgaet : maer
trof ons evenwel de tweede male zoo-

danigh, datdebazaens-rec bynaacn

twee einden was. Ondercuflchen

raekten wy malkanderen op zy. Toen
docht het ons ook onze tijt te zijn, en

wy bliefen hem met de heele laeg in de

zy rdaermedc wyongetwijffel tonder

al den hoop wat raekten : want dewijl

de Turk lichter geballaft was als ons

fchip, zoo was hy ook beter te tref-

fen. Maer de Turken bleven ons ook
nietfchuldigh.' want de kogels van 't

kanon en musketten lagen als hagels

opons fchip. En dewijl d'Admirael,

gelijk wy bemerkten, eenfcheutonder

water , t'onzer geluk , gekregen had,

zoo had hy daer zoo veel mee te doen,

dathy ons niet aen boort dorft klam-

pen: maer wat afdeifde.

Hierentuflchen vermaenden wy
eikanderen nochmaels, tot den leden

man te vechten,en dronken,om des te

beter gemoet te zijn, daer opeens
den wijn luftigrontom: daersommi-
gen een deel boflèkruit in ftorten , om
des te ftouter en onvertzaeghder te

zijn. Ik volghde dejreftal mee.

Dacrna quamen zy beide weer op

ons af, met den Vice-Admirael voor

aen, enfchoten zeer fchrikkelijk met

kanon-kogels , fchroot en uit musket-

ten, en fcheen de lucht in vuur, vlam

en rook te (laen. Onze kajuit raekte

van boven heel wegh : zoo dat wy on«

derden blaeuwen hemel Honden. Ver-

fcheide touwen en zeilen wierden

fchadcloos gefchooten. Ook ging het

fchip nietvry.

Ik had eerft een zabel in de vuift,

om orde te (lellen: maer ziende, dac
de Turken , zoo lang zy op ons fchip

niet waren
, gene fchadc konden doen,

zoo nam ik een musket in dehant.

Wy vulden de musketten met koe-
gels, en loften die geduurigh op de
Turken; zoodat ikcenigc weken daer
na de fchouders, door het hert ftooten

van het musket, noch wel voelde.

Terwijl wy dus doende waren,komt
een kanonkogel met ecnfchamplcheut
tegen *c musket van eenen, die by my
(lont, dat zijn musket met zulken
kracht my voor mijn borftftict, dank
ruggeling terneder viti, en van my
zclven raekte. In het vallen hoorde
ik noch zeggen : Daer leidt de koop.

man al. Doch alzooik niet gequctft

was 5bequamik,na weinightijts, we-
derom by myzelvcn,en hacldc mijne
gelede fchade weer re deegh in.

De Turkfche Admirael (Icnt heel

breet acliterop het (chip, meteen tul-

bant op het hoofc , om orde te geven.
Ik belafle acn ons volk , om den zcl-

ven, indien het mogelijk was , van daer

te lichten : dewijl zy dan voort in'c

wilt, en zonder orde, zouden vechten.

Dit fcheen ons ook te gelukken : naer-

dien men hem , niet lang daer na , niet

meerzagh pronken.

OndertuiTchcn fchooten de Tur-
ken, in verlcheide gangen , geweldigh

op ons , dat onder het fchrceuwen der

Turken en gekerm onzer gequctften,

een fchrikkelijk en naer geluit gaf.

Doch door ons (lerk tcgenwcer bieden^

vreefden zy ons acn boort te klampen :

ook willen zy niet , hoe (lerk wy wa-
ren, of hoe wygezint waren, 't zy hec

fchip te laten fpringen, of het aen hen
over te geven : want als zy het t'cikens

zochten te doen, en wy met de lont

in de hant riepen, dat 'er de roode haen

na kraeienzou, indien zy ons aen
boort leiden, zoo riepen zy ons in goet

Duitfch wederom toe: dat zy ons noch
zoo niet verlaten zouden.

Men vernam ondertu(rchen hunnen
Admirael niet meer: maer wy zagen

de Turken zoet en zachjcs achter uit

deizen,met vcrfcheidc fchotendoor

hunne fchepcn. Wy zetten ook met
de (lijve koelte alles by ,om van hen af

te raken.

Inmiddels quam d'avondt cndui-

fternis ophanden : want wy hadden,

a z tot

\
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tot acn den laten avondt gevochten.
|

In het duiftcr namen wy een heel an- '

derenkoers, om vanene rurken af te

raken, en ui: het gezicht te komen:

gelijk ouk gefchiede : alzoo wy des

morgens nicmant meer vernamen

nochzjgen.

Wy dankten Godc, die ons zoo

genade' ijk en wonderhjk voor deze

(lèvernyc van zulke Barbarilche mcn-

fchen bewacrt , en ons ziilken hart ge-

geven had, dar wy den vyanden, die

ons zoo veel rcmaghrigh waren, had-

den kunnen wederll::en , en zoo ont-

komen waren. VVantdicr waSjmen-

fchelijker Nvijzegefproken, voor ons

geen docjikomen aen : naerdien d' Ad-

mu^el vier en twintigh, en de Vice-

Admirael twee (Tukken gefchucs voer-

de Daeren bo'en krielden beide de

fchepenvan volk. Wy daeren tegen

hidden zoo wemigh volks , en voer-

den nier meer alsachtien ftukkenge-

fchuts.

Wy bezagen cnsfchip, ofhetnoch

zoodanighgcfteltwas, om onze reize

dacr mee te kunnen vervolgen. Wy be-

vonden her onder water nochdicht en

wel , en vermaekten het boven, zoo als

wy in zee , onder het zeilen , bci1: kof-

ten, en vea'olghden onze rciz,e.

Na wy naulix de Turken ontko-

men, en mee het vertimmeren van ons

ontramponeerdefchip doende waren,

200 wierden wy den zevenden van

zulkcn herden ftorm beloopen , dat

wv gene zeilen konden gebruiken.

Wy hadden veel moeite met ons

fch'p , dewijl hec noch niet volkomen

hcrmaekt was: dochde ftorm duurde

niet lang, en het weer bedaerdc weder-

om. Aen ieder man wierdt toen drie

en een half pont hert broot voor ie-

der weke uitgedeilt : overmits het

week broot fchimmcligh geworden

was.

Den tienden waren wy op de hoogte

van negen en dertiggraden en dertig

ininuiren,ontrenttwintigh mijlen be-

wefte de Kanatifche eilanden : alwaer
zien <Jc 2ich de Piek , op het cilant Teneriffa,

kanane. heel klacr vertoonde. Men hout deze

bergheen der grootftevan de geheele

wcrelt re zjn: naerdien hy wel derde

halve mylcn opklimnens hoJgh is,

en kan wel zertigh mijlen verre in zee

gezien worden.

AER DIGE
Wy vervorderden' dus onze reize

,

tot den veertienden , zonder ecnige

merkwaerdige zaken tebejegenen, als

wanneer wy de Krcefts zonne-keer-

kring, ofTropicus Cancri , pafleer-

,

den.

Met den middagh begon het gewel-

digh hart te wacicn, met donJcr en

blixem : waerom wy onze marszeilen

verminderden, uit vreeze van een

grooter ftorm -, doch hec weerbedaer-

;
de in 't korc , en de winr gingleggen.

I

Deze rtreke,en wat verder, noemen Kroos-

;
zomniige vand'onzcn de Kroos-zte, "^^^

en de i^ortugefen , ineen zelven zin,

j
C^iar del Aragap Qoï La?gafo , cf

I Surguafu) dat is , zee van kroos : de-
i wijlaldaer, vand'achtiendetordeder-

fighftcgraet,Noorder-brcete, ( f, zoo

I

andere willen, vandetwintighde tot

de twee en drie en twintighfle graet,

I zeker zee-gewas, als kroos, op hetj^^oos-

water met den ftorm heen en weder gew«.

drijft. Daer ontrent zijn gene eilan-

den, ook is'crgeen gront te peilen , en
het is wel vier hondert mylen van de
kuftc van Afrika. Het gewas heeft

bieekcofpapegaygroeneoladen, die

fmal,dun ,en rontomzaeghswijzein-

gekerftzijn. Hetkrijght, tcrplaetfe

daer de bladen uitfchieten , ronde
bleekgroene bezien , zoo groot als acU
beften of pcpcr-koorens : raaer zijn

van binnen ledgh of hol, zonder
fmaek, en hebben geen zaetin.

Dit gewas lei r zoo dichrineen ge-

groeit en gevlochten, dat het te mets
defchepen kantegen houden, en ftil

duen ftaen.'t welk iemanr,die dacr niet

op verdacht is , des nachts vreemt voor
komt.

Als men daer in komt, heeft men
moeiteom daer weer uitte komen, of
m. n racet het deurkappéren dan rackc

1
men by wijle van het een in het ander:

{
doch wy hadden daer gene zwangheit

I

van: alzoo het op alle plaetfen, daer

I

wy door voeren, niet even dik lagh.

Men kan dit gewas met peper ea
zout, in plactfe van kappers, ecten.

Hetdrijft het graveel en water af.

Men ziet byna gene wortelen aen

dir gewas: maer alleenliik vertoonen

zich kentekenen van fcheutcn. Het
IS evenwel gcloofelijk, dat het in den
diepen en zandigen boefem der zee

groene en dunne wortelen fchiet:

hoe-
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Trayado
ofon-

Weer,

Vangen
veel vis.

hoewel eenigcn willen, dat dit gewas, diep in zee zienkan:desgelij'x' zietmcn
door den fnellen flroom der wateren, alle viflchen jdiealdaer veel zijn, zoo
die uic vele eilanden in den oceaen klein als groot, onder en boven dcor
vloeien, van het lant uitgerukt , en malkandcren, door het zilte water
t'zamen voortgefleept wort. Daer zwieren : dat vrecmtom tezienis.

men nochtans Uit het diep der zee in Ah men flechts een fcherpe en
eengevlochte bollchen van dit kruit kromme Ipijker , met een veer of iec

ziet opfchieten. anders daer aen gebonden , in zee laec

Denachticnden,opdehooghtevan hangen, dan hecftmen djtelijk vifch.

veertien graden , llierf een van onze Wy vongen onder andere ook een ko.
reisgenooten, die des anderen daeghs nings vifch, en zoo veel halfwaflen
buiten boort gezet wierdt. Men zeit

|

Dorades, als men ophalen kan.

dedooden altijtin zee met het hooft
j

Eindelijk emdighde dit weer, met
na het Ooften drijven : het welk ik een ftort-regen. De gantfche luchc
toen ter tijt ook zoo bevond.

}

was met dikke en zwarte wolken over-
Den twee en twintighften hadden trokken,

wy een geweldige travado ofon weer, i Den dertighftcn waren wy op de
met donder en blixem vermengt, en

j

hooghte van vier graden en een en
een fchielijke regen, als of het met em- veertigh minuitcn, en zagen wonder-
mers neergegoten wiert. Een travado }

hjk veel vliegende viflchen.

komtgewonelijkzoohaeftighop,dat
j

Den derden van Wintermaenthad-
mengenen tijt heeft om de zeilen in te

;

den wy de hooghte van een gracdt en
nemen jcnonftaet weldncmaelineen

i

dertigh minuiten , zagen duizenden
uur : waer over men geweldigh op-

\

van allerhande viflchen om onsfchip,
paflèn moet.

{

en vingen zoo veel als wy wilden.

Wy vongen aldacr vele vifTchen, als
{

Zommige wierden de buik opgefne-
Bonyten van twee voeten lang, Koret- den en ingezouten : en andere met pe-
ten, en veel andere vifTen, en een groo- peren zout gewreven , enby de fleert

te hay, diewy met alle man ophijf |in het want opgehangen, om in de
den, en met hantfpaken dooc floegen.

|

hitte der zonne te droogen.

Men haelden de hcrflêr.suit de kop,
|

Den vierden zagen wy met fchoon zfenhcj

die men goet houdt voor den fleen in
|

"sn klaer weder , in den dageraet , het
pénTdo^

deblazete zijn; maer de vifch wort, eüant öj Tenados^ of J". P0///0 by de ofs. Pau-

om zijne lelijke, tranige en fterke Portugefengenoemt , datzichvanna '"•

by als een zeil vertoont : macr doet
zich

, dicht daer by gekomen , mee
vijf hoogc klippen op.

Des middaghs hadden wy de hoog-
tevan drieën vijftigh minuiten, Noor-
der breete, en liepen het ontrent 5- ray.

lenbeweften om. Aldaer quamcn ver-

fcheide malle meeuwen op ons fchip

zitten, diealzoobyd'onzengenoemc

fmaek , van memant gegeten,

Den vier en twint igh Iten hadden wy
fchoon weer, vingen eenen vogel als

een reiger : doch wat kleinder, die

op het fchip quam ruften. Men zagh
vcrfcheide kleine vogeltjes, dieheen

en weder over het fchip vlogen.

Den zes en twintighften hadden

wyde hooghte van vijf graden en ze

ven en veertigh minuiten , en zulke
|

worden , om dat zy haer met de han
ftillezee, dat menook deminftebe- den laten grijpen. Zy maken mijnen
weging daer nietop zagh.

Wy vingen , dewijl het fchip lang-

zaem voortging, wederom een groo-

te hay ,en zoo veel vifch , dat het volk

die uit den goeden niet eeten kon , en

gene als de befte behield, en onder an-

dere konings-vifch.

Dewijl aldaer geen gront is , die de

zee onklaer maekt, zoo is die byftil

weer zoo helder, dat men een been of

iet anders , in het water gelmeten , wel

veertigh, vijftigh, jahondert voeten

engelaet, alsof zyiemant bijten wil-

len ; maer blijven evenwel zitten, en la-

ten haer vatten en dootflaen.

Den vijfden, ontrent tenelfuuren,

pafl'eerden wy de liny cquinoftiael i

alwaer wy desnamiddsghs vijf minui-

ten bezuiden waren, en niet van koude
behoefde te klagen. Het is aldaer veel-

tijts zoo ftil, dat zommige fchepen

leggen en drijven , eer zy daer henen

komen.

Men hecfc'er grootc hitte en wei-

a 3 njjjh
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ni^h goet en zoet warer : want het 1 het Rtgif derwaerts op de viflcheryc

water, d.it aldaer regent, en by wijle
j

gezonden hebben, die rijk met vifch

ccrft opgetrokken is , en door kraght geladen re rugh qiiamen. Nadcrhant

van de hcctc zon neergedrevcn wort, vonden de Hooge Raden van Bra

is niet al te goet. Dies men aldaer

zomtijrs grootc armoede uirftact, en

vele van de fchcurbuik wcghgerukt

v'orden.

Ontrent drie jaren na mijne aen-

L'omlte op Brafii, wierdt een Portu-

gees fchip onder de liny gevonden

drijven , daer niet een Icvendigh

menfch op was: mier waren alle o ver-

leden. Het had'er al zes weken ge-

dreven, als uit dedaghelixeacnteke-

ningkon gezien worden. Doch wy

quamcn gj'uk'righ door dezen oort,

en vingen gcduurigh veel vifch van

Verfchciden flagh : onder andere bla-

zers, een (bort van dikke viflc'ien , die

haren dikken buik vol waters zuipen,

en dan weer met opgefpalkten bek uit-

blazen. Zy houden dikwils de 1'chepen

langgczclfchap.

Dert achtftcn voeren wy met fchoon

weer voorby llha Ferdinando ofNe-

roriha.\n\ voorby zeilen vanditeilanr

zigen wy geweldigh veel gevogelt

door malkanderen zwieren, en zich

met fchoon weer vermaken. De vlie-

gende viflchen ftovenmet heele wol-

ken en fchoolen uitderzee, dewijl de

Bonijt,Koret en andere viflchen daer

achter her zaten.

Eilant I/ha Ferdinando of

ïl\(eronLi.

P vier graden bezuiden de mid-

dellijn , en ontrent vijfrigh mijlen

fil goet , een parthye Negros der-

waerts te zenden , onder het beftier

van eenen Gillis Venant, ten eindedie

aldaer de koft zouden vinden: en de

onzen midlertijt hunne magazijnen

van hen te voeden,moghten vcrfchoo-

nen. Zy bleven aldaer een gerUimen

tijtj en bezaeidcnheteilandt, om het

leven te behouden.

Na verloop van een jier ofander-

halve , wierden doorden Kaet van den
gerechte, op dit eilant eertige misdadi-

ge gebannen , die door hongers-noot

gedwongen wierden, het zelve te be-

bouwen: wacrtoehen eenighgereec-

fchap meegegeven wiert.

Den elfden des nachts waren wy,op
dehooghre van 2,evcn graden, tegen

het landrfchap van Goyana over , on-

trent twintighmylen beneden de ftad

Olinda. Niet lang daer na zagen wy
tegen den morgen het vaftc landt van
Brafil : doch hielden wederom in zee

tot den lichten dagh.

Den twalefden was het donker en
miftigh weeren weinigh koelte. Wy
zeilden langs de wal voor wint en
ftroom , en quamen noch voor den
middagh voor het RegifFjCn lieten het Komen

anker op zeven vademen watervallen:
j^e^,ff.

"

na wy zeven weken en een dagh onder
wecghs geweefl: waren.

Wy dankten God, die ons' zooge-
lukkigh van 2,00 veel gcvaers der woe-
ftcbaren, en flavernye der Turken en
woeflemenfchen verlofthad.

Ik voer met de boot, ncffens denO
vandevaltekuft van Brafil , 'leidt het kommijsen fchipper, noch dien zci-

eilant Uha Ferdinando oi Neronha.

Het wierdt voorhene, ontrent des

jaers zeftien hondert en dertigh , by de

venavontaen lant, om onze aenkom-
fte bekent te maken, en meteen de
brieven acn Graef Maürits en de Hec-

onzen bewoont -, maer ecnige jaren ren Hooge Raden te behandigen.

daerna heeft het nicmant daer gchou-
j

Ik bleefdien nacht aen lant , en voer

den: uit oorzake de ratten daer op in
|

des anderen daeghs wederom aen

zulken oneindelijken getale verme- j
boort.

nighvuldight waren, datdiealles, wat
I

Den vijftienden quam de Loots en

geplant en gezacit wiert , vernielden. '

braght ons in de haven van het RegifF,

Anderzints is het een zeer vruchtbaer 'daer wy acht en twintigh fchcpen en

eilant, zeer goetom farinha,millie,en i

twee jaghren achter het water-kaftcel

alle andere vruchten voort te brengen,
j

vonden leggen

Daeren boven is de zee daer ontrent
[

In het laell van Ooghftmaent , des "^itllkl

zeer vilchnjk. Waer over d'onzcn
|

jaers zertien hondert drie en vcertigh, "» hecei-

dacr zomwijlen eenige berken van I
ontfing ik orde van de Hooge Raden, x!"Ó^^^

om

Nieihof
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om met het jaght de Bruinvifch , na

het eilant St. Tiiomee re varen,dat met

potaerdegcballaft was, om daer mee
zwarte zuikeraldacr wit temaken.

Ik had laft zwarte zuiker wederom
te brengen , daer de geheele of meefte

handel van dit eilant in beftaet.

Ik ging dan tzcil, en quam, zonder

ccnige byzondere voorvallen onder-

weegs gehad te hebben , als zeer hart
j

weer, met fchrikkclijke donder, bli-

xem en ongemeene plasrcgen, den ne-

genden van Herfftmaent, onder du ei-

lant ten anker : hoewel ik niet voor

des anderen daeghs na den middagh

aen lantvoer.

Wat belangt de poracrdé , 't zy die

hare kraghr verloren had , ofdat daer

de zuiker zoo niet wilde gchandelt

zijn, zy was daer niet waerdigh.

Na een verblijf van vcertjen dagen

op dit eilant , vertrok ik wederom met

het jaghtjdattot lading zwarte zuiker

in had , na Brafil , en quam weder , na

eeneuitreize byna van drie maenden,

den derden van Wijnmaent op het

Reciff.

Eilant S. Thomé.

l_J Ét eilant van St.Thomé is rondt,
*- -* leidt recht onder de middel'ijn

,

en is ontrent zes en dertigh mijlen in

den omtrek groot. Het heeft in't mid-

den zeer hooge bergen, diealtijt met
fneeu bedekt zijn: niet tegenftacnde

het beneden op het eilant, van wegen
deflelfsgelegenheit onderden middel-

lijn, zeer heet is.

Het IS byzonder vruchtbaer ,inzon-

derheitinhet voortbrengen van zwar-

te zuiker en gcnber: ter oorzake de

fneeu , door de hitte der zon , onder

aen den berghfmclt,cngeduurighaf-

zijpert, en de zuiker-velden bevogh-

tight.

Daer ftondcn toen over de zcftigh

zuikcrmolens op dit eilant.

De lucht daer en tegen is'er zeer

heet, en zoo ongczont , als op eenigc

plaetfe vandcwerelr.

De meeften der onzen , die aldaer

komen, endes nachts aen hnt blijven,

fierven 'er, door deongewoonheitvan

de lucht : macrdie het deurltaen kun-

nen, worden heel oudt.

N T- R E I Z E. f

Des morgens trcktjdoor de hitte der

zonne,ecn damp uit het lacgoaertrijkj

die zoo vergiftigh is , dat geen vreem-
delingh die verdragen kan. De mifl:

duiirr tot ontrent tien uuren , als wan-
neer dezelve , door de kraghr der zon-
ne, verdwijnt. Dan is'cr de lucht ge-

zont. Diesik danalnjrzoo langcphct
ichip bleef, alzoo men in zee de mifl:

niet heeft, en voer, ab de miftovcr

was,acnlant.

Men heefi'er,het gantfch jacrdoor,

eenheetecn vochrigc lucht: behalve

in Zomer en Hooi-m.ien!:danvvaeien-

'cr Zuid-oofleen Zuid-wefle winden,

diekoeldcr z!Jn: hoewel dezonden
invvoondersaltijt des middaghs boven
het hooft is.

De vochtige dampen, die door de
hitte der zon opgehaclt worden , ver-

oorzaken quaetaerdige koorrfcn , met
koude en hitte door alle de leden : zoo
datden genen, die daer mee bevangen
worden, met grooie hoofrpijn en
krimpeniuden buik, binnen weinige
dagen fterven.

Zommigen leggen d'oorzake van
deze quale op het veel gebruik der
vrouwen , en andere op het drinken

van het zap van kokos- noren en hcc
flapcn op d'aerde. Maer de meefte

üorzake fchijnt de vergiftige lucht te

zijn: daermiflchiend'andere misbrui-

ken wel wat mochten roe helpen.

Onder hondert vreemdelingen, die

daer komen, blijven naulix tien over
en in 't leven : en d'ovcrgeblevenen

worden qualijk vijftigh jaren our.

Mcnvint'cr evenwclinwoonders,die
overdc hondert jaren oudt zijn. Des-
gelijx worden'er de negers oudt, die

doorgaens vol luizen zijn.

D'eerfle inwoonJcrs waren Joden,
die uit Porcugrcl gebannen'wierden,
om dat zy de Roomfchc Icere niet

omhelzen v^^ilden. Zy zicn'er zeer

misverft uit, en hebben'er aiover de
hondert jaren gcwoont.

Vele negers , na men zeidr, onthou-
den zïchinhergeberghre, die van tijt

tottijcdenPortugefen ontlnopcn, en
aldaer zoo vernienif;hvuldight zijiij

dac zy den Portu^;ei'èn rot onder de
ftad favaofa derven beroven.

lemant zou met rcthr zichmo^cn
vcrwondercn,hoenoc!i volk, van we-
ge d'üngczoiuic kichi, na ditcilmf

tüü
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roe wil of daer wooncn. Maer heti Het begrijpt de landen van EJloti'

groot giwin duet velen de doet niet /^w^ en Labrador ^ Nieu-yrankryki

vrezen. \KanadayBakaUoSfNieu-Engdanao^

Op dit eilant leidt, aen ccnc beke, ' k^nginia^Florida ,
Nteu-Spanje , de

een (iad Tavaoja gcnücmt,die toen landen van Mexikoy Nieu Aiexikoy

ontrent acht hondcrt of meer hiuzcn , 'llaskalla , Guaxaka , AJechoakanUy

had, en twee of drie kerken. Zakatula^ Koltm , lukatariyTaba^koy

D'Admirael Kornclisjol, en zn- NieuCaÜtcie^ Nieu Bi^skaye, Chiw
ders Houtcbecn, had de Itad Pavao/a '. met/a, Ku/iaka , Ctma/on , jX^ten G a-

en voorts hst gantfch eilant, desjaers

zefticn handelt een en veertigh, den

zedienden van yijnmaent, na een be-

naday Kaiifornia , /intan^ ^iivira

of Nti'U AlbionyKonihas,Guatiïnalat

Sokottusko y Chtapa, l^eiaPaz-, lion--r.

Icgh van veertigh dagen, ingenomen,
j

daras ^ Rikarogtia ^ Küjiauka en / e-

mctverUcs van weinigh volks , en be-

komen \ anvcel buits.

ragua.

Zuid-Amerikais byna een hangend

Hy 2.elfquamaen landt, met veel eilanr, en verbeeltof vertoont ten'g-

vanzijn volk, zoo bevelhebbers, Ibl-

daten als .marroiln, te ftervcn. Desgc-

lijx overleed de tweede pczoon , die

nj hem in 't gebiet zou volgen. Onder
drie hondcrt örafilianen, die hy mee
nam , bleven geen zeftigh in \ leven.

Toen d'Admirael merkte dat hy

fins eene piramide van gella'te : wacr

van de bafis of voetna't Noorde zier,

endepuntnadeStract van Magellan,

die ontrent op dricen vijfcigh giadcn

Ziiider brcete Icit.

Het paelt ten OoHcaen d'Atlanti-

fcheoccaen, de Noordzee gcmenclijk

fterven zoude, beval hy, darmen hem genoemt :cn ren Wefte aen de Zuidzee.

na zijnen doot op dat vervloekt

mcnfch vernielendeilandc niet begra-

ven zou : m ler zijndoot lichaem in de

zee werpen, gel ijk ook gefchiede.

ter ik vorders her geen in Brafil

merkwaerdigh, zoo bmnen als bui-

ten het Rc^itï, tuflehen d'onzen en

Portugefen, federr de revolte en op-

ftant, engeduurendemijn achtjarigh

verblijf aldaer,is voorgevallen,zal ver

D'omtrek van dit gantfch gewcft

wort op zefticn duizentltaliaenfe,of

vicrduizcnc Duitlemylen gerckcnt.

Het bt grijpt de landen van KaJliUa

d'Or, anders T^rra ,f/-w»j, dat is, Vaft

Lanr,op Portugcefch genoemt, het

lanr van Paria ^ Kumana,Karibanay
Brafil, Chika,ten Oofte, en ten Wefte
Topayan, Peru, Chili , en in het mid-

den meer andere.

halenen ten toon ftellen, dient vooral Het gewefl: van Brafil is alkrecrft,

een korte befchnjving van gantfch kort voor ^w(?;/^«//^'^«//«j, by de
Brafil vooraf te gaen ,om des te beter I

Portugefcn,door zekeren Pedro /Jlva-

en grondiger, het geen gezeit zal wor-j >'ö/^rf/)r<!7/i4-,gevonden,diehetdes j'.ers

1 foo.,op Kruisdagh, ontdekte, terfl:

wierd het by hem Santa Cf uz, dat is,

dcn,teverftaen

Befchrijvinge van gantfch

B R A S I L.

,Rafil is een gewed: van Zuid- Ame-

Heilige Kruis,genocmf.macr namaels

hebben de Portugefen het van name
verandert ,cn Terra do Brafil, dar is,

Lant van Brafil
, genoemt , van wegen

de mcnighte en overvloct des vcrf-

ÜRafiliscengewenivanZuid-Ame- houts, Brafil geheten, dat aldaer ge-
rika : want Amerika of Well-

1
houwen , en na turopc vervoert wort:

Indien wordt in twee dcclen ver-
j dies het heden doorgacns cri ^emeenc-

deelt
:

te weten, in Noord-en Zuid- ; lijk Brafil ofook wel Brazijl en Brezil
Amerika

.

I genoemt wort.

Noord- Amerika heeft ten Noorde
|

Brafil isgelcgcninof onder de zui- «^''e-

hetonbekendelantjoflievcrdc Straet
'

der verzengde luchtllrcke, of Zona ^^„'Sl
van Hudfon: paelt ten Zuide en Wef-iTüm^/^, en in deflTelfs midden, en

'"

te aen de Zuidzee, en tenOofte aen ' ftrckt voorby de Kreefts-zonne- keer-
de Straet van Panama, den zcebue- ' kring, of rrVJp/f»/ Cancrt , tot inde
fem van ^yf.v/;töofNieu Spanje, en de getemperde lucht-ftreeke , of Zona.
Noord-zee. {'Icnjperata.

In
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Grootte. ^" het bepalen der groote of breete

|

ten wiert, kon her pcvoediehik in Ne
ii_,r.i .„ „„ ...(T^i i__. j 1 /- I T^ ^ ,P. ^ ' ^.

9

van Brafil , te weten , tufTchen het

Isloordeen Zuidcj vindmen onderde

Schrijvers een groot verfchil : maer
gev'oeghlijkkan het begin vandefTelfs

breete of groote, van anderhalve

gracc, Noordcrbreere, af, ofvan de
rivierc'P^/"<2af, en dcifelfs einde op
de Zuider breete van vier en twin

derlantfchen Porcugcelch Brafil ver-
deilt worden.

In zoo vele Kapitanien of landt-
fchappen Brafil verdeiltis,met ontrent
Z.OO veele voorname vifchrijke rivie-

ren wordt hetookbevvaterr, die geen
modderigen ; maer een ftenigengronc
of bodera hebben : behalve vele andere

tigh graden en een halve, of tot aen kleine

de riviere Kapibary ^ tweemylenbo-
j

De mcelle rivieren vloeien fnel in
verfde ftad Sr. Vincent, geftelt wor- deregen-maenden,en waflendanzeer
den : dies de groote of breete van hooghop,enrtrijken, methetaenwaf^
Brafil, tufichcn het Noordcen Zuide, ^cn des waters, over d'oevers , en ftor-

vijf en twintigh graden beflaen zal, xen met groot gcwelt over de lande-
ceneftreke van drie honderten vijf en

[
ryen hene.

zevenrigh mylen. Eenigen ftellen

Brafil tufichen de riviere Maranbaon
en Rio de la Plata.

Hoe verre Brafil van 't Oofte, (daer

het aen de Groote Zee of Noorder
Oceaen,of Athntifche Zeepaelt,) na

'tWefteftrekt, is, tot noch toe onbe-

paelt gebleven ; dewijl weinigen tot

in het bmnenfte van dit lant getrokken

zijn.

De grootte evenwel , tufl!chen het

Oolle en Wcfte, kan op ontrent ze-

ven honderten twee en veertigh mylen
gebraght worden: hoewel de meefte

lantbefchnjvcrs het byna honderten
acht entaghcntigh mylen grooter ma-
ken : wanr zy breiden Brafil veel groo-

ter na 't Oofte ui t , als het in der daet is,

en eenigen ten VVeftctot aen Peru of

Gujana.

Men vind'er, die tot grenspalen

van Brafil ft:ellen :ten Noorde de rivie-

re der Amazonen : ten Zuide Rio de

la'Pldta: ten Oofte de Noorder of

Atlantifche Zee, en ten Wefl:e de ber-

gen van Peru of Gujana.

Brafil, rulTchen deze lantpaien be-

Brafliin grepen, wordt by de Portugefen in

fchl^"^'n
veertien hntfchappen of landtvoogh-

of kapiu- dyen verdeilt , die zy Kapitantas of

Kapitanien noemen. Heteerfte,na

't Noorde, is Paria: daerna volgen

Maranbaon , Siara , Potiyi of Rio
GrandeyParaiba,Parnambuko,Tama-

rika oï Itamarika , Seregippo del Rej
,

^nirimiire oïBahia dos todos los San-

tosy Nhoe-Kombe o^ os Ilhos-, Pakata-,

oi Torto Securo y Riodejaneirooi
Nheteroya,St. ymcent en EfpirituSt.

Toen Brafil ten deele door d'onzen,

cntendccledoorde Portugefen bcze-

nias ver

dcilc

De rivier St.Frangisko, d'edelfie,

grootfte en vermaerfte riviere in dit

gewelf, ftrekt tot grenspael tuiTchen
de kapitanien van Pemambtiko envzn
de Bahia de todos tos Sau5tos ^ dat is»

Zeeboefem aller Heiligen.

Zy heeft op zommsge plaetfen de
breere van eene fcheute van een zes-
ponder ; en is acht ,twalef en vijftien
ellen diep. Doch kan met gene grote
fc hepen bevaren worden, van wegen
het zant, daerdemonden meebezet
en verftopt leggen.

Men houdt deze riviere uit het bfn-
nenfte deslandts komt afzakken, uit
zeker vermaert meirjdat het water van
alle de beken , die uit de hooghfie ber-
gen van Peru na 't Oofte neerwaerts
loopcn

,
ontfangt

, en door de grootfte
rivieren, als in2.onderheit Rio de la

Tlata^ Marahaon^en deze riviere Smc
Fran^isko, in 2,ee zend.
D'onzen zijn deze riviere meteen

floep
, tot eene ftreke byna van veer-

tigh mylen, opgevaren ; daer zy dezel-
ve noch zeer breet en diep bevonden.
Maer z.oo men den inwoonders en
Portugefen gelooven magh , zou deze
riviere,ontrentvijftigh mylen van zee,
van zeer hooge watervallen , die zy
Kakoeras noemen, ftorten : waer over
de genen, die uit zee dezelve riviere

opvaren, niet hoogcr komen kunnen.
Boven de watervallen zou zy cenige
mylen na't Noorde fchieten.en daerna
in een meiruitkomen , daer in hier en
daer vele luftige eilanden leggen, die

door de Barbaren bewoont worden

:

gelijk ook de gantfche oever van het
meir.

In het meir zelf wortgoutzantgc-
b raepc.

Piviere

S Fran-

cisko.
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racpr. Ook hebben d'inwoonders; oevers henen : Daer en tegen zet Zy

ovcrvloet van gout : maer het is niet des zomers, wanneer d'andere rivieren

veciwacrt. Dic gourworcuitdegout-' uitdrogen , al liet nabygelcgen landt

lijkc roden , dic na de zyde van Peru onderwater.

]cg<^cn, doen- ontallijkc beken afgc- j DeWefl:indifcheKompagniebezar,Ncer-

fchiiiur, en in het mcir gcOcept. Daer voorden opftant der Portiigcfen , zes 3"^'^,.

va!c ook groore overvloct van zecr| van de gemelde veertien Kapitanien

trcrt'clijkezalpeter.
|

oflantfchappcn, die d'onzcn den Por.

Des zomers, of in de winrermaen-j tugefen door de wapenen ontweldigt

den, wanneer het zelden ofwemigh en afgenomen hadden : als de Kapi-

rej;ent, is deze riviere waterrijker en tanien (te beginnen van 't Zuide} van

vcelhüoger, alsindcnregentijt. Maer Seregifpedel Re/y Pernambuko ylta-

des winters valt zy allec.i tamelijk wa-'w^ïri/è^, wacr onder Gojana behoort,

ter rijk in zee.
j

Taraiba , Tottyi , oïRio Grande^ en

Menzeit d'oorzake van deze ver- i*y/<2M of C/^r^. De Kompagnic bezat

fcheidcntheitrczijn,dV)nmeteliikeaf-!ook de Kapitanie van fJ\'laranhao7i:

llant van hiren oorfprong of hooft- !
macr diewicrdtdes jaerszeftienhon-

broii : ais ook de regen , die van de dert vier en veertigh, om zekere redc-

hoOj;hte ncerwaerts valt : want alle^ nen, verlaten.

d'andere rivieren, nahy 't Rc^iflfjkun- ' Het gewefl; dezer zes lantfchappcn

ncn des Zomers niet bevaren worden, wierdt vanouds herNoord -Brafil by

dewijl zywaterloos zijn, en uitdrogen, dePortugefengenoenit: gelijk het ge-

cvenecnsalsofzy ind'aerde ingcflorpt wed der overige lantfchappcn, die zy

wierden. D.^er nochtans gene andere bezaten, Zuid Brafil.

rivieren van Amerika gevonden wor-
1

Deze zes landtfchappen ftrekten

den, die zulke ftort-regens in hunne zich, inde lenghte van 't Noorde toe

killen ontfangen, als deze. jhetZuide, langsdezee-kuft,tot ecnc

Wantdezeerwijtftrekkende ruggen ftreke van hondert en zeftigh of tag-

derbergcn,dic niet verre van ftrantleg- ghentigh mylen verre uit: want de •

gen ( gelijk ook in het koninkrijk van zeekude van Rio Grande tot aen düA-

Van} geven die zeer grooten over- Ugoas , opdcNoordcrgrenspael van

vloet van regdn van achteren , en ont- de Kapitanie Seregifpe del Rey gclc-

laften zich na het Wede. Aenrtonts gen , begrijpt de lengte van hondert

loopen deze wateren , met eenen arm,
\

mylen. De twee andere Kapitanien,

na 't Noorde , na de zeer groore en fnel- i
als Siara x.(^vi Noorde, en Seregippe del

ie rivieren, Maranhoan en Atr Ama- Rey ten Zuiden, maekten d'overige

zonen: en met een anderen arm fchie- '
mylen uit.

xc\-\ zy na de riviere S, Fxangvsko ideU\ leder van deze Kapitanien begrijpt

Platn cnjaneyro. : gemeenelijk een ofmeer kleine landt-

Deze worden,door't ontfangen van ïtreken of junsdidien , die de Portu-

ccnige kleine beken, noch waterrijker, gefen Freyguefias of FregeJïaSytn de

en vallen eenigc mylen, met zulkcnge- onzen gebroken Fregejien noemen

:

welt, in zce,dat het vcrfch water verre als daer zijn in de Kapitanie van Sere-

vandenmontderzelvejindezeedoor gippe del Rey, Tojuka, Kamaragibiy

de zeeluiden gefchept wort.
j

For to Kalvo , Serinhaim , en dierge-

Hcf oploopcn van deze riviere des lijkc meer andere,

zomers , kan ook door de mcnighte Door den naem van Fregefie is te ver-

van fnceu en ijs, dat te landewaerts in
|

ftaeneenoort, die geheele dalen, vel*

op het geberghte leit , en door de hit- den en heuvelen, neffens de dalen, en

te des zomers fmcit, en de kil en boe- j
dorpen daer in gelegen,alle gebouwen

fem des waters grooter mackt en doet en daer en boven rivieren, die de dalen

opzwellen, veroorzaekt worden. j
bevochtigen, begrijpt. Van d'eene

Dies deze riviere van een geheel an- 'Fregefie tot d'andere gaetmen over

deren aert en natuur is,als andere rivie- onbebouwde heu velen, zomtijtsdrie^

ren. Want des winters, wanneer het vier en meer mylen verre,

water van andere rivieren ten bedde Alle deze lantfchappcn van Ncer-

uurijlt , dan Ilrijkt deze noit over hare lants Brafil zijn zeer weinigh bebouwt:

want
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dePortugclen hebben die van de zce- of flerkren bczcf waervan het een.

kuftcjte landewaerts in, niet verder i
hetfterkfteengroorfte. Bon Succeffo

bebouwt , dan op zommige plaetfcn
|

genoemt was. Het was omringht met

totdrieen viermylen, en opzommige
tot vijf, en zelden tot zes > en ten hoog-

flentoc zeven mylen.

Kapiranie van

Seregippe del T\ey of Ciriji-

T~\ E Kapitanie van Seregippe del
"-^ Rey wort anders ook na een vliet

vaneen zeiven naem , die het lant be-

vochtighc , en Cinji heet , de Kapita-

nie van Ctriji genoemt.

Dez.e Kapitanie leitin 't Zuider ge-

deelte van Brafil, ftrckt haer langhsde

eenfraeicontreicharp , en binnen met

een waterput , uit den gront met ftee-

nen opgehaelt, voorzien.

Wel eer ftont binnen op het plein

een kapel , by de Portuge.^en Nojfa

Senhora da jPrefeniafao genoemt

:

doch het fort was nu geheel verwoed.

D'andere fterkte wierdt by d'onzen

het fort van de Nieuwe Kerke ge-

noemt : alzoo die fterkte van cenver-

valle kerke gcmaekt was.

Ontrent een musket fcheut weeghs

tuflchen beide forten , was medCjdüor

orde van Graef Maurics, een derde

vefting beflect re maken : te weten ,be-

zee-kufte tot twee en dertigh mylen nedcn de heuvelen aendc riviere, op

verre uit, en wort ten Noorde door de eencilantje, in de riviere gelegen. Dan
riviere St.Francisko van de Kapiranie alzoo dezelve met musketten vanhcc

van ï*<3r«^w^a(è(?5cnrenZuide door 1 geberghre kon befchotcn worden,

Rto Reaelvzn de kapitanie van de Ba- bleef dit werk fleken

hia des todos los SantJos 2,cCchcidQn

In de Kapitanie van Seregippe del

Rey leit een Fregefie, diftrid of landt-

ftrekc, TonoKaho by de Portugefcn

genoemt, op de Iiooghte tuilchen de

negen en tien graden, Zuider breete.

Het is Noordweftwaerts met de

Fregefie van Serinhaim , benoorde

het riviertje 'Pirafenunga ^hc\tnf.z\-

waer een mcrkfteen, tot grensfchei-

ding van beide, ftaet,en (hekt Zuid-

waerts tot aen de riviere Tarepuera-i

daer door het van de Fregefie van de

Alagoas gefcheiden wort , eene ftreke

va;! twa'efmylen langs ftranr.

Het heeft te lande gene bepaling :

dewijl zijn gebiet zoo verre bofch-

wacrt in ftrekr , als het by de Portuge-

fen bewoont wort.

Deze Fregefie heeft een dorp, by de

Portugcfen Filla da bon Succiffo de

'Porto Calvo genoemt : maer wierdt

certijts Tovoa^amdos quatros Rios,

dat is, bewooning of bevolking der

vierrivieren geheten : dewijl daer vier

rivieren in een komen: wantderivie-

Het dorp heeft twee firaten, d'eene

en voornaemfte loopt van het cene

fort tot het ander , na de riviere, en is

genoemt St. jofefs ftraet.

Het had flechs drie Cafas Soubra-

^«"jof huizen met zolderingen, en vijf

of zes en dertigh huizen met pannen

gedekt, byder aerde, zonder zolde-

ring-

En alzoo door de fortificatien den

Portugefen hunne kerken in het dorp

onttcgen waren,zoo hebben zy,buiren

het dorp over de riviere, ontrenteen

quartier uur gaens,een kerkje opge-

recht, dacrzy zomtijtsMifièhooren.

Dit dorp leidt op een luchtigen en

lufiigenoort, die zeer gezont is, door

de geftadige zeelucht, die dagheüx

daerwait, alzoo door geen gebergh»

te belet wort: dewijle zy langs deva-

leye ^ daer de riviere doorloopt, tuf-

fchen 't gcberghte tegen het dorp nen-

waeit. Des nachts heeft mcn'ergemee-

nelijkde wint uit het lant, die, nevens

de dampen, die uit de rivieren optrek-

ken, en de nevelkoude nachren een

ren Midaita ,TapantundecT\Comen- -Lttï getemperde lucht maken , en

^/ï/tt^^, loopenalle drie inde riviere dienvolgens gezont

Monguaba.
Dit dorp leit van flrant te lande-

waerts in vier groote mylen, ontrent

in het midden van de Frcgefic,op eeni-

ge groene heuvelen.

Het was bv d'onzcn met twee forter

7

Wel eer lag een fiedeken, J'frrg/^/'ö'

^c/i?(?)', een ft uk weeghs de riviere op,

ontrent vijfmylen van de riviere l-^aja-

^^r/;fjOpecn k:ilenen lagen bergh :al-

waer, op een mijl bynain 'c ronde,ni(.t

/cel voor den ment te bekomen wa*-.

b 1 llcx
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i-5et was redelijk <^root , met vcrfchci-

( oever van de riviere S. Francisko, iyï>

dcfclK)onehu:ze:i,cn drie treffelijke

kerken verrijkr: welker tene nefFens

het Fran^iskaner kloofter gebouvvt

llont.

Die ftedcken was met gene veftin-

gengederkt, maer lagh open.

Boven dit ftedcken Itaet een kapel,

S.Knftoftelgenacmt: dacrde Portu-

gcfeRoomsgezinden gaen bidden, en

beevaert voorS. Knftotieldoen. Men
ziet'er vtlc krukken en mirakelen.

Deze Kapitanieofdit gewed: wiert

allercerftjdour Chrijlovan de Barros

^

onder het gcbier der Fortugefen of

Spanjerts gcbright: dien de koning,

tot loon van zjjne trouwe verdienden

,

dczelandcr; enjtudchen den vliet Se-

regi^pe en St. Franctskot vereerde.

Ook vermog,ht hy de landeryen te ver-

koopcn en , na zijn welgevallen , aen

kolonieren uitdeden : mits hy aldacr

binnen zekeren tijt, door den koning

bcraemt, kolonyenzou moeten plan-

ten. Hier door wierden vele inwoon-

ders uit de Bahia dos todos los Sanöioj

dat is, y^lierheiligen Zeeboefem i der-

vvaerts gelokt , die, na verloop van

eenige jaren, op den oever der rivierc,

vierflechtezuikermolens ftichten , en

vier honderc koralen of veeftiallen op-

rechten, en een dorp van ontrent hon-

dert huizen bouwden. Macrdit de-

lagoas , Kaep yan St. Auguftijn en op

het Re9iff zelve en Movibeka lagen,

op ontbieden , om tegen den vyant op
te trekken , en voeghde hem tot ftrijt-

genoüt en raetsman, Joanncs vanGi-

lèlcn , Raetshcer van den geheimen

en Hoogen Raet , toe. De knjghs-

knechten beliepen ten getale van twee

duizenten driehondert.

De Brafilianen , die Graef Maurits

uit de dorpen op ontboden had> ten

getale van vier hondcrt (waer by twee

hondert en vijftigh bootsgezellen gc-

vocght waren ) wierden, door van Gi-

felen, met alle krijghsbehoefcen ver-

zien.

D'Admiracl Lichthart was belaft,

met de vloot ontrent den Zeeboefem
allerheiligen te kfuiden,om den vyant

uit het lant na de zce-kude te lokken.

Wanneer dccz vermoede, dat donzen
hemden weghen hercret tot de zijnen

zochten van achteren afte fnijdenjbrak

hy op , zoo dra hy vernam , dat ons

volk over den ftroom getrokken wa-
ren,en naderde gezwint en ylugh met
zijn heir weer na Torre Garcie d'y^vi-

/^, welke plaetfe veertien mylcn van

de ftad Sf .Salvador , na 'r Noorde,
gelegen was. Schoppe vernemende,

dat Banjnla uit zijne oude legerplaetfe

opgebroken was, deed de ftad Sereg/p'

deken, met alle de huizen daer ontrent, ]
pa, 's vyants zuikermolens en vrucht-

ja de gantfche oort, wiert des jaers zes- 1 boomen , ren gronde verwocften , en

tienhondert zeven en dertig, den vier brnght toen zijn volk, meteenonge-

en twmtighden van Wintermaent, loofelijkc gezwintheit, na den oever

door d'onzen verwoed en vernielt, van de rivier Sr. Francisko. Aldaer

Dies niet als de puinhoopen daer van

overgebleven zijn. Voorts verliepen

d'inwoondersjuit dwang,na de Bahia.

Want wanneer des jaers zedien hon-

dert zeven en dertig de Spacnfc Graef

en veldtoverfte Banfola, met ontrent

twee duizcnt krijghskncchten, zich al-

daer onthield, decdhy, door eenige

afgezondene troepen , met branden,

verdelgen en pionderen, onze zuiker-

molens en landeryen in rep en roer del-

len. Hier over befloot Graef Maurits

den Spacnfen Graef ^^«/<?/^ uit dien den oever overgcbraght wierden,

oort te doen ruimen , en gaf den lad, ' Waer uir af te nemen is, hoe veerijk

van dat werk uit te voeren , aen den ko- dit lanrfchap te dien tijde w as.

Aldus wierdt al her vee,door de vo-

rige oorlogen , ten deele door de gewe-

ke Fortugefen, mee na de Bahia geno-

men , en ten dcelc door d 'on zen op-

ge-

floegh hyzich, acndezuitzyde, neer,

en bleef'er cenc wijle leggen , om den
vyant, met het wcghdrijven en opeeten

der beeden , i n hongers noot te bren-

gen: het welk door d'onzen ook met
grootenyvcnn'twcrk gedelt wiert.

Midlerwijle Bafj/olaM^icrma zijn

krijghsheir lagh, wierden'er vijfdui-

zent hoornbeeden gcfljght en acht

duizent tot voorraer wcgh gevoert.

Door d'onzen wierden cirie duizenc

gcdaght: behalve degenen , die aen

lonel Schoppe over: wanteen hevige

driemaendige koortfe belette hem zcl-

ven dien veltrochr t'aenvaerdcn. Hy
deed dan de krijghsbenden, die aen den
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gevangen, en voorts door het krijghs-

volk vermindert en vernielt. Voor
dezen hebben de Hooge Raden gc-

traght, deze Kapitanic wederom te be-

volken, en handelden ten dien einde

met Nnnno Olferdi, in zijn leven Raet
van Juftitie op het H e^ifF; die ook ee-

N T.R E I Z E. ,^

brandingen,en fchijntalsofmen tegen

de mont van de helle aenkomt.
Deftoclen, zetels, kamers of dor. Elf «öé-

pen van de kapitanie vanPcrnambii-
„^""'v^*

ko , die by de Portugcfcn bewoont Pemam-

zijn, worden ten getale van elf gere-
^''^^°'

kent : als de ftad Olmda , Garazu, Re-
nigc huisgezinnen had bewogen, om 'pfyOyiorikka, St.KyintonyyToyv.kai

derwaertstegaen:dochalzoode Ver- Serinhaim , Gonfalvi d'Una ^ 'Porto

gaderingder XIX. het niet voor goet

keurde, zoo bleef het achter.

Des jaers zeftien hondert een en

veertigh,braght Graef Maurits dit ge-

wed , door de wapenen , onder het ge-

biet der Wcll-lndifche Kompagnic.

Hy deed aldaereenevefting bouwen,

en wapenhuis oprechten, en het ftcde-

kcn Seregi^po delReytaa.CQnQgYzch.t

omrmgen.
Dit ftedekcn leidt tuflchende rivie-

ren S. Francüko en Reael ^ te lande-

waertsin, aen ecne kleine beke, die

met hoogh gety veertien voeten wa-

ters heeft.

Kalvo, Noorder Alagoa^ Zuider Ala-
goa. Maer onder hen waren de voor-
naemfte (leden en plaetfen van die

Kapitanie Olinda en Garafti.

Het vlek Garafii is veel meer een
dorp als (iedeken , en leidt verder van
ftranr, tegen over heteilant liamari-

ka, vjjf mylen van Oünda ^emen eene
kleine riviere Garafti.

Het wicrt by ouds door Porrugefen

vanweinigh middelen bewoont, diö

zich met hantwerken erneerden.Maer
na donzen Olinda verovert hadden,
trokken ook rijkeluiden na Garafn.

D'onzen veroverden deze plaetfc

In het gebiet van deze Kapitanie des jacrs zeftien hondert drie en dertig
leidt het geberghte van 7d/'^7«tf: daer

| inBloeimacnt.

men voor dezen vertrouwde ecnigh

minerael van waerdye te zijn: het welk

aen de Vergadering der XIX. toege-

zonden wierdt. Maer alzoo men, na

genomen proeve, ondervond , dat het

niets van belang konde geven , zoo
vviert het daer by gelaten.

Kapitanie van

CMoribeka Icit meer midden in het

lant en Zuidelijker, envijfmylen van
het Re^ifF.

S. KAntony lelt zeven ofacht mylcn
vanhetRegifF, na'tZuide^ neffensdö

Kacp van St. Auguftijn.

De ftad van St. AlichaeldePoyttka,

leittien mylcn Zuidwaerts van het Re-
^iff, aen eene riviere van dien zelven

name, die aen de Zuit-zyde van de
Kaep van St. Auguftijn in zee ftort.

Deze plaetfe was eertijcs volkrijkj

T*\E Kapitanie ofhet lantfchap van !
en had dertien zuikermolens,

*-^ Ternambuko y isecn vand'alder- 1
Het dorp Serin/2aim,byna even

grootfte en voornaemfte van alle de
j

verre van daer gelegen , is zaer groot

Brafiliaenfche kapitanien van Neder- en vermakelijk. Het had twalef zui-

lants Brafil. kermolens, die ieder zes of zeven dui-

Hec ftrekt rot zeftigh mylen langhs zcnt Ayohen zuikers konden geven:

dekuft, en leit tuflchende riviere St. een Aroba gerckentop zeven of acht

Francüko endekapitania vznltama'

ricaoi' Tamarika befloten.

PemambukoKjOïX. eigentlijk het in-

komen van de haven genoemt : het

en twintigh ponden.

Hetachtfte dorp is Gonfalvi d'Uriai

leit twintigh mylen van het Rcgiff,

en heeft vijfzuikermolens.

welk een gebroken Portugees koppel-
j

Het negende dorp is Porio Kaho,^

woortfchijnt te zijn, van Inferno en
,

vijf en twintigh mylcn van het Re^ift'

bokko , dat eigentlijk heJle-mont gezcit gelegen, en heeft zeven ofacht T-uikcr-

'x^. Te weten , de Porrugefen fchijnen molens.Aldacr is het kaftcel Poionfa-

het alzoo genoemt te hebben, dewijl
^

wo,onderde regeering van Graef Mau-

zy voorin het inkomen vele blinde
j

rits, door d'onzen al Icrccrfl verovcrrt.

klippen heeft leggen , en het water 1 Het tiende vlek is de Nmrdcr ///<**

daer holacnfchiet : want hctib'er vol Igoa^ \ecrtigh mylcn vanhct Rcv'ff ge-

b 3
legen,
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legen , en het elfde is de Zinder Jla-

j

De groore Talmeiras leit twintigh 0^°°*

go^-
j

ofderrigh mylen achter het vlek S. A-
'''''""*

Grote en
'" ^*^ Kapifanic van Parnambok

|

mar^ neiYens den bergh Behe genoemt,
kkme

^" zijn twee landrllrekcn , die de Portu-
;
en was omringt met een dubbele hei-

Paimei- gefcn Talmeiras , dat is, Pal m- of Da- \ ning. Men zeit daer in ontrent vijf
del-boffchcn, noemen, na de menigten ' duizent Negers woonen , die in de
der dadel-boomen, die aldaer groeien,

j

dalen, ncffens de bergen, leven ; behal-
D'eenewortde kleine, en d'andere

,

ve veIeandcre,dicbvvi)ftigeiienhon-
de groote Talmat as of Dadcl-bokh derden hier en daer zich onthouden,
genoemt.

^

Hunne huizen ftaen niet neftens
Kleine De kicine Talmeiras , daer in zich i elkandcren: want twee hondert bcflacn
Paimei- vele weggclope Negers begeven had- bynaeen vierendeel mijls.

den, en gczeit worden ontrent 6000.
|

Zy zaeyen en macyen in de bof-
Negers te woonen,leit twmtigh mylen

|

fchen : waer in zy ook een afgehon-
b'jven i^/Ilagnas ^\.M^c\^tn boHchen,

! wen en gebroken wegh hebben , die
neffens den vliet (/««^ /'>>/:'«/'/, die 7,ich

indcgrooce vliet 'P^-^/i^^ionflall, zes

mylen van dcnzelven vliet,na 't Noor-
de , en vier van den vliet Aiondai , der

Noorder Alagoa, na 't Zuide : zulx zy

niet verre van de hoek lanrs leidt , die

doorc,xv.r\sJar^^oA genoemt wort.

Hun dorp beftaet uit drie ftraren,

ieder van een halve uure lang. De hui-

zen, of liever hutten , zijn van gevlog-

te takkenen ftroogemackr, enifaen

alle nevens elkandren, en de plante-

rycn achter.

Zy onderhouden eenighzins den
godsdienftderPorrugefen : maer heb-

benhunne eige priefters en rechters.

Vcelrijts trekken eenigen uit hen
nadenabygelege plaetfen, diedefla-

vcn der Portugefen wegh ftelen : die

dan zoo lang flavcn blijven, tot zy an-

dere gerooft hebben.

De flaven , die hen van zelfs en vry-

willigh roe komen loopen
, genieren de

zelfde vry heit ncffens hen.

Zy leven by dadclen, batatafen , bo-
nen, meel, Mandioka

, gerft, zuiker-
riet, hoenders, ("die aldaer in groore

tot vluchten gemaekt is.

Des daeghs bereiden zy fpijze, en
tellen eerftdcs avonts hun volk, om
te zien, of zy eenigen miflen. Daer-
na danzen zy, onder het flaen op trom-
melen, die van verre kunnen gehoorn
worden , tot middernacht. Daerna
gaen zy flapen,en fiapen tot aen negen
en tien uuren des voormiddaghs.

Eenigen hunner worden door de
anderen in de drooge macnden uitge-
zonden , om de Negers van de Ponu-
gefcn te ftelen.

De kortfte wegh tot de woonplaetfe
van deze Negers isvari Alagoas door
St.Amaro : en daerna door de vlakke
velden vznNhur»ahucnKororipe, tot
dat de rugh van de bcx^\\fVarrakako
begint te verfchijnen : alwaer men aen
de w\\ct Taraiba komt: daer men langs
moctgaen,rot dat men naby den berg
Behe komt : aldaer moet men den weg
omflaennadedalen.

Ten tijde van GraefMaurits deden
de Negers uit de Talmeiras grooren
overlaft, inzonderheit aen de landc-
bouwcrs in d" Alagoas

5 waer op , om
overvloet zijnjen by vifch,diedena- ! deze roofvogels te verdelgen, Maii-
byge'ege vliet vcrfchaft. Zy kriigen

j

rits orde Iklde , en dnehondert vuur-
tweemael 'sjaers den ooghrt van gerft, roers, hondert Mammclukkcn en ze-
en braflcnen fmullen,na de ooghft is

\
ven hondert Brafilianen uitzond,

ingehielt, een gantfche week vrolijk
1

en vcrheught. Eer zy zaeien, ontfte- ' n?priïf ^A ^uvii-t O^A ^.,
ken zy , den tijt van veertien dagen, ^^^ff '^^ ^^' '^^'M CH
zeergrootevuuren,dic van verre kun ° ^..*/^.-... //"-—

^

nen gezien worden , daer in zy krui

^.&r\ en anderedingen verbranden. 3... .., ^.j..v^.....c..i-
Dekortftewegvan'tRe^ifnadeze -*heic en voordeeli^en oort'^ de

P^/wf/r^jhoudtmentezijnlangsden fterkfteplaetfcvangantich Brafil: en
vliet van de Noordcr Alagoa, geme- 1 wort daer en bove'n door vcrfcheidc
nclijk by de Portugefen Alag^a ^/J, andere om en mby geicge vaftjn-he-
Norie genoemt. l den , forten , vcftmgen en fchan'lTcn

be-

J_j
Et Rc^iffis, door zijncgelegent-
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befchermt en gcfterkr. Doch om def-

felfsgelcgeniheir,cndie van Maurits-

ftad , deste beter te verRaenen voor

oogen te flellen,dient acngcmerkt,hoe

Brafil van het een tot het ander eind

rit^vo'i)r gantfch met een dikke, lange en plat-

Brafil. te fteenrotfè of fteenklippe van tien

tot twintigh , en op zcmmige plaet-

fen.dertigh treden doorgaens breet,

langhs den zee-kant bezet is. Het

zou niet als een geduurige of door-

gaende klip zijn , langhs de kuden

van Brafil , by aldienin deze klippen

op verfcheide plaetfen gene openin-

gen waren, tot in- en uitging voor de

fchepen , om aen het valk lant te ko-

men : hoewel men ook op zommige

plaetfen deze fteenkUp gantfch niet

heeft.

Een mijle voor Rio^olce, en twee

. mijlen benoorde de ftadOlinda, leit

diergelijk Rifniet: doch aen Tourna-

relJe oïToxamardo he^mi wtet een

fteenerifjenflrekttotaen het eibndt

Lamarika. Dat r binnen, te weten tuf-

fchen dit rif en 't vaft lant,kan men met

berken by hoogwater doorvaren ,als

of men over watten voer : want met

lacg water leggen alle reeven droogh,

en worden meeft gezien.

Over deze fteen-klip of ftcen-riff

vloeit het water met alle tijden heen,

en flaet den ftorm altemets af.

Deze fteenklip is tegen over het

'^tc}SoiTarnambnko^ontïent vijfen

twintighofdertigh, en op zommige
plaetfen meer treden breet: daer met

eenfpringvloet, ja met alle getijden,

de zeebaren al fchuimende over heen

fpoelen.

Zy is aldaer geheel flecht en zonder

heuvelen, en ftrekt Zuidenen Noor-

den,en is ontrent een myle lang,

Aen het Noord-eind is een gat om
in te komen , dat vijf hondert treden

noordel ij ker als het Re^iffleit. Het is

niet wijt,en heeft by fpringty niet meer

als twee en twintigh voeten water.

TuflTchen dit ftcenen rif of klip,

en tuflchen her vaft lant, ftrekt zuid-

wacrts van de ftad Olinda , langhs de

zee-kuft , een zandige ftreke lants of

eifantjof dijk, of rif, van ontrent een

myle lang, en twee hondert flappen

breet.

zandigh
^'^ riffwordt by d'onzen gemene-

Reoft. lijk het zandigh RccifF gcnoemc , toe

ANT-REIZE. IS
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onder(cheit van het ander fleenigli

Re^iff.

Op het Zuid-eind van dit rifof ei-

lant, en een myle van de fiad Olinda,
' aen de vlakke zee, lag eertijts een vlek,

j

by dePortugefen Tcvoa^ano^ dat is, v!ci<Po-

j
bevclkingjCn anders Rcciffof^enocmt, Tl^^''^-

en was een lange wijle volkrijk be-

woont, tot aendeftichting van Mau-
rirs-ftad, opheteilandt Antoni Vaez.

I

Want na de ftad Olinda verlaten , en
door d'onzen verweeft was, begaven

{

zich deflelfs mcefte inwoonders en
koopluiden na dit Reciftb of vlek

Toi'oa^anOt en deden het met treftclij-

ke gebouwen vcrcieren.

In het aenkomen van d'onzen, fton-

den aldaer ftechts twee hondert, en
meeft flechte huizen, dienadcrhantin

meer als twee duizent vermeerdert zijn:

daer onder veele fchocne gebouwen
waren.

Na de zydevan de riviere Bïheribi

wiert dit vlek door d'onzen met pal-

lifiaden, tot deflelfs verfterking, be-

zet: dewijl men die riviere met d'cb
der zee te voet overlopen kan.

Het was gefterkt met drie bolwerken,

daer drie beukeryen oplaegen , ieder

met drie groote flukken geftoffeert.

Het eenlaghnade flad Olinda; het

ander na de haven, en dcrdena de zou-
te riviere toe.

Dit Reciff is gelegen op acht gra-

den en twintigh minuiten, bezuiden de
middellijn.

Eenigen houden het woorr Reciffb

voor een gebroken Latijnfch woort,
en leggen het Ontfangen uit : wanc
recipere , van waer receptw en het ge-

broken woort Recijfü zou komen, be-

diet onifangen. Te weten , het zou
hierom Re^ifFo genoemt zijn -, dewijl

de fl:hepen tuflchen het fteenigli en
zandigh Re9iff'ontfangen wordenjom
de laften en koopmanfchappen t'ont-

fangen en laden.

Op het Re^ifl^ hielden d'onzen hun
kantoor, en was, voor d'opbouwing

( vanMaurits-ftad,dezetelen ftoelder
' overheden en koopluiden, en dienvol-

gens devoornaemfteftoeldesoorlogs,

krijghstuigh en lijftoght

.

Ten tijden der Portugefen ontla-

dende fchepen , die uit zee quamen,
aen her dorp Fovoacmoy of aen het

'Reciff", de koopwaren en goederen:

die



i6 GEDENK WAERDIG E

die dan in barken en lichters binnen'

'slants , de riviere Btbenbi opwaerts,

tot voor de ftad , of liever de voorftad

van Ülindagebraght wierden.

Op hcc Reafï"\viert , voor d'opbou-

wingvan Mauritsftad, de meefte han-

del gcdaen ; want aldaer woonden de
mceftekoopluiden: en vandaer wierdc

dezuiker na 't Vaderlant afgefcheept.

Het was rontom, tegen de fiuikeryen,

met palifladcn bezet.

Op het Reciffwas ock een gaflhuis:

dacr over , door de Hooge Raden , tot

Regenten, vier buiten- vaders geftelt

waren, welker huisvrouwen buiten-

moeders waren, die de zieken en ge-

quetften van alle nootzakchjkheden

voorzagen, en de weezen, die beide

vader en moederloos waren, door een
binnen gadhuis- vader en moeder, in

goede manieren optrekken,en lezen en

Tchrij ven deden lecren.

Een groüt en treffelijk kafteel of
veftingh rtaet op d'uitterftc punt van
het fteenigïi Reciff, ter Hnkc zyde ,als

men uit zcc de haven komt in varen.Het
isgantich van grooten graeuwen fteen

geftigt,cn met zeer hooge muuren om-
ringt , met grofgefchut gcftoffeert, en
mee allerlei kriigsbehoeftcn voorzien.

Toen de onzen het veroverden , la-

gen daer negen metalen en twee en
twintighyzcreftukken op. Dies dit

kaftecl , doordc natuur der plaetfeen

fterke veftingcn, bynaonwinbaer was:

want men kon'er te voet , met hoogh
water, niet aenkomen.

Ontrent vijfmylen opwaerts leidt,

aen eene tak van de groote riviere , een
klein ftcdeken en van weinigh belang,

dat by d'onzen de Nieuwe ftad ge-
noemt wort.

Aen een anderen arm van dezelve
riviere , daer tegen over , leit het vlek

Atapuepe.

Eilant van (lAntony Faes

en z5Mciunti-Jlad,

'^Uidwaerts tegen over het Reciff
^-^ leit een eil.int, Antony Vatz by de
onzen , nadeffclfs ouden bezitter , ge-

noemt, dat ontrent een halve uure

gaens
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gacns m\ ronde^root i's : met de zoute

riviere Biberibi tuiïchcn beide.

Opdireilantjaend'Ooftzydejdeed

Graef Mauritsecne ftad (lichten, en

die, na zijnen naem , Maurits-ftad noe-

men.
Tot den opbouw van deze ftad wier-

den d'afbraken en puinhoopen van

kerken , kloofters en huizen der ftad

01inda,na het RegifF, en van daer

derwaerts overgebraght.

Aen de Weft- of binnen- kant leidt

een groot mocrafch , en aen d'andcre

ofOoft-zydc, fpoeltde zee, tufTchen

hctfteenen rifover, voorby. Zy leidt

daer en boven, aen delantzyde,met

een acrde wal en vier bolwerken be-

waert,en meteenen gracht omringt.

Aen de zijde van het kafteel tme-
'ftus lagh de ftad open. De huizen wa-

ren'er wat ruimer, als op 't Re^if; de-

wijFer wat meerder plaetfewas. Maer
ten tijde van den opftant der Portu-

gcfen wierdt de ftad vry kleinder ge-

maektenafgefnedcnienookdcmccfte
|

huizen gefloopt, om het Re9iff"des te

beter te verdedigen.

De ftad was volkrijk bewoont, zoo
;

van koopluiden,als allerlei flagh van

hantwerksluiden.

Maurits-ftad was op ieder van twee

hoeken met een fchans of fort ge-

fterkt: wanteven buiten de ftad , aen

de Zuit-zyde , lagh het een fort of

Schans
fchansPredrik Hendrik, en anders, na

ïtednk zljnc vijfhoekige geftalte van vijfbol-

^vf)? werken, de Vijf-hoek genoemt.

hoek. Dit fort was met eene brede graghr,

borftweeringh en daer en boven met
palifladen omringht. Tot meerder

verfterking lagh aen d'eenezydeeen

dobbeld Hoornwerk, een groot, en

een klein.

Het befchermde met acht metaelen

flukkengefchutsde gantlche vlakte,

die, met hoogh gety en volle zee, met
water bedekt is : als ook de hoornwer-

ken voornoemt , tegen het naderen en

,

befpringcn des vyants.
,

fort Er-
^^^ ander fort was Erneftus , na

neftus Johannes Erneftus, broeder van Graef
Maurits, genoemt. Het was vierkant,

en beftont uit vier bolwerken , en had

eene breede gracht. Hetkon metzijn

gefchut de riviere, vlakke landt, en

Maurits-ftad befchermen.
,

Buiten het fort Erneftus lagh de
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tuinvanGracf Maurits, die met aller-

lei flagh van boomen, 200 huropifche
als Ooft- en Weft-Indifchc, beplant
was.

Aen d'cene zydc van de haven , Steenere

op het Noorder-eind van de klip of
'''^'^'^''"

ftecnigh Rccift',en tegen over het zan-
dighRecift', ftaetcen ftccncn kafteel

van ontrent hondert treden in 't ronde,
dat gewoonelijk met twintigh grove
ftukken gefchuts en een deel krijghs-

volk bezet was.

Het is een wonderlijk gebouw
want by ftorm en onweer vHefht'cr

hetzeewater metgrootc kraght over
heen.

Het bevrijt met zijn gefchut deha-
ven , en kan des vyants ie hepen buiten

houden. Het kan ook met zijn ge-
fchut het lant-kafteel, de fchans de
Bruin en Re^iftbeftrijken.

Gelijk heteilant van Anthony Va'ez ^'''"" ""^

met eene brugh aen het vaft landt, toteïnfAn-
overgang, gehecht was j alzoo wiert'0"'tïiz.

ook het Rc^ift" met een brugh aenhcc
eilant van Anthony Vaez gehecht,om
des te bequamer de zuiker-kiften na
het eilant te kunnen overvoeren : de-
wijl die anders niet als by laegh watet
en afgeloope zee konden overgeb ragt
worden : en het overvaren met Ichui-

ten was niet zonder gevaer: naerdicn

dicdikwilsdoordezwaertederlaften,

of door ftorm of on weer, bonken ch
vergingen.

De Hooge Raden hefteden , met
goetvinden van Graef Maurits , het
maken van de brugh , met fteene voe-

ten, voor twee hondert en vijftioh

duizeht gulden. Doch wanneer de
büuwmeefter, die het werk aen cenc-
men had, vele ftenc pilafters had'doen
ophalen, en tot aen de kil van de ri-

viere, daer met het laeghftc water noch
elf voeten waters ftont, gekomen was,
zoo ftaekte hy het werk; naerdien hy
oordeelde onmoghelijk te zijn , van
wegen den geduurigen loop en fterkcn

ftroom der riviere en zee, het te kun-
nen voltoien. Hiermee was een ton-
ne gouts vruchtelooos in het water ver-

fpilt :en bleef het werkten halve ftc-

kcn. Doch Graef Maurits en de Hoo.
ge Raden deden namaclb hcc werk her^

vatten, en het overige der brugh niet

van hout •, maer van ftecn opmaken.
Balken van vccrtigh en vijftigli vocttli

c lang
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lanf^wicrdcn twalcf voeten diep in de
^

Acn de rivicrc J_fogados {[^en vele

grunr gchait : zommige recht en an- ^zuikermolens, waer van dezuikerki-

dcrc Icinnns, om don Itroomdeswa- ,
ften,ten tijde der Portugefen, met ber-

ters des te beter te kunnen tegenftaen. ,
ken langs de nviere, en ook cenigeop

Intwcemaenden ftontdebrugh vaer- jkarrcnjnadeZ>'^rf/?<z,en van daer met

dii^h, en verleende aen men{(:hen, platte berken na het Reciff, en voorts

wagensen peerden overging j hoewel ;
nadeftadOlinda gcvoert wierden,

nier zonder to' te betalen, len bur-
j

Ken mijle zuidwacrts van Maurifs-

gir gaf twee (hüvers , een folJaet en
j

ftad lagh , aen de rivkre ^Affogados ,

Haven.

Biviere

Kapiva-

iibi.

X\rgereen ft ui ver, een peerr vier dui-

vers, en een wagen met oflèn zeven

ftuivcrs.

Het water, ruiïchcn het zandigh en

fteenigh Recift', iseigcntlijkdehaven,

die met daghehxgety en hoogh water

jiiet minder al^ dertien voeten waters

heeft : in dewelke, door het bcfchut en

voorleggen van het fteenij;h rif, de

fchepen ,als achter een dijk leggen.

Maer het water jtufichen het vafte

een vierkant fort Affogados^ en anders FmtPrinj

Prins "Willem genoemt : derwacrts Willem,

men, langs een dijk , van het fortFrc-

drik Hendrik, of Mauritsftad , na toe

g'"g-

Het was zeer fraei en fterk gebouwr,
en met hooge wallen gefterkt, en daer

en boven met pahfladen en een gracht,

tot meerder veiligheic, omringt. Hec
befchermdeen beveilighde, met zes

metale Itukken , den toegangh na de

lantenz^ndigh Reciff, wort by don- 'Versjes ofvlakke velden,en de wegen,

zendeZouteriviere genoemt, tot on- j die landwacrts in liepen,

derfclicit van de zoete riviere Kap-\ Een halve mijle van daer, en een Fort

varibr. l halve mylevanhetvaftlant, leidt, op ^""ta,

De riviere Kapivaribi wordt alzoo i
den oever der zee, een ander fort, Ba-

genoemt na zekere rivier- of water- 1
r<'^/<2 f;enoemt. Dit bevrijde d'aen-

verkens , die zich in dezelve wel eer I
komften ter zee en lande , na de zyde

onthielden , en op Brafihacns Kapiva-
\
van de Kacp van S. Auguftijn , tot be-

r/^i genoemt werden

Eenige mijlen ten Wefte komt de ri

viere Kapiva' ibi uit het lant, en vloeit

fchermingvan't Reciff.

Op het gedeelte des eilants , tuf-

fchen de rivieren Kapivaribicn Bibe~

voorby de Matta of 't bolch van Bra-
j

rivi^ begrepen ,en tuiïchen het kaftcel

fll, Mafjapi, St. LorenzoznRcal^ en
j

Erneftus en het fort de Driehoek of

vereenight hacr by de riviere Affoga- \

Waerdenburgh , lagh de tuin van

^os met een andere kleine riviere, ook i
Graef Maurits, die mctallerleiflagh Tuin v.iri

vanboomen, kruiden, bloemen en ^"^^.

aerdgewaflên , zoo Europifche , Afri-

kaenlchc als Ooft- en Weft-Indifche,

beplant was.

Men zagh'er ontrent de zeven hon-

derc kokos- boomen, zoo groote als

kleine, die met hunne ftammen, tot

<Je riviere ^yljfogados genoemt , en

ftort neflèns het Reciff in zee.

Of de riviere Kapivartbi verdeilt

haerin twee armen, rivieren oftakken:

D'cen loopt zuidwacrts en voorby het

fort Willem ,en wordt de riviere Af-
fogados genoemt : de andere loopt

JSoordwaerts, en behoudt den naem dertigh.veertighenvijftigh voeten op-

van Kapiva ibi ^ en loopt r ufTchen
|

rezen. Deze boomen waren drie en

hetvaft landt en Mauritsftad, of eilant vier mylen uit het landt gebraght , en

van Antoni Vaez door, daer zy met in deze tuin verplant , engavcfial hec

cenebrughovergcflagcnis,en voorts ecrfte jaer overvloedelijk veel vruch-

voorby het fort Waerdenburgh, en ten.

vereen ighthaer met de riviere fi;iir/- Daer ftonden over de vijftigh li-

^/,enby d'onzen de Zoute riviere ge- moen- en meer als achtien citroen- boo-

iioemt: die beidehaer met de groote j

men» tachentigh granaet, en zes en

zee vermengen. zeftigh vyge-boomen.

De riviere Kapivaribi met d'Affo- In het midden van de tuin , een wei-

gados i'zamen vereenight, omringht nigh ter zyde af,ftont het hu is of paleis p.iicij

ten Wcfte de riviere fi/i^rr/^/, en 'ten; van Graef Maurits, Vryburgh ge- Vryburg,.

Oofte hot eilant Antoni Vaez, en ma- - nacmt , dat een fchoon gebouw was,

Jkcn het tot een eilant. en, naer men zeidt , pver de zes hon-
«

1 dert
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derrduizenr gulden gekoft heeft. Het 'reduiten gemaekt, en hoogcr als de
was zeer treifeüjk en luftig gefimmcrr,

I

wallen opgehaelc , en mee metacle
en had zeer fchoone uitlichten,niet al- fl-ukkcn geftoftcerr. Het leit mee hoog
leenlijk in zee : maer ook te lande-

! water rontom in het water,

waertsin. Hetpronkte met twee hoo-

ge tcorens, die vijf of zes mylen verre

uit zee konden gezien worden, en den
leeman een baek veiftrekten.Voor het

!

paleis lagh een batcry, die als uit de ri-

vier oprees. Zy wasgantfch van mar-

mcr,engeftoflecrr met tien (tukken ge-
j

vervalleen verwoede ftadOIinda, de-

fchutSjtotbevrijdmgvanderiviere.

Twee of drie roeden van de riviere

waren, in de tuin putten, die zcet

verfch water gaven : niet tcgenftaende

rontom zout water was.

In dezelve tuin waren ook zeer

groorcvvvers,vo! vanallerley viirchen. i
Olinda laghop verrchcidcheu\elcncf

Dicht aen de brueh , die over de ri- bergen celhght.

Boavifla. vierc KapivAribt^VTkw Mauntsltad tot

aen het vaftlanr, totovergang, gefla-

gcn was, hadGraef Mauritscen luft-

huis doen maken , dat op Portugees

hoüvijla , dat fchoon gezicht gezeic

is,geiioemtwiert.

Het had luftige tuinen en vyvers, en

ftrekte riet alleenlijk tot zijnvermaek

en welluft ; maer het diende ook tot

belcherming van het eilant Antony
Vaez en Maüritsftad.

Op het zandigh RcgifF, tegen over

het zee- ofwater-kail:eel, ftond een

Stad Olind.1,

o

\J Oordtwaerts, niet verre van het
'*• ^ Rc^iffof Maunts-ftad , k-idt de

welke certijfs, onder de Porn;ge(en,
zeer vcrmaertwa<;:wanral her geen in

het gant/ch lant viel , w ierdt derwaerts
gebraght , en van daer weer te ftheep
na Eui-ope verzonden.

Het vüornacmfte gedeelte der Had

Lant- ka'

fieel.

Aen de zee en zuit-zyde der ftad

zijnde bergen effen, tot aen de zee
toe, met een witte zantftranc , die
langs de kuft hene flrckt.

/\ende Noort- en lant-zydc rijzen

de heuvelen fleil , en zijn mer kreu-
pel-büfch bewafTen,dacr hier en daer
oranje bermen in (taen.

Deze fteile heuvelen flrckkcn tot

verftcrkingen vaftigheitderftad : die
aen de landrzyde met verfcheide bol-

werken gefterk'r was.

Van wege deze heuvelen , die de
flerk fteenekafteel, St. Joris van de

j

ftad in haren omtrek begreep, waszy
(lichters, de Portugefen

, genoemtj
!

zoo onelren en ongelijk, dat zy naulix

maer wiertbyd'onzen het Lantkaftecl
\
doorkunft en menfchen handen kon

Schans de
Bruin.

genoemt,totonderi"cheit van het wa.

ter-kalteel voornoemt. Het bevrijde,

mei dertien yzereftukkcn,den toegang

van de haven.

Een musket fchcutNoortwaerts fan
het lant-katteel lagh, op dit zandigh

Reciflf, een fchans met vier bolwerken,

de Schans di Bruin genoemt : en een

musketfcheut Noordelijker een re-

düMyJuffy OU de Bruin geheten. Beide

dezeflerkten waren door d'onz-en ge-

maekt.

Kafteel ^Y of3cn het vaft landt , en naby de
Wacr- zoutpanncn ,tulTchen het zandigh Re-

of Dnï' c'ffc'i cilant Anthony Vaez , lagh een

hoek. fort of kaftecl , Waerdenburgh of

Driehoek genoemt. Het was in 't be-

gin vierkant : maer wiert daerna met

drie bolwerken of punten doord'on-

zen gemaekt : want tot hec vierde was

de gronr onbcquacm. Naderhandt

wierden de drie bolwerken tot drie

verftcrkt worden.

Men kan van de hocghte der (lad

zeer verre zuidwaerts in zee, en ten

NoordeJandewaertsin zien , dat zeer

vermakelijk en lufti^h , van wegen de
geduurige groente der boomen^t*aen-
ïchouwenis. Men ziet van daer ook
op heteilandt AntcniFaez enMau-
rits-ftad.

D'uithoek van Oünda wort Ti^o by
d'inwoonders des lants genoemt.

Op het hooghfteder ftad ftonteert

kloofter der Jefuiten jCn anders Bni-

tus genoemt, dat zeer prachtigh, door
Sebaftiaen, koningv.m Portugal , ge-

ftight,en met rijke inkomftcii bcgif-

tight was. Het had een zeer Uifrigc

uit2,ighr, enken vanvcnc lutzcege-

zien worden.

Neftens d)t K-loofter front cch kloo-

fter der kapucii;icn: tn jen (iiai.recu

dcrDominicaicr Monnikken.
,
Mén

c T. hadVi
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had'ertwee kerken , d'een van Sr. Sal-

vador, en d'andcre na St. Pietcr ge-

nocmr.

De ftedelingen of burgers beliepen

ontrent ten getale van twee duizent:

behalve de gceftclijken en flaven. On-
trent twee hondert burgers munten
in middelen en rijkdom boven d'ande-

reuit.

A en de voet van den bergh, daer op
de ftad Olinda leidt , lagh ook een re-

duit, die des jaers zeftien hondert
vijf en vecrtigh den Portugefen door
een Serjant vuor geit verraderlijk over
gegeven wicrt.

ten myle lager, aen het water , lagh

een vooritad , die treffelijk met woon-

'

en pakhuizen doorbouwt was. Inde-

:

ze voorftad was geen verfch water

:

maer moft over de riviere,acn het vaft

lant,gehaelt worden.
j

Het gewcftvan Pernambuko is bo-
ven mate rijk van allerleiegewaflen en
dieren.

in de valcyen zijn fchoone wey-
landcn, en ontrent de rivieren weehge
yergtas ofrietvelden , die overal met

groore naerftigheit bebouwt Wierden.
Het is rijker van gebcrghte, als welde
andere Kapitanien.

De hitte is'er verdraghelijker by
daegh, als welde koude by nacht,in de
regentijden.

ChameleoHy o^ Indifche Sa-

Limander , of Hagedis
,

anders ^ek^.

LJ Et dier, dat in Brafil en ook op
het eilandt Java , in Ooft-In-

dien, zich houdt, end'onzen na het
geklit en ftemme van zijn gcduurigh
roepen Gekko y noemen, ("gelijk
men de koekkoek, na het geluit van
zijn geroep, koekkoek noemt 3 is

een zeer vergiftigh flagh van hagedif.
fen, en eigentlij keen Jndiaenfchc Sa-
lamander.

Her is gemeenelijk een voet lang, en
heefc een huit,die bleek of zeegroen
van kleur

, en met roode plekken gc-
Ipikkelt is.

De kop is als die van een padde : en

de
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de bek fpits. D'oogen zijn groot en

geel , en puilen leelijk uit , en hebben

kleine en langwerpige appeltjes. De
fleert is met witte kringen bezet.

Het heefc zulke Icherpe tanden,

dat het die ook op ftael kan indruk-

ken.

Ieder der vier voeten is in vijf vin-

gersofpooten vcrdeilt,diemet fcher-

pe en kromme klaeuwen ofnagels ge-

wapcnt zijn.

Het is langzacm van gang, en kan,

daer het de voeten of poten vaft zet,

naiilix van daer met kracht gerukt

worden: niet anders als ofhet op lijm ! diertc.

Het roept geduurigh niet andera

a.\sGekko: maer raaekt voor dit roe-

pen eerft cenigh gekrijs.

Dit dier brengt met de bete van zij-

ne fcherpc tanden een vergiftige en

doodelijke wonde toe , 't en zy het ge-

quetfte deel of meteen gloeiend yzer

gebrandt , of met een mes afgefneden

ofafgehouwen wort.

Hetbloet vandit dier is bleek root,

en fchijnt het vergifzelf te zijn.

De Javanen, (op'teilant Java in

Ooft-lndien} doopen hunne pijlen

in het bloedt en etter van dit onge-

vaftzat

Het leeft en houdt op oude ver-

molmende boomen , en op vochtige

en verhole plaetfen van oude huizen

en kerken-

Het nefteltook dikwils ontrent de

bedfteden , totgroote fchrik en vrceze

xoo vand'onzealsMooren: wacrom
de Mooren dikwils hunne gantfche

huiien of hutten flopcn en afbreken,

om dit ongedierte van daer te doen

Ycrhuizen.

Eenige vervloekte vergiftigers (dier

men onder de Javanen van beide fcxen

veel heeftj hangen ditdierbydeftcerr,

met een tou , acn den zolder , dat dan

geduurigh, uit woede van gramfchap,

een taeie en gele vocht uit de keel laet

druipen, diezy ineen por, daer ondeC

geftelt , vergaderen , en daer na in de

Zon,tot eenlichaem laten droogen.

In dezer wijze houden zy dit dier,

met daghelix voetfcl te geven, eenige

maendrcn in 't leven. Het is zeker, dat

c 3
geen
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gcenfterkcr vergif gevonden wort, als jfte vak, is hy ontrent zoo dik als eert

(jitis. mans arm byd'elieboogh. Hyisin*t

De pis is zoo fcherp, dat die niet midden dikker van lijf, en valt op bei-

alleenlijk bleyncn en blaren veroor- deeinden, aen't hooft en fleert, dun-

zackc, daer zy op iemants lichaem I achtigh. Debuikis plat,cnhef hoofc

valt; macr ook het vleefch zwart
I

ingedrukt , en anderhalve vinger lang

maekt, en het koudt vuur daer in en brect. D'oogen zijn klein. On-

b'engt. der andere randen heeft hy vier langer

D^Ooft-Tndianen houden, dat de alsd'overige,diefeisvormigh,\vit,en

wortel Kurkuma de vergiftige bete
|

fcherp alscen doorn zijn , dichy ach-

van ditongcdierre heelt en genecfl:. i terverltcken, en met het tantvlcefch

Op het RcsifT-at zulk een dier G(f;è- ! bedekken kan. Op de huit zitten, op

ko in een fcheur van de kerkmuur , en

riepceduurii>h Gf;ti&/7; waerom men
een groot gat in de muur molt breken,

om dit dier, wegen het geroep, uit de

kerkte k lijgen.

Slangen.

Daer zijn in Brafil veclerlei en

verfcheiden flagh van Hangen ; als

vergiftige ratel-flangen , Hangen met

twee hoofden , en andere , die de Bra-

filianen ren getale van drie en twm
ti^h ftellen , en ieder met verfchei-

de namen noemen- als daer zijn,

Boiguacu of Liboya, Araboy Bioby,

Boicimnga , Bottrapó , Boykupekanga,

Bapeba, Kucurucuy Kaninana^ Ktirn-

kakiitinga , Guinipaiiaguara , Ibyara^

Jakapekoaja^ Ibiboboca^ Jararaka,

Mamma , Fona^Tareihoya^Kakaboya^

Amorep'mima : welker drie laefte wa-

terflingenzijn.

Wy zullen eenige, die in de huizen

een ry, dikke fchubben > waer van .

dicopdc rugh zitten, eenige verhe-

ventheden hebben. Langs dcgantfche

rugh Icopteen bleek geele keten, wel-

ker fchakeltjes als een teirling vangc-

ftidre, en zwart van kant zijn. Dezy-
den des lichaems zijn geelachtigh,met
zwarte teirlingcn op een ry gefcha-

kecrt : te weten, een dobbelcry zwarte

teerlingen, is op ieder zyde. De buik

heeft groote , en langwerpigh vier-

kante en geelachtige fchoSbcn.

Hy is drie, vier en zomtijts vijfvoe-

ten langh : heeft een ronde gekloofde

of gefplete tong , en lange en fcherpe

tanden.

De fleert beftaet uit loHe leetjes of

beentjes , die , in het bewegen, een ge-

luit als een ratel maken, dat verre kan

gehoort worden. Ofeigentlijk zitaen

het eind der fteert een langwerpigh

vierkant ftuk, dat een weinigh inge-

drukt is, en uit verfchcide leetjes of
fchakels,cven als die van een keten,be-

en boffchen van Parnambok houden,! ftaet, dieopeene byzonderc wijze in

in 't kort befchrij ven : en d'andere , als

on bekent, overflaen

Eenige van deze Amerikaenfe of

Brafiliaenfe flangen zijn minder ver-

giftiger, als d'Europilchc : alhoewel

zy grootcr en kloeker als die zijn.

De Hang, Bnicinhiga oï Boicininin-

F<2,en ook Boiqnira by dcBrafiliancn,

en by de Tapoyers Aytig genoemt,

wort bydePortugefcn Ka-skavela en

Tangedor , dat is, een ratel : desgelijx

byd'onzen een RatelHangh geheten,

om dat hy met zijne fteert een geluit

en ger.ics als dat van een ratel mackt.

Hy wordt zoo wel op gemeene we-

gen, als op afgelegc plaetfen gevon

den, en kruipt zoo fncl voort, als of-

hy fchijnt te vliegen , en is zeer vergif

tigh.

in hit midden , daer hy op zijn dik-

malkandcren gehecht zijn. Al'c jaers

groeit een fchakcl of leetje acn de

fteert: want zoo vele jaren de flmgh
oudt is , zoo veele leecjcs heeft deze

fteert ofratel.

Het fchijnt de weldadige natuur

deze leetjes dien vergiftigen flangh,

als tot wacrfchouwing voorden men*
fchen gegeven heeft ,ten einde een ie-

der, door deszelfs geluit gewaer-

fchuuwt, zich tijdelijk van dienvyanc

zou kunnen wachtenen vertrekken.

Een leetje , in het aersgat van een

menfchgefteken, brengt acn ftonrs de
dootaen: macr 'tvergif, dat deze flang

hy met de mont of tanden toebrengt,

beneemt veel langzamerhet leven.

Uitck wonde druipt aenftonrseen

blocdi^h etter. Het vleefch wortblaeu,

en het gezwecr kruipt allengs voort.

Het
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Her zekerftc geneesmiddel, boven i de groene velden, het recdier 2.iert

alle andere, dat de Brafilianen tegen inÜokken: waer op dertien moskettie-

dcberc vandcze,ofdiergelijkeande- I
ren uittrokken, enden flangdoorde

re (langen gebruiken , is de kop van I
kop fchooten , en het reedier uit den

denzelven Hang jdie gebcrenof gefle

ken beeft : dewelke zy kneuzcn,en ge-

kneufl;, in vorm van een p!aeftcr,\varm

op de \v mdc leggen. By dit genees-

middel doen zyook, bynainaÜefle-

ken of beeten van fl-tngen , fpogh of

fpeekfel van een nuchteren menfch,

daerzy hetbefchadighde deel geduu-
righ mee beftrijkcn. Wanneer nu de
quaecacrdigheit van het vergifna her

hert toe trekt ,zoo moet het > met her

ingeven van den drank Tiprok^, te vo-

re geflcrkt, en voorts zweet afdrijven-

de gcnees-middelen ingegeven wor-
den

Men verwijdert ook de wonde,
fehcrfcze en zetter koppen op ,om het

vergtfuit te halen.

indien de gequetfte parthye kan
onderfchept worden, zoo moet men
aenflonts rot banden komen, en dat

met zekere bieze doen , die de Brafi-

lianen Jakape noemen : op welk ge-

neesmiddel zy allermeeft betrouwen.

A nders wort de wonde met een gloe-

iend yzcr gebrant.

De flang Kukuruku is dik, afchver-

wigh , van binnen geel , en van buiten

met zwarte plekken gefpikkelt, en

metdiergclijke ibhubben,alsderatel-

flang, bedekt.

De (lang Guaku oiLiboya , is onge-

twijffelt de groocfte van alle (langen

:

wanrcenigen zijn achtien, ja vier en

tvvintigh endertigh voeten langh, en

zoo dik als een man om den middel.

Hy wordt by de Portugefen/vö^r^

de Véadoy dat is,flang des reeboks, ge-

noemt : dewijl hyecn heclen levendi-
\

gen reebok, ofeenigh ander wilt, dat

hy kan achterhalen, weet in te (lokken:

het welk meer met in te zuigen als

kaeuwen gefchiet, door een nauwen
hals ; hoewel z,y een dikken buik heb-

ben.

"Wanneer zy een reebok, ofhet een

of ander dier ingcflokt hebben , dan

leggen 2,y ofzvdootzijn, enflapen,

en worden dan zoo te mets gevangen.

buikfneden, Deflangwas gracuvan
kleur. Andere zijn donker bruin.

Hy is zoo vergiftigh niet als an-
dere (langen. Niet alleen eeten de
Tapoyers en Negers zijn vleefch:
maerook de Portugefcn en donzen

:

hoewel het voor d'onzen wat afkce-
rigb is.

De (teke ofbete , die hy toebrenghfi
wort naulix vergiftigh geoordcelt, eii

geneert by wijle van zelfs, zonder ee-
nigh het minfte geneesmiddel te ge-
bruiken. Waerom hy onder de ver-

giftige (langen niet geiekent wordt

:

waer onder ook de (langen Kamnanay
Mavina en Vocta moeten getelc
worden.

Deze (langh , die geweldigh honge-
righ isjfpringtuit heggen en'doornen,
en recht zich yzelijk , (leunende op
zijnftcert, overeind, en woiftek en
vecht dapper, met wilde heeften en
menfchen, enzijfert, wanneer hy ge-
terght en aengeranft wordt. Hy leidc

ook by wijle op de boomen te loeren,

enfpringt den reizeronverziensop'c
lijf, en omwint die met zeer vafte (ia-

gen: zoo dat hy dien, met om 't lijf

alleenlijk teflaen, wurghtendoot.
De (lang Jararaka is kort, en zei- slang

den langer alseenelleboogh. Opdc^^""''^
kopftaeneenigcgezwoIleaederen,aIs
die vand'adders,en krijften knerftook
niet anders ais d'adders. De huit \s

met roode en zwarte plekken gefpik-
kelt: maerdereftis aertachtighvan
verruwe. Zijne vergiftige bete offte-

kebrenght gene minder toevallen aen,

als die van d'andere (langen.

De romp zelf v.an dien (lang, na hy
de beete heeft toegebraght , van huif

j

fteert, hooft en ingewantgereinight,
en in het water van den \^onc\JurepC'
^<ï, met zout, prei, dil en diergelijke

gekookt , wort van den gewonden met
groot voordeel gegeten.

De (lang, by de Brafilianen Boitia-^^^^^

po, en bydePertugefert CobredeCtpo Boituftfi

genoemt, is naulix een arm dik, en
zeven voeten lang, oiijfi/erwjgh vanBy 'Varaiba wierdt by mijnen tijt

zulk een (lang gevangen , die meer als } kleur, en leeft by kik vorfchen

dertighvoeten lang was,en zoo dik als Hy is zeer vergiftigh, en vcioor-

ccn ton. De Negers hadden hem, op zaekt met zijne bete of (icke dezelve

toe-
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toevallen en rampen, als de Hangh/vö- derft, indien hy niecaen^:ontsgehol-

/6«^«)è«. Dcfteke is ookbyna nier te penworr. Indien het vergifnoch niet

genezen , 'c en zy met vuur of een aen het hert gekomen is ,200 wort het

gloeiend yzcr, indien Hechts het ge-^ vlccfch vanden zclven flang, mctze-

quefte deel zoo een geweldigh fterk kereworrelsgekoüktjenmctwijnden

Iburam.

geneesmiddel toelaet. gequelten ingegeven.

\yiddzrlh)aram vvortbydePortu- 1 Dcflangen Tare/hcya en Kakaboya

gefen Cobra l'^ega^ of Cobra de dos Ca- leven, als halfflaghtigc , of vater- en

OacaSy datisfl.ingh van twee hoofden, lant dieren,nu inde meiren, en dan op
genocmt : om dat hy twee hoofden het droogh. Zy zijn zwart van verru»

ichijnt ie hebben ; hoewel het valfch is.
j

we,en zeer groor,en brengen,wanneer
Hy is zeer gemeen en overloedigh, zy geterght worden , een licht geneze-

en leidt m de puinhoopen onder d'acr-
i

lijkc wonde toe.

de verborgen. I Deflang/v/2^^^ö7<2isgeelvankleur>

Hy eet mieren , is een vinger dik enj zes palmen lang, en eet de hennen op.

anderhalve voet langh, en zilverwit.

Niets is vergifrigerals zijne bete : hoe-

wel niet buuen hoope van genezing,

indien degeneesmiddclen,tc vore ge-

nocmt, tijdelijk gebruikt worden.

Dellang, byde Brafil!anen//'//'0/i^(7- '
Bralilen Amerika, als mee op her ei-

ibboba- f^^> wordt by de Portugefen Cobra lant)ava, in Ooft-Indien ,hout zeker

)•*• de Csr/aw genocmt. Hy is fchoon flagh vaneen hagedis, of liever landt-

van gedaente, twee voeren lang, en krokodil : dewijl het meer telandeals

ecndLiimdikjZOo wit alsfneeuw, en ,

in het water leeft,

met zwarteen roode plekken gefpik- 1 Het wort by deBrafiüanen Senetn-

kelt. Zijne bete is wonder vcrgifugh, '• br, en by d'onzen Leeuaen gencemt.

doch beneemt nictaenftonts het leven, '
Men heeft'cr van verfcheide groore.

raaerlangz)cm. lEcnige zijn drie, andere vier en vijf

De (lin^ , Boioèi byde Brafilianen,
j
voeden groot , en zelden grooter.

enbyde Vorxngt(tnCobraVerde^ dac
j

De huit bcftaetuit fthnbbcn, die

dat IS, groene Slang, genoemt, is een opdennigh ,aendebetnen, en begm
ellelan:^, en een duim dik, groen van der ftcert, een weinigh groorer zijn,

kLur,alsprey,cnfraeiblmkende. Hy ' alsdaer d'overigedeelen deslichaems

Senembi oïLeguaen.

Niet alleenlijk in de Kapiranicvan
Pernambuko : maer ook in gjntfch

S!.in

Slan»

Eoiobi.

Si

houd zich in gebouwen ,enfchactn/e-

mant, als die hem terghf. De ftcke is

evenwei vergifrigh,en wil naulix door

ccnighgeneesmddel genezen. Zeker

foldaet , door den zehen in het bofch

,

daerhy verbergen ligh , in zijne dye

gefteken,ftierfna weinige uuren, by

gebrek van geneesmiddelen. Het lig-

chaem zwol op , en wiert bleek blaeu.

*ng De flang KAmnana^ is geel van buik,
^^"'""^"^

groen van rugh , en ontrent acht pal-

men lang, en wort onder de minft ver-

giftige gerekent. Hy l^eft by eycren en

vogelen, en wordt van de Negers en

Brafilianen gegeten •, maer het hooft

en (teert afgc (heden.

hng Deflangh, byde Brafilianen Ibira-

biMkoa.
j^f)a genoemt, is bont of van verfchei-

den kleure, enmer witte, zwarte en

rode plekken gefpikkelt. Zijn bete is

zeer vergiftigh, en brenght de zelve

toevallen aen, die de (langh Kukiiruku

doet. Waer op aen ftonts degewonde

mee bedekt zijn.

De hals is anderhalve vingerlang en

vijfdik. Het heeft heldere en zwajrt-

achtigeoogen.

Onder, en byna in het achter(te ge-

deelte des hoofts, ftaen twee ope neus-

gaten.

In ieder kakebeen zitten kleine,

zwarte en korte tanden. Detonghis
dik.

Langs de gchecle rugh-graet , van

den hals tot aen het einde der (leerr,

zitten platte, maer fpi'fe doornen of
tanden, als die vaneenzaegh.dicook
groen van kleure zijn. Deze randen

zijn aen den halsgrootcr, en worden
geduurigh klcinder en kicinder, en

zi)n op het einde der (leert het al Ier-

klein (ie. Diergel i|ke doornen of tan-

den zitten ook onder de keel.

De gchcele hu t is fchoon groen 5

maer met zwarte en wute plekkcrï ge-

vlakt.

Het
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Hctheefc vier btencn en vier voe-

ten, dieieder uit vijf vingers of klaeu-

>venbcftacn,en met fcherpe nagels ge-

wapent zijn.

Dit dier kan lang honger lijden , en

twee en drie maenden zonder (pijze
,

leven.

Het vleefch is zeer wir, als dat van

een konijn, en goet en lekker van

fmaek,alsjongehoenderen ofkonijnen

vieefch, indien her gekookt en lang in

de boter gebraden is.

In het hooft van dit dier worden
fteenfjes gevonden, die onfc-ilbaer de

fteencn der nieren verbrijzelen en af-

drijven , indienze tot de zwaertc van

een vierendeel loots ingenomen, of

flechts aen het lichaem gekangen wor-

den.

Haged'iffen.

Men heeft door ganrfch Brafil veel

ongedierre, zoo vangrootc als kleine

hagedifïèn van vcrfcheidenroorr. Ee-
nige zijn grasgroen : andere grijs ge-

rpikkclt : en andere wel vier voeten

lang, met glinftcrende oogen.

De Negers ceten cenige hagedifTen,

die zy met bogen en ftompe pijlen

fchicten. Zy rijgen eenige, die Èy ge-

vangen hebben , aen een klein tientje,

en komen daer mee aendragenjals met
een riftgevange vinken , ofeen footje

vifch. Zy braden die op een roofter, en
eetenze, doch het vel daer eerftafge-

ftreken, met fmaek op, zonder die hen
qu.il ;k bekomen.
Onder zoo vele hagedinèn,die over

al in de boficben en puinhoopender

huizen houden, is alleen een eenige,

zoo veel men weer, vergifrigh, die Bi-

bora genoemtwort.

Hy is den anderen hagedifïèn niet

xcer ongelijk, maerkleinder,en nau-

hx g-oorer als een duim.

Hy is uit den witten afchvcrwigh.

Het lichaem en alle de leden zijn

dikker, en zwellen van vergif Maer de
fleert is veel korter en breeder.

De wonde greft een dunne ftin ken-

de ctrer, met een blaeuw gezwel ,pijn

voor het hert, en pijn in den buik.

Timzent-heenm.

Duizcnt-bcenen zijn'er grootc en

N T-R E I Z E. ïf
kleine, als ook ruige hondert-beenen)

:
t^lmbua genoerar, die bochtigh voort
kruipen, en voor zeer yergiftigh ge-

houden worden.
D'eerlie houden in de huizen, en de

laefte in de boflchen4en bederven niet

alleenlijk de gewaden van de turn- en
moes- kruiden : maer plagen ook de
menlchen.

Scorftoenen.

Scorpioenen, by de Brafiliancn

Jaaciaiira genoemt , zijn'cr in groote

menighte, en van geftalte als d'liuro-

pifche ; hoewel zoo fchadclijk niet

:

en dienvolgens ook de fleken zoo
zwaer niet te genezen.

Zy houden mee grocte menighte in

de huizen, achter ftoclcn, banken en

kaflen.

Zy zijn van ongcmcene grootc ,eu

worden nauhx elders grooter gevan-

gen, lienigen zijn vijf en zes voeten

langen zco: dik.

ijMieren.

Mieren zijn 'er in zulke groote me-
nighte , datze hierom van de Portugc-

kn Rey do Brafil ^ dat is , koning van

Brafil
j genoemt worden : want in de

velden en boflchen zijn, door de mie-
ren, zoo vele voetpaden gcmackt eri

worden noch daghelix gcmaekt, als

in Europa de vee-kudden maken. Ja
zy werpen zulke groote dijken en heu-

velen Van aeide op, als hooi-oppers,

d:e by de Brafilianen Inhiiuhe'^cnotmi

worden.

Zy eeten al wat hen voorkomt,
fruit, vruchten, vleefch, vifch, en vcr-

fcheiden ongedierte, als fcorpioenen,

duizcntbeenen , zonder fi hade, *t zy
dezelve vergiftigh zijn of niei:.

Men vint'ereen vliegende mier,vnn
een vinger lang, meteen driehoekigh

hooft. Het lijfis in twee declen ge-

klooft, zittende beide de deelen , met
een dunne bandt, aen malkanderen
vaft.

Aen het hooft zitten twee dunne
lange hoürentjes,met kleine oogcn.

Aenhtteerlfe deel van'clijfzitrcn

zes bcenen , die uit drie leden beibc.o,

en vier dunne en doorfehijncnde vleu-

gels, te wtttn, twee buiien en twee
iJ tin-
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nen, die donker geel zijn. Her ach-

terfledecldeslichaemsisginrfchront,

en blinkend bruin : darde Negersee-

ten.

Zy fchieren,mer graven, haert-igh in

d'acrdc aIsdemol!en,envcrflindenal

hergezaei gczwinr.

^ Daer wort ook een groote mier ge-

vonden , als een groote vliegh , wiens

lijf byna een halve vinger langh en in

drieftukkenofdeclengekloofcis. Het

laefte deel heeft degeltalte en groote

van een gerüekoorn : het middenfte is

langwerpige en bultigh , en hetft zes

beenen diecen halve vinger lang zijn,

enuit vier leden beftaen.

Het voorfte deel ofhooft is onder de

overige zeer dik, heeft de gedaenrc

van een hert, en voor twee hoornen en

zwarte randen, die krom en als een

fchaeruirftcktn.

Het wit der oogen is een weinigh

zwartren voorts het gantfch hooft ge-

li)keenoogh :dat onder alle de deelen

des lichaems het meefte blinkt: het

welk niet anders als twee oogen is , die

tegen malk.indercn over, mvorm van

een hert, ftaen.

Het voorde en achterfle deel des li-

chaems is blinkend hoogh root.

Daer is ook een mier gantfch blin-

kendzwarr-, desgehixde beenen, die

ook hairigh ofruigh zijn ; hoewel voor

aen gourgcel. Zy is ontrent een vin-

ger langh , heefr een groot en vierkanr

hooft , uitpuilende en zwarte oo^jen,

twee uitftekende fcharen, in plaetfe

van tanden, en gefchacrt alseen feifle.

en twcchoorens vaneen halve vinger

lang.

Het lichaem is in drie deden ge-

fcheidcn. Het voorde deel is langh-

achtigh en niet dik , en heeft zes bee-

nen , van meer als een halve vinger

lang. Her middendc deel is zeer klein,

en niet grooter , als een luis, en byna

vierkant. Her laetfte is het grootfte

van allen, eyerronr en fpits.

Deze drie deelen zijn , als met een

dunne dract, aen malkanderen ge-

hecht.

Deze mier wordt by de Brafilianen

7'<2/';/V;/genoemt.

Mier Noch is'er een ande'"e mier, Kupia
Kupia. jjy (Je Brafilianen gcnoemt , die een

kastanje bruine kleur , en een hoofr,

zoo groot als een mier heeft : met klei-

A E R D I G E
neen zwarte oogen, en twee hoorens,

en twee uit (tekende fcharen, in plaetfe

van tanden. Hetgantfchelijf is ruigh

en met kleine hairtjes bezet. Het li-

chaem is in twee deelen gcfcheiden:

het voorftc deel heeft de groote van

een erret , is byna ront,en donker ka-

ftanje bruin, en heeft zes bruine voe-

ten. Het achterde deel is wat grooter,

als het voorde.

Deze mier krijght op zekere tijden

vier vleugelen : welker achterde klcin-

der als de voorde zijn , en verlied die

weer op zijn rijt.

Tzer-verken.

Het Brafiliaenfch yzerverken , dat

de Brafilianen Kuatidu^ endePortu-

gcfen Ourico Kathiero noemen jis van

de groote, als een groote aep.

Het gantfch lichaem is met dekeli-

ge pennen , van drie of vier vingeren

lang bezer , zonder eenigh hair te heb-

ben. Deze pennen zijn, op het eind

aen het lijf, ten halve wegen gcelach-

tigh : het overigh gedeelte is zwart,

en het fpits of (cherp witachtigh en

voor zoo fcherp als een els. Sy kunnen

die pennen, wanneer zy boos zijn,met
dehuitt'zamen te trekken, uit het li-

chaem of huit fniijtcnenfchieten, en

daer mee iemant, 't zy menfch of

beed, quetfen, en zomtijts ter doot

toe.

Het lichaem is, van het achterhooft

tot het begin der deert , een voet lang:

en de deert een voet en viifduimen,die

ook van het begin tot half wegen fcher-

pc pennen heeft. D'overige helft is

zonder pennen, en heeft y Ie bordelen,

als die van een verken.

D'oogen zijn rondt, uitpuilende,

blinkendc,als een karbonkel. Rondt-
om de neus en mont zitten vele hairen

van vier vingerslang, byna als aen de
mont van een kat of haes. '

Het heeft voeten als die van eenen
aep -, maer beftaen alleenlijk uit vier

vingeren,en heeft genen duim : alhoe-

wel men daereene plaetfe toeziet als

afgefnedcn.

De voorde beenen zijn kleinder als

d'achterfte, en ook met pennen gewa-

pent ; maer niet de voeten.

Dit dierflaept veeltijis des daeghs,

en zwerft en loopt des nachts. Het
aedemt
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aeflemt door de neus. Het eet gaernc

hoenderen , en klimt op de boomen j

hoewel met eenlangzamen gang.

Zijn vlccfch is aengcnaem engoet

van fmaek , \vann<*er het gebraden

is, en wort dacrvan byd'inwoondcrs

veel gehouden.

Hec geeft byna een gcluit van lii

:

als dat van den lUyaert.

Luyaert.

Het vicrvof tigh dier, by de Brafiha-

neni_y// geheten, wort by dePortuge-

fen Prigu/za, en by d'onzcn Luyaert,

van wegen zijnen loomcn en tragen

gang , genoemt : want het gaet in vijf-

tien dagcn,eensgangs,naulix een fteen-

werp verre voort.

Hetisvandegroote als een middel-

matige vos , en van het hooft of van

den hals tot aen de (teert , een voet of

weinigh meer groot.

De hals is kort, twee ofdrie vinge-

ren ten hooghften bngh. De voorfte

bcencn, tot aen de voeten, zijn zeven,

cnd'achterftezes vmgcren lang.

Het höofc is kort, ontrent drie vin-

geren lan^ ,enrontachtigh.

De moot , die altijt vol quijl zit , is

renten niet groot.

De tanden zijn niet groot noch
fcherp.

De neus is glat , verheven eh zwart.

D'oogen zijn klein , 7.wart en flapa-

righ. Het heeft gecne ooren. Het
gantfche lichaem is met afchverwige
en zachte hairen van ontrent twee
vingeren langh bedekt. Op de rugh
zijn de hairen wit'er : en langs de riTgh

loopt ccn afchverwige ftrcèp.

Van het hooft, laiighs de Ifcngte des
hals, hangen op zyde hairen als mae-
nen, en zijn een weinigh langer, als die
op het lij f.

Het is eendeer loom en tracghdier,

en tot cenigh werk gantfch onbe-
qU3em,uitoorz3kebcm uit de natuur
de fchenkels of beenen , in'r midden;
als aen twee gebroken zijn.

Het houdt op de boomen , en gaet

daer op zeer langzaem, en al kruipen-
de voort.

Het leeft by de bladen der boohieri,

drinkt noit, en is ook voorde mmfté
want dan vcf-

fcliuilt

regen zeer vervaerr
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Schuilt het zich. Het uit zeer zelden

cengeluit van liii: bynaals een jon-

ge Icat. Al wat het mee de klaeuwen

grijpt, vat het zeer vaft.

Mieren-eeter.

Demieren-eeterwordtalzooby de

onzen genoemt, dewijl zijncfpijzeen

voeffclnietandersals mierenis.

Hy is twccdcriei : want d'cen wort

by d'o nzcn de i^rootc , en d'andcre de

kleine Mierenecter genoemt. De
Brafilianen noemen de kleine mieren-

eeter 'Tamandnai^cn de grootc Taman-
duai-Guacii.

Hefis eenviervcctigh dier , van de

grootealscen hont: heeft een ronde

kopen een zeer bngc fnuit,en fcherpe

bek, zonder tanden. De kop met de

fnuiris ontrent een voet langh of lan-

ger.

De tongh is rontachtigh en zom-
tijts meer als vijf en twintigh dui-

menJa derdehal ve voet lang. Wan-
neer hy mieren wil eeten , (leekt hy
dieuicjCn Icitzezoo langh op den mie-

ren- hoop, tot dat die vol mieren is, en
flokt dezelve dan op.

D'ooren zijn rontachtigh. De fleert

is ruigh, als een floffcr.

Het is geen rad dier : macr zeer lang-

zacm van gang: waerom men het met ,
7<7/«/'fm by de Brafilianen geheten,

de handen op het vele vangen kan. I
wort by de Spanjerts Armadtllo^^ de

De kleine mieren-eetensccn diert- !
Portugefen £.'«f«^er/(7,cnby de Neer-

je van groote als een Brafiliaenfe vos ' landers Schilt-verken genoemt, uit

ofgrooter, en een voet lang.
|

oorzake het metfchubben , als l'chil-

/^en de voorfte pooten zijn vier
^

den, ophet lijfgewapent is.

kromme klauwen : twee groote dikke
|

Het h van vcrfchcide groote offlag.

in het midden, en twee kleine ter Hetheeftdegedaenteenbynadegro-
zijdc. te van een klein verken. Hetgantfch
Het hooft is fpits rondt, èn loopt boven-lijf, alsook het hooft en de

voor fpits toe, en is ondereen weinigh fleert, is met beenige fchilden bedckr,

oragekromr. die uit zeer fraeie fchubben beftacn.

Demontiszwart,zecrfmal,en7,on-
ï Op de rugh zijn zeven fcheidin-

dcr tanden. D'oogen zijn kleinen gen ofverdeilingen, meteen donker-
zwart. D'ooren ftaen opwaerts en bruine huittufl'chen beide,

zijn ontrenteen vinger lang.
j

Het heeft een hooft als een verken:
Twee d ikke zwaiteftrccpenloopen een fpitfe fmuil , daer her gezwint

ter zijden van den hals tot over de mee in d'aerde vroct, kleine oogen,
fchouderen , en aen den rugh,en ein- 1

die diep inde kop ftacn , een fpits en
digcn opdeflèlfseind.

j

fmalletong,en donker bruine en korte
Acn de fleert zitten langer hairen,

,

ooren, zonder hairoflchildcn.

als op den rugh :doch het einde van de De gantfche kleur des lichaems i%

fleert is kacl of hairloos. Het kan ' uitdengeelenrosachtigh. De fleert is

Ë R D I G E
Het hair des gantfchen lijfs is uit

den geelen witachtigh, hart en blin-

kend.

De tong is langwerpig ront , en acht

vingeren lang.

Het is een wilt en woefl dier : maer
het geen, dat hetnirtkan bijten, vac

het mctde voorfte klaeuwen zeer vaft.

Meteen flok aengerackt of gcflagen»

gaet hetopd'achterfle pooten zitten,

als een beer, en ronkt mee uit de neus,

en vat de flok met debek.

Het flaepr den gantfchen dagh, met
het hooft onder den hals en voorfte

beenen verborgen, en loopt des nachts

uit.

Wanneer het drinkt , fpringht het

water door de neusgaten weer uit.

Menhecft'ereen gcflaght van Han-

gen, van twee vademen langh , zon-

der beenen, meteengefchilderdeof

gefpikkeldchuit en vier tanden.

De tong is gefplcten , in vorm van

twee pijltjes, Hy geeft met de fleert

eendoodelijke wonde, en heeft daer

op een blaeSje, daer in als gcdroogh-

deerreten zitten , die men, in hetver-

rocren der fleert , Iiooren kan.

SchHtferken,

Het viervoetigh gedierte, T^^»' en

zich daer mee by de takken der boo-

men ophangen.

aen het het begin vier vingeren dik, en
wordt allengs dunder,cn is op het eind

# heel
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heel fpits en rondt > als die van een ver-

ken. Maer het gantfch onderlijf, kin^

hals, buik en beenen zijn niet met
fchilden bezet ; maer met een huit, als

die vaneen gans, bedekt, daer aen yle

en witte haii en , van een vinger langh,

zitten : en met noch ylder hairen is het

gantfch onderlijf bezet.

Dit dier is gemenelijk vet van lijf,

en leeft by Batatafen, meloenen en

verfcheide wortelen, endoetgroote

fchade aen de gewaffcn van de plan-

teryen.

Het graefc en wroet gaerne in d'aer-

de. Het vreet konijnen, doode vo-

gels en andere krengen , en drinkt veel.

Zijn vleefch is eetbaer.

Het leeft mecftendeelophet landt

:

hoewel het ook in *t water en op v/ate-

rige plaetfcn hout.

Het kan met een, hontje lichtelijk

gevangen werden, gelijk in Hollanc de

konijnen. Want indien men een hont

uitftuurt, dieverwittight den jager,

met zijn geblaf, waer dit dier zich in

d'aerdc ontlioudt : en wort dan , met

het uitgraven van beide 2ijden,gevon-

dcn.

Vleermuizen,

Daer zijn vleermuizen , by deBra-
filianen Andirikag^nocvni^ zoo groot

als kraeien, diegeweldigh boos zijn,

en bijten heel vinnigh met fcherpe tan-

den. Zy maken groore neften in holle

boomen, en andere gaten.

Vogel Ifekati Apoa.

De vogt\Jpekaii lyjpa by de Bra-

filianen genoemt, wort bydePortugc=
fen Vata , dat is, gans , en by d'onzen

een wilde gans geheten.

Hy is van de grootc als een gans van

acht ofnegen maenden, en gehecllijk

van geftalte onze ganzen gelijk.

De buik en onderflc gedeelte der

(leert , als ook de gantlche hals en

hooft, is met witte veeren bedekt:

maer dcriigh tor aen den hals,dc vlcu-

gclsen kruin des hoofts , mctzwarte^

doch met groen dcormengt : gelijk

de hals van cnzc ganfcn,

Aenden hds en buik zitten zwarte

veeren , met wit: e doormengr.

d 3 Kicf
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Hier in verfchilt deze vogel van on-| Langs de riigh hene loopen fchoo-

ze ganzen: voor eerft, dat liygrooter ne en dunne afchverwige veeren, van

is: tenr\vceden,iszijn bek wel als die gedaente alsdie aen den hals.

van een eend ; maer zwarr , en op liet Het vleelch van dezen vogel is goet

eind krom. Ten derden, '/,i[ bo\enüp enfmakelijkomt'eeren.

debekeenkuif,dievlei2,igh,dik,brecr, Men vindt'er een ander flagh van

byna ront, zwart en met witte plekken reigers , van de groote als een tamme
bezet IS. i

eendt,of wat grooter.

Deze vo^el houdt overal aen de ri'
| De bek is recht,voor fcherp offpits,

met het halve voorde gedeelte , zoo

boven als onder, dobbeld zaeghswijze

getant , en vier en een halve vmger
lang.

Het hoofr en hals is als die van ec-

vieren, is vJdzigh en goec van fmaek.

Fogel 'Tonkan oïGrootbek.

De vogel , Tonkan by de Brafilianen

genoL-mtj i-» van degroore als een ex- , nen reiger. D'oogen zijn zwart, met
ter of hout-duive. Hy heeft onder een goutgeele kring. De hals is eert

den borlt eene krop vaa drie of vier voet langh: het lijf vijf en een halve,

vingeren in de breere groot , fafraen en de fteert vier vingers, die met de

geel van kleur, en met hoogh roode vleugelen gelijk komt
veeren rontomde kp.ntngelchakeert. 1 De bek is boven afchverwigh-,macr

Deborlbs geelden het overige lijf by- aen het begin uit den geclen groen-

na zwart Hy heeft een groote beic, achtigh.

en zomtijcs een palm van een handt
\

Het gantfch hooft en bovenfte hals

heeft langachtige veeren, die bleek

geel, en met zwart doormengt zijn.

De gantfche rughen vleugels zijn

met geelachtige afchverwige veren be-

dekt.

De voeten en pooten zijn donkcr-

graeu van kleur.

Zijn vleefch wordt gegeetcn, en

fmaekt als feigers-vleefch.

Schtturvogel.

De vogel , by d'onzen Schuurvogel

lang, van buiten geel en van binnen
vrolijk root.

Het fchijnteen wonder rezijn, hoe
zulk een kleine vogel zulken groote

bek kan dragen } doch de bek is zeer

licht en geweldigh dun.

FogelKokof.

De vcgcl,i^^^w by de Brafilianen

genoemt, iseenQagh van een reiger,

fraei van geftalte ,en van de groote als

een oyevaer.

De bek is rechten fcherp, ontrent genoemt , wordt Jabiru Guakn en

zes vingeren langh, en onda- aen uit -'^^'«W'^w y^pra by de Brafiliaenfche

den gecicn groenachtigh.
j

volken, en by de Tupinambas Peti-

De hals is vijftien vingeren lang, het guaras genoemt.
lichacmtien , en de fleert vijf, metde' Hy heeft gene tong; maer een groo-

welke de vleugelen eindigen. jte bek, van zeven en een halve voet

De beenen zijn boven ten halve lang, op het eindlangwcrpigh rondt,

met witte veeren bedekt , tot acht vin- ' onder gekromt, en graeu of grijs van
geren lang. Het overighonderfieis zes kleur,

encenhaive.
j

Opden kruin deshoofts zit een bc-

De keel en gantfche hals zijn wit: nige kuif, wit van kleur en met groen
de kruin van de kop en de zijden ! doormengt.
zwart, met een afchverwige kleure ' D'oogen zijn zwart, en achter die

doormengt. ftaen groote oorgaten.

l^Q'\ het voorfle en onderfte deel des De hals is tien vingeren lang : wiens
hals zijn zeer fchoonc, lange, witteen halve gedeelte, als ook het hooft, niet

dunne neerhangende veeren , die men
veel op de hoeden plagh te dragen.

De gintlche vleugels en ftcertzijn

afchverwigh , metwcinighwltdoor-
meng^

met veeren , maer met een a fchverwige

en witachcige fchubbige huit of vel

bedekt is.

Hy is van de groote als een oyevaer,

heeft een korte en zwarte ftecrt , die
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gelijk met de vleugelen komt. i een gezien, die, als men hem in eeci

Hergantfchelijfeniialsismet wirte korfopdevloer zette, ecnenhont, dié
veeren gedekt, en van den hals hangen

rontom lange veeren af.

De vleugcis zijn wit, en met root

doormengr.

Men trekt dezen vogel het vel af,

en het vlecfch werc gekookt gegeten,

ï^et is wit en droog,en goet van fmaek,
in zonderheit indien het, gekookt, met
boter gegeten wort.

in huis was, dwang voor de korfte ko-
men opzitten, en nep , zif op , ztt op^
joujlraetverken. Ook hield zy niet
op, voor dehont vcoihaer ging op-
ritten. Dezepapegay wiert nadcrhanc
voor de koningin van Zweden ge-
kocht.

Onder andere is'er een klein vogelt-
je , zoo groot als een lit van een vinger,

Brariiheefcongeloofelijk veel ander dat evenwel een fterk gcluit maekr
wilt gevogelte, van allerlei flagh , zoo Men vangt deze vogeltjes tuflchen de
klein als groot, die ten deele in de bof- handen, opde bloemen, daer zyhun
fchen,tendeeleinhet water houden, voetfel uittrekken.

cnfmakelijkvleefch hebben. Zoo dikwils als men zulken vo-
De befte en gezoncfte zijn lyfters,

j

geitje inde hantomdraeit of omkeertj
vcrroonthet een andeie kleur.

De Brafilifche juffers hangen deze
vogeltjes, tot^ieraet, aeneengoude
llift, in plaetlë van diamanten , aen de
oorcn,dac5ierIijkftaer.

Het gevogelt weet altijt hun voetfel
op de boomen te vinden , die altijt met

fruitboomenenkreupelbofch is, zoo gf'oen bloeifclen rijpe vruchten bela

Jamdi genoemt, fefantcn van ver-

ichciden flagh, byde Barbaren cJï/^-

knagu,Jakutn y^rakua genoemt.

tj^louton is een vogel van de groo-

te als een paeuw j maer heeft zwarte

veeren , en zeer goet en tenger vleefch.

\Jiz oorzake het lande vol hoo^e

heefmen daer veel havikken en fper-

wers, die de Porrugefen Guavilon , en

de Brafilianen Teguata en Inage noe-

men , die op de hoenders en duiven

loeren.

Onderde halfflachtige oflandt- en
water-dicren, zijn de voornaemfte wil-

de eenden; welker zommige kleinder

als d'Europifche, en eenigegrooter, en
2,00 groot als een gans zijn.

Ook zijn'er poelhoendcren, Jaka-
na Miriy en Jakana Guaku genoemt,

die gebraden optafel gezet worden.

Men heeft'er ook, kranen, quak-

kels, ftruis-vogels en meer andere,

die ook eetbaer vleefch , hoewel zoo
heel fmakelijk niet, vcrfchaffen.

Alle deze vogels flingeren inzon-

derhcithetambre grijs,dat op de ftran-

dei\ zijn : dewijl die door den wmter
niet omkomen.
De rivieren, .meiren en nabygelege

yiffchejfe

vifchrijke2.ce, verfchaffen overvlocde-
lijk allerhande flagh van gefchobde ca
ongefchobde viflchen : die in deze
geweften zoo heilzaem gehouden wor-
den, dat zy ook den genen, die de
koortfe hebben

, gezeidt worden niet
fchadelijktezijn.

De poelen inzonderheit , die by de
ebder zee bywijlenuitdroogen, heb-
ben de volheit van kreeften , fchild-

padden,garnelen,krabben, flekhorens,

oefters en andere fchèlp- en korft vif-

fchen,en verfchaften den inwoonders
een aengenaem voetfel.

Vele viflchen zijn in Brafil aen de
zeeën rivieren gemein , en allermeeft

den, door onweerjopgeworpen wort, ' inde regenmaenden:wantdan valt het

gretigh in, eer de ftrantluiden der
waerts kunnen komen.

Daer xijn perkietjes, niet grooter

rivier-water in zee, en trekr, door zijne

zoetheir, de vifichen na zich : die dan
hoger opzwemmcn, en aldacr hun ver-

van lijf als een mofch^maer die fprekcn
,

maek zoeken ; dewijl zy hun dan als in

niet.
I

de groene kaïiden vinden , daer de
Daer zijn ongemeen zeer fchoone

1
gronden der rivieren meeft mee be-

gckleurde papegayen : waer onder ee- 1 waflèn zijn.

nige leeren fpreeken byna als een I Onder de rivier-viftchen worden
menfch.

!
gctelt : de T)uja, Trajnba, Kyikara^

Men vint'er papegaeyen , die alles, \
Puku., diede gedacnte van een Euro-

wat men by de ftraet roept , duidelijk pifche 2.eer treftclijkeen fchoone baers

leeren fpreken : onder andere heb ik'er htefr.
' Men
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Men heeft'er vcrfcheide flagh vani

wurmen , en eenige van viet vingeren

lang en een duim dik.

Daer zijn ook zywurmen, die de

Brafilianm Ijobtkuy en de zyde Ifo-

kurenimbo noemen.
Ook is'er veelerlei flagh van witjes:

als ookvuurvliegfn, vliegende hage-

diflèn: welkereenige ook in Ooft- In-

dien vallen ,cn aldaer zullen befchre-

ven vvorden Dacr zijn velerlei vliegen,

horfeicnjhom melen en byen, die honig

en geen honig ge ven.

Spinriekop^en.

Onder andere fpinnekoppcn is'er

zeker flagh van een ongemcenc en
\

yzelijkegroote.diein puinhoopenen .

hollighcden van oudeboomen neftclr,

en Mhundttguaka genoemt wort.

Hy fpini gene webben
, gchjkd'an-

dere kleine Zijn huit is riiigh zwart,

en met fchcrpe en langachtige randen

gewapcnt , die, om de fraeiheir en het

gebruik, in waerde gehouden worden.

Wanneer hy geterght wordt, zet hy

zijne vergiftige angel , die zoo dun i^^

dathy naulix kan gezien worden , in

'smenfchen huit. Daer na rijft een
blaeuwe buil , met fmerte en groorc

pijne. Bywijle ontfteekr her quaet

zoodanigh, door de toevallen , dat hec

ongenezeIijk,en door gene middelen te

genezen is.

BaUar of Kalitto.

Aen Rio Sr. Fran^isko houdt , met
groore menighte , 2,ckcr wonderlijk

klein gedierte , als eén wcvd of
kriekje.

ik heb dit dier, op verfcheioe tijden

en plaetfen , fcherp nagefpeurt , om te

zien en weten, wat het vooreen ge-

daentc mochrc hebben : nadcmacl htC

zijn geluir wonder helder laethooren:

maer noit kunnen te zien kiijgcniovcr-

mitszijn geluit zoodan.gli ind'ooren

flaer,alsdat van een kriekje, en den
nazoeker vcrbijftert : dies men het niec

te zien kan krijgen. Want als men
dacrdicht bykomt, zoo hout het zjjn

geluit op, en dan weet men nrec, wacr
men het zoeken zal. Zjjn flemnie

•'<omc niet vandcvicrken , alsdekrc-

kclen,
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itmetj

Jan over zee.

33

kelen , noch zy maken geen geliiitmet

de beenen, alsdefprinkhanenj maer

zingen als de hommeltjes en grootej

vliegen.

Zijn geluit duurt bywijle meer als

een vierendeel uurs , zonder ophou-

den.

Het lact zich op het eilant Java in

inOoft-Indien Lente- en Grasmaent

mee ft hooren.

Dir dier raekte in de ftad Batavia

,

door eene Sineefe vrouw, in mijjie han

Lantwaerts in is een wildt gcdiertCj

by zommige van ons Jan over zee

genoemt. Het is geweld igh boosaer-

digh en weet, met zijn fnellen loop, al-

les t'achterhalen : en vernielt en ver-

fcheurt alles , wat hem ontmoet.

Hoornheejien.

Daerzijn groote en fchcone hoorn-
den , na ik het zelve, op hef geluit,

^^^^^^^ ^^^ k^\yercn : maer hetvleefch
buiten de ftad menighmael hact, ver-

eenen ander,

DeJavanen hebben met dezen we-

veleen groot fpul , om zijne ftrijtbaer-

heit. Zy laten dezelve tegen malkan-

deren vechten, en verwedden veel

geit, wie dat wint of verheft: even als

in een hanen-gevecht.

Men vind inPernambuko en door

gantfch Brafil veel verfcheurend en

ander wik gedierte, als tygers, lui-

parts,&c.

Tygers.

De tygers zijn van de ftoutfte vcr-

fchcurende dieren , die in Bralll ge-

vonden worden. Zy vernielen veeie

heeften , en ontzien zich niet men

moet verlch gegeten worden : want als

het wel gekookt en tocgemaekt is,

kan het naulix een dadi en nacht duu-

voIght,en noit kunnen machtighwor-,,,^^^^^j
gekookt en tocgemaekt is,

den, nochdoormy zeiven , noen door h.-_ ! »• j._i. J^. i . j

ren.

D'onzen nemen het vltefch, zonder

vet, fnijden her aen platte ftukken,en

laten het in de "zon droegen, ais ftok-

vifchjom te bfwaren.

Borer kan men daerniet maken: de-

wijl de melk, door de hitte, voort-

ftrcmt. De Hollantlche boter taptmeii

als olye.

Ferkens.

AÏcn vint*er kleine èwarte verkens,

dieevenwelgoetvanfmaek,engezont

gegeten zijn, en voor de befte fpijze

gehouden worden.

Daer zijn ook verkens , die in 't wa-
fchen aCn te grijpen en te verfcheu- tcrentelandelevenjA'^/^iv^rrf^by de
ren: gelijk by mijnen tijt verfcheide Portugcfen genoemt, die in zwacrte
male gefchiede. Onder andere had i niet veel voor d'andere bezwijken, en

zeker Portugees een zuikermolen, die gehele leger vankrijghsknechtenaen-

zeer luftigh aen 't bofch ftont, dacr wy, ! genaem voetfel vcrfchaften.

intijr van vrede, onsaltemets gingen

vermafcen Op zekeren tijt zat de Por-

tugces,met noch vier andere pcrzoncn

^

in huis, enhaddevenfters, voor de hit-

te, en om de koele landt wint t'ontfan-

gen , open gezet. Hier op komt een

Tapercie oïAntes,

Zeker viervoetigh gediértfe, by de

Brafilianen Tapcrete, en byde Portu-

2,ckx\ y^nies genoemt, heelt vleefch,

groote en vervarelijke tyger , om zijn
|

van fmaek als dat van een os : hoewel
hont, die buiten 's huis , enmiftchien ' wat aengenamer.

wat te verre in 't bofch geloopen was,' Het is een dier van groote als een

re vatten. De hondr, om zijn leven te • kalf en van gcftalteeenighzinsals een

bergen, vlieghtverbaeft in het open- zwijn. Hctflaeptdesd.icghs, en hout

ftaende venfterby zijnen meefter, en zich in dichte boftchen verborgen:

de tyger hem na , byde Portugefenin macrgaet des nachts op voer uit.

de kametjdie over hoop raekten: doch Hetcetgras, zuikerrict,kooI enan-

ecrmen de deure kon open krijgen, dere groente.

^varenaltweeom'tlcven. De drie an- Men heeftin Brafil ook vele geiten^

deic quamcn'er behouden af. Ook 'Pakasen /vw/V/ genoemt , als mede
ontquam hetdetyger. 'hazen en konijnen, diezco-^octalsde

luiropifchezij:!.

c .Men
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Krabben.

Behalve de vifch, dienen ook, rot

onderhoudr^dekrjbben , die zoo in

het lant, als in de flijken en moeraden,

aen en om de rivieren in grootenovcr-

I vlüetge^ angen worden.

De BrafiUanen en Negers houden
dacr veel van, en eeten die geerne. Ja
zy dienen eenigc tot hun voornaem
onderhoudt , en worden ook bv velen

Men heeft*cr ook uitftekcnde hage-
j

diffen, A«4»4 cn7r/« genoemt , die

zeer aengenaem van l'aiaek , en een

lekkerdiithgcrichc zijn.

Fifch.

De vifchen het vee firckte in2,on-

derheit tot vervulling vanden lijfioght

voord'onz:rn. Dcvilèh valt opde kuft

van Fernambukt)en gantfch Brafil in

zoodanigeover\ loet,darmen zomwij- van ons volk nietquaet bevonden.

Ie in een net , met een trek , twee en i By zekere vrye luiden wierd by ver-

drié duizen' fchoonc vifn.hen gevan- drag,^(^by hen met de hoge Raden, van
gen hcefr. Doch dit gefchiede alleen in wegen deKompagnie, aengcgacn,_)

cievier ofvijfmaenden van het zomer- over de nviereS.Franci.skoveel vee,

faizoen: want inden rcgcn-tijtwierdt
i

dat door den oorlogh verwildertwas,

niet of zeer weinigh gevangen. ' opgevangen, en het zelve na hctRe-
Langhs de kuft zijn eenigc viflche- ^iff of andere plaetfen afgezonden , en

ryen,dacrdevifchinzonderheitnatoe
\
aldaer gcflaght,tot onderhoudt der in-

fchiet: waervancenigen doord'eije-
i

woonders.

naersbevifcht, en andere van wegede Na het uitgaen van het verdragh,

Kompagnievcrluiurt wierden.
j

hebben de Hcoge Raden,(volgens he-

inde zeebocfcms en middellantfche komen orde van de Vergidcrmg der

meiren, die de Porrugcfcn Alagoas XIX 3 onderl}aen,cfmen,van wegen
noemen, iseenontallijkemenighte van

i

de Kompagnie , het opvangen van de
vifch : waer onder de befte zijn de

j

verwilderde beeflen in 'tvoorfchrcven

Sindia, ^^eha en Noja , die gene Iquarrier, wederom zoude ter handc
fchubben hebben. [trekken: doch alzoo ooghfchjneliik

EnalhoevvelderemeirviflTchcnflech- 1
bevonden wierdr, daer nochzoo wei-

ter alsde rivierviflchcn gehouden wor-
|

nigh veeoverigh was, darmen de koftc

den, zoo wijken zy evenwel niet veel niet zoude kunnen goet maken , zoo
voor die: dewijl die meiren eigcndijk ' wiert goet gevonden, zuix achterwege

geenc rechte ftilliaende wateren zijn
:

, te laten , en de Vergadering der XIX.
maer dacr fchieten beken en rivieren ', des te verwittigen,

uit.
I

Diesnadcrhant debeeHenuitdcku-
Eenige viffchen worden in de zon ralcnof veepcrken van RioS Franfts.

gedrooght of iogezouren : waer onder kotn i?/öGr^«<^<?quamen.alwaer d'in-

de voornaemftezijn, diebyde Brafi- woonders zich inzondcrheir op d'aen-

hanen KtirimaTaratiy enbyd'onzcn
herders genoemt worden.

Die verfch van de vilTchers gevan-

genen uit zcegebra-;ht worden , Zijn

ook veelcrlei:als inzonderheit de vifch

KarapantaJigcle by de BrafiHanen ge-

noemt, die van gedaente een baers ge-

lijk is.

Ook wordt in mecft alle de rivieren

veel vifch gevangen, diegemenelijk

fmakeli jker valt, en beter gevoct is, als

de vifch van ftrant.

In de viflcheryen voornoemt wor-

den,onder 3ndcre,velc grootc viflthen

gevangen, die gezouten en alzoo te

landewaerts, aen de zuikcrmolens, ge-

voerc worden , dat groote vcrvulhngh

onder het voik nuekt.

qucking der heeften hielden: hetwelk
wel het voordeeh'ghile en zekevfte

fchijnt te zijn, van *t geen men in Bra-

fd kanterhant trekken, als zijnde bui-

ten gevaer en koften : invoegen alleen

d'iinvoondcrs van die geweftcn buiten

bcflommcringh van f», hulden bleven

:

daer die van 'Pernambukn en 'Paraj'ba,

door de zuikcrmolens, in reddelooze

zaken gcraekren.

Wijders de Kuralen voornoemt
waren in zoodanigen ftact gekomen,
datzy jaerlix nictalleen dezuikermo-

lens van oflèn en heeften -, maer ook
de in woonders van vleefchreÜachtenj

konden verzorgen, en dar zooovcr-

vloedclijk, dat men te landewaerts

een pont vleefch tct drieën vierftui-

vers
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vers Ifon koopen : behalve dat noch
meeft alle de garnifocnen met vleefch

en farinha , byna jaer en dagh , onder-
houden wierden, na de magazijnen op
het Recif uitgeput waren.

D/es, wanneer Neerlanrs Brafil in

rufte gebleven was , men jacrlix , voor
een groot gedeelte, de garnifoenen met
verfch vleefch zoude hebben kunnen
onderhouden : en niettemin de kuia-

len of \'eeftal!en in wezen gebleven

zijn, om jaerlix aen te telen.

Gelijk dan de vifch, al7,oo wasook
her punt van 't vee vangroot belang in

dcnftaet van Brafil.

Doch alhoewererdelijftochtjin ma-
niere vüornoemt,tebekomen was,zoo
kon echter Neerlants Brafil , ofde in-

T- R E I Z E. 5'^

óort wegnam. Wanneer opéenen tijc

het water haeftigh vielen afliep,quani

deze hay met zijn voorlijf aen den
grontvall te raken Men had zeer gro-

te moeite, eer men dezelve, wegen zij-

ne groore, aen het lant kon krijgen.

Hctgeweftvan Pernambuko heefc

ook veelerleie aert van vruchten ert

boomgewaflen met gantfch Brafil ge-

mein. Doch dacrvan breedenn het

vervolgh.

Kapitanie van

T^amarik^ of ItamariJ{d,

T"! Icht aen de kapiranie van Per-
'^ namhiiko paelt , ten Noorde , de

woonders van dien, nietbcftaen ,'ttn kapitanie van lamankadi Itamarikay
zy jacrlix merkelijke toevoeren, zoo alzoo na het eilant 'lamarika oïlta-
van eerbare, als andere waren, uit Eu- »?<2^/^^j het voornaemfte gedeelte van
ropa derwaerts gedaen wierden : het

welk by ervarentheit , tot groote in-

tereflen en fchade van de Kompa-
gnie j als wanneer de Magazijnen,

door de tochten na yf«^ (?/<?, C^laran-

haon en andere geweften , ledigh ge-

worden waren ,genoeghzaem bevon-

den \^.

Krokodillen.

In de rivieren en ftilflaende wateren

deze kapitanie
, genoemt : hoewel de-

ze kapitanie ook methaer gebiet tot

vijf en dertigh mylen langhsde vafte

kufl ftrekt.

Het eilandt Tamarika of liamarika
leidt twee mylen benoorden /'öwf;'f'//o

in zee, wordt door de rivicre Itamu'
rika van het vafte landt afgefchciden,

en leidt, 'met zijn Zuid-eind, op de
höoghre van zeven graden en acht en
vijftigh minuiten, Zuider brete.

Het is van het Zuid- tot het Noord-
houden krokodillen, die by de Brafi- eind ontrent twee mylen lang, en heeft

Vizncnjakare^ en byd'Ooft- Indianen zeven mylcninden omtrek.
cnd'onzenKaymansgenoemtworden.

'
Onder het gebiet of jurisdi£t)e van

Zyzijn den Afnkaenfen krokodil-
\
dit eilant behoorde ook hetvafl: landt

len gelijk ; macr evenwel kleinder, en van Goyana, Kapvaribi , Ttrukupa en
zelden langer als vijr voeten.

Zy leggen meer als twintighofder-

tigh eyeren , die grooter alsganfe eye-

ren z'.jn , en niet alleen van de Brafi- \ huizen

Abray.

Op dit eilandt waren eertijts wei-
nige inwoonders, en naulix ecnigé

lianen; maer ook van de Portugefen
;

Het is een fchoon en tamelijk vrugt-^

en d'onzen gegeten worden: desgelijx baer eilandt, en geeft Brafilien-hout,

wort hun vleefch gegeten,

In zee , onder Brafil , houden ook
hayen.

kokos-boomen, katoen, zuiker-rict,

meloenen, en diergeli jke vruchten : als

ook branthout en verfch water voor
Eer de groote brugh van het,RecifFj het RevifT

af tot aen Anthony Eaez of Maunts-
j

Het is bofchrijk, en verfchafttref-

ftadjgemaektwas, voer men meteen
{

felijk hout tot den huis- en fchéeps.

fchuit, van d'ecne na d'andete zyde, I
bouw.

over.

Daer ontrent onthield zich een ge-

weldige groote hay , die , al wat hy.in

het water achterhalen kon , 't zy men-
fchen,diezwommen,ofhondcn,diedc

fehuic te water achter na volghden,

Daer hielden ook veele wilde hee-

ften, die groote fchade aen het zuiker-

riec deden. Hierover verzocht Peter

Pas, Dircdeur van de kapitanie van
Itamarika , des jaers zelben hondert

en vecrcjgh,ccr vergadering van Gracf
c 2 Mau-
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MaurirscndcHoogeRnJcn, fchriffe- 'overvloet van verfch water te beko-

lijke uitTprakc ,hoe men mtc deze ver-
j
mcii :

maer dat kan ook door de Ne-

wildeïdj b.ellen van de Kompagnie, gersuitde riviere Bibenbt, een halve

die op dit cdandt groote khade acn uure van het Re§iff,gebraght worden,

het zu;kcr-riet deden , 2.onde han. Daer en boven waren op het RegifF

delen : of men de zelve , by con.' putten met verfch water , die, in tijt

ixzSt, zou verkoupc-n, of doen op- j van belegh, drink- water verfchaflfen

vangen, om voorrgequtektte worden:
^

konden.

dan of men die voor de krij^hsbczet- 1
\Jn inzicht van allie deze redenen,

ting wilden doen flaghten, en tot ran. !
vonden deHocge Radengoet, zich

tzoen uitgeven: alzoo zy doch,byon- op d'oudeplaetfe re houden

tijden, onderde voet ge fchoren wier-

den, zonder de Koaipag.ie cenigh

Men bevond in den oorlogh tegen

de Portugefen , dat dit eilandt den on-

genot dacr van haJ. Maer Mauritsen zen met alleenlijk dienftigh was , ten

dehooge Rad^n vonden raetzaem.dat aenzien vandezuikermolens,diedaer

d'inwoondersde beeftcnopheceilant jopftonden : maer inxonderheit leti

hunne vrye weide zouden -'aten heb- aenzien van zijne fterkte en gelegenr-

ben, op pene van dacr over geftrafc
|

l.eic,die het niet alleenlijk door konft

te worden. Maer zoo die heeften op en f(.rren,by d'onzen daerop gemaekt,

icmant'^ rietvelden inbrakeujzoo wiert

EibntTa-

nianka

was den
onzL-n

zeer

dicniiig.

had: m.ier inzonderheit door zijne

hende vryheittoegeftaen, dezelveal- ;
natuurlijke gelegentheit : zulx men

daer te fchieten. Want het was voor
^

zich, in tijde van verval, op en van het

zelve eilandt zoude kunnen verde-de ICompagnie zeer dienftigh , vee

beftiael op dit eilandt in voorraet te

houden. Daer en tegen kon de fchade,

die de becft.n aen het zuikerriet de-

den, met ftakctlels voorgekomen wor-

den.

Dit cilant wiert by d'onzen van groot

belangh gefchat,enhoogh geacht: ja

eenigen floegen voor, den ftoel van

het Ncderiantfch Brafiliaenfch gebiet

van het Regift'op dit eilandt te ver-

plaetfen en over te breng- n. Maer de

be wint hebbers oordeelden deze ver

dight en befchcrmt hebben: behalve

dat het noodigh voor het Re9ifFwas,

ombranthout ,ververfching en andere

levensbehoeften, van dit eilandt te ha-

len.

Aen d oever der riviere, in het in-
p^^

komen,ofaendcnZuidermontvande otanjc

haven, ftont een regulier vierkant fort,

certijts by d'onzen , na het veroveren

dezes eilants, door den veftingbouwer

van Buuren ,
gefticht , en Oranje ge-

noemt. Het had een zwaren wal , en

plaetfing onbcquaem en ondicnftigh eenborftv/eringh,rontom metftorm

te zullen z:jn : naerdien alles op het palen ingcheit. De gracht was niet veel

cihm'Tamarika te dier tijde woeft en

onbebüuwt was : want daer waren

wcinigh inwoonders, en naulixcenige

huizen.

Daer en regen waren op het Re^ifF

koren-huizen , magazijnen , wapen-

huizenen pakhuizen, om koopman-

fchappcn in te bergen , die op het eilant

Tamanka, met groote onkoften,eerft

moften geftight worden. Ook was de

oortvanhet Rcgiff" luftiger , vrucht-

baerderen vafter. Het Re^ift'had ook

ccnzecr bequamehaven,enbraveree,

daer de groote fchepen konden inko-

men. Dacren tegen kon de riviere van

Tamarika niet als met kleine fchepen

bevaren worden: want de haven was

ondiep, en berucht door vele fchip-

bieuken.

byzonders , ondiep en meeft water-

loos , uir oorzake het op een wclgront

lagh: waeromhet, tot meerder ver-

zekeringh, met een ry van palifladen

omringt was.

Buiten , aen de Noortzyde, lagh
een hoornwerk i maer was al ten dele
gefleght.

Het was van binnen met eenkruit-

huis, en redelijker wijze metquartic-

ren voorzien , en had een gemetlelde
Sortye.

De bateryen waren ook bequaem,
en met zes metale en yzere ftukkcn
geftofFeert.

Op dit eilant , voor aen in de riviere.

en het hangen van eenenbergh, ncf-

fenseen moerafch, dicht met kreupel-

bofch bewaften, lagh ook een ftede-

Wel is op het eilandt Tamarika I ken van klein belang, datmeeftby on-

/ ze
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2e krijghs bczettelingen bewoont
Avierr, zonder daer veel neering ofhan-

del gedreven wicrt.

Het wiert by de Portugefen Nojira

Senhora de la Cnuepnano genocmr.

Opdsn zei ven bergh laghcen ou-

de batcrye, reduit of fterkre, door de

Portugcicn geftight , en mede Nofira

Senhora de la Concepnano genoemr

,

die, beneffens her gantfcheilanr, door

d'onzen , onder beleidc van den veldt-

overde Schop , ingenomen , en fcderc

na hem, Schopftad genoemt wierü.

Namaels wiert deze fterktedoor de

onzen, aen de kerk, van achteren, toe-

geHiJtcn : dies deze fterktc de ftad

Schjp toreen kafleclverftrekte, en de

haven verdedighdergehj k den wacht-

toren, acn de Noorrzydcder (ladjde

poortcbefchermde. Öpdeze bateryc

lagen elf llukker. gcfchuts, twee kope-

reen een y zere.

Aen den Noorder mont, gat of in-

gang der haven, ftunteen vierkante

toren ofreduit , die den toegangh mee
drie yzere (lukken bewaerde.

Dorcmont, opperhoufr vanltama-

rika, vond des jat-rs zeftien h indert

vijfen vecrtigh , m het hangen van den
;

bergh , door het graven van eene put,

verfoh \varcr;\vaer over her fort op den

bergh toen van ^^^ttn water door den

vyant kon afgcfneden \v orden.

Hooger de n"ier Tamarika op-

V'aerts, leiteen eilant A/^^zo/'/'f, daer

op veel Mand ihoka wortel groe t.

Men kan dit eüant met berken ront-

om varen , en aen het Isoord-emd
weer uitlv'omen.

Dit eilant heeft aen weder zyde, te

weten , aen de Zuid en N'oord-zyde,

een gat om in te loopen : macr het

befte is aen de Zuid zyde.

Want het Noorder-gat is zoo goct

niet om m en uit te komen, als het Zui-

der : dewijl van de Noorder wal van 't

vaft lanteen zant-ftiert loopt, totby-j

kans aen heteilanr toe. Op den drem-

pel is ook niet meer, als tien of twalef

,

voeten vvarers.

De h wen, die aldaer gebruikt kan

worden, is het Zuider-gat van de ri-

viere, die Itamanka tot ttn tWznót

maekt: alwaer men met veertien of

vijftien voet diepgaende fchepcn kan

inkomen -, hoewel hf t buiten gene be-

quame ankergront heeft.

N T-R E I Z E. 5^
Daer de rivierevveer in zee komr,

wort by d'onzen het Noorder-gat, en
by de Brafilianen Katuajnma ge-
noemt.

Tuflchen Tommerel en de riviere

Tamarika is aen't vaft landt eene rivie-

re, Marafarinka%tuotn\x,cn bequaem Riviere

voor berken. Marafa.

t en halve myle binnen de riviere

van Tamarika vloeit een riviere uit het

vaft lant in zee, Garaffou gcnoemt,die Riviere

van klem belang is. Garaflbu.

Aen het Noord-eind van de vafte

kuft leggen ook eenige rivieren , daer
men mtt berken kan aenkomen , om
zuiker te laden : want in het lant ftaen

eenige zuikermolens.

Anderhalve mijlc benoordc hetpunto
Noorder-git van Tamarika-, leidt een Pcdra.

groote uithoek , TuntoTtdra by de
by de Portugefen genoemt : daer een
Rcfffvoor ftrekt : binnen het welke
men met jaghten en berken goede re-

de kan maken.

Een myle benoorden deze hoek, „.

.

j • 1 vt 1 it; /, Riviere
endrie mylen Noorde ten Wefte van coyani,

Tamarika y vloeit de riviere Goyana^
op de hooghte van zeven graden en
zes en vcertigh minuiten , die heel in

eene boght leidt, en klein is, en met
twee armen in eenen zeebcefem valt.

In de mont leit een groote rotle, daer
gemeenelijk veel zee-gevogelt op
hout.

Voor de riviere leidt een groot ge»
broken Recift'. Daer binnen leidt hec
vol reven, die de Ichipvaert gevarclijk

maken.

Ontrent derdehalve myle benoorde Rivierë

de riviere Goyana\cit een groote nvie- Auyay.

Tc,Auyay genoemt: maeris voorbaten
mont heel droogh : wacr door rricn

met berken qualijk daer in kan komen.
Zy verdcilt haer landewaerts in ver-

fchcide takken. Aen een van de
Noorder takken leit een Aldeaoïvhkf
Mauritio genoemt : en aen d'anderc

zyde, na 't Zuyde , een v lek Auyay.

Onder andere leir drie groote mylen Porto

Noordwaerts van de x\\\cxg Aiiyay ^ in
'^""'ï'^'^»

een inham, Torto Frangvsko.

Vijfmylen Noorde ten Wefte van
de rivier Auyay ^ leit een onbevaerbare

riviere, Giammama genoemt. Tul-

fchen beide zijn noch eenige kleine ri-

viertjes van klein belang.

Anderhalve myle Noorde ten Oo-
c 3 , ftc



Stad

Goyana.
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fte van de riviere Grammama Icit Ca-

ho Blanco t of witre uithoek of kaep.

Drie mylen Noord ten Wede is de

hoek van 'Parayha, die zeer lang, met

een groeten inbocht, (irekt.

De geheele kiift van Pommerel^tot
[

aen de hoek van Parayba toe , is met
{

Re^ifFen of klippen bfzet , die door-
j

gaens een groute halve myle van den 1

wal afleggen: daer men binnen door

kan loopcn. Ook is het daer binnen,
j

met laegh gety, heel flecht water: •

daer in den quaden rijt de berken ge-

,

makkchjkdoor kunnen komen : daer

hetanders fchicr onmoghelijk is, bui-

ten m zeeop tekomcn,van wegenden
harden ftioom, die om deN oort valt

,

en de Zuidelijke winden, die aldaer

gcduurighlijk waeien. 1

DriemylenderiviereG(?>'<?«iï, op-

1

waerts, leidt een vickof ftedekenvan '

een zelvcn name , daer de gerichts-

1

bank van deze Kapitanie is.

Het heeft vijf of zes zuiker-molens

onder zijn gebiet, op de riviere, ftaen, 1

en geeft goede zuiker , die met berken I

daer van daen naPernarabok gehaelt

wort.
I

Daer valt ook Brafilicn-hout, gen-

j

ber, katoen en Indiaenfche noten. De
Petiguaren volken wooncn daer om-
trent.

Voorts is het gantfch lant , tot Ka-

ko Blanko toe , weinigh bewoont : als

hierendaer leggen eenigc t^ldeas of

vlekken, die by Brafilianen bewoont
worden.

Het eilandt Tamarika heeft ver-

fcheide paflen of toegangen , waer
langs men op het zelve, van de rivier-

kant, kan aenianden. Dcvoornacm-
fte zijn de volgende.

|

Os Markos en de Pedreiros, al waer
^

de riviere op haer engfte is , Tapafima
en de Kamboa van Tiomingos Rebeyro:

\

de grootc Makquüra en de Kamboa
van Komraet PaiiUi: langhs welke

paflen devyandt meefl: op het eilandt

quam : de pas aen het Noorder-gat

V3ndeT^/>(?ttv«enhct eilandt Tafofo-

^ö.-alwaer meteen fchip ofjacht, zoo
wel het inkomen van de riviere 7uju-

kapapecn Mafferandaku^-xXs, het inko-

men uit der zeejlichtel ijk te belette is.

o De relt van de rivier-kant is vol

mangasbooraen, en vol moerafch, dar,

van wegen dcflelfs diepte, niet te paf-'

feren is.

A E R D I G E
Voorts heeft heteilant,langhs den

zee-kant , een vlakke ftrantien diep in

zee leggen rcvenrdies van daer zoo wel

niet aen te komen is: temeer, dewijl

het zelvealdaer vol bofch is.

Op dit eilant plagh wel eer de ge-

richts-bankder Schepenen gehouden
te worden, die naderhant,gelijk gezeit

is, in het vlek van Goyana., op het vaft

lant en te Kahivaribi verplaeft en ge-

houden is:dewijl jldaerd;- meefte zui-

kermolens ftonden : en dienvolgens de
meefte bevolkingh was, ten aenzien

van de goede landeryen , die daer val-

len.

Onder onze regeering waren vijf

fchepenen, die de gerichts bank van
deze kapitanie maekten : te weten,

drie woonden in Goyana , en twee op
het eilandt van Iiamarika. Doch by
Graef Maunts en de Hooge Raden
wiert namaelsjop den lantdagh, beflo-

ten,dat degerichtsbankvan Schepe-

nen in Goyana zou verplaeftt zijn.

Des jaers zeftien hondert een en

veertigh was Pieter Bas, wegen de

Kompagnie, direéireurvandc kapita-

nie van Itamarika, en kapitein Sluiter

kommandeur over 't krijghsvolk en de

krijghsbezetting.

Kapitanie van

PARAYBA.
T^ E Kapitanie van 'Parayba is al-

•*-^ zoo na zijne hooft ftad genoemt,
gelijk die na de riviere van Parayba^

daerzy open neffensleit.

Het is een van de Noordelij kfte ka-

pitanien, en leidt vijf mylen van de
2.ce. Het paelt naeft aen de kapitanie

van Itamarika , en aen de kapitanie

van Rio Grande y en aen zeker wilt en

woeft Brafiliaenfch volk ,Petiguaren

genoemt.

De Fran^oifcn hebben wel eer deze

Kapitanie bezeten, diedenPortuge-

fen, op het jaer vijftien hondert vijfen

tachcntigh , door hunnen overften

Martijn Leytan, daer van beroofden,

en uit alle havenen dreven.

Vijfmylen ds riviere Parayba op-

waerts, leidt op den oever van een bre-

de bay , eene flad , door de Portuge-

fengerticht, en naFilippus, koning

van bp:ir)jc,Fi/fppea en Noffa Senho' a

de
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'de NiveSiCnzndeïSookParayipa,naóc

^

Deze vefting konnit'deftad Pa-
riviere 'Parayha, gcnoemt:nuer viert I rayba en uit de vefling Margareta,acn
namacls door d'onren(u'an neer fyd IC, dcZuider-ceverjaltijtbefclcrnitWor-

beneffensdegantfche Kapitanie, des den: waeromde Portugeft-ndiedoor-

jacrs zcftien hondert vieren dcrtigh, gaens ren dele open lieten leggen , en
in het uitgacn van Slachtmaent, ver- met weinigh volk bezet hielden.

overt hadden_) rer eerc van Frcdnk Niet verre de rivier op wae^rts,Icif Eil.m't

Hendrik, Pnncc van OranjCjFrednk- een drlchoekigh eilandr , Rejlttiga^^^^'^'

ftad genocmt. 'genoemr,daerop,aendc zcezydc,een^'
De ftad was niet zeer oudt, en had- aerdc fortje ofvefting , met een halve

den de Portugelen daer ccrrt begin- bolwerk, gebouwt was.

nen te bouwen.
;

Het wasmct rijsbarmcnpalifladen

De ftad pronkt met cenigcfteenege- wel voorzien, en had goede bareryen,

bouwen, welker poften en fti)len uit d.emct vijf metale en vijf yzereftuk-

wirten marmer beilacn :maerdemuu- ken geftoffecrt waren,

ren en ai het overighisvan rouwen
^

Het lantfchap van Parayba wort door Rivieren

fteen opgehaelt. 2. voorname ri\ ieren doorfneden en ]"^^^'

Indezeftad werdt het gerecht ge- bevochrigt:alsde/^rtr,2)'/'^en A/ow^o^.

fa^ anders S. T)o7nïr,gn genaemr.

De groote riviere Parayba leidt op
^\^\^^^

de hooglite van zes graden vier en Paraybi.

twintighminuiren,vier mylenbcnoor-
de CaboBlanko , en loolf haer water
door twee gaten in zee , die dooreene
zant- plact van malkandcrcn gefchei-

den worden.

Het eene wort het Zuider , en het

ander het Noorder-gnt by d'onzen

houden
Zy wiert, voor de revolte en opftant

der Portugefcn , zoo door Nederlan-

ders als Portugefen bewoont : alwaer

degenen, die te landewaertsin woon-
den, hunne goederen quamen koopen,

en weder hunne zuikeren , aen de ver-

radiorcjin het pakhuis leverden: van

waer die beneden, aen de fchepen,

wierden ge voert en geladen.

In den mont def riviere Tarayha la-

gen drie groote forten ofkafteelen of

veftingen: tewetcn,op ieder uicrerfte

hoekcen. De veftingh opdcZnider-

tharina of Hoek was by de Portugefen St. Karha-
Margare- rina : maet wiert namaels door Gracf

Maurits, na den naem van zijne zufter,

Margareta geheten

genoeraü.

Van het Ziiider-gat ftriekteen groot

rif in zee tot dicht by Cabo Blanko.

Binnen de riviere, en dwers voorby
het fort Margareta, leidt een bank,
dwers daer over.

De riviere Paraybahceïi in de zo-

mermaendcn weinigh waters: macr

Zy was van buiten met een fterk (vloeit des winters hoogh boven d'oc-

hoornwerk, en van binnen met vijf vers hene, en zer de landen, door de-

bolwerken gefterkt -.dies deze vefting ' zeoverftrooming, wijden zijd onder

water ; waer door bywijle mcnfchen

en heeften komen te verdrenken.

Twee mylenbenoorde deze riviere porto

is een fchoonc rede voor groote fchc- L"ccni

kanr gefticht , en bcflocgh een ront ei- ' pen , by de PortUi^^efcn Torto Litcena^ LiK°
landtje, dat dooreene kreke van het jen by d'onzen het Roo Lantpenoemt,
vaftlant afgefcheidenwas. dewijl het landt daer geheel root is.

Daer is op deze rede, op vijfofzes va-

dem, goede fteekgrondt,en te lande-

waerts in goct vcrfch water te beko-

zeerwcerbaer was.

Fortst
^^ veftingh op de Noorder-hoek

Antonio. van de riviere wicrt by de Portugefen

Sr. Antonio genoemt, en was in 't vier

Het is een bolwerk van het oud
vierkant fort, door de Portugefen ge-

maekt, het welk d'onzen , na de reft

door de riviere weghgedrevenenaf- ! men.In deze bay,achter het RooLant^
gefpoelt was, in de kelen gefloten heb-

]

plachten gewonclijk onze gcladc fchc-

ben. Het is daercn boven met een ry ; pen,die van het Rc^ift'quam^njelkan-

paliftaden aen d'eene zyde van de ri-
|
deren te wachten , wanneer zy na het

viere , en aen de lantzyde met een ftuk Vaderlant zouden vertrekken , en na-

van d'oude gracht en kreek , omge-
ven. De walwasvaften (lijf, en van

binnen mee een baterye en zes yzerc

ftükken voorzien.

men daer verfk.h water in.

Fenhalvemyle noordel jker,enop

de hoogluc van zesgridencnvier en

derugh
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dei-tigh minuiten , vloeit de riviere daelt het met lufligc bergen en dalen.

Mongoapay of anders Mongoan\joap]\ Het platte lant van Tarayha^ dac

genoem t, in zee. Zy is binnen 's lancs, zeer vriichtbaer,en ook niet zcet berg-

en verder opwaercs, geheel grootj achtigh is, is verdeelt in vcrfcheide

niaer aen haren mont en inkomen qiurticren ofgcwcften: daervanee-

ganrfch naeu. i

nigc gebuurten of gehuchten zi)n,dic

D'oever is ttr wederzyJe mctkreu- na de riviertjes genoemt worden, die

pel-bofch en Mangas-boomcn bc- daer doorloopen : als Gramamma^
zet. Taf>cayTibe>yy Ingeby , Mongiiap^Cy

Voorden mont lelt een Rc9i{T: en hierery ^ Kamaratuba ^ en andere

aen den mondt leggen twechoogecn meer.

bczorgelijkczantpunten.
}

Het lant is vruchtbacr, dat inzon-

De mont,nf hctgat van derivierc, dcrheic doorhet overftrconicnderri-

hccft, mttlac^jigety, wel drie vadem
I

wcxcParayba vcroorzaekt wort. Het
waters.

"

j

geeft zuiker, gcrft, Turkfchc tarruwe,

Anderhalve , of twee kleine mylcn patatafcn , Ananallen , kokos-noten,

Noortwacrcsvandc riviere Mangoa.'^ meloenen, pompoenen, oranje-appe-

fa leit, een zeeboezem , by de Portu- ,
Icn , citroenen , Bananas

, pakovas,

gefen Bahidda Trey^ano of 1rayfon\ Markomas ,konkommers, en andere

genoemtjdaer voor het in zee, een my-j vruchten , zoo totvoetfel der men-

ie van 't lan'', elfoftwalef vadem diep fchen, als heeften

.

is

Vijfmylen van de bay Trey^ano leit

de riviere 5^rr(2 Konguon oï Konayo,

In 't wilt groeien peren , Kajous ge-

noemt, die vol zap, cnfchadehjk, en
met gioote fmaek by d'inwoonders ge-

daer zeer qualijk met jaghten binnen !
geten worden. In het binnenfte van

te komen is.
j

de peer zit zekere boon, die zeer bitter

Anderhalve myle van de riviere van fchil, en een zoetachtigc pit heeft,

Kongiion leit een grooce bay of zee- indien zy gebraden wort.

hoeCem, Parnambuko genoemt, de! De peer heeft een verkoelende

welke over de twee mylen lang is. i' kracht : en de boon verwarmt.

Vijfmylen benoorden deze bay leit
\

Op het eind van Slachtmaent, des Parayba

écïivicxcJandeStao^Eftau. jjaers zefticnhondcrt vier en dertigh, jf»r

D'inboorlingcn van 'Tara.yba be-
i
trokken d'onzen , met een vloot van vêroveit.

woonen zeven Aldeasofdorpen:wel- tweeen dercighfchepen yna-Tarayba^

ker voornaemfte Pinda Una heet , dar onder 't belcit van Schoppe , Artisjos-

des jaers zeflien hondert vieren der- ki, Hinderfon , Stachouwer en Kar-

dertigh ontrent vijftien hondert in- pentier.

woondershad: daer in ieder van d'o- ,
De gantfche vloot wierdt in twee

verige naulix drie hondert waren. efqiiadersof flachtordcns verdcilt; de

Ieder dorp beftaet uit vijf of zes een beftont uit een en twinrigh fche-

langachtige huizen, die met vele klei- pen , bemant met negentien hondert

ne deuren in en uitgaen.
[

en vijf en veertigh zielen : de tweede

De voomaemfte koopwaren, die in voerde, op elfjachten , vier hondert

deze Kapitanie vallen , zijn inzonder- en negen man.

heit zuiker, Brafilicnhout, tabak , of- ,
Schoppe wasd'cerftc, die inderyl

fen-huiden, katoen en andere.
j
zes hondert foldaten te lande braght,

Hetzuikcrrier, dat'erwiesjgafveel en daer mee op den vyandt aentrok,

zuikers, uit oorzakchet nieuwe lan- die aenftonts de vlucht nam, metach-

den waren. Iterlaten van geweer, hoeden, cnklcc-

Wanneer Parayba aen onze zydc ren. Zelfde veldoverfte Antonis Al-

was, ftonden langs hene, aen den Zui- bukerkontquamhct ternauwcrnoor,

deren Noordcr oever der riviere, on- 'ofzou in handen van d'onzen gevallen

trent 2 i. zuiker-molens : waer van zijn.

achtien jaerlix ontrent vier duizcnt ki-
j

Midlcrwijlc flapte het ovcrigh van

ften zuikcrs gaven. I het gros des heirs te lande. Kafpar

Het landt, nelfcns de riviere, is i Lcy trok, met drie rotrcn foldaten, na

vlak: maer verder vxw dacr njlt en de vcflingM.irg.ucra tce, en Schoppe,

met
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•met zijne onderhoorigc bent'en langs

de ftrant , en begroef2,ich op de linke

zydevan devcfting.

Artisjoski floegh zich, ter rechter

zyde, fcgen de zee, in het gcz,icht van

de krijghs bezetting ter neer.

Voorts wierdt door Lichthart het

kafteel Reftingaja^ een klein eilanr, in

het midden van de riviere gelegen

("waer van de vcftingh Margareta met

toevoer uit het vaft lande kon geftijft

worden ) verovert , en al wat men
in de wapenen vond , ter neder ge-

hakt.

Uit zeker ftormkat ,doorSchoppe
j

hooft van Parayha door Graef Maii-

opgeworpen, w;erdt gcduurigh uit ritsgemaektwierr

4'

Het ander fort, St. Antonio ge-

noemt, dataen de Noortzyde van de

rivier ftont, wierdt , om de groote on-

koften, tot een doennict gelaten. Al-

leenlijk bleefeen waght-tooren , tot

befchermingdierplaecfe, ftaen.

Devcfting /?f///K^^i wierdt met pa-

lifladen en ftaketfels rontom gefterkc

enomcmgelt: desgelijx het kloofter

der ftad Parayba met een wal of
rchans,tegert's vyantsfchielijkeaen-

vallen.

De zorge van dit fort wierdt fc lias

Harkman aenbevolcn,dieook opper-

grofgefchut gebeukt, en met granaden

geworpen. Waer op ten leftcn het op-

perhooft, Smion d'Albukerk, de

vcftmg overgaf.

Aenftonts wiertdaer op het kafteel

Antoniojvoorzien met f. metale kar-

touwen, en negentien yzcreftukken,

en daer over te dier tijde zeker Por-

tugees, ^cnocvtitMaglianes , gebood,

opgeeifcht. Dan als d'onzen hem iijn

verzoek , van drie dagen tot zijn uit-

ftel te nemen , afflocgen , trok hy , in

ftilte, metal zijn volk uit de veftingh.

Hier op trok Lichthart daer bmnen.

Voorts trokken d'onzen den zeiven

nacht, fterk 2£fticn hondert man,de ri-

vier opwaerts , na de ftad 'Parayba toe.

Zy ftapten by cene krcke , Tambra
Gaande genoemr, te lande , en kregen

De Kapitanie van

Totiyi, anders 7\/ö grande,

p\ E kapitanie oflantvooghdyfchap
*~^ van Potiji of •Potwgloï Totem-

giy wort anders Rio Grande by de For-
tugcfcn , na de riviere Rto Grande,
datiSjGroote Riviere, gcnocmt, en
by d'onzen eigentl ijk Noordt-Brazil,
ten aenzien van d'andcre Zuider-Ka-
pitanien of lantvooghdyfchappen vari

Brafil.

Het paclt ten Zuide aen de kapita-
nie van Parayba, en ten Noorde aeri

Siara: alwaer, door een merkd een,

beide de kapitanien van malkandcren

de ftad, zonder (lagh of ftoot, in : want '

gefcheidcn worden. Maer het worde

de Portugefen warcn'er uitgevlucht,
|

^y ^^ Portugcfe fchrijvcrs ten Noor-

en hadden al her gefchut vernagelt of
|
^^ ^^^ 3^" ^^} ^^l^nt Maranhaon of

in de haven doen zinken

Te dier tijde gebood Gt3.c£Banjo/a

binaendeftad Parayba, die met twee

hondert en vijfrigh man na Goyana
gevlucht was : alzoo hy geen middel

Z2^ctrJ:>mJP^rayba te verdedigen.

De vyant had,voor zijn vertrek,drie

fchepenen twee pakhuizen aen kolen

geleidt, daer in over de drie duizent

zuikcr-kiften,door den vlam, verflon-

den wierden.

Het vervallen kafteel, S. Katharina

by de Portugefen genoemt, wierdt,

door bevel van Graef Maurits, her-

ftelt , de gracht verdiept en breeder

gemat, kt , en daer en boven met eene

borftvveermg voorzien. Hy deed het

ook van nume veranderen , en na zijne

zufter Marïiareta noemen.

Maragnan uitgebreit.

De Fran^oifcn hebben wel eer deze
Kapitanie bezeten : maer is,federt den
jare vijftien hondert zeven en tnegen-
tighjdoor de Portugefen cpgerecht,
nazy de Frangoifcn, door bevel des
konmgs van Spanje, onder bcleit van
den lantvooghc Fdiciano Crefa de
Karvalaiho , daer uit gedreven had-
den.

Deze Kapitanie wordt vcrdeilt in

vierquartierenofwij!<en,die na de ri-

vieren, die daer doorloopcn, genoemt
worden, als Kunhao , Goyana, Mtm-
pobuenPotcgy.

En alhoewel deze Kapitanie noir

door de Portugefen zeer bevolkt ge-

worden is, zoo is'er nochtans altijt

ovcrv'ioet van lijftocht gevallen , zoo
Qe) van
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van wilt , dat daer overvloed igh is , \ kif, Jtape Wappa genoemt. Daerna

als van vifchjdiein zc\icx Lagoa , of volghc Noortwaercs de riviere Siria

binnenlantfch meit, genoemt de Go- C^Lixui geheten.

RioGran-

de of

Groote

tiviere.

rtf»>«?/, oncindelijk plagh gevangen te

worden.
Dcrc vifchis zoo vet en gevoedt,

datmcn die zonder olie, met limoen-

zap ofazijii, gewoon ist'eeren.

Oükis'er overvloedelijk veel farin-

ha ,die daer geplaiit, wa(t ,cn gemackt

wordt. Waer over d'onzen , ge-

diiurendcden opftant der Portugefen,

toen het landt t'eenemael voor ons gc-

floocen was,en\vyniers daer uit beko-

men konden, uit de kapitanie vznRio

Grande niet alleen de forten v^nTa-

rayba, maer ook d'andcre garnifoe-

nen, ren deele met vlecTch en vifch on-

derhouden hebben.

Boven de riviere van Rio Grande

leidt een klein lledcken , en van klein

belang, Amfterdam genoemt.

D'inwoonders erneren zich meeft

merhet planten van tabak, farinhacn

Mays,en het vangen van vifch.

'Ie landewaerts in woonen cenige

Moradores of boeren > die zich met

den lantbouw erneren: maer benoor-

de Rio Grande wort het landt weinigh

bewoont.

De riviere Rio Gr^»<i^, dat is,groo-

te riviere, is alzoo van wegen zijne

groote, by de Portugefen genoemt j

Neffens het dorp AW<2/,enkafteel

tres Rejfos, loopt een riviere, de Kruis-

rivicre genoemt, die uiteen kleinen

poel in Rio Grande , valt.

Desgelijx valt tegen over dit ka-

fteel een verfche vlier, tuflchen twee
drooghten, in de groote riviere: en

een weinigh van daer ftort een andere

zoute rivier in cfezelve.

Het fort of kafteel Keulen, dat d'on-

zenindefekapitaniehadden.was vier-

kant, in het inkomen vanR/oGrandf
op een klip, ofop het emd van een (le-

nen rc^ifi', en een weinigh van ftranc

afgelegen: dies met alle gctydcn liCC

water daer rontcm vlocide,t n men met
hoogh water niet aen kon komen.

Binnen op het plein ftaet zeker ka-

pelletje, in het welk men , ontrent het

jaer 164.5. of 1646. ^^" putinderotfe

gehouwen vond Zy was ontrent an-

derhalve voet wijc, en beneden drie

voeten in *t ronde. Deze put brenghc

metalle getyen goet en zoet drinkwa-

ter voort: te weten, met een doodege-
ty 225-. : en met een fpringh 350.
kannen : het welk dobbeid genocgh
is , om daer mede, in geval van belege-

ring, een garnifoen t'onderhouden.

Het kafteel is met graeuwen hart.

Kaftrel

Keulen.

maer wort by d'inwoondcrs , in de tale
j

fteen opgemctfelt. Aen de ftrant la-

des \zx\di^yTf)teingioï Potiyi, gelijk

andere fpcüen, geheten.

Zylcit met haren mont op de hoog-

te van vijf graden en twee en veertigh

minuiten,Zuiderbreete , drie mylen

vzn'Ptmto Negro, en fchiet zes mylen

reizens te landewaerts in na't Wefte.

Zy eindight met haren loop vier mylen

boven het kafteel Keulen , anders te

vore by de Portugefen Tres Rejos ge-

noemt.

Deze riviere is bcquaem voor groo-

te fchepen,om in te komen

gen twee halve bolwerken, hoorn-

werks wijze , met twee kafematten.

Het was des jaers zeftien hondcrt

zes en veertigh met 29- zoometalc als

yzere (lukken igeftoft'eert.

Het was ook met goede quartieren

en een fchoon kruithuis voorzien.

Des jaers zeftien hondert drie en

dertig wierdt door d'onzen , onder het

beleit van den bewinthebber Mat-
thiasvan Keulen, de veiling of kadeel

Tres Reyos verovert, en voorts de
gantfche Kapitanie onder gehoor-

K.iftcel

Keulen
by d'on-

zen vcr-

ovcrc.

In deze Kapitanie is noch een rivie- zaemheit gebraght. By dezen kri jgs-

re, /v««/ji2(7 genoemt , daer jaghten en toght hadden zich verfchcide iNe-

berkcn in kunnen loopen. |
derlandtli:he knjghs-overften ver-

De baycn zijn 5^^/^ F£/rwo/ö,'Pö«- jvoeght, alsByma, Kloppenburgh,

toNi-gro , 'Pontode Pipas en Matten ,
Lichthart, Gardman en Manslelt.

Tiiiïensbiy. !
Van Keulen trok derwaerts met vier

N oordtwaa: ts voorby Rio Grande fchepen en zeven jaghten, die met

Icit een bay,G/«rf/'«^ö genoemt. [acht honderc en aclit zielen bemant

Daer na volght een nvierc, Giiafia- \
waren.

•vi geheten, op welker emd ee.'i vlek
|

Sedert wiert deze fterktevan name
ver-
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Verandert, en, na den bewinthebber

Van Keulen , her fort Keulen genoemr.

Jn deze Kapitanic waren de Tapo-
yers alnjt gewoon , een of tweemael

des ) ers,af te komen : inzondcrheit

wanneer hen het water boven in hun

geberghren , door de drooghtedes zo-

mers, quam t'ontbrcelven.

En vermits de Portugefenmethen

noit goede vrientfchap noch verbondt

hadden gehouden , en hcnaltijr met de

wapenen wilden te rugh drijven , zoo
gebeu'dchetinZomermaentjdesjacrs

zeftienhondercvijfenveenighjdat de-

ze Tapoyers (na zy door hunne waer-

zeggers of fooveracrs kennidè van

den opftant der Portugefcn bekomen
hadden , en dat die den onzen Brafil

zogten te doen ruimen
, gelijk fy ook

alreeds in Pernambuko hadden aen-

gevangen) mee Jakob Rabbi, hun op-

perhoof r, uit hun cigc beweging en

daer toe genceghzaem van de Portu-

gefen geterght zijnde, in Kunhao vie-

len, en aldaer op de zuikermolen van

cenen Gonfalvo d'Olivera , zes en der-

righ Portugefenvan datquartierdoot
j

floegen. Zy gingen vorders hunnen

gang, en bemachtighden zekere cir-

kel ,
(dacr de Portngefen ^ich hadden

in vertrokken , en fterk gemaekt,) en

hieuwen ook eenige Portugefcn ter

neer. Dit gefchicdejzoo de Brafilianen

zeidcn>in weerwrake van't geen/fw^ï'rf

Vidal in Serinhaim , tegen gegeven

quartier,aen hun volkgedaen had: ge-

lijk daerna breder fal verhaelt worden.

Waer over federt deze Kapitanic

van de Portugefcn t'eenemael ont-

volkt wiert.

D'onzen waren genegen dat landt

weer te bebouwen, het vee weder aen

requi.ken,en alles te doen , dat den

Portuecfen hadden gedaen: maerby
mangel van volk bleef het werk voor

eenen tijt ftcken.

Kapitanic van

S 1 A R A.

T^ï, kapitanic van Siara h een van de
*-^ Noordelijkfte kapitanien vanBra-

fil,paelt dicht acn Maranhaorjfin wort

ten Noorde melde rivicre Siara be-

paelt. Deze kapitanic is met zeer

groot en heeft m den omtrek niet

meer als tien ufiw.ilcfmylcn.

N T- R E I Z E. ^\
I

De riviere Siara komt uit het vaftè

lant, leit 7; mylen Noortwaerts van de
bay AdangorypüyO^ de hoogte van drie
graden en 40. minuiten,Zuiderbrecfe.
De Bralilianen ofd'inwoonders van

i'/<ïrö zijn,volgens bcrigt vanéenigen,
die veelmalen deze plaet fen bezichtigt

;

hebben, zeer groot van lichacm, lelijk

van aengezicht, langh van hair, en
Zwart vanhuit, behalve van d'oogen
rot den mont. D'ooren zijn doorboort,
en hangen bynatot opdefchouderen
neer. Eeriigcn hebben ook donderfle
lippen doorboort, en andere de neu-
ze,daer zy, tot gieraet, Üeentjes en
beenijesindragcn.

I

Het geen , daer zy hun lichaem mee
\

onderhouden, isfarinha, wik, vifch,
fruiten. Zy drinken mt eft water ; doe h
maken ook eenigen drank van farirha.

Zy hadden toen reeds mede gelcert,

,

wijn en biandewijn in óvervloct te
drinken, die d'onzen hen verboden iii

1

d'Aldeaste brengen, cm hen nicc te

\

fecr aehden Itcrken drank tegtwcm.é.

j

Het landt geeft zuikerrict , kriftal,

! katoen, peirlen, zout, en veelerlcie

andere koopwaren. Op de ftranden
wort Ambregrijs gevonden.

Hetbinnen-lant van S-araftont on-
trent desjacrs zel^ien honderten der-
tigh, onder belHer van cyi hyzonde-
ren inlantfcn koning!) , o^/^/t?«/o/gc-

noemt. Doch de Portugefcn hadden
alvoorhene hetlant acn den zeekant,
enden koningh , onder hunne gchoor-
zaemhcit gebraght, en cene veflihgh
aen deriviere Siara opgeworpen j hoe-
wel d'inwoonders met hun in geduri-
gen twiften krakeel leefden. Ontrent
des jaers zeftien hondert acht en
dertigh wierdtdit landt en liet kafleel

den Portugefcn door d'onzen afgeno-
men. Hetwelk zich aldus toedroeg.
De Brafilianen , die Siara bev^oon- siars dëri

den, verzcchten van Graef Maurits ï'°""^'^"

vrede, en boden den onzen hunne by- dw°ii
ftant tegen den Portugefcn aen: mct^^?'^"°'

verfoek,datGraefMauritshet kafteel,

dat de Portugefcn aidacr bezaten , on-

der zijn gehoorzacmheit zon brengen,

om hun volk va^i den ovcrlafben dwin-

gelandye der Portugefcn te verlofTeri.

Tot verzekering van hunne truuw-

heit gaven zy twee zoonen , uit de

voornaemllcn van hun volk,den onzen

op het Rccitr, tot gyzelacrsjover.

{f) 2 Hier
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» Hieropwiertdc velttoghtvcrvaer-

dight : en fchcpen, lijfrocht en krijghs-

volkuitgeruft, onder bcleidc van den

overftenjoris Garftman, een man van

kloek Ijeleit inkrijghszaken, en in alle

onverzienze fchielijke krijghsvoor-

vallenonverzecbaer. Licht was dez,e

aenflagh uitte voeren.

Eensdeels, dewijl d'inwoondersop

de Porriigefen een hngduurige wrok

gehad hadden, en ten andere , dewijl

deBrafilianenbcreit waren,denonzen

in alles ten dicnfte te ftaen. Ook wa-

ren hen alle des vyanrs plaetfen en

flerkten grondigh bekent.

Garftoian dan trok met de fchepcn

naSiara, cn,gekomenvoorde riviere,

vcrwircighde Algodoi, koning van Sia-

ra, van zijne komlle, endeed zijn volk

landen, en langs de ftrande trekken.

Hierop quamen d'inwoonders hem
tegen trekken, en boden, met het voe-

ren van witte vacndels, de vrede aen,

en braghtcn hem twee hondert man-

nen, uit hun volk, tot byftanc, nahy

met den koning m gefprek getreden

was.

Met dit en zijn eigen volk trok hy

ten ftorm op het kafteel aen,en kreegh

het in : na de Portugefen met het

fchietenuitgrofgefchut en musketten

hem tamelijk tegenweer geboden had-

den. Weinige Portugefen quamen te

fneuvelen; maervele wierden gevan-

gen : waer onder eenige voorname

krijghsbevelhebbers waren. Drie

(lukken gefchuts en eenigh oorloghs-

tuig vielen den overwinnaer tot buit.

D'onzen hebben federt aen de plaet-

siara. fe Siara een klein fort je , ook SiaragC'

noemt , geftight, dat zy metdertigh

of veertigh mannen bezet hielden. En
alhoewel het niet van zonderling be-

lang was , zoo was het evenwel dien-

ftigh en noodigh , om de vrientfchap

en verbont met de Brafilianen en natu-

rellen van dat gcwcft t'onderhouden,

die zich daer ftcrk onthielden, enden

onzen, in tijt van oorlogh, zouden

hebben kun nenbyftant doen.

En alhoewel de Hooge Raden t'al-

len tijden met allezorghvuldigheitde,

officieren, die derwaerts gezonden,

waren, ten hooghften belaften en aen-;

bevolen d'onderhouding van d'oude,

vriendtfehap met de Brafilianen van!

Siara, ten welken einde zy ook eeni- •,

ge kleinigheden , om acnhentevere*^".

;

ren , zonden : zoo fchijnt echter zul^

niet heeft willen wezen : want des
' jaers zeftien hondert vier en veertigh

I

floegcn zy eerft eenigh volk aen Ko-
wf/7,(eeneplaetfe twintighofdertigh

mylen van daer gelegen,) doot : gelijk

aenftontszal gczeit worden.

Wanneer des jaers zeftien hondert

en veertigh ontallijke raeenighte van
Brafilianen , tot groot ongemak van
elkandercn, zich in Siara bevonden, en

in verfcheide Aldeas verdeilt waren,

en daer en tegen m Rio Grande wei-

nigh waren, endieby gevolgh aen de
invallen des vyants kleinen tegenftant

konden doen , zoogaf ten zei ven tijde

zeker André yiijfsy den Hoogen Ra-
den te kennen » hoe hy gaerne eenen

*Aldea voor de Brafilianen van Siara 'of Dorp

in Rio Grande zouden willen oprech-

ten, die aldacr veleverwocft en ver-

loopen waren : en verzocht voorts

kapitein over die Aldea te zijn. De
Brafilianen zelfs van d'Aldea , ge-

naemt Koufal>a fditis, klein j4/dea,ge-

legen in Siarayhadden grote luft in Rio

Grande te woonen, al waer voor de-

zen hunne oude woonplaetfe gcweeft

was. Daerbeneffens wilden vele van

de Brafilianen, die aldaer woonden,
vrj'willigh zich derwaerts begeven.

'i En dewijl dit alles tot welvaren en

jgerijfvan de Kompagnie zou ftrck-

ken,aengezien de Brafilianen, in tijde

j

van noot en oorloge, by der hant zou-

I den zijn, daer zy in Siara wijd en met
groote koftcn te zoeken waren , zoo
wicrdt by GracfMaurits en de Hooge
Raden Vlyfs zijn verzoek toegeftaen ,

om van Siara zoo veel Brafiliantn te

halen , als hy geraden vond , om een

Aldea op te richten, daer overhy als

kapitein gefteltwierr.

Zy hadden , volgens het goetvin-

den der onzen , onder hen , in ieder

quartier of wijk , uit d'oudfte fami-

lien, een hooft, dien zyecnrefident

of refidoor op Portugees noemden , en

fchepenen gekooren: als,in Goyana,

Domingoif Femandes^ Karapeva : in

'Parajé?ay Tieter Totty , en in Rio

Grande^ i_Antonio T^erapeva , die over

hen in den oorlogh , died'onzen toen

voerden, gebood.

Des jaers i 64^. floegen de Bra-

filianen in Siara tegen d'onzen aen

hcc
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.het muiren, overvielen de bczette- wijtftrekkende zee-kuft
4^

JTienighre

lingen bchendeli jk , en namen het ka- van kleine riviertjes , die door fchoO'

fteel of fortje in, dat d'onzen bezaten,
I

ne en luftigc valcyen vlietende, in

en floopten het te gronde. Het op-
j

zee iiitwateren : welke valcyen alle

perhooftGideon Morritz, en allede met zuikermolens bezet zijn : niet

bezettelmgen, en ookaÜc de arbeits

luiden, dic zich by de zoutpannen van

de riviere Upauemma onthielden,

wierden terneergehouwen.

Ook wierden de fchipper, kapitein,

luitenant en ecnigc flechte krijghs-

knechten, die een jaghtaldaer, rot

vcrverfching van lijftoght, gebraght

hadden , en in eene boot , zonder ee-

nit;h quact vermoeden , aen lant geva-

ren waren, onder fehijnvan vnendt-

fchap , ter neer gematfl.

Drie bootsgezellen namen het

vluchten in het bofch , tot hunne be-

houdenis, te baet.

Eenigen hielden de Portugefen en

Brafilianenvan Maranhaon ^dic dicht

daer by woonden , voor de aenrech-

ters en belhamels van deze opftant

Maer veel meer zou men d'oorzakc

daer van op d'onzen zelfs mogen leg-

gen: als die d'inwoondcrs,door hunne
wrede en herde regeering , daer toe ali

gedwongen hadden.

Dus verre zy van de zes Kapitanicn

ofLandtfchappen van Nederlantfch

Brafil gefproken. Vervolgens zal ik

verhalen, al het geen in Brafil, geduu-

rendemijn verblijf, tuflchen d'onzen

en Portugefen is voorgevallen , na ik

eerft de welgelcgentheit en voortrcf-

fclijkheit van Brafil, en onzen ker-

kelijkcn ftaet van Neerlants Brafil zal

ten toone geftclt hebben.

Brafil is zeer bequaem om allerlei

.vruchten en ge\vafl!èn te geven en

voort te brengen , die zich in andere

gTntha^t landen van Amerika, op dezelve, of
van Brafil ontrent dic hooghte gelegen , bevin-

den. Maer tot noch toe heefr men al-

daer gene myncn of mineralen van

gout of zilver , d ie van eenigh belang

zijn, ontdekt.

Doch naefl: het gout en zilver be.

hoort voor een der voornaemfte koop-

manfchappen , de zuiker gehouden te

worden.

Geengeweft vangantfch Amerika,

dat bequamer gelegent heit tot den
zuiker-teelt en zuikcrhandel hceft,als

Brafil : want het hecfc langs zijne

Voor-

treffelijk'

hefren

alleen', om datdieweelderigh het zui-

kerriet dragen : maer dewijl d'afloo-

pende wateren der rivieren de zuiker-

molens doen ortigaen: wacr mede
men vele arbeits van menfchenen bec-

ften ontbcercn kan. Ook kan door
middel van deze rivieren d'afvoer van
de zuiker, en de toevoer van vercifch-

te behoeften en nootwendigheden,
lichtelijk gefch (eden : het welk in het

ftuk van de zuikermolens van groot

belangen gewicht is : vanWelkege-
legentheden en meer andere, daer toe

vereifcht, de meeftc landen van Ame-
rika ontbloot zijn : en hecfrmen der-

halven het weric van de zuikermolens
aldaer raet profijt niet kunnen by der
hant nemen.
Daer en boven kan d'affchcepingfi

van de zuikcrna Europa en Afrika uit

Brafil ongelijk lichter en gelegendetj

als uit eenigen anderen oort van A me-
rika gefchieden : want de ftant en gele-

gentheitvan Brafil, als leggende 't oo-
ftelijkfte vangantfch Amerika,is zoo-
danig, dat die met gedagten niet voor-

deeliger kan begrepen woeden : jl

zoodanigh , dat die van de nature zel-

ve daer fchijnt geleght te zijn , om zoö
een aengenamen vrucht.als de zuiker,

aen d'andere doelen van den aerdbo»

dem, by wegen van koophande!,medé
te mogen declen.

Door deze zoo treffelijke en heerh'j-

ke gelegentheitzou Brafil, als het na
zijne groote bevolkt wierd, over beide

de zeen, te weten de groore Noort- en

Ethiopifche zee, kunnen domineren
en heerfchen, en frcquentatie met
fchepenover degantfche werelt heb-

ben : en door dat middel O.^ft - en

Weftwaerts , daer het gelegen is , \ or-

dere dienftige conqueften doen of
profijtelijke handeling fiabilcrcn en

vcfien.

Tot bewijs hier van kan het volgen-

de dienen.

-D'Ooftindifche fchepcn moerert

beide in het gaen en kceren , de kuftcn

van Brafil voorby. En gelijk dicfche-

pen in d'uitreize , door vcilc^cnthcir,

Brafil menighmael acnzccken , zo(ï

(^f) 3
* zou
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zou ook voor haer, in de wederom- tijden van het jaer , als de wint en winden

reize, geen beter rendcvous noch ftroom hen dienen, te varen, en dan
^^"J^^^

vcrverlch-placrfc kunnen zijn. boven de havenen, daer zy wezen „p je

Van Brafil hecf[mcn,in den tijt van willen , aenkomen. Want raektmen ki'it;;afli

veertien dagen, de Karibifche eilanden daer beneden, dan is men van de reize

bezeilt. jvcrfteken , ter tijt toe de windt en

In gelijken tijt, of een weinighj ftroom weer dient. Want de ftroomen

meerder dagen , kan men van Braill
\
gaen daer langs de kuften, van Lente-

Sierra Leona y of het begin \an den 'tot Zomermaent, geheel Noortwaerts.

boght van Guinea, bezeilen. Dan kan ipen de kuft van Brafil , van

Men kan, zonder in Brafil verver-
^

't Noordé na 't Zuide, niet bezeilen,

fchingh , water en branthout in te ne- Maer z,oo dra de maenden van Lenre-

men,dcgrooreZuidrzec, dacrnoch maent tot aenOoghftmaent voorby

een derde deel van den aerd(klüotre zijn, dan is de Noórder-llroom van

ontdekken is, niet bevaren : naerdien Zomer- tot Ooghftm.ient heel gedaen.

men anders, om de langduurigereizc', Dacmagaet de ftroom,met doneerden

indegroütfteongemakkenzonde ver-;of aenvang van Herfltmaent tot den

vallen : als de journalen van Ohvier

van Noordf, Spilbergen, Le Mai-

re j Jaques L'Heremite ,
genoegh-

zaem uitwijzen. Daer namaels de

ervarentheit met de Ichepen onder

Brouwer , na Chili gezonden , ge-

leert heeft , hoe gemakkelijk men
van Brafil in de Zuidt-zee komen , en

van daer weer te rugge keeren kan

:

want van zijne vier fchepen bleef niet

een achter: enftierfgecnof zeer wei-

nigh volk op de reize.
"

Brafil heeft ook een ongemene ge-

zonde klimaet of luchtftireke : want

vanBufii
a^ioewel het tuflchen de Linie Equi-

CezonJe
temper

laeften van Slachtmaent even zoo fnel

na de Zuid : dies men dan daer even
zoo quaet van 't Zuide na 't Noorde,

als van het Noorde na 't Zuide kan ko-

men.
De winden voegen zieh altijt na den

ftroom, enwaeien, op d'aenkomfte

vanMaert, Zuid-zuid-ooft en Zuid-

ooft. En gelijk de ftroomen van Zo-
mer- tot Herfltmaent, zoo vertrekken

,

de winden dan na het Oofte,en wacicn

tot in Herfftmaent Ooft- zuid ooft.

Te weten,twee winden, de Zuid-oofte

enNoord-Oofte windt, heerfchen by

beurte langs deze gantfche kuft, en

no£tiael en des Stecnboks Zonnekeer- i maken en ftellen het onderfcheit in de

kring of Tropicus Capricorni gelegen regel van de fchipvaeft,

is,en daer door groote hitte zou onder- De kerkelijke ftant van Neerlants Kerkdij-

waerdigh zijn, zoo heeft het de ver- Brafil bevand zich by mijnen tijt al- J^^'[^'^^,,_

koeling en verfriflching van de groote (
dus. lams

Zee in 't Ooften : en geen belet van ei-
j

Voor d'ontftane muiterye en op- 'J^^^'-

landen verhindert den vryen gang van i
ftant waren, bezuiden het Regiff", vijf

winden ; waer door de hitte mceft het Gereformeerde kerken , te weten , in

gantfch jaer getempcrt wort.
|

RioSt.Frangisko, Porto Kalvo, Se-

Hier over is Brafil dier lantziekten rinhaim, de Kaep S, Auguftijn en Sint

niet onderworpen, die in Angola,! Antonio: hoewel die niet altijt met

Guinea, St.Thomee en meer andere .Predikanten voorzien waren , om dat-

landen woeden, die d'Oofte winden, 'er, van tijt tot tijt, verfcheide na het

tot verkoeling van hunne heete kli- 1
Vadcrlantvertrokkcn,dichun verbon-

maet,niet genieten. Ook woedt'er'dentijt uit was.

noitcenigepefte,

Aldus overtreft Brafil in gezontheic

anderelanden.

Op het eilant Ttamarika , in het fort

Oranje , ftont de Iceraerj Johannes
Oftringo : die voor dezen zijne woon-

Evcnwel heeft men'cr verrotte en
,

plaetfe op den bcrgh of ftad Schop

heete geduurige koortfen, die uit de iplagh te hebben:' en wiert alstoen de

hette en vochtige temper des lucl^ts [kerke van Igaraffu^ ontrenttwee uu-

ren van daer gelegen|,te gelijk by henl

waergenomcn. Maernaderhant wiert

de bcrgh by d'onzen verlaten , en Iga-

cn door het eeten van vele racuwe

vruchten ontftaen.

Die de kuften van Brafil bevaren

willen , moeten wel toezien jom op de rajfu by den vyaat bezet.

In
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In Rio Grande ftont Johannes

T heodorus Polhemius.

In Parayba plaghten voor dezen,

toendeftadFrederika noch onder de

onzen ftont, twee Predikanten te zijn,

die by beurten het fort Margareta me-

de waernamen : maer na d'ontftane

Fortugefe miiiterye vertrokken de

borgers en ingezetenen zich na bene-

den. Sedert wicrt de plaetfe by Hen-
rikiis Harmannius alleen bedient.

Op hetRc^ifF, Mauritsftad,ende

ANT-REIZE. 47

'generjdicmef getu/gheniïïên van bui-

ten quamen, de gemeente, na de voor-

bereiding , openthjk bekent gemackc
wierden.

De bezoeking der ledematen en
kerkehjke tught wiert, zoo veel doe-
nelijk was, onderhouden.

De kcrkenraetbcftont, behalve de Kerken-

predikanten, m zes ouderlingen: die""-
alle weken, zonder verzuim, byeen
quamen. Wanneerze gewightige za-

ken te verhandelen hadden , als vcrkie-

omleggende forten daer onder bcgre-
j

zingen beroepmg van predikanten.

pen, daer ontrent vier hondert lede-

maten van Nederlanders, Franfen en

Engclfen te dier tijde raoghten zijn,

ftondcn drie ordinaris Predikanten in

de Nederlantfe tale , te weten : Niko-
laus Vogelius, Petrus Ongena en Pe-

trus Gnbius. Noch bevond zich op
het Re^ifFJodokus Aftetten,die voor

zoo wierden de d lakonen, die mee zes

in getale waren, daer by geroepen.

Uit de diakonen wierden, boven
debcdien'ngvan hun ordinaris ampt,
twee van hen maendclijk uitgemaekt,
om alle weken de zieken en gequeften
te bezoeken , en die , na eifch van za-

ken , te V crzorgen. Zy ondeihiclden
dezen op de Kaep St. Auguftijn ge-

j

ook d'arme weezen, die vader ofmoe-
derloos waren , onder opzicht van
vroome huishoudende luiden : welke
weezen ter fchoole beftelt wierden,
om te Iceren lezen en fchnjvcn, en in

alle goede zeden onderwezen te wor-
den.

Na dez,e wijze wierden de buiten-

kerken , hoewel met minder getal van
ouderlingenen opziendersder armen
en wezen,ieder na zijne grote en getal

van de ledematen , medegeregcert.
Dus verre van den kerkdijken ftaet.

Behalve de dieren voornoemt , die Honigh-

ftaen had , en nu gebruikt wkrd op
de tochten te water , ofals ons leger te

velde ging.

Na het vertrek van den Franfen

predikant Joachim Solaer, bleef de

Franfe kerk Icdigh ftaen , en wierdt fe-

dcrt alleenlijk gcdient met het voorle-

zen van eenige kapittelen uit de Heili-

ge Schrift, en het houden der gebeden

op Zondaghs morgens.

D'Engelfe gemeente wiert door Sa-

muel Batchelaer bedient , die ook des

jaers 1646. van daer na huis vertrok.

Dies zich op het jaer zeftien hon- !
in deze geweften houden , en reeds te

''-^

dert2.es en veertigh in gantfch Neder-
I

vore befchreven zijn ,hfeeft men daer
lants Brafil zeven Nederlantfe Predi- verfcheide flagh van honighbyen,
kanten bevonden. Eirnka genoemt,dieopde boomen.
De Godsdienft wiert'er nad'orde,

;
opeen wohderlijke en verfcheide wij-

by de Nationale Synode tot Dordrecht
;
ze, neftelen. Zy zijn den Europifche

beraemt , en met de praktijk, aldaer te

lande gebruikelijk, gepleeght : zon-

der in 't minfte daer van te verfchillen.

By zonderlijk wiert'er zorgegcdra.

byen niet geheel ongehjk.-maer vallen

eenighzins kleinder : en zweven over-
al, in de boflchen, by zwermen.

Daer zijn ten minfte twalefderlei

gen , dat de jonge jeught wel gekate- flagh van honigh-byen , die de Brafi-

chifeert wierde , ten welken einde des lianen ieder met een byzondei en naem
Zondaghs na den middagh, zoowel noemen: als ./^WöW/ïyC'^ï^-A/zr/, ^w^.
ophetRegiff'alsMaurits-ftad, de ka- nakay-Feu, y^ihf , Alumbuka , Pixu-
techifmus van jaer tot jaer verklaert nuy Urutuetra^Tubmia,Tuinha^Ei-
wierde.

:
rukUt Eixu, Kubiara en Kurupheira:

Het Sakrament des H. Avontmaels waer van het befte flagh by de Braü-

wiert'er viermael des jiers bedient, lianen niet geacht wort.

Die zich daer toe begeven wilden,
|

De byen £'/'///:« zijn groöter , en
deden eerft hunne belijdenis voor den ' niet ftekende ,en maken goede honig;

kerkcnraet : of ten huize van de predi- hoewel die niet dagheliJi in gebruik

kanten : welker namen , als mede der
|
is.

f Zv
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Zy ncftelen in de hoUighcdcn van

de boomen : waer uit , ah iiic bykor-

vcn, de Brafiliancn mee konllenlilt,

door middel van eenige pypen, de

honigh trekken , tn buiten doen

raen.

De byen£/x«en Kopy zijn klein-

der , zwartaclicigli, en maken van bui-

ten , in den fchors der boomen , zeer

aertigh een ncfl:, alscen b\ kor'f. De
honighraten zijn ook kunftigh en wel

geleit, en met wit wafch bedekt : waer

uitde belte honigh verzamelt wordt:

macriooovervlocdigh niet. De byen

fl-ckcn zeer fel met den angel , den ge-

nen, dic hen naderen : waerom de ho-

nigh minder begeert wort.

"De byen OUaiibuka zijn geel en 1

zeer klein, en nellelen op dehooge
1

boomen , en geven de bede en heil-
j

zacmfte honigh, die met grooteme-

1

nighte na Europa gevotit wordt, en

goef koopis. Zy is ook zoo goet als

d'fc-uropifchc honigh, zeer vloeiende

endun vanlichacm, klaeren liefelijk

van reuk: maerwatwiltachtigh.

Zy befchermt het gedarmte en in-

zonderheit de nieren , van alle rou-

wigheden , en zet de pis af, 't 2.y yan

onderen of bovencn g.bruikt.

Daer wort van deze honigh ook ge-

meenelijk een treffelijke wijn gemaekt,

die zeer ftfrk is en lang duurenkan.

Men kan ook van deze honigh een

mee met bronwater maken , zonder te

kooken ; maer wort flechtsdcs nachts,

met het water gemengt, in den dauw
gezet.

De honigh van deze driederlei byen

wort met alleenlijk in de geneesmidde-

len ; maer ook m de daghelixe fpijze

en drank gebruikt.

Het wafch is zwartachtigh en zoo
goet niet als het Europifch wafch:

maer wort zeer dienftigh in week ma-

kende pleiftcrs gehouden, die op kou-

de gebreken gebruikt worden.

Balfemi Deze geweften brengen ook vceler-

büomen. igj bjlfem voürt : waer onder welde

voornaemfte is, die by de Brafilianen

Kopathay na den boom daer hy uit

druipt, genoemtwort.

Kopaiba is een wilde en hoge boom
met een afchverwige fchors, diezich

boyen in rakken verfprtit. De bla-

den zijn eenhülve voet langh.cn ook

grooteren klcindcr, (\\c in het midden
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der takken regen malkandcren over

ftaen ; maer op hetcind nefFenselkan-

deren.

Op het eind van de groote takken

zitten veelc kleine lookijkc takjes by

malkanderen, daer uit de bloemen
voortkomen : waer na bczën, van
grocte en geftaltc als laurier-bezien,

waflen. Zy zijn in het begin groen,cn

worden , na het rijpen, zwart en zoet-

achrigh van (niaek. Van binnen zit

een ronde en herde l*cen , die een wit-

te kern, van een melige firaek, in zich

bevangt : maer zy is niet ectbacr.

De vruchten of bezien worden in

Grasmaentrijp, enbyde Brafilianen

gegecten , die het zap uitzuigen, en
de fc hel uitlpouwen.

D'apen hebben groote fmaek in de-

zevruchten.

De vette en welriekende balfera

,

daer deze boom van ovcrvloeit,drnipt

by volle maen , uit de fchors , tot hcc

mergh toe opgcfneden, met zulken
menighte, dat'er in den tijt van drie

uuien,t\valef n"i!ngelenol}euitdruipr.

VJaerby aldicn daer niet uitvloeit,zoo

wordt aenftont de fncdc met wafch of
potaerde toegeftopt, ten einde daer

niet kan uitvloeien.

Na verloop van twee weken druipt

'erdebalfemmetgrooteovervloetuit.

Deze boom walt zoo heel o vervloe-

digh met in de kapitanie van Pamant.
^c)^, alswelopheteilant van Maran-
/?<ïö» ; daer hy wonder weeldrig groeit,

en van waer ook de bdlfcmovervloe-

digh na Europe gcvoert wort.

De balfem is warm in de tweede
graef, dik, zeer vet en hersachrigh. Hy
IS , op den bor ft gefmccrt , dienftigh

yooreeneflappemage,en geneeft-,üp

den buik gefmeert , allepuikpijne die

uit koudeontftacn. Eenige droppelen

ingenomen, verfterkend'ingewanden,

en ftillen den vloet der vrouwen,buik-

loopenen zaetvloet der mannen. Hy
wort ook regen dezelve gebreken met
groot voordeel , door een klifteer in

den aers, of door een Syringa inde
fchafr,met ruikeren weegbrce-bladen

gemengt, gefpuit.

Dusverre van alle de plaetfen en

dieren van gantfch Necrlanrs Brafil

gefproken, vervolgens zal ik verha-

len het geen, ged uu rende mijn ver-

blijf in Bralil , is voorgevallen.

Den
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Op *t faer i^+o. den 8. Auguft. i Voor d'aenkomfte v.in deze nieii-

quamen de heeren Hendrik Hamel, ! we Hoge Raden , had de vorige Re-
bewinthebber der Weft-indifche geering een vlote van eenigè fche-

Compagnie , ter Kamer van Amfter-
^

pen na de Bahia afgezonden ,' om al-

dam , en Dirk Kodde van der Biugh , daer volk te landen , en met branden

( beide mannen , zoo wel ia het (tuk en blaken alles te verwoeden. Na dan /am-rae!

v^an koophandel , als in ftaats-zaken de gantfche maght van fchepen en '°'^"

derKompagnie vanNederlants Brafil, jaghten van het branden , blaken , en pa'fl-cn oé

van langer hant grondighafgerecht en verdelgen der zuiker-molens in de'^'^^P^"»*

ervaren) op ernftighvcrzoekjen uit laft ' KapitanieofhctlantfchapvandeBa-
wc^fii.

van de Vergadermg der XIX. op het

Reciff, om d'oude Hooge Raden,
Matthias van Keulen, en JohanGijfe-
ling , met den felven tijtel en ampt
te verloflen en vervangen. Voorts

hia, weder acnhcr Reciffgekecrt was, ''''"'^'if

wiert dezelve, onder beleit \ an de ^ °'^°

Admiraels Jol , (anders Houcebeen }
en Jan Kornelifz. Lichthart, by de vo-
rige Regcering, (volgens gegeven or-

wert dezen nieuwen Hoogen Raden, de van de Vergadering der Negentie
door hunne voorzaten, de beftierini^

van Nederlantfch Brafil , onder het

Góverncment van zijne Exell. Jan
Maurits, Grave van Na(Tc)U , opge-
dragen en by hen angevangcn.

nen uit het vaderlant,} naWeft- Indien
afgezonden, om op de Spaenfche zil-

ver vlote van T/eyra Firma , en Nicu
Spanje , re paden , en een aen-

flagh te doen : maer de vlote quam des

•n Ne-
der

hntfch

Brafil,

Wanneer deze Heeren in Brafil ijaers 1640. op den laetdcn dagh van
quamen, ftonden en waren onder het

gebiet van dezen Stact gebraght, de
Kapitanien van T'arnambuko , Ita-

marika^ ("waer onder ook Gö/'^;w be

Porm-
gee!ch

Srafll,

Winrermaent, onverrichter zake, en
met verlies van vier of vijf fchepen,

wederom aen het Reciff.

De Kolonel Koin onthield zich te Kolorct

hoorde) 'Taraibay Rio Grande y met
\

dien tijde, met een goede aental van '^°'" "^

de landen van Ji^r^ï ; als ook de Ka- 1
krijghsvolk, in deKapitanicvan -/?/<? afg°ezo«-

pitanie ven Seregippe del Rey. Dies
j

Real^ om aldaer den vyant op hun ei- '^^"•

het Noorder gewcft van Brafil te dier gen bodem in ontzagh te houden, ten

tijt onder dezen Staetftonr. Maer het einde hy het platte landt van Ncder-

Maran-
haonin-

Zuider Brafil , waer onder de Kapita-

nien van de Bahia, lieos^PorioSecuro,

SpiritoSantOiRioJaneiro^tnS Vincent

begrepen waren , ftonden onder de
gehoorzaem heit van Portugael, door
wiendie landen, tot aen RiodeTlata^
bewoont en bezeten wierden.

Weinigh maenden daer na wierden

aen deze gewonne Nederlantfche lan-
genomcn.

^^^ ^^^ Brafil voornoemt, het land of

cilantvanyi^^r/z«^do«gevoeght.Doch

alzoo daer weinigh voordcel voor de

Kompagnietehalen was,en d'onzen
• aldaer in een geduurigenenkoftelijken

oorlog niet alleen met de Portugefen

}

maer ook met die van Grand Tara,
endeWilden zouden geraekt zijnjzoo

wiert by de genen , die aldaer het ge-

2agh hadden, om redenen , by hen by-

gebraght, goet gevonden, in Lou-
maenc, des ')^tr%\(i^\.Maranhaoni^

verlaten j of liever wierden d'onzen

door de verraderfe aenflagender Por-

tugefen, metbyftantder Wilden, van

de Portugefen van Grand Tara. van

daer verdreven.

weer
vedacen,

landts Brafil, door afgezondene par-

thyen en bofchloopers , te minder
moghte quellen en plagen. Dannacr-
dien de troepen van ons volk flechc

gerijf, enveel ongemaks, geduurcnde
den regen-tijt, in Rio Rcael gehad
hadden, zoowaren diedaer door zoo
afgemat en zwak geworden , dat de
Hoge Regering gcnoctzackt was, de^

zelve van daer tt lichten, en, om die

te mogen verfnffchen , wederom op
het Reciff te brengen , en onder de
garnifoencnte verdelen. Daer en bo-

ven was ook de Majoor van den Bran-

de, in het uitgaen met een parthye

volksom heeften, door den vyandt ge-

flagenen gevangengenomen.

Naerdien dan onze gantfche Vreze tf

fcheepsmagt, (
gelijk gezegt is,) na de d'°"zen

Weftindien gezonden, en daerbelem- af.br.yi-

mert was,waer door by de n ieuweHo- ''^"
'j';'^

ge Regering gene voordcre acnflagen molens.

te water konden aengevangen worden,
zoo was dezelve bedugt, dat de vyant

zijne gelede fchade, in het branden

van zijne zuikermolens, bvalle mid-» <

f dekn
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delen zoude zoeken te wreeken , en 1 de de goede voorzorge

,

derhalve niet onderIaten,byatgezon- vaers halve altijt met konvoy hcb-

dencpaitheyen, dezuil<ermo]ens van ben moeten oprelzen , en leefden ge-

NeeilantsBralil van gelijken te doen. ftadigh in zorge, van op hunne goc-

Dies wenden zy allen vlijt en yvcr
[
deren zittende, dootgeflagen, gevan-

aen , om daertcgen te verzien, enden gen ofuit geplondert te worden.

I nnt-

dagh.

ftaet van Neerlants Brafil in wez-en te

houden , ten einde de Kompagnie van

hare inkomftcnen, d'ingezetencn van

hunnen aibeit niet zouden ontzet

noch verftckcn worden, tn aenge2,ien

het weeren van zoodanige verwoe-

fting, en onheil meefl: ten deele in der

Portugezen ingezetenen mocdigheit,

en genegcnthcii tot onzen ftaet beftont,

2,onder welk niet te verrichten was

,

2,00 dcedmen , om die met gemoede

daer toe te brengen, een aigemeine

Maerdit brak vooornamentlijk uit,

na de Viceroy de Marquijs van Alon-

telvano , kort daer aen twee berken

met foldaten , in onze Kapiraniei)

afzond : waer doorgefchiede, dat zy,

in Slachtmaent daer aen , het zui-

ker-riet in de Vergeas , of vlakke

velden , en voorts op meer plactfen

,

in den brant ftakcn : maer dedon
evenwel zoo groote fchade niet

,

als wel anders zou gefchiet zijn: naer-

Tot wee-

ring v.in

j-ietbran-

denin-

gcltclc.

dienzy zich niet, om onze vcelvoi^di-

byecn komlle,of lantdagh,uitdedrie |dige bezetting, gantfch bloot wilden

Kapitanien van 'Pernambtiko, Itama- geven: hoewel het branden anders niet

rika tn'Paraiba v^nzcm^Q der voor- wel te beletten was, en het by nacht en

naemfte Portugeze ingezetenen , in { ontijden door eenen perzoon kon te

het laefte vnn Ooghlt-maent, uit- 1 wege gebraght worden,

fchrijven. Op den zelvcnlantdagh I Dit branden van het zuiker-rict p^i qua-

. wiert voornamentlijk gehandclt en
|
quam meeft op de Nederlanders aen,

''

voorge-

geftaen op de bevrijding van de zui- ' die zich met zuiker-molens en parti- '<omen

kermolens en rietvelden , tegen het dos bemoeiden-, dewijl de bofchloo- ""' '"'

branden , tegen de bofchlopers.

Eindelijk konmen,tot weering van

allebofchlooperye, niet beter uitvin-

den , als de bezetting van alle paflèn

,

en de zuikermolens met krijgsvolk

:

en voorr zoodanige beraming van or-

de voor d'inwoonders, als daer toe te

dier tijde dienftigh geaght wierdr.

En hoewel de bezetting der zuikermo-

Jens vacrdigh daer op volghde, en

d'officicren derzelvcn wel fcherpe-

lijkgclart waren, hunne fchriftelijken

orde na te koomen , waer door voor

ecrft de bofchloopcrs dapper in toom

gehouden wierden, zoo heeft zulx niet

kunnen gecontinueert nochvervolght

worden : eerftelijk, dewijl de Portuge-

fcn, die verre van de hant zaten, en

door de bofchloopers niet bevrijt wae-

ren, door dreigementen van te zullen

dootgeflagen of uitgeplondert wor-

den, hen nietdorften melden: en ten

anderen , dewijl zy hunnen eigen natie

en landaert bcgunftighden , en tegen

d'onzen met haet ingenomen , en zelfs

deelgenoten van den roof waren. Ja

zy lieren zich voor gitfen en leitsman

pers die van hunnenlandaeft meeft

verfchoonden : het welk by d'onzen,

en meer anderen, die zich tot het zui-

kermaken dachten in te laten, een gro-

te discouragie en moedeloosheit ver-

oorzaekte ; ziende dat zy in een uur
tijts van hun gantfch welvaren konden
berooft worden. Waer by dan ook de
Kompagnie hare inkomflien mofte

miflTen en derven : en was genoot-

zaekt een groot getal van krijghsvolk,

boven degarnifoenen der forten, ten

platten lande ix\ de zuiker-molens re

houden : wantop ieder zuiker-molen,

en voorname Fazenda, moften twin-

tigh of dertigh foldaten leggen , zon-

der d'onzen , om vordere progrefl^n

te doen, eenige fuffifantc en beftandigc
*

maght by een konden brengen.

Aldus bevond zich de ftaet van
Nederlantfch Brafil,op het einde van

het jacr zeftien hondertenveertigh.

Den 22. van Winter- maent , des

zelven jaers , quam in Brafil op het

Recif,als Hoge Raet,de Heer Adriaen Buileftra*

van Bulieftrate, van Middelborgh, ó^
h™

met wiens komfte het ColIe!T;ie van de i<^«if.

ncn dienen, en gaven hunne zoons,of iHooge Regcering zich als toeii com-

eenen uit hun huis , daer toe mede. pleeten voltalligli bevand.

Waer over d'onzen , niet tegcnftaen- 1 Ten einde nu d'onzen zich uit deze

zwa-
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êwarigheit zouden helpen, daer mede
de Kompagnie anders van alle hare

vordere delTeinen en toelegh gefru-

ftreert en verftekcn zou blijven, zoo

vonden zy, na rijpen ovcrlegh, niet

dienftiger noch raetxamcr voor de

Kompagnie te zijn , dan vóoreerft alle

hunne fcheepsmachc gelijkelijk voor
D' onzen de rcdc van deBahiate zenden, om
fciiepTn vertooning aen den vyanttedoen,dat
voorde den onzen gene middelen ontbraken,

om hen te krenken , en daer door den

handel,op het ophouden en rtaken van

brandinge,te faciliteren, en des te beter

te doen voortgaen.

Men befloot ook ten zelven tijde,

de voornaemfte fchepen van de Bahia

^

Sahia.

tier en ophouden van moort en hrandin-'

ge niet bejloten is , datelijk herjoaerts

te doen keeren , ten einde zoodanige

handeling niet lang Jlependegehouden

werde , en 'isjy uit hun voorjlagh zeker

mogen zijn : waer na ivy onsterighten

hebhen. Uisoe Ex'"gelieve dan dinjeU

ven en onze t^jnee Ojtagiers hun vertrek

toe teftaen : gelijk ijvy mede Martin

Fereira , die alhier van is^egen uwe
Ex'" in gijzeling is , d'ander overle-

den zijnde y niet langer zullen ophon'

den.

Voorts wiertidoortufTchen-fprekcn Verdwgfe

vandegeeftelijken, die onder ons ge- {;'„„j°P"„

biet behoorden , en door het gezant- van brant

«nvoor nai?/öy^«f/yoaftevaerdigen,om al- 1 fchap van Dirk Kodde van der Burght, ^'S""S

^"*J** daer op dcvlote, die na Spanje ging, ! dat in Lentemaent, des jaers zeitien
aeiro.

tekruiffen: naerdien die in Gras- en

Bloei-maent gewoonelijken van daer

vertrokken. Ten hooghften was de

Kompagnie aenhctbemachtigen van

hondert een en veertigh, daer op volg-

de, ophouding van brantftichtmg en

ftroperyen, ter wederzijden, befloten

:

waer over by openbare aengeflage

zoo rijke fchepen gelegen : gelijk ook
|

plakkaten, den fold3tcn,en anderen in-

de vergadering van de XIX. het 'gezetenen van de Bahia, geordonneert

kruiflen met fchepen voor Riojaneiro

ten, hooghften had aenbevolen : en

voorts de Bahia met de de minfte fche-

pen bezet te houden.

Midlerwijleonze afgezondenen by

den onder-koning van de Bahia, over

het ftaken van branden en ftroperyen,

handelden, wiert van de zydedcr Por-

tugefen, dooreenen Paulo da Kunha^

in onze landen, met moorden, branden

en belaft vvierd, uit onze landen te ver-

trekken : waer door d'onzen de han-»

den los en vry kregen , om de machten

van de Kompagnie ten meeftendien»

fte en voordeel te cebruiken.

In Zomermaent , des jaers zeftfen Tifnjang

hondert een en vecrtich , ontfing Graef '"^^*"'*

Maurits en de Hogen Raden d'artij-

kelenen ediften van het tienjarighbc-

ftant tuflchen haere Ho: Moren den

Brief daer

over van

Gracf

Maurits

aen den

Onder-
koning

van de

Bahia.

en blaken ten platten lande, noch al koning van Portugaclopgerccht, met
voortgevaren. WaeropGraef Mau-

\

ordeomzulx te doen af kundigen, en

fits aen den onderkoning eenen brief puntuelijk en ftip t'ondcrhouden. Ge-
van volgenden inhouc fchreef. lijk dezelve in Hooimaent, cp het Re-

cift'en alom in de landen van de Kom-
'De handelvan Pau/o da Ktinha in \p3gnie afgekundight en aengcplakt

dezegeweften , met moorden, branden^ wierden. Waer op , door het ftellen

en blaken ten platten lande nu onlangs
\

van goede orde door Graef Maurits,

gefchiet , geeft my bedencken ; dat uwe
\
en de Hoge Raden ,alle daden van vy^

ExelL jong/i minnelijk fchrijven met antfchap tegen de Portugezen quamen

Communicatie van zoo /»ï/>ör/<ïw?' op te houden, en onze forten en vaftig-

fchryven , niet dan loutert Com^limen- heden , tegens d'aenflagen en acnioop

ten.y zonder eenighejfeSl, zijn. 'des vyants, met goede bezettingen

ik hebyvertrowwende op tiwer Ex'"' ver2,ekert wierden.

oprechtigheit , onze afgezondene fche- \
Sedert hielden d'onzcn met die van

fen en krijgsmaght van uwe Ex""ju- de Bahia alle goet onderling verftant

rifdiHie afgezonden -^ om gene niettwe en verbont en vrientfchap, en deden

ojfenfie tegeven. T)ochzoo ikook^mt in alle manieren blijken , dar de Por-

het langvertoeven van onze afgezon- tugezen van hen geen infradtie of ver-

denen bemerke^dat uwe Ex'" ons zoekt breking te vrezen hadden.

te misleiden , zend ik exprefjelijk deze

hark , om dezelve , zoo verre het quar- i-u D'in-
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D'inwoonders, van wat landaert de Kompagnie waren redelijk wel

of ftaet die ook wacren, wierden by voorzien : zoo dat de Hoge Raden in

de Hooge Raden aen-gemoediglit, de jaren zcftien hondert veertigh en

teneinde, in die tijden van vrede, eenen veertigh, parthyenvan zuikcr

'een ieder zich tot den bouw der deden kopen,en na het vaderlant over-

landeryen zou begeven : dacr in men zonden,

hen ook zoodanlgh de handt bood Op hetRccifFcnMauritsftad wiert

bood enholp,alsdegelegentlieitwas jflcrk getimmcrt : want veele burgers

medebrengende: op dat daer door de bouwden aldaer trefFelijke huizen:

vruchten en koopmanfchappcn meer wacr door dezelve plaetfe tot eea

en meer aengevvonncn werdende , de fraeieen cicrhjke ftad opftecg.

handel, en dienvolgens het inkomen
|

Alle pracht en cicrUjkheit was'er

der Kompagnie , zou worden verbe- in overvloet, en de verteringen boven

tcrt.
j

mate groot : want ieder een achte

Voorts hccfc men getracht alles zich, ten aenzien van zijne uu ftacnde

dacr toe te dirigeren , om zoo op het fchulden, rijk : inyocge zoo wel de

Reciff, als andere plactfen, eenen goe- koophandel, en bouw der landen, als

den koophandel te ftabilcrcn en vef- alle burgerlijke welvaren bloeiden en

ten: tot welken einde vele ordonnan- toenamen.

tien, willekeuren en reglementen ge- 1
Tot eindelijk, in het laetfte van het y^^^j

maektenafgekundight wierden. In- jacrfefticn honderttweeen veertigh, dcrNe-

zonderhcit droegen de Hoge Raden en in het begin van'tjaer feftien lion-^^^j[^^"j^'^

zorge, dat de domeinen en mkomften dert drie en veertigh, alles begon tCvanBra-

van de Kompagnie in dien tijt van
|

veranderen. '''•

vrede gcbcnificeert wierden, om de; Want nademagafijnen der Kora-

Kompagnic in hare laftcn daer door pagnie door verlcheide velt-tochten

allengskens te verlichten.
j

en fchipvaertenna Angola,6cc.enda-

Volgens dien hebben ook deHee-
!

gelixcfleete ledigh geworden waren,

ren van de zuiker-molens, met allen
|

en uit het vadcrlant zodanige toevoer

yverhunnezuikermolensopgemaekt, niet meer gedaen wicrt, alste voren,

zoo moften de Hoge Raden zich die-

nen van d'inkomende fchulden, tot

onderhout van de garnifoenen en an-

dere dienaers van de Kompagnie : en

(
wierden mitsdien de fchuldenaers

en in goeden ftaetgeftelt : delavrado-

res, oflantbou wcrSjhunne partidos,of

zuikerrict-velden, bcarbeit en be-

plant; zettende daer al by op ,wat zy

konden bybrengen : ja wil< kolden fich

zelfs in fchulden , op betrouwen van
j

tot betalinge van hunne fchulden ge-

die wederom, met de vruchten van de

landeryen, afte leggen : gelijk ook ve-

le zouden hebben kunnen doen, by al-

dien de verraderlijke aenflagcn der

Portugefen daer op inkorten tijc niet

gevolght waren.

Den handel hebben de koopUiiden

en fakroors , eenigen tijt na 't beftant,

200 ruimelijk , en in zulken menighte

gedreven , dat men niet veel diergc-

lijke heeft geweten.

Daer wierden vele milliocnen ver-

handelt. Menzaghflechtsnakooplui-

den, die een v/cinigh contanten en ge-

rede penningen wiften te geven : hoe-

dwongen.
In den acnvang van de regeering

dezer nieuwe Hooge Raden , was op
de kuft van Brafil een redelijke macht
van fchepen , van wegen de Compag-
nie. Ook waren de magazijnen, zoo
vankrijghs-tuigh, als eetwaren, wel
voorzien. Desgclijx hadraen tamelijk

getal van oorloghs-volk.

De Hoge Regering van Nederlants

Brafil met die machttoengeftijfr,ruftc,

met goetvinden van den Hecre Graef
Maunts, verfcheide vloten met krijgs-

volk, des jacrszeftien honderten veer-

tigh, uit, en zond die na SpiritoSaV"

wel men op tijt zooveel kon krijgen, /0, Riodejaneiro, eilant Maranhaon^

als men begeerde : want door deruim-

te van geit fcheen men meer op de

profijten en voordeelen te zien , als

Kooprij- vvel op de verzekerthcit van de (chult.
kenhan-

«leloohe:

IJ.CC1I".

Angola^ S. Thoméi en andere geweftcn

af, om die re veroveren : gelijk ook
d'acnflagcn daer op gelukkelijk uitvie-

len. Dit veroorzaekrc'rrootefchaers-

De Finantien en geltmiddelen van 1 heit in de magazijnen.

Hier
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Hier quam noch by , dat de koop.! was : zonder by het mecrcndeel de ka-

luiden uit het vaderlant,aen hunne die- ' pitalcn afgeleit wierden,
naeren en faktoors , om hunne kapira- lin alzoo uit het vade-bnt van tijc

len en retouren begonnen te (chrijven: tot fijt noch groote kargefoenen van
waer door ecnigen, die op hun ftuk koopmanfchappen gezonden wier-
letteden j al het geit , dat zy konden den, kochten de Portugcfenal weder
van Iiunne debiteuren krijgen, tzamen aen, en hoopten de Icliuldcn op, en
pakten, en na het vadcrlant zonden, brachten de goederen in pracht en an-
Hicr uit begon grote fchaersheit van dereonnodigeonkoftendoor.
geit, en by gevulghongelegcntheit in

den handel,te ontftaen: en continueer-

de zulx van tijt tot tijt zoo, datmcn
daer door in d'uittcrfte fchaersheit van
geit quam te vervallen. Vele, zoo
Heeren van de zuikermolen , als lant-

bouwers en andere fchuldenaeren, gene

promtc ofgerede middelen hebbende,

om ten ver val-daghe te betalen , dien-

den zich van hun credit en gtloof, en
hielden de geborgde penningen tot

drie , vier ja meer ten hondert ter

maent : waer door veele zoo uitgemer-

gelt wierden : dat zy kapitael noch in-

treft konden voldoen.

Waer uic
V/anncer de Hooge Raden, Hen-

ondtact drik Hamel , Kodde en Bulleftrate,

des jaers 1Ó4.0. in Brafil aenqua-

men, ondervonden zy , dat d'Inwoon-

derSjCn by zonder de Portugelèn, zoo
door koop van zuikermolcns, Parti-

dos en Negros , als van allerieie andere

koopmanfchappen , toen alreets ver-

vallen waren : want by hen niet alleen-

lijk de Negros tot 300. en meer (hik-

ken van Achten gekocht waeren : maer
hadden inzonderheit ook tot onge-

hoorde prijfen allerhande koopman-
fchappen aengenomen . ja gehele win-

kels, zonder prijs of ftaet te maken,
waer uic die zouden worden betaelt,

aengeflagen.

Dit gefchicde alleen op betrouwen,

dat de maghtige vloten, die by Spanje

uitgeruft wierden, Brafil wederom
onder des konings gehoorzaemheit

zouden brengen , en zy daer door van

voldoeninge der fchulden zouden

bevnjten ontflagen worden.

De faktoors en verkopers op dezen

toelegh en ooghwit der Portugefen

zoo 2,eer niet lettende, verkochten,

als door begcerlijkheit van winningen

Verbiint, hunne goederen rijkelijknit.

Het quaet voornemen der Portuge-

fen nam evenwel genen voortgang:

dienvolgens moften zy zoo nu en dan

al betalen: hetwelkveelal overintrefl:

Tot eindelijk alles quam te ftuiten :

en de koopman of niet meer hadde
om te verkopen, of den Portugefen
niet meer wilde borgen.

Een ieder begon toen om te zien na
zijne betaling. De genen, die binnen
's lanrs handel hadden gcdrcven,wier-

den daer over aengefproKen , en te

recht betrokken van de faktocrs en
koopluiden, die de goederen uit hec
vaderlant hadden gekregen.

Welke eerfte koopers wederom,
die de voorfchreve goederen, hen ver-

trouwt, te landewaerts aen de Porru.
gelen hadden v^crkocht enuitgcborgtj

van gelijken hunne fchuldenaers in

reclit riepen.

En alzoo de Portugefen noit van
meeninge waren , hunnen Nedcrlant-

fèn crediteuren te voldoen , zoo bleef

de binnenlantfe handelaer genoegh-
zaem geruineert en bedorven : naer*

dien hy voorde fchult mofl: ftaen , en
dezeh e betalen aen d'eerfte verkoo-

pers op het RecifF, en van de Por-

tugefen , de tweede of derde vcr'coo-

pers van de goederen , zijne fchulden

niet kon inkrijgen.

Dies men door dezeonvcorzit htige „roote

en onordenrelijke handel, en quadedi-^crweri

reftie van particulierenjin her ftuk van j"^'"

de middelen, hen lieden vcrrrouwr,in kooj^han-

zoodanige perplexiteit en verwerrin-

ge van zaken geraekte, dat'er groote

fchade en verlies voor dezelve uic

volghde.

Men zagh ieder in de gerechts- ban-

ken: en het pleiten was de mecftc oc-

cupatie en bezigheit , dat de luiden

hadden: waer door zy (mits de grote

koften, die in Brafil daer op liepen^ te

meer uitteerden, en ten achteren raek-

tcn. En als al by vonnis van den rech-

ter de fchuldenaren waren gccondem-

neerten gedoemtjZoo quamcn andere

2,warigheden t'ontftaen : hoe en waer

aen men d'cxecutien derzelvcn zou

dirigeren

.

f 2 Vele

del.
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VeleenhctmeerendeelderPortuge- 1 aengroeien : welk ook door ecftige

Ten zochten zich re behelpen met fuer- '] qnaetaerdigeperzoncn gevoet wierd,

te du Corps , of vrygclei, dic de zelve
i
tot groot nadeel van het gemeen beft.

niet konden bekomen, hielden zich ! Daeiop volghde voordeis, dat zoo

zich rchuil. ' wanneer velen, die door reukeloos uit-

Veleh.idden gene imboel van waer-
j

borgen, hunne betaling niet konden

dye of altoos niet , die men kon krijgen , zich tot laftercn en fchelden>

vinden. En zoo wanneer men de

delanderyen wilde executeren en ver-

koopcn,zoo mofted'executant koper

blyvcn,en op delanderyen gaenwoo-

nen, om die te bebouwen: dat den

crediteuren, dic op hec Reciffhunnen

handelen dingen te doen hadden, on-

gelegen quam

zoo van de Hoogc Regeering , als de
CoUegicn van juftitieen leden vandic,

begaven.

In allen fchijn , of het geen by hen
lieden, door onvoorzichtigen handel,

verbrot was, hen doorauthoriteitcn

gezagh van d'overheit mofte goet ge-

maekt worden. En dit geviel dikwils.

Die over fchuldenin degevangkc- zoo wanneer de particuliere crediteu

nis wierden geworpen , bleven tot ko- ren, beneftens de Compagnie , van ce-

llen van de crediteuren zitten : die nen fchuldenaer moft hebben : als

door langheit van tijt zoo verre qua- wanneer krakeel over de preferentie

men op telopen,dat velen felfsdontfla- en concurrentie quam te vallen. Waer

I

gingen ontflaking van hunne fchuldc-

iiaersquamen verzoeken. Waer over

ieder een raetzaemft oordeelde , met

zijne fchuldenaren te accorderen en

verdragen , op de befte verzekeringen

beloften , die zy konden bekomen.

Boven d'inconvenientien en onge-

legentheden voornoemt, waren voor-

hene noch andere onheilen ontftaenrals

fterfte onder de Negros en Brafilia

nen

,

noemt , dewelke een flagh van kinder

pokjes en befmettelijke ziekte is , en

alle inboorlingen van 't lantaentaft.

Ziilx de lantluiden, door dit aflter-

venvan Negros , die hen twee ofdrie

over ook vele klachten aen de Verga-

dering gedaen wierden : en nieefl:

door die genen, die hunne mecftcrs

goederen verfpilt , ofvermindert, of
anderfinrs qualijk bedient hadden:
als cfdie door de regeering in hunne
zaken verkort wierden , tegen de no-

toire en kennelijke waeiheit,

Aengaende vorders de fchulden Aenmi
vandeKompagniein Brazil, dezelve dei uit-

door zekre ziekte, Bexigos ge-
j

wierden ook van tijt tot tijt zoo groot, van^de*"

datdieeenigemillioenen bedroegen, Kompag"

gelijk boven is aengeroert. Want by
de Hoge Raden , die voor hetjaer zes-

tien honderten veertigh in Brafil wa-
ren, wierden de geconfifqueerde zui-

nie.

hondert ftukken van achten gekoft i kermolens, partidos, en andere vafte

hadden, in onvermogen gebraghtwer- [goederen en koopmanfchappen, des-

den. Voegh hier by het gewormte ,
j

gehjx groote parthyen Negros , by de

Verwer-

rattenen watervlocden,diede rietvel-

den befchadighden : hoewel de laetfte

meer tot een dekmantel genomen wier-

den, als dat daer door flechte gewaften

in de zuykeren xouden veroorzaekt

zijn. Daer beneven ontftondé uit deze
ringv.in yerwcrrinc van handel, en mangel van
handel , , ^

•
i j j

baert on- betaling, grootc oneenigheden onder
ecnishcit. jjc burgcren en inwoonders : d'een

,r den ander om betaling vervolgende,

pcwent executerende en in de gevangkenis

^'^j'^'^'^fmijtende : hoewel noch gratifica-
vorderen. '

,
- . °

.

tien aen den een ot ander omgingen,

die zy wilden falveren en behouden

door tranfporten van cfFeftcn, zoe-

kende eikandere , met het bekomen
van zijne (chult, teprevenieren : dat

in allen deelqn d'onccnigheden deed

Korapagnie op de kufte van Afrika
gehandclt, mceft al op tijt en paeijen

verkocht : waer door de boeken rijk

van grote fchulden quamen te worden,
zonder de betaling, vermits den oor-

logh, volghde.

De Hooge Raden , Dirk Hamel,
BuUeftrate en Kodde, wenden op hun
aenkomfte allen yver en vlijt aen, om
zoo veel betaling in gereeden pennin-
gen ofzuikeren te bekomen, als de ge-
legentheit van'tlant en d'inwoonders

van dien konden lijden ; ren eindeaen
de Kompft" goede retouren raoghren

werden gedaen , tot verval van d'uit-

rufting, en andere laften: gelijk ook in

denjare 1641. 1642. en 164.5. zooda-

nige parthyen zuykeren uit Brafil ge-

zonden
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zonden wierden , als noic te vooren.

By verloop van tijc groeide de
fchulden aen , zoo doorverkoop van
Negros, (die, federt het veroveren van
Angola door d'onzen, in grooter me-
nighte toegevcert wierden} als door
de traege betaling van eenige pach

T R E I Z E.
4-7

Men trok hen van tijt tot tijt in

rechten, bequam vonniflcn t'hunnen
lafte, en executeerde hen tot de ge-
vangkenistce.

Ja men committeerde Raden van
Juftitie en Finantie , die te lande-
waerts op de zuiker-raokns zouden

Oorznke

van het

verval

des flae-

vcn-han-

iel.

tersencontraftadores, die op hunnen
j

reizen, om de loze en nadcehge\ on-
vervallen tijt de paeyen niet konden ,

den en praktijken, die by dcparticu-
opbrcngen.

|
heren tegen de Kompagnie gcplec^hc

En alhoewel de Hoge Raden, vol- 1 wierden, voorde komen, en de zuike-
gens aenfchrij ven van de Vergadering 1 ren voor reekening van de Kompagnie
der Negentienen, alle middelen aen- daeruitredoen halen,

wenden, om de negros voor gerede En op dat men immcrseencn ieder

penningen te verkopen, of andcrfints
I

tot betaling van zijne fchult zoude
tegens zuikeren te ruilen, zoo kon dwingen, zoo hebben ook eenige van
evenwel zulx niet ingevoert worden: de Hoge Raden zich niet ontzien twee,

dewijl zoodanige koopers achter ble-
1
drie, en meer weken in het lantrontom

ven : waer door ieder flaeftot veertigh,

dertigh, en minder ftukken van Ach-

fe reizen, ten einde de voldoening niet

zoude worden nagelaren.

Maer door alle deze devoiren en
naerftigheden , raekten de Hoge Ra- Waer

den wederom in andere ono^eleoent-
''°°'^''"

IJ j f^ o^'"- inon»e-
neden : want de vrye koopkuden en icgem-

faktoors betoonden hun misnoegen, '^'^'''""^"

ten gemijnt wicrdt : dies men weder-

om gen ootzaekt was te veranderen,

om den negros-handel niet onder de

voet te fmij ten, die andcrfints tot niet

zou geraeckt zijn.

Ook moeft men^nootzakelijk de
j

en wierden genoechzaem oproerigh,

Negros verkopen ; want andcrfints ' dat de Kompagnie uit de zuikermo-
dic nietalleenlijkin de pakhuizen tot

j

lens de zuikeren voor hen weghael-
lafte vande magazijnen bleven,- maer ,

de: daer zy zoo wel crediteuren van
ftorvenookdaghelixweghjtotfchade I dezuikerraolenswaeren,alsde Kom»
van de Kompagnie.

j

pagnie. Hier uit ontftonden ca-

Invoegen het niet moghelijk was lumnien en lafteringen tcgensde die-

anders dien handel te drijven, en de nacrsvande Kompagnie, die niet al-

kafl^en van de Kompagnie ruim van
j

leenlijk in Brafil, met dreigementen te-

gelden te doen hebben : te min , de-
[

gcnsde regering uitgekreren: maer ook

Yver det

Hoge
Raden
om de
fchulden

dcrKom-
pagnie in

te vorde-

ren.

wijld'inwoonders aldaerweinigh ka-

picael van zich zelfs hadden : beftacn-

de hunne middelen in zuikcrmolens

,

lander}'en en negros : uit den wel-

ken zy door hunnen arbeit moefl:en

trekken de vruchten : waer mede
de gekochte negros zouden worden
betaelt.

Aengaendc het invorderen der

Kompagnies fchulden , en inkomen,

zoo hebben de Hooge Raden , Dirk

Hamcl,Bulleftrate en Kodde,geduren-

de hunne regeering, daer toe allen

yver en vlijt aengewent, en vanjaer

tot jaer, in het begin van de SafFara, of

zuiker-oogft , niet alleen den fchulde-

naersaengcfchreven, om betaling van

lm nne fchulden : maer ook de dienaers

aen de Vergadering der XIX. boos-

aertighovergefchrcven en voorgedra-

gen wierden ; zoekendeeenigen daer

door den dienaers voornoemt vreze

aen re jagen, en van hun devoir en
plichtaf te wenden.

Wanneer dan de Hoge Raden zich wendeii

in die verwartheit van zaken bevon- "'''''j'^'^"

den , en beducht waercn , dat van tijt voor te

tot tijt meerder onheilen veroorzaekt'^°''>="'

zouden worden, hebben zy alle mid-

delen gepraktizeert en verzonnen,

waer door men de gemeente in rufte

zou kunnen houden , en eenen ieder

zoo veel aen het zijn te helpen, alsdoe-

nclijk zou zijn.

Dienvolgens wiert eindelijk by ver- oatdoor

fcheide perzonen voorgeflagcn , darde !'« ma-

der Kompagnie,- die in dezelve plaet-1 fchulden, diede particulieren van ve
Ji"(.rc"

fen zich onthielden, gelaft, om op de Ie heeren der zuikermolens moilen Conna

zuikeren van degemeldefchuldcnaren hebben, van wegen en door de Kom-
l^jj.'J'

tepaflen , en die voorde Kompagnie pagnie zouden worden betaelt ofge

acnteflaen. refcon

ftcn ge-
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refcontreert , of tegen die van andere '
m achtgenomen^goetgevonden hebbeny

overgenomen: en dat wederom, in vol- het voorfchreven contraB te ap^robe-

doeningvandeT-elve, aendeKompn^ 1

rc« , met die recommandattt ^ dat^

de voornoemde Heeren vandezuikcr- \ 'tgunt het frinci^aeljle is ^ het ejfeU

molens jaerlijx zouden leveren alle de \ dejjelfs zoodanighrnet yver magh wor~

zuikeren , die zy zouden malen. Ook den ingevordert , als de tegenvjoordïgt

zoumen hiervan maken folemneleen handeling met circumfpeïiie en voor-

vaftecontra6ten,opzekre conditien en ' zichtigheit aengefteltts.

artijkelen, die niet alleenlijk voor de Wijders, dat deze contraften , m
Kompagaie voordeeligh zouden zijn,

maer ook tot maintenue en hantha-

ving van dezuikermolens,en inwoon-

dersvan het lant zouden (trekken, die

d'oogen en oordeel van alle verftandi-

gen, voor de Kompagnie profitabel

en voordeligh moften zijn, blijkt hier

uit klacrlijk , en ftrekt als tot een on-

anderfintsgcfchapen waren in totaele
j

feilbaerbewijsteken,datcenigebyzon-

niyn te raken en gantfch verloren te derekoopluiden, die het voordeel van

gacn.

Na lange deliberatie en overlegh,

op dit ftuk, heeftmen eindelijk ract-

zaem gevonden , tot deze contracten

te confcenderen en koomcn , zooom
de gemeine rufte t'onderhouden , als

datmen daer merkelijk voordeel voor

deKompagnie kon uit befpeurcn: als

ook om vele andere gewightige rcde-

nen,waer onder de minde niet wasjdat

men daer mede hoopte vele en merke-

lijke quade fchulden van de Kompag-
nie goet te maken.

Hier op wierden vervolgens ver-

fcheide contraften befloten, ordon-

nantien daer op gepafleert , en negros

in betaling van dezelve verkocht.

Eindelijk lieten de bewinthebbers

van de vergadering der X IX. deze

accoorden en contraften hun wonder

wel gevallen, gelijk zy ook aen de Ho-

geRadcn van den zefiienden vanHooi-

maent, des jaers zeftien hondert vijf

cnvcertigh,ovcrhet tweede conrradb,

met George Homo 'Pinto opgerecht

,

("dat alleen haeft zoo veel bedrocgh

,

als alle d'andere contraften namaels

gemaekt) fchreven en het zelve appro-

beerden en goct keurden , in maniere

als volghr.

Contra-
^"^^^ ^^^^ tweede contraEi by UE. E.

ten geap- (^dat zfjn de Hoge Raden) den veer-
^robeerc

^^^„^^„ December leJÜeden aengegaen ,

Weitin- met George HomoT*int o ^ vallen ver-

Com^a - f^^^^^^ bedenkingen ; dewelke wy be-

Dja. vinden , dat by U E. E. met advys van

de Raden vanjuftitie en finantie wel

en rijpelijk , aen d'eene en andere zijde

y

zijn geexamineert , zulx dat ten op-

zichte van dien , als mede van de con-

ditien van 't accoort , hy welken hel

recht van de Kompagnie behoorlijk ü

dien vont ook wel konden bemerken

,

met andere meer naderhant gelijke

contra£ten , op dezelve conditien,

als de Kompagnie, met ecnige heeren

van de zuikermolens , in het overne-

men van derzelver fchulden , aenge-

gaen hebben.

Doch op dat des te duidelijker en
klaerder blijke , met wat circumfpe-

6tie en voorfichtigheit, tot bewaernis

en voldoening \-^n de Kompagnies
fchulden , dezelve contra£t:en en ac-

coorden tufTchen de Kompagnie, en
de heeren der zuikermolens, benef-

fens de debiteuren van de heeren der

zuikermolens
,
gemaekt en ingeftclc

waercn , zullen wy een derzelver con-

traden ten toon Hellen , en luit dezcl- Op de

ve aldus: ^^'i'"^'''»

gemacKt

\varen.

/'^Omparerende voor ons Pieter „
^^ Janfz. Bas , cnde Joan van „
Raetsvelt , Raden van (uftitic in„
Brafil , de Heer Joan van Walbeeck, „
Afleflbr van de Hooge ende Secrete „
Raden, fpccialijk by de zelven ge-,,

committeert van wegende generale,,

' GeoiStroyeerdeWeft-Indifche Kom-,,
pagnietercenrcende ManuelFernan- „
do CrUZ. Sr.d'Ingenho Tapicura voor „
hem ende fijne nakomelingen : mits- „
gaders Benjamin de 'Pina, voor tien „
duizent fes hondert guldens, Ifacq da „
Cö/?^ï voor dertien duizent honderten „
acht guldens , Jofeph Abenacar voor „
de fomme van vier hondert tnegentig ,,

^w\d.;AbrahamAboafvoox. negen hon- „
dertguld.; Sjmonde Vale \oot dnc- y,

hondert vijfentwintighguld. jG^^ör „
Francifco , en 'David Brandao voor „

'

elf hondert drieën dertigh guldens; „
xyibraham de Toiiaer voor duyzent „ ^

guld.j
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ij p.x\d.;yoan Pareme yoor drkhonden 1

te gevenobligatie in gelijke manieren, jj

Delbmme van de crediteuren, daer ,j

geen refcontrc met de compagnie te- „
gen is, Ju//en andere in p/aetje mogen „
geven y offu//endefel've in t ia-ee jat en „
rmgengenieten , yeder (es maenden een , j

vierendeel tegens oude fc/}ulden , ende ,»

negros : maer geen 'inkomende vrach' ,j

ten, noch uitgaende Jtnkeren-, be/iou- ^^

de/ylz dat het contraCt naergckomenii

wenden anders niet, ofte terjiont op fij- „

i, vijftigh gl.; Joan de Mendonfa de Moe-

it riheca voor vier duizent drie hondert

j, vijftigh gl.^y^fö^GöZ'^)' voor duizent

3) vijftigh guld. } CMore de Leon voor

jj fes hondett guld. ; Baltafarde Fonfe-

„ qua voor fes hondert gulden ; Simon

j, Gomes de Lüboa voor vijf duizent ne-

5) gen hondert tien gl. ; Bartolumetts Ro-

35 driges voor negen hondert guld., ende

3, Daniel Cardofa voor twee hondert

jj tien gulden , monterende t'zamen een ne rekeninge geflelt wordende, te laten ,,

33 en veertigh duizent vijf hondert zes va//en iZ.fer cent, blijvende niettemin ^
33 en twintigh gulden : alle crediteuren

j

dejèlve verhinteniffe. „
33 van de voorfz. Manuel Fernando\ 4. De contra(flantcnful!en verbinden j»

3> Cruz, ende voort meercndeel debi-
1

generalijk hare perfoonen ende goede- a
3) teurs- van de Kompagnie ter andere/ ren,enrpecialijkalle hare onroerende „
3) zyde: verklarende ende te kennen ge-

,} vende,metclkanderen over een geko-

3> men, verdragen endegeaccordeertte

33 zijn, dat de voorfz. Mannel de Cruz,

33 aen de Kompagnie zal betalen de

„ fomme van fejtigh duizent feven hon-

j, dertvyfen tnegentigh gulden: te we-

3, ten, voor de rekeninge van decompa-

33 gnie , de fomme van negentien dui-

3, zent fji-ec hondert negen en/ejlighgul-

3> dens,zooveelhyaen defelve fchuldigh

aftaet, en de refterende fomme voor fij-

3j ne crediteuren , ieder rcfpeftives ach-

,3 wezen, ommeby de gemelde Kompa-
'ijgnie aen hem, 'tzy by refcontre ofte

33anderfints,goet gedaen te werden, en

33 dat op de naervolgende conditie , te

33 weten

:

Eerftelijk, dat de betalingc zal ge

goederen,daer van overleverende per- jj

tinentcn inventaris, by cedegtfterkt: 33

zullen daer en boven, en tot meerdere ,i

verzekertheit, zoo veel ende fuffican- }>

te borgen ftellcn, tot dat de Hooge ,»

Raden conrentement nemen, onder 53

de renunt/atie van benificie ordinis, „
divifionis & excuflionis, en dat zoo „
wel voor ieder termijn , daer gebrek 3,

aenralt, als voor de gcheele fomme. ,3

5. De voorgaende borgen zullen „
zijngequalificeert,envan vermogen,

,,

ook met geen fchulden,inzonderheit„

aen de Kompagnie, geinvolveert, en 33

daer en boven by fchepeneirvanhun „
diftridt gejuftificeert. „

6. MenfalaIvoren,byaffixievanbil- „
jerten, notificeren, dat alle, die noch j,

cenige obligatie, aftien jCreditcn , in- „
zonderheit fpeciale verbintenilTen op „
onroerendegoederen,(nominatiedaer ,3

by te ftellcn^ van de contradanten „
hebben, dat zy dezelve binnen den tijt „
van drie weken komen bekent maken, „
of anders dat daer op geen regard ge- „
nomen, ofte recht gedaen zal worden , „
alsnaer'texfpireren van 't aengevan- „
gen contradt. „

7. Datdencontraftant, geduuren- „
de het contradb, gene nieuwe fchulden „
fal mogen maken, als met goetvinden „
van de Heeren Hooge Raden , op pe- „

3jtra<3:anten , en de debiteuren van de
{

ne van nulliteit, ende niet bctaelt te „
33 Kompagnie , middelertijt met haer werden, 't welk publijk zal werden „
33 fchult aen de Kompagnie zullen blij- 'genotificeert.

33 ven open ftacn, en by eenigh retarde-

3, ment ofte wanbetalinge, zoo wel op

j>

3} fchieden in drieachtereenvolgende ja-

3> ren, daer van d'eerfte paye zal ingaen

j3injanuarii 164.5. 'tzydatinheteene

jjjaerof 't ander iets meer betaeltwerr,

33 zoo zal in het laetfte jaer de fomme
3> moeten afgeleidt werden.

j» 2. Dat de refcontres niet en zullen

3J werden afgefchreven op de boeken

33 van de Kompagnie, als fucceflivelijk

3> naer gedane betalinge van ieder ter-

i) mijn, na proportie van ieders credi-

3> teurs achterwczen.

3. Dat de crediteuren van de con-3>

it

j, eiken tijt, als op de geheele fomme,

j, aenfprekelijken excutabelzijn , ieder

,3 voor fijn fchult 3 of in plaetfe voorfz..

Item, dat zy onder de hant hare „
zuykeren nieten zullen vervreemden, ,,

op pene van reftitutie, ende den in-

„

trefl: met de koften daer en boven re,,

betalen.
De

]>
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De crediteuren fullciialle hacr ach-

„ terwezen opgeven, ten behoeve van

,, d'Kd Compagnie, enrenuncicrenvan

„hire a£Vien,diexy op den contraftant

„ zijn hebbende,'tzy tranfportenjVerbin-

„ teniflen,&:c. zonder hen daernnerdaer
|

„ mede te behelpen, ofte preferentie te

fulhnerenvanecnig referveende ach-

j, ter\vefcn,'t welk niet toegelaten wort.

„ Byaldiendc Hoge Raden moch-

„ ren goet vinden, tot verzekcringe van

3, hunne beloofde betjiinge van zuyke-

„ ren, een perlbon in des contradVants

,, Ingenho te (tellen , om de ziiyker voor

}) de Kompagnie t'ontfangen en af te

„zenden, zal de conraftant gchou-

„den zijn ,denzelven met logementen
„koft, in zijne Ingenho te bezorgen,

5, blijvende deszelfs vorderc belooninge

„ tot lafte van de Kompagnie. In con-

3, formitévan dewelke de voornoemde

„ Alanud Fernando CrUZ. ^hy advisen-

„ deapprobatic i an zijne voorfz. credi-

j, reurcn, generalijk heeft verbonden,

5, gelijk hy verbint by dezen fijn perzoon

,j ende goederen, roerendecn onroeren-

5, de, gene uirgezondert, dezelve fub-

„mitterende alle rechten ende rechte-

„ ren , ende fpecialijk de voornoemde
5, Ingenho 7'^/'/Vayvï,metdeappenden-

„ tien van dien, naer luit van den inven-

j) tarisjhier in geinfereert , ende met ee-

„ degeftcrkr,de voorfz. Ingenho 'Z^pi-

jiCura zijnde vry ende onbelaft mee zij-

), ne landerycn , riet- velden ende wey-

„ landen,bonchagic ende andere depen-

„ dentieneendeappendentte, daer van

3, zijnde

„ ^cbt kopere caUeros.

„ Tien tackos,

j, 'Faroos.

j, Ende voorts allerhande koperwerk,

„ tot de voorlz. Ingenho fpedlcrende •,

3, tncgentigh jtux flaven , zoo in de

„ voorfz. ManuelFernandoCruz huy-

» finge,alsin de voorfz.Engcnho zijnde,

3, en feftighflux ojjen. Ende tot meerder

j, verzekeringe van de voorfz. betalin-

3, ge, hebben, naervoorgaendejuftifica-

j,tie van fchepenen, ieder in zijn de-

j, ftri£t, henfelven geconftitueert ende

„ geftelt, gelijk zy doen by dezen, clx in

j, folidum als borgen, ende principale

5, fchuldenaers , tot naerkominge van

„ defen: Senhnr Joande A^endofeywoo-

3, nende in Moribeca , ende Manuel Go-

„ mes de Lühoa^^onGnde in Moquiacxe,

E E R D I G E
zoo wel op de gehcele fomme , als op ,)

eiken termijn van dien fpecialijk voor „
alle andere aftien, pretenfien ende,,

crediten, de iemant tot lafte van de„
voorfz. Manuel Fernando Crus noch „
achter de hant mochte hebben , of die n
in dit contract niet opgegeven noch ,>

uitgedrukt en zijn , om mede d'Ed. >,

Kompagnie daer van te bevrijden. j»

Als mede,datter onderde hant ende ,>

clandeftine gene zuikeren zullen wer- >,

den veryremt, om , by gebreke van ,>

dien, te verhalen ende doen verhalen «
aen hunne perfonen ende goederen de t>

voorfz. beloofde betalinge , ende alle j»

koften , fchaden ende intereflèn daer- ,>

ommetedoen, ende lijden, onderge-ji

iijke fubmiflie als boven, met renuntia- n
tie van de exceptie ordinis divifionis „
& excuflionis , hun van de mhouden >,

onderricht houdende, ende alleande- »,

re gratiën en privilegiën , tot non vali- a
datie defes ftrekkende. Ende verkla- „
ren mede de voorfz. crediteuren gefa- „
mentlijk , en elk m 't byzonder , haer j,

achterwezen in 't geheel hier voren j,

opgegeven te hebben , ende niet meer-

»

der fomme van de voorfz. C^Ianue/j,

Fernando Crus te competeren , als ie- j,

der refpeftive by fijnen name ftaec ge- j,

fpecificeert. Te vreden zijnde, dat»
daerinnewerde geprocedeert volgens jj.

de voorfz. conditie ; renuncierende in „
zulken gevalle van alle dezelve aftien, ,,

en van alle fpeciale vcrbinteniflen, „
tranfporten ende preferentie, ten be- ,>

hoeve van de Kompagnie, belovende j>

ende aennemende des niettemin by j,

faulte van betalinge, het kort zoowel j»

vandegemeenelbmme, als eiken ter- »
mijn van dien felven aen de Kompag- ,1

nie te voldoen en te rcftitueren, in allen «
fchijnof dit accoort noit gemaekt en ,,

aengcgaen en ware. Stellende deexe- »
cutie ter keure van de Kompagnie, j,

omme te beginnen aen de voorfz. Ma- „
nuel Fernando CrttJ, fijne borgen, ofte i>

aen haer luiden ende hare goederen, n
onder verbant ende fubmiflie als vo-j,

ren : mits dat in haer regard in zulken >,

gevalle zal wederkeren het zei ve recht „
dat fy luiden van te voren, ofte voor 'c>,

aengaen van die contra£b hebben ge-j,

hadt} ende daer en boven dac hcra,,

adtionem ccflam, op de zelve de Crus >,

ende zijne borgen zal werden ver->,

leent ,om haer goet recht ten beften te >i

ver-
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j, vervolgen. In oirkondc der waerheit j
ring, als te voren is aengewezén, ea

„ van 't gene voorfz. is, hebben wy hier tijc verkregen hebbende , om, hunne
j, af verleent onze gevvonelijke brieven molens gaende houdende, op zekere

„ van hypoteccque,met het zegel van ju- 1 termijnen te betalen, mits alleenlijk

„ ftitie en fubfignature , van den fecre-
j

belaft werdende , met een per cento
taris van onze Raden bevcftight. ter maent , zoo wiert daer door allej>

„Aldus gedaen op'tRecifï"> dezen

,, xxiij. Septemb. 164.4,.

Op deze voet en wijze wacren

alle d'anderc contraden gcmaekc en

ingeftelt.

Alle de fchulden, die delavarado-

res of lantbouwers acn de Heeren van

de zuikermolens, en die weder aen de

Kompagnic fchuldigh waren , belie-

pen ter zomme van een en twinrigh

Contra-

waerom
gemaekc,

En wat
voordeel

dacr uic

ontftaci.

occalie weggenomen , om uit dien

hoofde eeni^c revolte te \'rezcn : voor-

namentlijk in het begin, de tijt noch
lopende, dat dedagh van deneerften

termijn op verre na noch niet omgeko-
men was.

En om noch wijders acn te wijzen j

hoe zich dit alles , in het maken van de
contracten , heeft toegedragen , en

metcircumfpcdie en voorzichtigheit

daer in gehandclt is, tot dat eindelijk

hondert duizenf,vijf en twintighdui- ' tot het volvoeren van dien, (by provi-

zent,achthondert, en zeven gulden, fie en approbatie nochtans van de
D'eenighftcoorzake van het maken

i

XIX.,) gerefolveert en befloten is,

dezer contraften waeren, gelijk reeds '
2,00 heeftmen flechts te letten ophec

tevooregczeitis, demeenighvuldige
en onlijdelijke vexatien en quellingen,

die vele particuliere crediteuren den

heeren van de zuikcr-moiens , hunne
debiteuren , aendeden. Ja het ging

2.00 verre , dat zy zich niet lieten ver-

genoegen , ofwilden trekken voor in-

treft , ten minfte twee en een halve, en

meeft drie ten hondert, en meer, ter

maent : of, by mangel en gebreke van
dien,de negros, oflen,koperen en ande-

re gereetfchap, en werktuigen van de
zuikermolens aenfloegen: waer door
de heeren van de zuiker-molens ge-

dwongen wierden , of zulke exceflive

inrereftente betalen: ofte moeten ge-

dogen , dat hunne zuikermolens , tot

hunnen ondergang , en tot zeer grote

fchade der Kompagnic, van al het

geen , daer door zy gaende konnen

blijven, ontbloot wierden. Invoegen

dat vecle heeren van de zuiker-mo-
lens , zulx niet willende verdragen,

zyen hunne crediteuren, opverfchei-

deplaetfen, aireede malkanderen fei-

telijk begonden aen te taften: dies in-

dien oit revolte en oproer te verwagh-

tenwas, het toen mofte geweeftzijn

:

indienmen daer in door de contra£ten

niet voorzien had , als een recht be

geen , vervolgens zal gezeit worden.
Waer in zal bevonden worden."

Eerft, hoede Kompagnic willende

voortvaren met d'executie tegen de
heeren van de zuikcrmolens,en insge-

hjx de koopluiden , mede crediteuren

der zelver heeren, daer door de zaken
zich al van denjare 164.x. tothetma^
ken van de contraften toe, zoodanigh
hebben toegedragen, en laten aenzien,

alsofhet uitloopen wilde tot een tota-

le ruine, engehecle verwoefting van
de Zuiker-molens, en vervolgens van
de koopluiden : daer beneffens merke»
lijkc fchade van de Kompagnic.
Ten tweeden: hoe om die redenen

de heeren van de zuikermolens, mee
de koopluiden, hunne crediteuren,

zeerinftantelijk by dcHocge Regee-
ring, hebben aengehouden, om by
ecnige middelen van refcontre, door
de Kcmpagnie, van hunne fchulden

te mogen bevrijt worden.

Tenderden , hoe de Raden vanju-

ftitie , den twalefden Auguft. feftien

hondert vier en veertig , verftacn heb-
ben, dat, alhoewel zy voor dezen, onl

redenen alstoen verhaelt , het aengaen
van contraftcn > tot overneming van
particuliere fchulden, in het generael

quaem middel om fuiken onheil te we- voor de Kompagnic ondienftighge-

ren : want dewijl daerdoor de heeren ' oordeelt hadden , ten ware , dat hen

der zuikermolens van hunne crcditeu- 1
de condii ien zoodanigh voorquamcn,

renontlaft wierden, en,inplaetfe van datzy daer mede merkelijk verbetert

die, debiteuren geworden zijnde van waren, datzy echter nadcrhant ver-

de Kcmpagnie, onder zulke verzeke- 1 ftonden,datdeconditien, hcn'sdaegs.

S z te
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te vore voorgehouden , de Kortipag-

nie genoeglizame verzekering gaven,

en dat dezelve daer mede in alle ma-

nieren gebenificcert was.

Ten vierdcn.-dat de gemelde Raden

van Juftitie weder des anderen dacghs

zich nader beractflagcnde, en hun

refolutic openbarende, niet alleenHjk

verftonden , dat d'arrij kelen, ten dien

einde ontworpen, de Kompagnie ge-

noeghzameverzekerthcitgaven:macr

ook beducht waren , dat dezelve zoo

ingeftelt waren , dat de contraftanren

hunne crediteuren dacr toe niet zou-

den brengen: zulx zy oordeelden,

dienftiger te zijn , in dezelve iets te

modereeren te remitteeren , om dat

werk zijnen voortgang te laten ne-

men, albdietot lalte van de contrac-

tanten, en hunne crediteuren, noch

meer te bezwaren.

Ten vijfden, ditdeconditien zelve

met advys van de Raden van Ju-

ftitie, en Raden van Finantie,provi-

fioneelijk en op approbatie van de

Vergadering der X 1 X op den tien-

den November,i644 vallgefteltzijn.

, Tenzeften^ dat de Hooge Raden
biljetten , tot de norificatieen bekent-

makins vand'accoorden,die van we-

GEDENKWEERDIGE
"Want hier tegen dient , uit hetgeen

boven verhaelt is, gelet te worden:

dat die contraften moften gemaekt

worden , en ten beften nutte van de
Kompagniegemaektzijn,om de zui-

kcrmolens, lavradores, en andere, in

wezen te houden : door dien veel hee-

rcn van de zuiker-moiens , grof en
groot met fchulden van byzonderc

luiden ingewikkelt waren : daer van
zommigen al rede vonnis bekomen
hadden , en cenige van dezelve heeren

der zuiker-molens zochten uit te win-

nen en te executeren : dacr door die

zoodanigh gequelt en geplat ght wier-

den,dat zy niet alleenlijk de zuikeren;

maer ook daer en boven hunne ne-

gros, oflen, koperen , en andere zaken

en omflagh,aen de zuiker-molens be-

hoorende ,genootxaekt wierden ,om
die quelhng van den hals te krijgen, in

vermindering van fchult, zoo nu en
dan te laten volgen : waerdoor de mo-
lens moftcn ftil ftaen,de rozas ofMan-
dioka-veldcn niet behoorlijk bear-

beit , noch de wortel Mandioka niec

fchoon gemaekt, gemaelt of gerafpt

kon worden :waer uit volghde, dat,

wanneer aen d'eene zijde d'andere
' crediteuren zich daer door geruineert

gen de Kompagnie met verfchcide en bedorven zagen, en bemerkten,dat

nier van de heeren der zuiker-molens,

noch van de lavradores, hunne debi-

teuren,als het zoo foude toegaenjvoor

hen te bekomen was, zy het zelve, be-

neftens hunne debiteuren voornoemt,

perzoonen gemaekt waren , deden

'vaerdigh maiccn en verzenden : waer

by een iegelijk bekentgemaekt wert:

dar niemant zoude vermogen nieuwe

fchulden met de contradlanten te

maken, als met goet vinden der Hoge
|

diczichmet hen voeghden,byreque

Raden, op pene van nulliteit : dat

ook alle de genen, die noch iet op de
contrailranren te pretenderen hadden,

hetzelve binnen den tijt van drie we»

ken zouden bekent maken: ofdat an-

ders daer na daer op geen regard zou

fte aen de Hooge Regeering te ken-

nen gaven, Aen d'andere zyde be-

vonden de Hooghe Raden, ("na

verfcheide malen deze zake met de
Raden van juftitie en finantic wel
overleit was^ dat, indien het zoo toe-

genomen, noch rechtgedaen worden, ging, door het ruften en ftilftaen van

als na het voldoen van d'aengcvange de zuiker-molens, de Kompagnie
contraften : mitsgaders hoe dat'er

geen andere, als in hundiftrift gejufti-

ficeerde borgen aengenomen zijn.

Uit al het welk lichtelijk af te ne-

men is ) hoe te vergeefs , en tegen de

wacrheitjbyecnigequaetwilligenuit- 1
noch zevenen dertigh ten hondert, in

jaerlix een onwaerdeerlijkc fchade

zoude te verwachten hebben: nament-
lijk, het miflen van acht en dertigh ten

hondert in Brafil : zoo over de deci-

mos , penfioens , als recognitie : en

geftrooit wiert, als dat het maken van

deze accoorden en contraften, niet

als tot fchade van de Kompagnie zou
geftrekt, en oorzake en aenleidinge

tot revolte, muiterye en opftant gege-

ven hebben.

het vaderlant, zoo over de winft en
genot van de vrachten , en avarye, als

over d'inkomende convoyen en hec

grootje opeen pont zuykcr; maken-
de t'zamen vijf en zeventigh ren hon-

dert op alle zuykeren , die de zuiker-

molens,
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molens, alflêgaende bleven, quamcn
uit te brengen.

Hier quam by, dat vele van de ge-

melde crediteuren , van de heeren der

zuikermolens, merklijke zommen van

(chulden aen de Kompagnie ten ach-

teren waren , daer van de Kompag-
nie , ten zy door deze refcontre , by de
contraften bedongen,weinigh of niets

hadden te verwachten, door dien der

zelver middelen , zoo zy voorgaven,

mceft al onder de heeren van de zui-

ker-molens, en lavradores, ftonden:

Cn wanneer die hen niet betaelden , zy

ook of onmachtigh , of ten minften

weigerigh waren , de Kompagnie te

voldoen. Dies die genoechzaem , in-

dien de zake in zulken ftaet gebleven

ware, voor quade fchuldenaren en

infolventen moHen gehouden worden.
Waer over de hooge Raden , om

zulke acnftaende gevaer t'ontgaen,

hooghnoodigh achten daer op te let-

ten , en eenige artijkelen by een te

brengen, op dewelke zy,naalvoren

gehoorc te hebben het advys van de

heeren der zuyker-molens , en hunne
crediteuren , op d'approbatie van de
Vergadering der Negentienen , by

provifieen voorraet , de contraften en

accoorden voornoemt , aengegaen

hebben; zonder daer uit eenigh fcha-

delijk gevolgh zou konnen verzonnen

worden : gelijk eenige quaetwilligen

verdicht hebben, die voorgaven , niet

te kunnen verftaen, hoe, en op wat
maniere (fchoon het lant in vrede en

wezen ware gebleven_) de mecftecon-

traftanten in den tijt van twintigh ja-

ren, ja noitjdeverftrekte Kompagnies
middelen zouden hebben voldaen:

dienvolgens zou het kapitael , en de

gelden, by de Kompagnie verflrekt,

verloren gegaenzijn.

Maer hier tegen dient aengemerkt,

dat nooit op deze contracten een ftui-

veraen gelde by de hoge Raden, van

wegen de Kompagnie, verftrekt is.

Dies het een gekkelijk en belagghelijk

zeggen is, hoe de verftrekte middelen

van de Kompagnie, fchoon het lant in

wezen ware gebleven, zoude hebben

voldaen kunnen worden.

Daer en boven ftonden,, tot bevrij-

ding van fchade voor de Kompagnie,

en tot voldoening van de contractan-

ten , vijf en twintigh zuikermolens.

N T- R E I 2 Ê. e|

metalhunomflaghjbehalven velepar-

tidos, en boven d'en gejuftificecrdé

borgen, en de crediteuren zelfs , ver-

bonden : welke molens ten minflenj

d'cen door d'andcre, 230. x^n. en 2 5 o.

kiften zuiker j.ierlix konden uitleve-

ren : waer van de Kompagnie, inden
naem van de heeren der luikermolcns,

ten minften zouden hebben komen re

trekken 140. cf 150. kiften van elke

molen : het welk jaerlix over de vijf

en twintigh zuikermolens, zonderde

j

partidos , vier honderc en twintigh

! duizent gulden zou hebben komen te

bedragen. Dies is het licht oveidagli

en rekening te maken, dat het voorl'z.

kapitael van alle de contra£tanten, be-

loopende, volgens de lyfte daer vnn

gemaekt,ter zommevanziz58i6. op
hare bedonge termynen zouden hcb-

konnen betaelt werden : behalve dac

noch, in gevalle van wanbetalii'g , de
zuiker-molens zelfs, met hunne ne*

gros , koperen , oflèn , en gantfche

omflagh en fabrijken, als daer voor

verbonden zijnde, zouden hebben

moeten verkocht worden.

Wacrom altijr, zoo wel in Brafil, als

hier te lande, by de Vergadering dci?

X I X. met reden verftaen is , dat dö

Kompagnie by deze contra£ten wel

bewaert was. Ja het was een conlide-

rabel en merkelijk voordcel voor ót

Kompagnie, dat de crediteuren van

de heeren der zuiker-molens gehou-

den waren voorde fchuldr, sis ach-

terborgen : ja zoo verre, dat de Raden
vanjuftitie op dit punt alleen zwarig-

heit maektcn , dat de contradtcn huiu

nen voorgang niet zouden gehad heb-

ben.

Hier mede vertrouwden de Hoge
Raden, dat een ieder , en in^onder-*

heit dePortugeze heeren van de zuia

kermolens, (^die in bezit van hunne

goederen bleven , en van d'importune

en moeiclijke maningen, en executie

van hunne crediteuren nu waren ge-

foulageert en verlicht) vernocging

zouden nemen, en by verloop van tijt

de verwerringen van koophandel en

fchulden zouden werden gereddert,

en een ieder , zoo niet in 't geheel, ten

deele aen het zijn geraken.

Gelijk ook, tot voldoening van de

fchulden, te landewaerrs alle d'inge-

zetenen, met zoodanige naerftighcic

g 5
hcc
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het lant bebouwden en beplanteden,

als nok te voren gefchiet was : zulx dat

hetzuikerrietdcsjaers 164.^.10 zulke

menighte en zoo fchooa ftont, dat op

zonderling van d ie zaken niet gehoort J

maer in goede ruft en vrede gezeten.

Naerdien de Porrugefcn, zoo het

fchijnt j om defterkte van onze garni-

Oorzake

van den
OpÜAtlt

e.Tinuy

dicSaffara,ofoogft,een ieder zijnho- ! focnen, en dewijl 2.y van den byftant

pegeftelthad. 1
van Portugael , of van de BahiUi

Maer het fchijnt de Portugefe narie
|

noch niet genoeghzaem verzekert wa-

U

ren, niet derfden attcntercn noch on-

dernemen. Dochd'omftandigheit,eii

aenvangvan dezen opflant, dient een
weinigh breder aengeroert.

Den dertienden van Wintermaent,
des jaers zefticn hondert twee en veer-

verraderyen tepraktileren en in 'c werk tigh , verlcheen , op verzoek ,tcr ver-

te ftellen.
:

gaderingvan GraefMauritsende Ho-
Dc redenen j die hun hiertoe heb- ge Raden, Joan Fernandes Fieiray vieira

ben bewogen, zou men gene andere Ichepen van cJ^/ö?ym-//^</,en drocgh ^^l^'S^'

kunnen imagineren noch verzinnen, voor, hoe hy uit zekereJoden verftaen raderye.

als hunne quadeinclinatieengencgent- had, dat hy^ en zijn toekomende

en landaert niet heeft konnen ruften

noch in ftike blijven, dewijl die, door
terye 'der bclcit CU opliithng van dc Portugcfen
Portuge-

v^-incleBjhiajniet naergelatcn hebben,

bedektelijk tegen onzen ftaet te ma-

chineren en toe te leggen, en hunne

heit tot ons volk: zulxzy zich niet als

geveinsdelijk onze regeering hadden

onderworpen. Vocgh hier hy het ver-

loop van hunne zaken , en beOomme-
ringvan zware Ichulden, die zooda-

nigh waren, dat zy geen middel zagen,

om immermeer daer uit te geraken
j

maer vreesden, door wege van juftitie

en recht , uit hunne goederen te zul-

len gezet , en gantfch bedorven en arm
worden. .

Dies het fchijnt , dat zy uit dcfpera-

tie en vertwijfeling middelen vanop-

werping hebben begonnen te denken
j

hopende op byftant van Portugael

,

die hen by de Portugezen van de Ba

fchoonvader Beringd ^ in het vader-

lant berught waeren , als ofzy met den
zoon van den zelven Beringel , brie-

ven aen den koning van Portugael af-

gezonden hadden, om iet, tot nadeel

van dezen ftaet c'ondernemen.

Wel verklaerden zy, dat zy toen-

maelscenen brief, en met den zelven
^"j[t'^"''

een perzoon aen den koning afgevaer- zich.

dight hadden, maer dat die nergens

anders toe ftrekte -, als dat de brenger
van dien , tot een eerlijk ampt in des

konings dienft moghte geraken: gelijk

hy zeide by de minutc , die hy daer

noch van had, kondoen blijken. Hy
wiert gelaft , dezelve ter vergadering

hia wierden toegezeit Ja eenigen te brengen, die men bevond niet an-

van d'aenzienelijke en voornaemfte ders te begrijpen, dan gelukwenfching

Portugezen hebben den onzen, na de
;

aen den koning , over de herftelling

revolte en opftant, ront uitlaten we-

ten , dat zoo zy geen byftant van de

de Portugefen uit de Bahia kregen ,

die by den koning van Spanje, ja by

dengrootcn Turk, zouden gaen zoe-

ken.

Inhetlacftevan'tjaer 164,2. wier-

den eens diergclijke geruchten van

van zijn koningrijk , en aenprjjzing

van den zoon van Beringd : zonder
dat'er iet tot nadeel van dezen ftaet in

vermaent wiert.

Voorder fteldc Vieira voor , hoe
het gantich dienftigh voor onzen ftaec

zou zijn, en by die gelcgenheit ten

hooghfte noodigh, allen den Portuge-

verraderfedcfteynenen aenflagender
\

zen ingezetenen hunne wapenen af te

Portugefen, onder den gemenen man,
j

nemen, zonder iemant te verfchonen,

iiitgeftrooit: doch die liepen toen te

niet. Daer op wiert, tot zekerheit van

den ftaet , orde gcftelt , dat alle de Por-

tugefen hun geweer in de magazijnen

zouden hebben te brengen : gelijk ook
gefchicde: hoewel zy naderhant, on-

der verfcheidc pretexten en dekman-

tels, hetzelve wel hebben wcetcn we-

der te krijgen.Sedert dien tijt heeftmen

en zelf zijnen perzoon niet. Voorts
zoumen ook den kapiteins de Cam-
po , en die onder hen behoorden , hun
geweer doen overgeven , uit oorzake

die minder , alsd'anderc, te betrou-

wen waeren. Ook docht hem raet-

zaem, orde te ftellen, datgene Brafi-

lianen , Mulaten , negros noch Mame-
lukken, meteenigerhande wapenen.



Bewint-

liebbcrs

verwitti-

gen den
aendagh

der Por-

tiigefen

op Brafil.

ZEE- en L
te huiS) of op den wegh, bevonden
wierden.

Desgelijx verwittighden de bewint
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en op andere plaetfen , even als in Aia-

ranhaotit op het onverzienfte te over-

rompelen» en door tellaen:wacrtoezy
hebbers van deVergadering der XIX, iachteden bequacmheit te zullen heb
van den eerden van Hooimaent jdes ben , zoo wanneer zy op het feeft van
jaers 164.1. Graef Maurits by brieven, d'eene of andere Sant by een zouden
dathent'Amfterdam byeenen Arenc komen. De voornaemften, die daer van
Janfz. van Norden, (die in Brafil voor het beleit hadden, warenindeVargca
adelborft ontrent 14.. maenden gedient-, woonachtigh, dier voornemen was,
had , en daer nae vry man geworden met een parthye van d'ingczctenen

was,) beright was, hoe hy zich in dienft het Reciff t'over vallen : wel wetende,

op de zuikermolen vanjoan Fernan- zoo wanneer dehooftplaetfe vermee-
des Viei ra, gelegen inde Vargea, be- jftert, en de garnifoenen ten platten

geven hebbende, na omtrent twee
|

overvallen waren, donzen Neeriants

Maurits

beright

den toe-

Icgh der

Portuge-

fen den
Hogen
Raden.

maenden tijtaldaeraengefproken was
by Francifco Beringel Labrador , die

hem beloofde eenen man te willen

maken , zoo hy met zijnen zoon c/^«-

tortio 'Dandrado Berwgel, voor tolk na

Neerlanr,en voorts na Portugael trek-

ken wilde. Waer op zy luiden iamen,
met het fchip de Liefde, van Brafil na

Zeelant vertrokken, en van Vüflin-

gen,met de fchepen van S. //«^w,voort-

gevaren , en ce Lüboa wel aengclant

waeren.

Na ontrent drie weken had Antonio

"Dandrado Beringel^ aldaer aen dezen
Arenc Janfz. verhaelt, dat hy van Bra-

fil afgezonden was, met eenen brief,

by Joan Fernandes Vieira , Francifco

Beringel, Bernardin KarvailhOiJuan

Biferro^ Louys Bras Biferro , onder

hun hant-teken, te kennen gevende aen

den koningvan Portugael -, dat zy lui-

den van volk , geit , krijgstuigh ge-

nocgh verzien waeren , en genegent-

heit hadden, om Brafil wederom aen

den koning van Portugael te brengen.

De koning had den zei ven Antonio

Beringelytot erkentenis van zijn aenge-

boden dienft, een Kompagnie vereert.

Dies verzochten de bewinthebbers

aen Graef Maurits en de Hoge Raden,

datzy op het bedrijf van die luiden

achting wilden geven : naerdien zy wel

wiften, dat de Portugefe natie ten be-

fte niettotd'onzen genegen was.

Den zeftienden van Lentemaent des

jaers 164.3. braght Graef Maurits ter

Vergadering in,het geen hyondcrtuf-

fchcn nader by fekïete correfpon-

dentie,diehy hield, verftaenhad: dat

hier in beftont. Te weten, hoe eenige

Brafil niet zouden kunnen vcrdedi-

gen:naerdien on&krijghsvolk weinigh
was, en de Kompagnie zonder koop-
handel niet wel zou kunnen beftaen.

Voorts wiert by de Hooge Raden wat de

in berading geleit: ofmen de hoofden Hoge Ra-

van dien aenflagh, die den onzen be-optcnuL
kent waren, niet datelijk dienden te ten te

verzekeren : dan of men daer mede *^°^""

noch wat diende te vertoeven, om het
gantfchelant, op het vangen van zoo-
danige perzoonen, niet datelijk in

openbaren oproer te ftellen.

Hierop wierf goet gevonden, met
het verzekeren van de hoofden hec

noch wat aen te zien : eensdeels , de-

wijl men van den aenflagh niet ten vol-

len verzekert was-, en ten anderen, om
dat Graef Maurits, op devafte kondt-

fchap , diehy wifte te bekomen, den
zelven genoeghzaem achte voor te ko-

men.

Dan niettemin wierd raetzaem ge-

acht,de garnifoenen uit het platte lant

in de vafte plaetfen te trekken: het Re-
cifF,methct opmaken van de vervallé

houte barcryen , en eenige travcrflcn

van palifBden aen het inkomen , te

verzekeren : en voorts met het leggen

vaneen fchip tzeewaerts,en de groote

chaloupen ter riviei waerts, die het aen-

komen aen het Reciffmet hunne ftuk-

ken flankeerden, allen toegang tot het

zelve zoo bez warelij k te maken , dat •

niemant daer op iet zou derven on*

derncmen.

Verlcheide perzoonen verwittigh-

den ook Graef Maurits, en de Hooge
Raden , by brieve , den toelegh en

aenflagh der Portugefen, op Neder-

voorname Portugefen voor hadden
j

lantfch Brafil, zoo onder bekende als

cnxe garnifoenen, ten platten lande ' onbekende namen: als, onder andere,

leggende,als te Aiöri^^ièrf,*J.^»/É>«/'tf, zeker van Eis , die by bncve uit Se-

rinhaim
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rinliaim vanden vijf en twintighftcn! die hem toej^eftaen wierden.

van Macrt, des jaers 1 64.3. GraefMau-

rits te kennen gaf.hoe hy verftaenhad

waerachtighen zeker te zijn, dat een

Mulaet, zijnde in de troep van Augu-

llijn Kardofo , in zeker huis in de Fre-

gcfie, ge vracghc zijnde, wat zy daer

deden, gezeit hadden, dat zy brieven

aen zekere luiden, dicht by liet RecifF

wooncndc, gebracht hadden: met by-

voegen, dat in 2ieer korten tijt die
|

plaetfe, te weten, Parnambuko, zoude

overgeleveit en gewonnen wordeui

zonder Portugees of Necrlants bloet

te vergieten.

Amkiit.- I» W^intcrmaent j des jaers i Ö43.
rsvati quamcn op hetRecifl', met het fchip,

Jfoincn

or het

Kècif.

het wapen van Dort, drie ambafla

duers van den graef van Sonho , in

Angola gelegen , als Don Miehie/

Hun
Vootllel.

Ant-

woort
daer op.

Graef Maurits en de Hoge Raden •

fchreven ook brieven aen den koning

van Kongo, en Graef van Sonho, en

zonden aen hen , van wegen deKom-
pagnie, deze volgende goederen tot

vereering. Te weten , aen den koning

van Kongo.
Een lange zwarte fluwelen mantel ,

pf^'^^"-
^ , ., ,

'ken door
met een goude en zilverc kant ge- Graef

boort. ^i^»""'"

Een fluier , met een goude en zilvere Gr"efv"an

kant. Sonho,en

Een rok van eiTen fluweel. vanTon*
Ecnkaftoorhoet, met een goude en go-

zilvere h(.ctbant.

En aen den Graef van Sonho.

Een root fluvveleftoel, met goude
paflementen.

Een lange kaffa mantel , met een

dekrajlo, kolijn van den graef, *Z)ö« goude en zilvere kantgeboort

Bajiiatn Manduba de Sonho , en Don
^ntonio Ferdinandes, des graven hof.

meefter. Ieder had een dienaer by

zich. Zy brachten negros, met goude

halsbanden, voor graef Maurics, en

ook vele negros voor de Kompagnie

mee. Zy vericheenen den eenen twin-

Een fluier, met een goude en zil-

vere kant. Eenfulperok.

Een kaftoor hoet, met een goude
en zilver- hoetbant.

Zy wierden van Graef Maurits, en
de Hoge Raden heerlijk onthaelt, en
hen alles getoont, wat'er te zien was.

tighften van Loumaent ter vergade- Zy wiften wonderlijk met het flagh-

ring van Graef Maurits, en de Hooge ' zwaert te fchermen , en maektcn een

Raden, en verzochten , dat de koning I
fchrikkelijk gelaet en gezight. Zy ver-

van Kongo by d'onzcn tegen den graef 1
ftonden zich op de Lati jnfe tale , en

niet mogte geafllfteert noch geholpen

worden. Wantal fchoon zytocn gc-

zamcntlijk den oorlogh tegen dePor-

tugcfen voerden, zoo was niettemin

de Graefbeducht , datden koning van

Kongo , op zekere preten ficn , die hy

braghren daer in verlcheide geleerde

redenen voort.

Den dertienden van Wijnmaent
, joden

des jaers zeftien hondertvier en veer- "^^''^n

tigh , maekten Ga/^ar Francüko da flag^dêt

Kunhay bencffens zijne twee mede-P°""ge-

fuftineerdc , hem tereencrofterande- i broeders,die ouderlingen van dejocd-
Brafiibe-

ren tijde, wel met de wapenen mocht I
fche natie waren, ter vergadering van ken:.

aentallcn.

Na rijpen ovcrleghwierdt den ge-

zanten, op hun verzoek, aengezeit,

dat d'onzen hunnen dire£tcur Nieu-

lant zouden aenfchrijven , dat hy allen

vlijt en yver zoude aenwenden , om
denkoningen graef, als gemene bont-

genoten van onzen ftaet, buiten oor-

logh te houden, en allen twift en on

eenigheit, die tuffchcn beide ontftaen

mochte,door zijne bemiddeling wegh
te nemen.

De Graef van Sonho verzocht by

brieven aen Graef Maurits, van daer

te mogen hebben eenen fchoonen

flocl, mét een mantel, kleet,en dier

de Hooge Raden bekent, hoe zy uit

eenigen van de hunnen, ten platten

lande verkeerende, bericht ontfangen

hadden, datby dePortugefe ingeze-

tenen wel iet tegen NeerJants Èrafil

zou mogen ondernomen worden : ver-

halende voorts d'inditien en kenteke-

nen , die hen tot zulxte vermoeden
oorzake gaven. D ouderlingen wier-

den voor hunne waerfchouwing by
de Hooge Raden bedankt , die be-

floten, met bc^ektelijk t'onderzoe-

ken , allen yver en vlijt te doen, om
klaerheit en kenniflè te mogen beko-

men , ofde Portugefen iet op handen
hadden: enhoedanighun tocleghwas.

gelijke dingen,als ook ecnigevaendelsj om dien tijdelijk te mogen tegengacn.

AI200
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Gtaef

Maurits

vertrelt

na liet

Vader-
lanc.

Z E E- en LA
Alxoo de Hooge Raden van het af-

komen van eenigh vaertuigh, met
knjghstuigh voor de Portugelè inge-

zctencn,gewaerfchoiiwt waren, beflo-

tcn zy den zeventienden van Wijn-
maent , des jaeis 164.4. ^^^ i«ighc

Nieuwenhuifen, meteen galjoot en

floep van den admirael, in zee te laten

kruiden, om acht te nemen , ofeenige
berken, of ander vaertuigh, zich be-

dcktelijk na de kufte van Nederlanfs

Brafil begeven mochten.

Des morgens den elfden van Bloei-

macnt, des jaers zeftien hondert vier

en veertigh , vertrok Graef Maurits

van het Reciff, na het vaderlant, na hy

aldaer, omtrent acht jaren het opper-

beftier over de burgerlijke en krijgs-

zaken van Neerlants Brafil , gevoert
j

had. De gantfche burgery van het

Reciff, en Maurisftad , was in de wa-
j

penen , en (lont van d'oude ftad , tot

!

aende waterpoort, en de brug langs,

op een ry, daer hy doorging, en van de
voornacmften van de ftad , en van

elk in 't byzonder zeer minnelijk zijn

affcheit nam.

Voor de poort ftont een paert ge-

reet , daer hy op ging zitten , en reed

inet een groot gevoigh langs het (trant

na Olinda. De Hoge Kaden jde Raden
vanju(litie,envoorderekrijghs-bevel-

hebbers
, geleiden hem tot voor by de

ftad Olinda : alwaer die hun affcheit

van hem namen. Hy reed met den
Heer Bulleftrate voort, die afgefchikt

was, om hem byte blijven, tot dat de

vloote in zee zou zijn.

Ondertuflchen ftond de Graef ver-

fcheide malen ftil , en aenfchouwde
zijn vefmaerde burgh , die hy zelf,

zoo heerlijk en vermakelijk had doen

opbouwen, en toen daer liet: terwijl

zijne trompetters het oud deuntje ,

Wilhelmus van Naflbuwen, luftigh

opbliezen.

Hy trad eindelijk, met zijn byheb-

bend volk, in vier vaertuigen , en

zoo te fcheep. Na 's Graven vertrek

,

bleef d'opperhoofdige Regering , aen

de heerenHoge en geheime Raden.-als

Hendrik HameI,Kodde van der Burg,

en Adriaen Bulleftrate.

Met deGraefging een goetdeel lol-

datê,dien men oordeelde toen te kon-

nen miflèn.InNeerlants Brafil bleven

toen noch iB.kompagnien indienft.

N T R E ï Z E. yj?

I

Zijn Fxell. ging den twee entv^'in-

[

tighften van Blueimaenr, met een vloot

;

van dertien zeilen , van het Roo Lanc
tzeil: en quam Bullcl>iate den zes en
twintighften weer cp het Reciff^.

I

Den 22. van Grasmaent, kort voor
' het vertrek van GraefMaurits, was by
de Hoge Raden nagezien , de refolu-

I

tie , en het befluit wegens d'orde , by

;

de bewinthebbers , over de regeering

vanNeerlantfch Brafil, op den vier-

den van Zomermaenr , des jaers

1 64.2 .beraemt,cn hun aenfchrijven van
den twee en twintighften van Bloei-

,

maent des jaers I645: daer by de be-

winthebbers belaftcn , dat by de Hoge
Raden dezelve regeering zou worden
waer genomen, tot nader befluit.

Hier op wiert by Graef Maurits Ve/iighi:

goetgevonden , om de Hoge Raden , ^^^^"^^

in die regeering, in gevoigh van hetdeiiegi-

zelve fchrijvéjte inftabileren, dat voor ''"S-

zijn vertrek in den zclven hogen raet

zou ontbooden worden , de raet van
juftitie , de krijgsbevelhebbers , &c. en
hen dat bekent te maken. Men vond
ook goet, het zelve aen alle buiten-

garnifoenenen kamers te fchrijven, ten

einde zy, daer van behoorlijke kennis

hebbende , zich daer zouden mogen
nafchikken.

In gevolge dan van dit befluit,

ter Vergadering van de Hoge Ra^
den, op den twee en twintighften van
Grasmaent , genomen, om aen de
Heeren Hoge Raden,('behalve het ge-

zaghuit kragt van hun commifiien,of

lafibriefhen toebchooiende) het hoog
gezagh , en beftier van Ncerlanrfch

Brafil , (^in gevoigh van d'aenfchrij-

vingder Heeren bewinthebbers} te la-

ten, zoo ontbood Graef Maurits,

denzefien van Bloeimaent, eerftdcn

raet vanjuftitie: daer na fchout, fche-

penen , commiftarifen en weesmec-

fters van Mauritsftad , voorts de predi-

kanten en kerkenraet: delant en zcc-

bevelhebbers , de comniiflanfen van

de compagnien , de krijgsbevelheb-

bers van de borgerye , en de voor-

naemfteJoden , in de voorzael van het

raethu is.

Aldaer hield hy hen allen voor: Enmneln

en zeidejnaerdien hare Ho: Mog:, zijn
t^/é" bsJ

Hoogh. de Prince van Oranje , en de kent*

Ed: Vergaderingvan de XIX. r.aeen

achtjarighverbiijf in die landen, hem
h ver-
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verlofgegeven hadden , om zich we-

j

by alle voorvallen , dacr het dicnftigh

derom na hcc vaderlant te begeven, en van node mocht zijn, Necrlandts

dat hy hea bedankte, wegens den Brafil ten beften, en tot hunner wcl-

dienft,diezy , een ieder na zïjne gele-
1 ftant, te willen gedenken,

gentheit en bediening , aen de Kom- 1
Voorts wierd in tegenwoordigheit

pagnieenhet gemeengedaen hadden: vanGracf Maurits beractflaeght, wac

desgelijx wegens de gehoorzaemhcir,

trouwe , en eerbiedigheit , die zy hem,

geduurende den zelven tijt , bewezen

hadden. Zcide voorts, dat hy zich van

toen af aen der regeering ontfloegh,en

beval en belafte hen , uit den nacm

van hacr Ho: Mo:, zijne Hoogheit,en

voet de Heeren Hooge Raden voort

-

aen in die Vergadering zouden dienen

re houden : en voornamentlijk ,ofhet

prefidentfchap nicthy bcurte behoor-

deom te gaen : naerdien, by het fchrij-

ven van de Heeren Bewinthebbers,

na het vertrek van zijn Excell. aen nie-

deVergader inge der XlX.,den heeren } mant van hun driën het prefidcren of

Hoogen Raden ,
(^aldaer tegenwoor- voorzitten , byzonderhjk opgedragen

dig,en dien hy zijne geheelc commiflie was.

enauthoriteitnaliet,) dezelveonder-

danigheif, eerbiedigheit en getrou-

wigheit , in gevolge van hun com-

miilieen laftbrief, te bewijzen en pre-

fleren, die zy tot noch toe aen hem
betoont hadden.

Na dan door Graef Maurits den

Na daer op verfcheide redenen enBeraetfla-

dcbattcn gevallen waren , wicrdt goet8'"S°^'"

gevonden, de zaek daer by te laten ,ndêv "r-

blijven, tot nader befluit van de Ver-§»<le""S-

gaderingdcrXIX. by de maniere, die
tot noch toe, by afwezen van Maurits,

in de Vergadering gebruikt wierdt:

Hoogen Raden in hunne regeering houdende ieder zijn rang en zitting

geluk gewenfcht was, zoo deden,van als voor hene: te weten, eerft Dirk

d'ontbodene collcgien , ieder perfoon Hamel , daer na BulleftratCj Kodde,

Neamt
2i|naf-

fclieitvan

de collc-

gien.

Wort
door de

Hoge R.1-

den geluk

op (ï)iie

reizeRC-

wciifciic.

in 't byzonder,het zelffte

By die gelcgenthcit nam ook zijn

Excellentie zijn affcheit van dezelve

collegien, en bedankte haer als vo-

ren, en bood zijnen dienft in voorval-

lende gelegenthcden aen een ieder van

hen aen. Daer na nam hy ook in de

raeckamer zijn affcheit van de Heeren

Hoogc Riden, hen bedankende , dat

zy hem als goede en getrouwe colle-

gen en amptgenoten , in alle zaken

en befoignes bygeflaen hadden : als

ook wegens d'eerbiedigheit en eere,

die fy hem toegedragen hadden:naer-

dien hy voortaen niet meer ter verga-

der! nge zou verfchijnen. Voorts le-

verde hy hen zeker fchriftehjk me-

morie over, by hem ingeftelt, die hen

tot berightmoght dienen, om hunne
regeering daer na ecnighfints te rich-

ten: zeggende bereit te zijn, dies aen-

gaende, zoo het van nooden mocht
zijn, nader met hen daer over te fprc-

ken.

Hierop wiert Graef Maurits door

de Heeren Hoogc Raden gezament-

lijk bedankt , hem toewenfchende een

voorfpoedigc, en behouden reizc,

met gezoncheit, voorfpoct, en goct

fucces in alle zijne aenüagcn en voor-

nemen , en ootmoedigh verzoek, van

vanderBurgh,{^c.

Enten einde men nu immers zou mo-
gen vernemen, wat van den aen gevan-

gen opftant en muitery der Portu-

gcfen mocht zijn ,zoo wierdt in Lou-DcWit
maent des jaers 1 644.. raetzaem ecvon- n" "°°S"

den, na de Dahu,aer. den gouverneurdc Bahu

Antonio Telles da <5)/t;<2 , Gysbert de§"°"-

Wif , raet van deJultitie , en kapitein

Dirk Hooghftraten , toen comman-
deur aen de Kaep van S. Auguftijn, af

tevaerdigen.

Hun infl:ru£tie of bericht-fchriftfiy„,,g_

vanden vijftienden derzclver maenr, rkht-

hield onder andere inzonderheit hct^''^''^'"

volgende in.

Den gouverneur, na het overleve-

ren van de geloofenis-brieven aen
hem, uit den naem van de Hoogc Ra.
den , vriendelijk te groeten , en alle

goede vrientfchap , corrcfpondentic

en onderling verftant aen te bieden.

Voorts hadden zy hem voor te dra-

gen, hoe een geruimentijt herwaerts,

en noch daghelix, uit de landen , on-

derde gehoorzaemheit der Nederlan-
ders flaende, verfcheide perzoonen,

die grote zommen van penningenaen
deKompagnie, en byzondere inge-

zetenen van onzen ftaet, fchuldigh

waren > na de Bahia zich begaven.

Dies
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Dies verzochten zy, dat hy zou gelie-l tien hondert vier en vecrrigh, in de Ba-

ven , tot vordering van recht , en om hia , en laveerden , om voor de ftadi
J,"^^'

eenen ieder tot het zijne re helpen, de-
'
S. Salvador ten anker te komen : al-

ze gevluchte banqucroticrs aldaer in waer aen hun boort twee krijghs-bc-

velhebbers quamen, die, na d'afge-

zondencn hen hadden bekent gemaekr,

Komeii
in deUa»

hechtenis te zetten,often minden den

onzen daer van te doen verwittigen,

ten einde de geintercflèerden tegen van waer hunne komfte was, van wie,

den zelven hun recht aldaer zouden en aen wien gezonden,wederom keer-

mogen vervolgen. ,den, om den gouverneur ,t>^'«/ö;;/<?

Denaf- Hen wierden ook in het heimelijk
:
Telles daSilva, des te verwittigen.

zes byzondere punten belall: en cenen Met den avont quamen zy ontrent
gezon-

den 6.

punten

mee ge-

geven
,

ombe-
dektelijlc

daer na te

verne-

men.

generael bcdcktelijker wijze te doen
verftacn.

dcftad S.Salvador, en het kjfteelS.

Antonio ten anker : alwaer des volgen-

Ëerftelijk, wat kracht vankrijghs- éen daegsdefergeant major Vomin-
volk toen in de Bahia ware : desge- go T)elgadosy en de kapitem 'T>avid

Jijxopplaetfen, hoogeromde Zuidt

gelegen.

Ten tweeden : wat macht van fche-

pen zy aldaer hadden.

Ten derden : wat fchepen zy uit

Portugael of andere plaetfen te ver-

wachten hadden.

Ten vierden : wat handel van ne-

Ventiira^ met cenige minder officie-

ren en dienaers by hen quamen, die ver'^ciie-

door den gouverneur afge2,onden wa- >«oor'f-

ren, om hen te verwe!lekomen,eniiic

deflclfs naem aen te zeggen, dat hy
hen met d'eerfte gelegentheit voorde
flad op de rede mee zijne chaloepc

!
zoude doen halen.

grosdaeromging, en van waerzy die I
Hierop trokken zy weder na de

ftad, en volghden d'afgezondenen hen
ofzy handel met die '

des middaghs met her jaghro"" —^^ "-• j-n'
Na den midda^h ten drie uuren

Wariy
voorders

zouden
verne-

men.

toenbequamen.
Ten vijfden

van Bonas Aires hadden

Enten zeften, hoedieplaetfènhaer
|

quamen de gemelde officieren,en noch
toen bevonden. twee ofdrieandere, met de chaloep of

Voorts zouden zyzien tevcrftaen, I Brigantijn aen boort van d'afgezonde-

wat de ftaet cenighfins rakende was,

om t'hunner wederkomfte den Hoo-
gen Raden daer vanverflagh te doen. I paerden ftaen, door den gouverneur

neu, om hen afte halen. Aen lant ko^

mende, vonden zy eenige gezadelde

Alzoo vele en verfcheide geruchten

een langen tijt geloopen hadden , als

dat eenige ingezetenen, uit de Ver-

gea,en andere perzonen , op ver fchei-

de plaetfen in Bralll, zich tegen den

ftaet van de Nederlanders , zouden
opwerpen , zoo wacren zy gelaft na

den perzoon ofperzoonen, die daer

toe mochten gehouden worden, t'on-

derzoeken , en te vernemen , wat in-

komfte, byfl;anden,enhulpe, en van

wiend opwerpingen van die perzonen

zich verzekerden.

Naerdien van het Reciff verfcheide

foldaten, in ecdtvan de Kompagnie
zijnde , zonder pafpoort over landt na
de Bahia vertrokken , en van daer na

Portugael overfcheepten, zoo zouden
zy ook verzoeken, dat zoodanige zol-

daten aldaer niet mochten opgehou-
den, maer naliet Reciff" overgezon-

den worden.

D'afgezondenen quamen denacht-

ften van Sprokkelmaent, des jaers fes-

gezondcnjdaer mede zy denbcrgh op,

en voor het paleis , reden. De wegh Komen
was overal met mcnighte van men- t<^n ''«vi

fchen bezet. Op het paleis was d'ecr- couv«.
fte zale, daer zy door gingen, metneur.

waght van foldaten bezet : de r\\ eede

metvendrighs, en mindere officieren j

de derde met kapitcinen en lieuce-

nants,en de vierde metkolonellen, lui-

tenant gencraels, en andere hooge of-

ficieren , en eenige geeftelijke pevzoo-

nen : nevensdengouverneur,diedcn
afgezondenen tot aen de deur te ge^

moctquam , en aen d'ccne zijde van

de "zael braght : al waer ftoclcn gezet

ftonden, daer d'afgezondenen , ne-

vens en over hem, op zitten moffen.

Na hy d'afgez-onden verwellekomt
j^^,^ ^^.

had, deden zy een korre reden aendcnaen

hem,als,van verblijf te zijn,dat fy hem '"="'•

in goede gczontheit vonden : dat zy

van de Hcercn Hooge en geheime
Raden aen hem gezonden waren, om
hunne genegenthcit tot onderhouding

h 2 Van
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van goede vrientfchap en correfpon-

dcntie te verklaren : ook hun wenfch,

tor zijn , de<i konings , en des ftaets

welvaren : waer toe 7,y weigenegen

en bereit waren , om alle hulpe en

dicnftte doen. Voorts zeiden zy, hoe

hen ecnige punren waren mede gege-

vcnjom met hem te verhandelen: daer,

en wanneer het den gouverneur gele-

iden zou komtn. Hier over vielen

voorts eenige groeteniflen , en gefprck

van nieuwe tijdingenjdieieder van de

ftaet zijner overheden mochte hebben

.

Wanneer d'afgezondenen hun af-

fcheit namen, om na een logement te

gaen zien , zoo bracht de gouverneur

hen weder tot aen de deur van de

2ail,endeedhen, door den gcmelden
^omitino 'Delgados en David l^en-

tura, tot in 2,ckcr groot bequaem huis

geleiden , dat in de ftraet van den bif-

fchop ftont , en met goude leere ta-

pifleryen behangen , en met fchoone

Icdekanten v<3orzien was,om d'onzen

t'ontfangen en logeren : hoewel die

zich daer tegen (telden, en zeiden,

hun eigenhuis, koft, envoordcrs> te

willen ^'erzorgen. Dies verzochten zy

den gouverneur vriendelijk, dat hy,

dien acngaende, voor hen gene moeite

dede. Te meer hy wifte , dat hunne

Hecren en Meefters daer henen neigh

den en begeerden , dat d'afgezonde-

nen van wederzijde elk hun 'e/ge koft

zouden doen. Zy moften evenwel

aldacr blijven , en de .koft en drank,

dien hy rijkelijk voordat avontmael,

hen toezond, aennemen.

Des anderen dacghs, den elfden,

gingen zy tegen den middagh weer

naden gouverneur, en wierden, na

gehoor verzocht te hfbben,met dezel-

ve flaetfie ontfangen.

Na ieder , behalve des gouverneurs

fekretaris, uit dezacl vertrokken was,

ftclden d'afgezondenen de punten

fcndcn"" van hunne bezending voor, meteen
gouver- klein verhaeloverdezelve ren hoe die
neiirvoor

^^j. ^^^^^ vticntfchap zouden ftrek-

ken. Zy leverden hem die, op zijn

verzoek , fchriftelijk in het Portu-

geefch vertaelt,over.

Het generael antwoort van den

gouverneur was: na alle goede vrient-

fchap en corrcfpondentie met ons

volk te trachten: dat hem ook door

door zijn meefter, de koning van Por-

verfchij-

ncn we-
der voor

den gou
verncur.

Stellen

Zijn ant

woort

djccop.

WAERDÏGE
j

tugael, by alle brieven, hooghelijk be-

laft was.

In 't particulier en byzonder ant-

woordc hy,op de punten voornoemt,
zijnen krijghsract en raet van juftitie

te zullen doen vergaderen, en alsdan

den onzen befcheit geven.

Na zy van den gouverneur gefchei-

den waren, wierden zvj door den fer-

geant major Domingo Delgados ^ ten

zijnen huize gebraght , en aldaer op
het middaghmael , nevens vericheide

van de voornaemfte grooten, wel ont- 1

haelt: gelijk des anderen daeghs, ten '

zelven tijde, by den gouverneur zelf.

Den zeventienden quamen zy we- Komen

deroin bv den gouverneur ter gehoor, Y^*^" ^^

en wierden onthaelt als voren. Voort verneur

zefde de eouverneur den afeezondc- i"8="
V.

. , j ,
«^ hoor.

nen , na weinigh andere redenen , met
zeer minnelijke woorden : Hoe hy de
de punten van hunne bezending over-

wogen had, en daer op niet anders kon
befluiren,als hetgeen hy henfchrifte-

I

lijk overgaf j verhalende mondeling
den zin van 't zelve. Waer op onder
andere redenen d'afgezondenen zei-

den. 'Dewijl dan de wegh ondertuf-

fchen voorfchelmen en dieven zou open

bltjveny dat hy immers geliefde van dit

genen kennis te nemen , ofdoen nemen^

die fich derwaerts na de Bahia moch-
ten begeven , en hunne namen aen te

doen tekenen , op dat d^onzen namaels

kennis mochten hekomen , waer zy he-

nen vertrokken waren. Het welke hy
aennam te zullen doen.

Na dan eenige redenen van vrient- y*"'''^'^-

fchap , en goede genegenrheit, van Bahw.'

^

d eeneen d'andere zijde gevallen wae-

ren, namen zy den tweeentwintigh-

ften hun affcheit vanden biflchop , en

weinige andere perzoonen , die hen
door hunne gedienftigheden verplight

hadden , en gingen voorders, verzelt

met verfcheide aenzienelijke officie-

ren , na het paleis, en wierden aldaer

met gewonclijkeftaetfie ontfangen.

Zy bedankten den Gouverneur voor

alle genote ecre en vrientfchap , en
wenlchten zijne Majefteit van Portu-

gael , en hem , een langduurigeen ge-

lukkige regering , enveleviftorien te-

gensdeKaftilianen.

De Gouverneur , na bedankirg en

genomen affcheit, geleide d'afgezon-

denen tot in de zale , en zond hen , om
de
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de grote fteilte ("want de ftad is in het Over de zes byzondere punten^

hangen van eenen berghgeftight^ge- 1
daer d'afgezondencn bedekcelijkcr

vocghelijker afte geraken, negers met ,
wijze na vernomen hadden , deden zy

hangmakken achter acn, omd'onzcn het volgende beright aen de Hooge
te dragen. Doch zy vonden het ge-

I

Raden.

voeghlijker te voet te gaen , en deden
hem bedanken. Zy wierden weer met
dezelve floep of brigantijn , en offi-

cieren en fpeelluiden, aen hun jaght

gevoerr.

I . Dat her getal van hun krijgsvolk, Berrdit

vandcncenenmin, en van den ande- ^"
f%^*

•- , . ..
,

zondtnert
ren meer v/ierde gezeit te zij n , als van over de ö.

fommiee 2000, van fommifre 2400 , P"'^''""

van andere 3500, en dat zonder de Radeiu

Komen
weer op
het Re-
eiff.

Brief van

den gou-
verneur

aen de
Hoge ''

Raden. ,)

3>

»i

J>

>'

3)

3)

J>

3»

J»

JJ

3>

5>

35

J>

))

»
3>

JJ

J>

. J>

3>

3»

»>

3>

J3

J3

33

33

33

33

3)

3>

33

31

Naveele ccrbiedigheit van weder- Brafilianen en Negers. D'onzcndaer
2yden, fcheiden d'officieren van d'af- 1 en tegen konden geen hoger getal aen-

gezondenen , en keerden na lant: en
|

necmen , dan van 3000, weinigh min
d'on ze maekten xcil , tot bevordering of meer , de Brafilianen en negros daer

van hunne reize na het Reciff, daer zy i
in begrepen, en cok alle die gene , die

in 't kort behouden aenquamen. in andere guarnifoenen , noort enzuit-

Dc gouverneur had hen ook eenen waerts,waren gelegen,tot Riójaneiro

brief aen de Hceren Hooge Raden
mede gegeven, die alaus luit.

T^E Heeren Gijsbert de Wit,raet
-'-^vnn juftitie , en Diedenck van

Hoochftraten , Commandeur der mi-

litie, acn de Cabo S.tyluguftijn ,szn

uwe Ed. E . gcdeputeert , perzoonen

,

die door hare meriten en qualireiten

toeexclufive. Deiè macht beflont m
vijfRegimenten , zijnde de drie van
blanke ofte Portugeefche foldaten,

onderde Colonellenyö^w 'Darauge^
C^Iartin Soares , en N. N. het vierde

van Brafilianen, onder de Brafiliaenj

Antonio Thilipfo Camarao, en het

vijfde van negros, onder den neger

Henricïo T^yas. Deze twee laefte Re-
van my behoorlijk zijn gerefpeftccrt

j

gimenten konden t'zamen niet boven
en geacht, hebben my uwe Ed. E. mit

j

300. man uitmaken, en hadden hunne
fivebehandight, en de materie, waer guarnifoenen om de Noort, ontrent

door uwe Ed. E. hen alhier in de Ba-

hia hebben gezonden , geproponeert

:

en alhoewel ik ahijt zoeke , met de

grootfte plighten , de correfponden-

tie van onze nabuurfchap aen eep te

binden en te behouden : zoo is; my
nochtans niet mogelijk geweeft, an-

derantwoort te konnen geven, als de-

ze tegenwoordige, vertrouwende, dat

uwe Ed. E. by d'experientie , die in

mijn gemoet bevonden hebben , ge-

lieven af tcmeeten, en haerte verze-

keren, dat ik in al 't gene,dat mijn gou-

vernement dependeert , gereet ben,

mijn devoirte toonen, zoo om na te

komen de ware getrouwigheit, die de

koning, mijnHeere, my gebiet in de

capitulen van de vrede t'obferveren
j

als de natucrlijke affeftiete bewijzen,

Waer mede ik de dankbare vrient-

fchap van uwe E. Ed. cftimere, ende

deflelfs benevolentie verwachte,om
waerdighte wefenuwe E. E. in voor-

vallende occafien te mogen dienen.

Wiens E. E. perzoonen God almacli-

tighwil bewaren. Bahia den 14. Fe-

bruar. 1645. Ende was gcteikent,

Antonio Telles da Silva.

RioReael,ditis,op de fronrier-plaetfe

tegens ons , konnende oock dat volkj

als zijnde een gefpuys van menfchen,

ontrent de (ladt niet wel geleden wor-
den. Zelfs ook was daer ter plactfe on-
der hen moeite ontftacn, en waren
eenige officieren derwaerts getrokken,

om ordre daer onder te ftellen. De
Portugeefche zoldaten dan blijvende,

naer rekeningeder onzen, 2700. man
befliaende in drie regimenten , hadden
haer guarnizoen in de ftad S. Salva-

<^ören forten, uifgczondert een kom-
pagnie, die ordmaris omtrent /?/<?

Reaelg<^houden wiert, en eene^die cp
'teilant Mono S. Taulohghyen dan
noch hondcrt en dcrrigh, veertigh,

of vijftigh man , die tot bezettinge

in de Kapitanien van os Ilheos'Porto

Segtiro en Spirito San£ïo lagen. Zoo
dat het guarnizoen van Salvador, en

aenleggende forten , beftontin xgoo.
man ruim, 100. mannen weinigh min
of meer, ondereen kompa^niefchoon
en uitgelezen volk , en wel in 't habijt,

waer toe de gouverneur goede zor-

ge droegh,datzy het bcquamen, en
haer goede zorge deed dragen, dat zy

h 3 hcc
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liet te rade houden en bewaren. Ieder den,&c. op de koopmanfchappcn uit

avont hadden vier kompagnien de Poitugael, naPomigaelsBrafiljenop

wachtjecneaen'tpalleis,aen dctwce de zuikerenuit het zelve Brafil, naer

poorten elk eene, en eeneop dewa- Portiigaelgaendc,des te groter moften

terforren beneden acn de ftad. I werden , en dienvolgende hare zuike-

2. De macht van fchepen , die zy ren koftehjker dan d'onze zouden val-

in de Bah/a bevonden, was zeer ge- len,entenzulkenlage prijze niet kon-

ring, meer bcftaende in 'r getal, dan nende verkocht werden-, te meer,

inde ft:erktcn : want zy telden aldaer daer noch by komende de fchadcn en

in de vijftigh zeilen, zijnde het meefte intcrc(Tên,die zy lijden zonden, door

getal: namentlijkby deveertighkara-
J

'tophouden van de afgelade karavel-

vellcn, twee fluiten, en de reit jach- i
ien, om onder eene vlotc te gaen: daer

ten, en andere kleme en reddelooze zy voor dezen, zoohaeftzy voiiaden

fchccpkens: immers gene, die veel be- 1 waren,alIeenlijken,omop'trpocdigh-

quaemheits hadden , om ten oorlogh '

fl:e aen de markt te komen, hare reize

gebruikt te worden, waer toe zyook (bevorderen.

nicc konden vermerken , dat eenige
j

g.Devoorfz., 2. fchepen ware die Van

preparatie ofte gedachten wierden :
de Bahia verwachtende, foofy ter aen-

acnuewent, dan alleenlijk,om haerop komfte der afgezanten verfcheide ma-

de kuftevanPortugael varende fche- 'Ien te kennen gaven,zonder andersge-

pen tegens de Duinkerkers, Kaftilja- nc,waervan fy zekere tydinge hadden.

nen,cn Turken, te befchermen : van
;
Niet te min gebeurde, dat 7,00 nu en

welke hen, zoo zy hen te kennen ga-

ven , zomtij:s fchade wierde gedaen.

En was 't ook,om zulx voor te komen,

dat by hun aenwezen in de Bahia , al-

daer arriveerden twee kloeke fchepen,

van den koning gezonden, wel ten oor-

logh voorzien, zoo van volk (zijnde

ian, zelfs in hun aenwezcn, aldaer een

karavele of twee , of andere fchepen,

uit Portugacl , en d'eilanden quamen
t'arriveren, gelijk zy daer van in hun
journael mentie maken.

4.. De neger-handel , die aldaer ge-

dreven wiert, moften d'onzenoordee-

niec min dan zes hondertman} als van Jen, dat zeer geringen weinig wasral-

andereammonitie, onder 't beleit van ;2,oozy zeerweinigh daer van konden

den generael Salvador Conea da, Sa, vernemen. Het minfte daer van men
wiens laft was, zich met de voorfz. hoorde gewagh maken, was van ne-

twee fchepen terftont na Rio dejanei- ger§ koopen of verkoopen : en even-

ro te begeven, om allede ree leggen-
j

wel was de prijs van een redehjken

dckaravellen en andere vaertuigen , na goeden neger niet meerder dan 35., en

de Bahia te hiden , en die van daer, ten hooghften 40. mil rees , dat 262.

vervoeght m(^t degene , die in de
j

10. gl.cn 300. guldens bedraeght: zoo

Bahia zouden afgeladen zijn, in eene dat d'on zen daer uit moften prefume-

vlootc naer Portugael te convoyeren. ren , dat xy noch geen gebrek daer van

Zouden ook dcrhalven tendieneinde^ moeften hebben : maer ter contrarie,

alle afgcladene karavellen ondertuf- redelijk daer van noch voorzien zijn.

fchen opgehouden werden, die ander- 1 Die zy nieulijxzoonu en dan bcqua-

fints ,na voorgaende wijze van doen, ! men, wierden gencgotieert engehaclt

zoo nu en dan, wanneer zy gereed wa- van Cabo Verde , en Arder , op welke

ren , vertrokken zouden zijn. Met
1
plaetfen zy hun vaert noch hadden.

de voorfz. twee fchepen wierd ook 1
Als d'afgczondenen op Woensdagh,

tijdinge gebracht, dat zijn Majefteic den achtften Februarii, de Bahia in-

van Portugacl het maken van karavcl- ' zeilden, waren twee fchepen van re-

ien haddc doen verbieden, en het ma- delijkegroote , voerende na hunne
ken van wcerbaerder fchepen, aen de ' giftinge twintigh ftukken , en wel be-

gene,die fchepen maken wilden,hidde mant, naer zy zien konden, de Bahia

doen gebieden , om zoo lichtelijk in fij- ! uitgezeilt , diehenaltijt gezeght wier-

ner vyanden handen niet te vervallen, den, (^aen wie, en hoe menighmael zy

Hier uit wierd by d'afgezanten afgeno

ïnen,en moft ook nootzakelijk volgen,

dat de lallen, als vrachten,konvoy -gel-

daer na vernamen) dat na Portugael

waren vertrokken : daer zy nochtans,

vermits men hen , van de haven waer

henen,
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henen als Liflabon , Porto Viana, &c.
geen zeker befcheit gaf, en ook om
eenige andere redenen, vermoedende
waren, die hare reize elders hadden ge-

nomen ,• en zoo ook bevonden zy de
waerheitjdan eerder niet, voordat zy
op den twee en twintigften dito weder
in hun jaghr, en van lant waren. Toen
verflonden zy van de muhz yitliana,

(waervan boven op den ij.Februarii

mentie werrgemaekt, ) en ook van de
twee munniken, dat de voorfz. twee
fchepen gezonden waren naer Ango-
la, redelijk wel bemant, om te dienen

tot verfterkinge van de inwoouders in

Jif^fagao : welke aen de gouverneur
in de Bahia gefchreven hadden , hoe

zy, vermits haer klcen getal, bev reeft

waren , overvallen en doot geflagen

te worden van de negers , inwoonders
des zclven lants: dat daerom der

voorfz. twee fchcpen laft was, haer

volk, by nacht en ontijden, metftilheit

N T R E I Z É. ^
veel gelooflijker , op dat degcgeve or-

dredeste beter achtervolght zouden
werden.

5". Met Bones Aires, en de quartie-

rcn, die vanKaftiljen bezeten wierden,

hadden die van de Bahta, Rio de Je-
neiro, en andere Portugecfe Kapita-
nicn, gantfch geen commercie noch
communicatie. In 't begin dcrafzon-

dcringe van Kaftiljcn, is by die van de
Bahia zulx geatcenteert: maer hen
qualijk gefucccdcert , door dien die

van Bones tylires hen vyantlijk beje-

genden. J nvoegen dat die van de Ba-
hia 'het daer voor hielden , dat die

plaetfc door neering of handeloosheic

geheel zou vergaen,ofreeds vcrgaen

Was: want alle deflelfs welvaren be-

ftaendewas in de commercie, die van
daer afdegeheele kuft van Erafillangs

gefchiede: welke niet vallende, mofl:

nootzakelijk volgen , dat uit Peru
geen filver , als voormacis , derwaerts

aen lant te zetten , t'eenen bequamcn wert gezonden , en zoodoende, de
plaetfe, om haeft te Mafagao te gera- plaetlè fonder handel blijven.Te meer

de koning van Spanje fijne fchatrenken : zonder vyantfchap te gebruiken

tegens onze natie. Hoe verre dit gaet,

en wat den waren laft geweeft zyj zou
den tijt moeten leeren : immers,om dit

voor d'onfen verborgen te houden, en

miiïchien ook noch andere zaken, zoo
moften zy alsdoen gelooven , dat de
laft was uitgegeven > welke zy ontrent

den tijt van hun vertrek te weten qua-

men, dat op hun aenkomfte uitgege-

ven was: te weten, dat gene Neder-
landers of Duitfchen ,'t zy dan over-

loopers of fchcepsvolk van de fluiten,

die daer lagen, onder derafgezonde

zekerder over de Weft-indies beko-

mende, deze onzekere, of zorgelijke

reize, langs zijner vyandcnkufl, meer
en meerongedaen liet.

6. Wat het gerucht, en waerheic

of onwaerheit belangt , van dat in

Necrlantfch Brafil eenige ingezete-

nen uit andere plaetièn zich tegen on-

fen ftaet zouden willen opwerpenj&c.

daer van konden zy in 'tminile niec

gcwaer worden, en derhalven het rap-

port over datpuntnietgeven.

Wat het gcnerael punt belangde :

nenoogen zich zouden laten vinden, dat beftont voornamelijk in het ver-

veel min met hen fpreken , gelijk ook nemen na de gclcgenheit van de ftad

niet gefchiede : wetende d'onzen in 't S. Salvador , inwoonder'», gouverneur,

eerfte niet anders te bedenken, dan dat en vordere gelcgenheit des Lants.

geen Nederlanders aldaer moften zijn: Na dan de gerughren van de ver- Kijuwc

maernamaels bevonden zy, dat zy al- 1 radcrlijke defl'cyncn en aenflagen opitant

leopdefchepenj(fondertewetenhoei der Portugefcn , die op het j-ier
j^'^Jj-"^*

veelofweinig)\varêgebragt,omtebe- vcertigh ontftonden , te niet gelopen i64j-

tcrvoortekomen, dat zy met d'onfen, waeren, heeft eindelijk het voorraec

of hun fcheeps-volk niet te fpreken zich in Sprokkelmacnt, des jaers 1645-.

quamen;ook moften daer toe dienen, beginnen t'openbaren , als wanneer,

dat, in de twee naeft gelegen caravel- behalve verfcheide voorige, weder

Jen, aen ons jaght, waren geftclt, voor nieuwe geruchten begonnen te loo-

alle den tijt, die zy daer waren, zes fol- pen , te weten : dat de Porrugefen in-

daten, welke niet toelieten, dat eenigh gezetenen , van Neerlantfch Brafil,de

boot ofte perfoon hun jaght aen boort wapenen tegen d'onfen zouden aen-

voer.Wel onder ten tijtel,dat den onfé nemen, en die van de Bahia hun te

geen overlaftfoudegefchicdéimacr als wateren tclande byftant tceftlukken.

i
Tot



Ho»e
R.idcn

do;n na

64. G E D E N K W
Tot uit\'oering van dit hun boos

voornemen, hebben zy hunnen rijt wel '

weten wjcr re nemen, en des te lichter
|

geacht dacr toe te zullen geraken-.door

'

dien Gracf Maurits,enook met alle

de vloten, en een groot getal van zol-

datenina hetvaderlant vertroken wa-

ren, en gene of weinige wederom daer

tegen in Brafil quamen.
|

De Hooge Raden hebben daer op
'

met alle naerftigheitj onderzoek in

dtnacn- verfchcideoordcn laren doen, Maer

Pofcuoe-
watmiddelen men gebruikte, 2,00 kon

fenvc"r- menzoovccl met uitvinden j waerop
nemen, gcoordeelt wicrt, dat men eenige in-

gezetenen, die verdacht waren, konde

aentaften, en van verraderye befchuU
,

digen.

Daer en boven deden de Hooge
Raden, door krijghs-bevelhcbbers, en

cenigh krijghs volk, het platte lant aen

verfcheide oorden verfpieden, om re

vernemen , ofook eenige perzoonen

zich onder d'ingezctenen onthielden,

enaldaer het vuur van oorlogh zoch-

ten te ftoken.

De Hooge Raden deden ook,

onder andere pretexten en dekman-
tels, tot /?/ö/?r^f/, over de riviere van

S. Francifco , m het leger van Kama-
ron, volk zenden, ten einde die aldacr

eenige kontfchap mochten bekomen,
of dat volk tcerufting ten oorlogh

maekte, en laft had, om na Pernambu-
kore trekken, Maer zy konden door

alle middelen niets verftacn,datbyzon-
:

derfondamenten gronrhaddc. Niet-

temin hielden de Hooge Raden d'ad-

vyfen en tydingen, die hen toequa-

men, van confideratie, ten aenzien

zy redenen en bedenken hadden , dat

de Portugezen , als een hooghmoedig
volk>eningodsdicnfl: , taleen manie-

ren van d'onzenverfcheidenjgeftadig

daer op zouden toeleggen , en alle

praktijken en lillen aenwcnden, om
hen zelfs het gebict der Nederlanders

t'onttrekken.

Over dezen toelegh, aenflaghcn

acnvang der revolte der Portugefe in-

gezetenen, fchreven de Hooge Raden,
cenen brief van den 13. vanSprokkel-

maent, dcsjaers 16+5"., aende Verga-

dering der XIX.^ die aldus luide.

A E R D I G E
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Edele , Erentvejle , voorzienige

zeer difcrete Heerm.

f'^ Elijk al by de regering van zijn
^^

^^Excell. Graef Maurits , divcrfe

ingezetenen van dezen Staet. be-
^^

dektelijk hebben toegeleght, om met
afliftentie van cenigh fecoers uit Por-

tugael , ofte de Bahia , een generale
^^

revolte en opftant, over deze gantfche
^

Conqucfte, te wege te brengen j voor
gevende en den anderen wijsmaken
de , na dat zy het fucces van de haere

,

in de Maranhaon , vernomen hadden,

en onze militaire forcen , door de be-
—1.— 99

zetting in xytngola , S. Thome , en de
^

Maranhaon verdeelt zagen , dat zy by

die gelegentheit , een gewenden tijt

hadden , om zich uit onze gehoor-

zaemheit te onttrekken , en hen onder
^

hunnen nieuwen koningin vryheittc
^

ftellen. Tot welk uit te voeren, ver-

hoopende alle zwarigheden lichtehjk
j,

re zullen te boven komen , zy temeer
^^

geanimeert zijn geworden, na datzy
bemerkt hebben , darmen met het zen- ,

den van recreuren van foldaten ,en in-
,

zonderheit van vivresofraeelen, uit .

'tvaderlant fuperfedeerdc : want daer
,

door de forten van deze gehele Con-
quefte, van noodigeprovifie onvoor-
zien zijnde, en deshalve van tijt toe

,

tijt mczfarinha en vcrfch vleefch uit

het lant moetende geipijfl: worden,
zoo wanneer zy alleen meefter in het

velt wacrcn , nootzakehjk in hunne
handen moeten vervallen : gelijk de

,

kartelen in Portugael , met Spacnfch

garniloen bezet, om die oorzake al-
j,

leen , in 'tjacr 164,0. tegens de Portu- ,

gezen niet hadden kennen uithou-
,

den. Ook bevonden zy onze magt hier
,

te lande zoo groot niet , datmen, de „
forten met noodigh garnifocn voor-

,

zien latende, eenige troepen van aen-
,

zien zoude konnen in het velt bren

gen , om haer het hooft te bieden.

Deze difcoerfen zijn, fedcrteenge- \
ruimen tijt, veel onder de Porrugefen „
gehouden , en zijn by die genen , die

,,

zichbyonzeregeeringmeeil geofFcn- „
deert hielden,en by verandering voor-

j,

deel verwaghtcden , veelop dcbane
j,

gebraght, om den anderen gaende te „
maken : maer hebben gene werking

j,

gedaen, zoo lange zijne Excell.inhet „
lant geweeftis, zoo wel, om datmen „

van

I
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Pcrtugcfe ingezercren humeuren re»)

ondertaften,en dietot rebellie bequacnijj

ofgenegenvindende,diczclve met oe- »,

lofte van prompt fecoeis uit de Bahia j,

daer toe te animeren : want ons by ee- >»

nige in 't fecrect aengedieiu is , dat de- j»

zelve hem hier overin divcrièbycen »
komftcn heeft gevonden. Doch hoe 3>

gereec , en geanimeert zy ook zijn ge- 3>

weeft > en wat apparentie tor goet liic- >»

ces zy haer zelven by verminderinge n
van ons krijgsvolk , en flcchte voor- >»

raec van vivres inbeeldeden,zoo heb- j»

ben zy evenwel daermede nier derven »
voortgaen: vermits zy gewaerzijnge-»
worden , dat men van haer voornemen j»

kcnnilTe hadde , en om haer re prove- ?>

nieren toeleide , zoo ook j om dat ve- a
Ie, boven vermoede, in 't nieuwegou-

u

vernemenc van de Hoge Raden con- ,i

tcntement nemende, het zekere voor»
het onzeker verkiezende , haer tor ,»

zulke handel niet hebben wüjeninla- ,>

ren : zulx dat alles daer by gebleven is , ,>

z.nnder dat ijvy als nu konnen verncmer^y ji

ofeenige indiciën konnen uien , dat daer „
van onder haer iet voordergebanddt „
wext. Haer principaelfte toeleggen , ,>

zoude geweeft zijn , voor zoo veel ons j,

voor hetwaerlchijnlijkftcacngebraght j,

is, om het recif met zijn ingezetenen )»

op het onvoorzienfte te ovcrrompe- ,»

len, achtende , dit hooftftuk volbracht ,»

zijnde, lichtelijk alles te zullen mee- ,>

ftcr werden : waer roe middel meen- jj

den te hebben op een verkoop- dagh j»

van Negros , als wanneer daer bui- ,»

ten achterdenken groote meenigh- ,>

te van Portugelen konden by een ko- »
men , en in zulken geval vertróuden
dat zelfs onze iNcgros,als mcefl: Paeps *>

zijnde, haer zouden toevallen. Doch
hier tegen is met fcherpe wacht, op de >

verkoop-dagen te houden, voorlieu; j»

zoo dat het by haer niet en heeft kon- >»

nenonderftaen worden. „
De voornacmfteaufteurenen belei- j>

ders van dit werk zijn ons ook ge- }>

noemtjcn zouden wezen loan Feman- »»

des Vieira^ en zijnfchoonvaderFröw- ,>

cifco Berengely met cenige andere, die >>

wyin verzekeringe zouden genomen )>

hebben , by aldien wy meerder zeker- >>

heit van hun voornemen hadden ge- »>

hadt: waer toe wy alle bedekte mid- '»

delen hebben aenge wendt; doch zoo >>

ZEE- en L
" van deze hare meningen gewaerfchout
''zijnde, een wakend oogh op al hun
" doen hielde , als om dat zich noch te

" veel krijgsvolk in 't lant bevond :waer
*' door zy niet wel middel zagen, om hun
*' voornemen te volvoeren : zulx d^t zy,

*'om die redenen, beter geacht hebben,
*' dezen hunnen aenflagh tot na het ver-

*' trek van zijne ExccU.iu't te ftellcn. Van
** wiens licentie , om op het voorjaer
*' te mogen na het vaderlantgaen , men
" toenmaels alomme volkome kenniflê
*' had, verhopende, dat by zijn affcheit

** Q\. welk niet zonder een kloeke en wel
" bemande vloore , en vervolgens met
*^ merkelijke verzwakking, van debe-
" zetting dezer conquefte , konde ge-
" fchieden} zich fchoondergelegentheit
*' zoude voorgeven , om hunnen aen-
** flagh in het werkte ftellen : komende
" alsdan noch daer by , dat zy zich tot

" den opftant tegen d'onzen,alsgenoot-
*' zaekt zouden mogen houden , een ie-

*' der van hen die imprellie hebbende

:

*' dat zijne Excellenties authoriteyt en
" gczagh alleen , de militie , en een ieder

** in toom hield, en dat dezelve gemift
** wordende , zy allezaem tot een roof
*• en proye aen de exaftionccrde officie-

*' ren en gedebaucheerde foldaren zou-
*' den gelaten worden. Naderhant zij-

*' ncExellentie na het vaderlant vertrok-

*« ken wezende, hebben die praktijken

« niet nagelaten,maer meer en meer toe-

" gelcit, na dat zy zich wel naeuw op
** defterktenvanalle onzeguarnifoenen
*« geinformeert hadden , om hoe eerder
*' hoe liever , voor dat'er nieuwe lèkoer-

**fen en vivres uit het vaderlant aenlan-
*' deden , met hun voornemen voort te

** varen : ten dien einde fecrete corre-

" fpondentie houdende , en te landeveel
*' over en weder zendede, na de Bahia^
*' om krijghsvolk en geweer van daer,

*' tot hunne afllftentie te mogen hebben:
" waer toe, zoo het fchijnt , hen hope
*' gegeven is. Ja het is niet buiten ver-

" moeden , datdereize van Andre Vi-
^^ daly uit de fi^^/öherwaertsin Augu-
*' ftojongftleden, onder pretext van zijn

" aflcheit te nemen , alvorens hy na Por-
" tugael , icn dienfte van den koning,
*' trok, nergens anders toegeftrekt heeft,

*' als alle gelegentheit van dezen ftaet,

" op hef naeufte te doorfnuffelen , en
" daer van inde Bahia^en voorts in Por-
" tugael , mondeling te rapporteren, der

j

veel niet konnen uitvinden, dat wy »

i hcb-

»

}»
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hebben konnen ref()lvercn,daertoete

*' dcfcendercn, ofte ook, om opeen
' nieuw het geweer m te trekken : in-

" zonderheir, doordien wy voor vaft
^'

bericht w icrden, dat,zoo hacftycmant

dieswcgen aengetaft wierdc , of men

,
d'ontwapeninge by der handt name,

, een generale opftant daer op ftont te

volgen, Ook vonden wy onzen ftaet
*'
zoodanigh geftcit , onze magazijnen

i)

A E R D I G E

eens te recht verzekert te wezen, wat „
van die zake ware , de heer Gysbert „
de Wit j en kapitein Dirk van Hoogh- „
ftraten, met het jaght de Hafèvvint der- „
waerrs te zenden , met een inftru6tic, „
alsdecopie,hier nevens gaende,uir- „
wijft jdieden vijfentwintighften paf- „
fatovertrockenzijn. Nu op hetlaefle,,

ons te voren gebracht zijnde , dat een „
Portugees kapitem van deBahia,met „
een vaendrigh en drie zoldaten,deze „
Kapitanien zouden door-reizen , om „
d'ingezetenen tot rebellie t'induce- )i

,
ydel van^vivres wezende, en totdcfen.

j, iie van het platte lant in zulken geval

,
weinigh volk uitde guarmfbcnen kon-

, ^.
''
nende gelicht worden , dat de minfte i

ren, en haer van fccours uit de Bahia „
"

alteratie zeer pernicicufecfF:den zou- 1 te verzekeren -, zoo doen alleuitterfte „
"", de hebben kunnen caufcren : altoos {devoirom te zien, of wydezelvekon-,,
"
deze loopendeSaffara zoude ten min- 'nen in handen krijgen. Wy zullen,,

"
(lende K.ompagnie,ende de particu-j niet verzuimen vorder alJes by te

liere Nederlanders, daer mede vruch- 1 brengen, wat, na gelegentheit die wy „

,
telooszijn gemaekt, zoo flechts die komen te vernemen , de maintenue

\ van onze natie,buitendefortcn woon- '
n.^-^-"-.— ^^-"

„achtigh. een generale maflacrehad-

\ den mogen ontkomcn^waer op in zoo.

, danigen toeftant by de Portugeze in-

\ geze'tenen meeft zoude toegeleidt

j, worden. Uw Ed.E. hebben hier in gc-

l,
floten , de principaelfl:einformaticn,

dies aengaende by ons beleit : waer

;, uit kan blijken, dat deze ingezetenen

, van den koningvan Portugael zelve

„ tegen dezen (her opgemaekt worden,

„of'altijt in dat haerquaet voornemen

„ gevoedt worden . Waeromme Uw
j, ËdE. te meerder tocftact te vigileren,

„ dat dezelve niet langer hare noodige

„ bezettingen ende behoeften mogen

, onthouden werden, daeromaenUwe

j,
Ed.E. meermalen gefchrcven is. Wy

, hebben , op d'eerftc bekomene infor-

,, matie,dacdievande Bahia, bezuiden

j, het RecitV, in d'ecne ofandere haven,

,
geweer tot wapeninge van d'ingeze-

, tenen, ofte fecours zoude aen landt

werpen , op den dertienden OdVober

,
gerefolveert, hetjacht Enkhuixen met

, de galjoot en de chaloupc vanden ad-

,miracl te laten kruiilcn ,omtezien, of

, fy eenigh vacrtuigh, van de Bahia ko.

„ mende, in zee zouden aentreffen : die

van dezen ftaet is vereifchende.

Waer mede, Sec.

Recifo den i j.Fehr. 1645.

Den vierden van Grasmaent, kre- Uo^e

gen de Hoge Raden, door fchrijven
^^^^^^^

van Ifaak Kafiereen Kapitein Blaeu- tijding

beek, uit Paraibaberight, hoe aldaer ''^" '^*'

het gerucht liep , dat Kamaron, over- afkomen.

fte der Brafilianen in de Bahia , boven
mdeSertao naSiara in aentoght was,

om zich met de BrafiHanen van die

quartieren te vereenigen •, en zooge-

zamentlijk tegen d'ingezetenen van

onzen ftaet, in de Kapitanie vanRio
Grande aen te gaen. Hierop wierdt

^^..^

datelijk door de Hooge Raden , or-dacrover

de aen het Opperhooft, Hans Vogel, "^'Sere-

n T-T 1 n j S'Ppo del

m Seregippo Del Rey gezonden, om Rey.

te vernemen, en op hetfpoedighlten

hem te berighten,ot K amaron met zijn

volk (gelijk d'afgczondenen uit de

Bahia, den Hogen Raden hadden met
gebraght) zich noch in Rio Reael on-

hield : en zoo niet, waer hy na toe ge-

trokken was : en wat hy mochte voor-

hebben , ten einde zy zich daer

tegen voorzien moghtcn.

Ook wiert by de Hoge Raden nae

een tijt lang gekruift, ende niet verno-
1
Ftfr<z//'/ïaend'onzengcrchreven, dac

men hebbende, wederom ingekomen zy zich op die geruchten nader zou-

zijn. Daer na het geruchte fterk gaen- den hebben te informeren , en hen van

,de, dat men in de Bahia een vloote alles bericht te laten toekomen,

gereet maekte , die tot afllftcntie van Den vijftienden van Brocimacnt

deze ingezetenen een groote partye ontlingen de Hooge Raden fchrijven

knjghsvolk zoude overvoeren , en van luitenant Hans Vogel, uit Seregip-

, hebben geen nader middel gezien om podelRey, van den vijfen twintigh-

ften



Z E E- en LA
ftenvan Grasmaent, waer by Iiy acn

hen beright deed, hoe hy , op d'ordc,

diehy vandeHooge Raden bekomen
had, eenen ferjanc met cenige foldaten

na het quarcier van Kamarun^ ontrent

tvvalef uuren gaens van Seregippo del

i?^;'gclegen,gefchikthadjConderdel<-

fèl of zy eenige verloopen foldaten

quamen opzoeken,} om te vernemen

na de gelegent heit van het zelve quar-

tier, en oïKatnaron mee zijn volk zich

daer noch onthield.

Krijgen Dccz luitenant verhaelde, op zijne

am-°'' wederkomfte,dat ^^w^röwzelfinde
woort. Bahia was,om het paefch-feell te hel-

pen vieren : maer zijn volk, beftaende

in twee hondert blanken , en twalef

hondertBrafilianen,aldaer noch hun
quartier hadden , en fterk doende wa-

ren, om plantagien en roflen te maken.
Dies zy zich niet tot vertrekken lieten

aenzien. Wacr uit hy vermoede, dat
j

d'uitftroijing van Karnarons komftc

door deScrtao t'eenemaelvalfcb was.

Doch alzoo twee dagen tevoren door

een berkier. Jan Hoen, twee Portugc-

fen,die van Rio S. Francüko quamen,

ru'ch^van ^c" ^c Kandclaria te lande gefteltwa-
Kama- ren, die Karnarons aenkomfte na

Necrlantfch Brafil te kennen gaven,

zoowiert daer door het gerucht ver-

nieuwt.

Hier op ontboden deHooge Raden
den zclven berkier ter vergadering. I

en vroegen hem af, wat daer van ware?

;

Deez verklaerde, dat van Karnarons
\

optrekken van Rio S. Francüko , op
'

den achtflen der zeiver maenr, geen

vermaen gedaen wierdt. Voorts von-

den de Hooge Raden goet , de twee
Portugefen, die de tijding uitgeftrooit

hadden, t'ontbieden, om hen daer op
t'ondervragcn.

Ongcte- Des jaers zeftien hondert vijf en
kende veertish, den dertiehften van Bloei-

,

brief, o ' c>,
j ri '

Plus ul- maent , des avonts, kregen de Hoge
tra.aen Raden ccncn ongerekenden brief, of

Raden'^'^ zcker fchrijvcn , in de Portugeze tale,

bchan- daer onder (lont Tim Ultra , door ee-

;

'^^" nenjoodfchenarts, met name y^^r/a-

ham Markado , in handen : welken
1

brief zy noch dien zelven avont deden
vertalen. By denzelven brief gaven

drie Perfonen , die niet wilden bekent

ftaen.hen teverftaen , hoe een goede
parthyc volks , zich in de Matta

van Taraiba bevond j zijnde van
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het volk, dat in Rio Real "jclecren;

had , die eerfldaeghs zouden uitbre-

ken, om alle d'ingezetenen te gelijk

tot opftan t en afval te bewegen , en de
Necrlantfe forten en krijgsbezettin-

gen t'overvallen , en te overmeeftcren.

Dies rieden de gemelde drie perzonen»
den Hoge Raden, zulx,met het gevan-

gen nemen van Joan Fet nandes Viei-

ra , aenrechter en beleider van deze
muiterye en opftan t, en eenige andere,

te willen voorkomen.
De brief luide , uit het Portugeefch

in het Neerduitfchvcrtaelt, van vvoort

tot woort aldus:
lohouh

VXT' Y verwonderen ons, hoe UE. j,

Zoo gantfch zorgeloos zijt , daer j>

men^nochrans zcght , dat de Matta na }>

faraiba to& ,volkampagniften is, die „
nit Rto Reael aldaer gekomen zijn. «
Zy zijn van daer in de maent van»
Maerr gegaen , en beftaen in een groot >}

gcral van Negros , C^Maten , Kama- ,>

/Ö72, en veel blancken , en zeggen,,

j

dat fy,om het groot waters wille, noch »,

alle niet aengekomcn zijn : zoo dat zy j»

d'anderen noch verwachten, D'oor- )}

zake van hunne komlle is , cm het ,»

volk te doen revolteren , opftaen j en j,

afvallen, als in de Marinhao^ en U Ed. ,i

in het Rcciffte befluiten, En zoo haeft
,,

het volk tegen U Ed. zal opgefticn „
zijn , dan , zeggen zy , zal groote fe- ,»

koers uit de Bahia komen, en galioe- „
nen om de zee te bemachtigen.D'inge-,,
zetenen , die tegen U Ed. de wapenen „
niet willen in de hant ncmen;Zullen zy „
ombrengen , en hun leger in de ftad „
Olinda, of in de Vergea flaen , en veel „
volk in de Fregefien leggen. Zy zeg- „
^en ook, reeds veel volks, van die een,,

UEd.fchuldigh zijn, en van andere,,

ondeugende gezellen, dienanieuwig- ,,

heit trachten, en daer niet by te ver-,j

liezen hebben, gereet hebben. „
Een van die kampagniilen, die van „

ginder gekomen is, zijnde een per-,,

foon van aenfien engewiflè, heefraen „
onsdriën, die U E. dit verwittigen, ge- „
zeght , dat wy U E. zouden waer- „
fchouwen, gelijk wy hier mede doen,,,

als getrouwe onderdanen, UE. zen-,,

dendc dezen. „
j>

De zelve perzoon zeght noch , dat „
d'acnrechtcr van dezen opftant Joan „

i 2 fcr-
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^^ Pernandes Vieira'xs, die boven in de horen, wat daer van zy': ookhentCjs
«' A/2//rt al hoc volk onderhoudt, tot dat beloven, dat zy,aldaer zijnde, om ge- „
*' zy alle zullen aengekomcn zijn, om nefchuldcn,nochvandcKompagnic, „
" alsdan op een zekeren dagh aen alle noch van particulieren , zullen mogen ,,

*' zijden,7,üO ten platten lande, als tegen aengcfproken worden. „

«' de forten, eenaenval te doen : de^ge- Waer mede U Ed. uwen gant-,,

" lijx tegen alle de buitcn-quarticren, fchenftaet zult verzekeren, en de per-,,

" dier Neerlanders leggen. Noch zijn
|
zonen verplichten. „

*' wy bericht, dat kieira voornoemt Die z.elve nacrftigheit zullen UEd.„
n:etin fijn huis fljept,en tegenU Ed

*' goede wacht houdt. Hn om dit ons
*' zeegen te proberen , zoo gelieft eens

*' daer op toe te leggen, ofzy hem , met
*' allelljnedienaersen faktoors , konnen
** gevangen krijgen: en llrax zullen fy

'* verzet fl;aen,en U E. alles konnen ver-

*' nemen. En met zulx te doen , konoen
*' U Ed. op hun voordeel zijn , en daer

" niet by verliez€n. En al gelukte zulx

*'qualijk, zoo zal evenwel veel daer

*' meegedaen2,ijn.

Wy verzoeken aen U E. dat ghy
" toch zoree voor dit volk draeght, om

»

(C

cc
der onnofelcn zielen wille-, op dat fy

met zeggen , dat men de wapenen te-

gen hen aengenomen heeft : want die

zulx doen , zullen door d'aenrechters

vandemiiitinatie ("want wy die geen

anderen naem weten te gcvenj daer

toe gedwongen zijn.

Het isnoodigh, dat ghy zonder uit-

ftel, datclijk zulx by der hant neemt,
** en dat zeer heimelijk: wantzyfiende,

het openbaer te zijn, zullen terftont

daer op los breken. U Ed. hebben ook

te belaften
,
goede wacht in de buiten-

*' forten te houden , en in de haven van

cc

cc

iC

te Paraiba hebben te doen : alwaer „
ghy hen in de forten zult konnen by „
een houden : desgelijx by die van „
Forto Calvo in het fort aldaer. En als „
d'edeldom of voornaemfte perzonen „
onder U E. handen zijn, dan zal deze „
opfl:anr,zoomendienvoorheeft,gelijk

zeker is,van gcencfteft en krachtezijn, „
Draeghtdoch zorge, zonder uitftel, „

en laet gene foldaten vertrekken , tot „
dat ghy die vcrradcrye ontdekt hebt: ,>

en voorziet doch wel alle uwe garni- „
foenen. Ons gevoelen is mede, dat de,,

vrye Nederlanders zich in de forten „
begeven, om in d'eerfte woede niet,,

dootgcflagen te worden,

Wy drie,U Ed. getrouwe onderza-

ten , hebben nu ons gewiilè voldaan. „
De remedie bcftact in het gevangen „
nemen van Fieira : het welk zeer be- „
hendelijk en heimelijk moet toegaen •, „
dewijl hy, naer men zeidt, zeer goede „
wacht houdt. U Ed. gelieven te be-,,

trachten , hoe grootelix haer aengelc- „
gen leidtjdatzy niet openbaren,ditad-,,

vys en bericht van ons gekregen te „
hebben : macr zulx heimelik houden. „

Wijders mogen U Ed. verzekert „

»
)j

Kandelaria, als ook op het Reciff al- 1 zijn , dat wy haer, by middel van brie- „
*' les wel te doen verzorgen. l ven, van alles,dat wy tewcten komen, „
'' Dat U Ed. ftrax alle de wapenen

j

zullen verwittigen. En den ecnen of„
*' van buiten doet intrekken, en datclijk I anderen dagh zulIcnUE.wcten, wie,,
" by brieven alle de heeren van de zu^ , deze drie getrouwe onderdanen zijn.,,

" ker-molens ontbieden , om methunne
j
Wyzouden zelfs by monde niet meer,,

" bouwluiden op het R^ecifF te komen:! konnen verklatTcn, als wy by dezen,,
" alsook vandeFregefienvande^r^i?^ 1 briefdoen. Op een kort moet U Ed. „
" Garajfiiy S. Lotirenfa^ S. Amaro, Mo-

[

daer in voorfien : want zy zeggen, dat,,

*' riheka^deCabo,PojukafinScrmhaim: op dezeaenftaendefeeftealleszaluit-,,
** en dat UEd, die alle by een hebbende, breken, Wy hebben dit niet eerder te

** henzeer vriendelijk voorhoudt, dat
cc ghy die daer ontboden hebt, om by
*' U Ed. te blijven : alzoo ghy vcrftaen

" hebt, dat er veel volxvan Rio Reael
*' vertrokken is , en hun voornemen niet

" weet: voorts hen te verzoeken, dat zy

aldaer fich een weinigh zullen ophou-
*' den: op dathen van dezelve geen lect

'^ gefchicde, en midlcr wijle mogen ver-

te

3J

kennen gegeven, om dat wy het niet,,

eerder geweeten hebben. UEd. zy„
verwittightjdatzyook Fraticifco Be-,y

rengel,de fchoonvader van Vieira , en „
Antonio Kavalkanti g^evin^cnncmen: „
als mede alle de voornaemfte van dc„
Vargeas, en andere plaetfcn.

Was ondertekent AFerdade.

Flus Ultra.

Hier

j»
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Hier op ontboden de Hoge Raden

ter vergadering, Paulus de Lingc ,

prefidenc van den Ract van jullitie, en

den Luitenant Admiracl Kornelis

Lichthart, en overftelieutenantGarft-

man, om met den anderen re beract-

fken , en te beduiten , wat hen opdien

brief, inzonderheitop deberighten,

tijdingen, en kuntfchappen , die zy

daghehx uir vcrfchcide oorden bequa-

men, tot behoudenis en befcherming

van Neerlants Brafil , te doen ftont.

En alhoewel de fchrijvers des briefs,

zich niet met name wilden openbaren,

en de Hoge Raden dcshalven oorzakc

hadden , om acn dczekerheit van hun

berighttetwijfFclen, zoowiert even-

wel , na zy den brief, en alle voor-

gaende fchriftelijke en mondelijkc be-

righren, weloverwogen hadden, by

hen bellotcn , tot behoudenis van den

ftaet van Necrianrs Braiil, tegen alle

vyantlijke attentaten en aenflagen te

doen, alsvolght.

Hoede Eerftclijk. Van ftonden aen orde te

de»"den*' bellen , tot het voorzien van alle for-

opftant ten, voor twee maenden , van meel.

'tdSla- l'^" tweeden. Aen alle krijghsbe-

zetting kuntfchap te doen , om goede

waghtte houden , en wel op hunne
hoede te zijn.

Ten derden. Johan Liftry , die

kommandeur ofbevelhebber der Bra-

filianen was, aen te (chrijven, om de
Brarilianen,methun geweer, in hun-

ne Aldeas vaerdighenby malkandcren

te houden, om op orde der Hoge Ra-
den , datelijk tot den optoght gereet

te zijn , dacr het de noot zou mogen
vereifchen: door dien donzen, om
hunne zwakheit , zonder hen geen

volk te velde konden brengen.

Ten vierden. Aen alle kanten en

oorden , tot diep in de boflchcn, ver-

fpieders uit te zenden , om kuntfchap

en zekerheit te hebben, en daer van

beright aen de Hoge Raden te doen :

of zich vyantlijke troepen daer in,

cnwaerzy zich onthielden, en hunne

fterkten , en voorts al wat by hem om-

Ten vijfden wicrdtbellooten, Joan
Fernandes l^ieira, die voor hooft en

aenrechter van den opftant bcrught

was , en zijne borgen , Francifco Be-

ringel ^ /^mv/zfchoonvader, enBer-

nardtjn Karvdhoy op het Recif t'ont-

ten
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bieden , en bchendelijk ïien te krij-

' gen , onder fchiin quanfuis van ecu
tweede of nader ccntraiH: of ver-

dragh : daer hy om aenftont , cu by die

gclegentheit zich van den zclvcn te

verzekeren, om den vyanrlijkcnaen-

flagh en toelegh , by aldien zy iec

quaets xoudcn mogen voorheblicn

,

daer mede te breken , en tot deflelfs

kennis te komen. Hier toe wiert zeker

makclaer Koin,die het contra£Vne-

goticerde, zonder cenigh achrerdoght

gebruikt.Dochdepinxtcrdagenbragh-

ren daer eenigh verlet m.

Voorts wenden de Hoge Raden alle

naerftigheit en middelen acn, om Vi-
eira , en de perzonen van de Vergea

,

die hen aengedicnt waren de voor-

naemfte hoofden en belhamels van die

verderffeüjk voornemen te zijn , met
lifl: teverfchalkenen in handen te krij-

Igen; naerdien zuix met gewelt niet

; kon gedaen worden , dewijl zy zich

by nacht uit hunne zuikermolens en
huizen begaven, en bydaegh zoo goe-

. de waght op alle aenkomften en we-

i

gen geftelt hadden, dat zy niet bezet

[konden worden.

Den een en dertighften van Bloei-

I

maent flocgh de luitenant Hendrik

]

Hausinde vergadering voor, en nam,
neffens den luirenant admirael Licht-

hart , aen , daer op toe te leggen , om
Joan Fernandes Vieira^ onder ithijn

van met hem aen het meirtjc Loitys

Bras Beferra uit villen te gacn, in ver-

zekering te bekomen.
Den negenden vanZomermaent be- Scfirjveo

quamen de Hoge Raden fchnjven van "" '^°'n

het opperhoofcKom,uiti?;»3'./'r/2«- HogcRa-

cifco , vanden ecrllen der zelve maent: '^'^"•

waer by hy hen beright zond , hoe Ka-
maron met eenigh volk over deriviere

S. Francüko getrokken was. Waer
op de Hoge Raden moghren raetplec-

ghen, en eenigh oorloghsruigh der-

wacrts zenden. Hctzelfrtebeveftigh*

de hy by brieven van den zeven ert

twintighften der zclver maent : met
byvoegcn,dat hy noch nicmantvan
's vyants volk ontrent het fort had ver-

nomen.

En dewijl inzonderhcit alle de ge-

ruchten daer op uitliepen, dat in de
Matta van S. Laurens, en andere afge-

Icge oorden, vele Bahife foldaren , en

menighte van mularen en negros zich

i 3 ont-



70 GEDENKWAERDIGE
Onthielden , ftm den on^en ophct on- Bcr'mgeltz vatten, en gevangkelijkop

verficnite te komen bcfpringen, zoo het Ree ifF te brengen. Hy trok dan
verzuimden de Hooge Raden nier, tegensdenavontdcrwaerts, en bezette

verfcheidekrijghsbevel hebbers, in die 'en bcwngeldeinder middernacht zeer

gewcflen bedreven, met p.irthycn af te ftille en bedektelijk hun mciilen en
huizen. Hy deed met een de deuren

openen, alle kamers , koft'ers en kaften

doorzoeken ; maer vond niemant : dies

hy des morgens met zijnen troep weer
van daer vertrok.

Des nachts daer aen keerde hy wc-

d'?n, van

%vc°cn

dcnop-
ibnc.

zenden, om te vernemen watdaei: van

ware. Die alle, na nauw onderzoek,

den Hüogen Kaden verwittighden,

hoe a!ks llch noch in de Matta be-

vond, als voor hene, zonder te heb-

ben kunnen bemerken, dar aldaer ee-

nige vergadering van krijghsvolk of deromnadefelverneulenenhuisvoor-

Mulaten, en diergelijk flagh zoude noemt, en bezichtighde en bezette die

zijn.
!
andermael , doch vernam niemant.

Bericht
^^" twalcfdcn van Zomermaent Wanneer hy een Turkfchcn flaef en

vnMou- bequamcn de Hooge Raden van den eenige negros vroegh , waer Vieira

oc"""
Diiekteiir Moucheron fchrijven van zou te vinden zijn, zoo gaven die hem

Ho;^cRa- dcn achfllcn der zeiver maent: waer tenantwoürt,dat Vieira noch Beringel

byhy berichrc,dathyuiti?;fl J". Fr^w- in den tijt van drie weken in hunne
m/:tf gewacrfchouwt was, \\oQKama- huizen niet gelogeert waren geweeft:

rontx\ HenrikoTD ias,xï\t\: zts kompa
\
maerzomtijts by dagetepecrde qua-

gnicnjbeftaendcinBrafilianen, Mula- ! men, en, na eenige orde met der hacft

tenen negros, de riviere overgetrok- 'geftclt te hebben, terHont weder op
ken waren : waer door de Hooge Ra-

j

zaten en weghreden.

den gantfch verzekert waren, dat Ka- 1 T)tniger doorzocht ook de huizen

maron het op den Nederlantfchen ftaet
j

van Anionio Kavalkantig en Antonio
van Brafil gemunt had. Moucheron Bizcrra ; maer trof niemant aen : en
deed ook bericht, hoc, op het fluiten

j

verftont uit de negros aldaer, dat zy
van fijnen brief, twee verfcheide in- zich mede al eenige weken had fchuil

woonders 'mdct^ilagoas ^ hem had-
1

gehouden. Hier op trok ©^w/g^r weer
den laren weten , dat eenigh van hun

j

te rugh.

volk, aen hunne huizen geweeft wa- Dies de HogeRaden,hoeliftighzy
re, om meel te hebben : gelijk zy het werk overleiden, /^Wr<ï , noch fij-

ook de brieven van die twee inwoon-
dcrs den Hoogen Raden toezonden,

om dier inhoudt te mogen zien.

Men ontfing ook bericht en kondt-

fchap van»y. y^«/<?w/ö, en meer andere
plaetfen: daer men uit verfcheide te-

kenen voor eenigen opftant, die by ,

d'ingezetenen zou voorhanden zijn,
j

engefmeetwierde,bedtight was.

Hier op wiert btfloten en vaft ge-

Endar^*^
ftclt ,ofmcn fich van Joan Fernandes

om viei- Vieim (die voor aenrechter van dien
rj te be- oprocr berucht was_) niet zou kunnen

verzekeren : naerdien hy fich met de
borgen van fijn fchoonvader,fr^wrw/èö

Beringden Bernardino Karvalhot op
het aenfchrijven van vrygelei , rot de

Toelcgh

nen f^. hoonvader Beringel niet mach-
tigh konden worden,

Desgelijx wiert vervolgens Licute-

nant HausKatner, vendrigSIodmiski,

de wachtmcefter Koenraet Hilt,en
meer andere , uitgezonden : doch
konden noit van eenige vyants troe-

pen in eenige quartieren vcrftaen , of
dat eenigh volk te dier tijde in de Mat-
ta was : anders als eenige weinigen, die
hun werk in de Matta te doen hadden.

Zy befloten ook, fich op den zei ven
nacht noch te verzekeren van fijne

twee borgen voornoemt, Francüko
Beringel i

Vieiras fchoonvader , en
Bernardino Karvalho : desgelijx van
Sebaflian KarvalhOy fijn broeder. Luis

handeling van een tweede contraft, |
Bras y Amaro Lo^es ,tx\Joan'Pejfoa

:

niet had willen op het Rccift'begeven. 'die de voornaemfte perfoonen inde
Zy zonden dan ó,tx\ luitenant van de Vergea waren , daer men quaet ver-

guarde, Jochim Denniger , beneffens moeden op had.

eenen troep foldatcn, na de meulen Voorts wierd befloten (in de buiten

van Fernando Vieira ^ met uirdrukke- of v^erdere geweftcn) de volgende per-

lijken laft, om den zeiven Vieira ^ en 'zonen in verzekering te nemen: als

Ia
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In S.Amaro.

i^ntonio de Bulhouf.

\n S. Antonio.

Amadoid'Arouje.
Tedro Marinho Falcao,

Antonio delRafto.

In Püjttka

.

Joano Kornero de Morais.
'Fatet Frey Luüj en Franusko 'Dias

delGado.

In Serinhaim.

Joan d^Albuquerq, fchoonzoon

vzn'Pero Lopes de Fera»

In 'PortoCaho.

Rodrigues de Barros 'Pimentel.

In Iguaraka.

Joan 'Pwienia.

In Itamarika.

Tater Latirenco d'Alkttnha.

In Rio Grande.

Jan Leflan Navarro.

Orde tot
Vermits nu te verwachten ftont,

oork'o- dar dit vuur van oproer nergens hevi-

"u
°

^°l g^"^ zou uitberften, als in de Kapitanie

in parai- van Puiaiba , alwaer d'inwoonders

^'p- fterk waren, en hunne fchulden niet

zagen te boven te komen , zoo wiert

goct gevonden, voor direkteur op het

fpoedighfte derwaerts te zendeu Pau-

lus de Linge , en hem met een zeer

brecde CommüTie - of laft-brief te

voorfien , om aldaer en in de Kapita-

nie van Rio Grande X.Q mogen verrich-

ten; het geen hy zou bevinden ten

dicnfte van de Kompagnie te verei-

fchcn : gcüjk hem ook die commiflle

des volgenden daeghs behandight

wiert : als dat hy,t'lljner cerfte aen-

' komfte, hondert foldaten , beneiFens

tocbchoorende lijftoght, uit de fche-

pen zou lichten jen die in het fort Mar-

gareta leggen, met belofte van twee

micnt foldye op de hant: ten einde

men zich darelijk in beter poftuur

van tegen weer moghte ftellen, enden
gedteighden opllant der inwoondcrs

daer mede, zoo veel doenlijk zou zijn,

*tegcn gaen.

ün alzoo het, tot befcherming en

behoudenis van Nederlantfch Bra-

fil, bydiegelegentheit, daerd'onzen

zoo fchaers van lijftoght voorzien wa-

ren, tegens een zoodanigen acnflagh

van d'ingezetcnen ten hooghltedien-

(ligh was , datd'onzen , zoo lang het

mogelijk was, mceftervan het vlakke

velt bleven, eensdeels , om onderhout

mecrtS
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te bekomen , en ten andere, om d'in°

gezetenen in vrede teb(.houdcn, om
tegens d'onzen niet t'ondtrneme^'jZoo

wert goetgevonden , in S. LaurenSi

alsdebequaemfteplactfc , een gros of
j^^^^

vorm van een leger te vormeren

.

gei^ir-

Om daer toe een begin re geven ,

'

wiert de \unen:int Huj^kque/Ioot ^ leg-

gende in Iguaraka y met vyfen der-

tighman, en de luitenant Hamel, leg-

gende in Moribekay met een gelijck

getal van mannen geordonneert der-

waerts te gaen. Ook wiert befloten
,

Kapitein Ü'iltfchut, van het RecifF,

met vijfiigh koppen derwaerts teztn*

den, om by voorraet aldaer re gebie-

den : gelijk hy ook des anderen daeghs

zijn orde bequam : waer na hy zjch,

in het gebieden van de troepen m S.

Laurcns, zoutefchikken hebben.

Ten zelven einde wiert Joban LU
ftry^ Kommandeur van de Brafilianen,

by brieve belafl: , zelfin perzoon , zoo
hatft hy het eenighzms zou kunnen
bybrengcn , aldaer met drie honderc

kloeke en welgcweerde Brafilianen,

onder hunne eige bevelhebbers, te o-

raen , om die tot alle voorvallen gereet

te hebben.

Des namiddaghs wierden de forti-

ficatien van Maurisftad , en van de v-z-

bygeicge forten bezighagt,en crde ge-

geven tot vermaking , daer het nodigh

zou zijn. Op den zelven avont wiert

Johan Fernandes Vieira^ noch in 2,ijne

zuikermolenverfproken: waer uit de
Hoge Raden hoopten , hunnen acn-

flagh op den zelven een goede uitgang

te zullen nemen. Doch 't miflukte t'el-

kens. JaVieira, (^zoo de ficHroor van
Vieiraszuikermc^len, gcnoemt S. Jo-
han, voorden Notaris Indijk, op het

Recilf, denii. Januar. 1647. byeede
heeft verklaert

,
) had voor d'ontflane

revolce of beroerte, wel in zesmaen^

den noir in zijn huis op zijn bedde ge-

flapcn: maer was alrijt des nachts op
andere plaetfen gclogcert. Wanneer
hy zich by daghe daer bevond, zoo
was hy altijtophettoorcnrje, dat bo-

ven op zijn huis ftont, geweeft, om
uit te zien , of'er cenigli vulk na de

zuikermolen quam. Enals hy het zelf

niet kon doen , zoo was ecnigh van

zijn volk daer op, cm alzoo de waght

te houden. En zoo haeft zy flcclits

twee of drie mannen te vocte of te

peerdc
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peerde zaghen koomcn , en onder-, Joan FcrnandesVieirajé"?? Louys da

kennen konden, wat volk het wasj
|

KoüiiSepu\ped3.,ondertekefu: izaer hy

200 waerfchuuwdcn zy Vieira daer 1 alled'inwoonders beloofden de wapenen

van. Waren hetvelc Ncerlanders,zoo |
tegen defenftaet aentenemen^en d:nko-

begaf hy zich datelijk in de naefte hiu- ! ning van Tortugael met lijf en goet by

zen , of in de bodchen daer by gele-
j

tejiaen , tot wederkrtjging van hunne

gen j en hield zich alzoo fchuil. Maer
j

afgenotne landen van Brafil. "Dat hy

op de komde van eenen oftwee , bleef
j

datgefchrift weionderJehreven: maer

hy by der hanr: desgelijx als 'er Por- aenftontskenniJfedaerafaenYQm^wdo

tugefen quamen.Ook had hy gewone- ValCj^» noch aen een derdegedaen had.

lijk op alle paffen eenighc van zijne Dathytwee of drie dagen daer na met

negros , omrezien ,wac volk overal 1 Fernando W-Atdenbovengemelden on-

doorging: die hem daer van tijdingh
j

dergetekenden brief ^ aen de Hoogt

braghten, om alzoo niet te kunnen

betrapt worden

Raden door den arts Merkado had doen
bejiellen. 'Dat d'opjlant algemenelyk

over gantfch Neerlantfch Brafil zouDen derrienden wierden 5'f^^/?M«

aenïcir-' Karvalhoe.n Antonio de Bulbousgt-
j

z-ijn : en inzonderhnt mee te vrezen
v.»iho ge- vangen op het Reciffgebraght : maer ftont ^ 'm de Kapitanie van Taraibut
vnngen

j^^y^ Feniandes Vieira^ en d'andere
,

daer d^ngezetenenfierk enzeerqualijk
opliet

Reciff van de Vergca , die zich buiten hunne
gebraght.

j-,yi2;en hielden , waren het ontkomen

:

want dewijl zy zich zelfs fchuldigh

kenden , wilden zy zich in hunne hui-

zen niet betrouwen.

Endoor Dccz Sebajüaen Karvalho wiert ten
denAiFef- zclvcn daghe door den Afïèflbr VVal-

bJeifon' beek ondervracght wegen d'aenfla-

«icrvraegt gen , <X\Q, d'ingezctcnen op Neer-

Jan: fch Brafil voorhadden : waerop

hy nader opening deed, en vcrklaer-

de, wied'aenrechtersen belciders van

het eetgcipan tegen onzen ftaet waren,

in vol<iende woorden :

Zijn be-

kenis.

tot d^onzen genegen waren. T)at hnn
voornemen was , eenighfort aenfirant

ofdaer ontrent gelegen^ met een aenval

onverflens te bemaghtigtn , om alsdan

bjflant te water uyt de Bahiay en oor-

loghs'tiiigh ie mogen krijgen.

Dat zy uit de Bahia twee galltoe-

nen ofcorloghs-fchepen, en drie ofvier

fregatten waren verwachtende.

Vat hy hetgefchrift van conipiratie,

verbintenis oj eetgelpanfchapywelhadde

moetenondertekenen^ uit vreze en ont-

zach van]o2n Vieira,<^/(? de genen^die

hem tegen warenjiet om den hals bren-

Dat hy een van de drie perzoonen gen: gelijk al eenigen wedervarmwas,
was , die , ecnige dagen geleden , by

|

Het zelffte had ook Fernando Vale
eenen ongetekenden brief y de Heeren in het ondervragen beleden.

Hoge Raden hadde gewaerfchouwt
j

En alzoo hy wegens het graveel

van het voornemen van'Joan Fernan. gantfch pijnelijk was, hebben de Ho-
des Vieira^ en eenige andere in de Ver- !

ge Raden hem , op fijn verzoek , van

geay door een algemcijien revolte ofop- vordere ondervraging verfchoont.

fiant van deTortugeze ingezetenen

ten welcken einde hen Jekoerfèn uit de

Bahia., te water en te lande ^ zonden

Wanneer men deze nader kenniffeToelegh

van het voornemen \o.nJoan Fernan-

toegezonden worden

om Vi-

. - cirate

des Vieira en zijne
"f*

eetgefpan-geno- i^r'jgcn.

daerby had hy
\

ten, door Sebajliaen Karvalho ver-p|,^j^"

aengewezen de hulp-middelen , die
.
llaen had , wiert befloten > om an-

d^or/zen daer tegen te doen hadden , dermaels een proeve te nemen , of
om zulx voor te komen. Dat hy de

,
men Joan Vieira , alzoo zich die

zckerheit van dezen hunnentoelegh en ! noch ontrent het Reciffonthield, in

aenflagh vernomen had uit zeker ge-
\ handen zou kunnen krijgen : als ook

fchrijtey ingeftelt in vorm vaneen al-
\
fijnen feitoor CMor Manuel dt Sou-

gemetne toeflemming , confpiratie ^ tf/i/^ï, die in allen dien handel, gelijk den
verbintenis , dat hem , heneven eenen

briefy door eenen Portugefen knecht

van Joan Fernandes Vieira toe-ge-

zonden was : daer in hy belaft wiert

(lat gefchnft Vondertekcnen -, zijnde

toen noch alkenlljkby twee perfoonenj

Hogen Raden bewuft was
,
gebruikt

wiert : en nevens hen t^ntonio Be-

zerra, en Amaro Lopes, die beide in

de Vergea woonden. Doch die daer

op uitgezoeden waren , quamen des

anderen daeghs onverrichter zake

weder-
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wederom op het Rcjiff , en berichten

dat alle die pcrfoonen aldaer niet te

vinden waren : en daer en boven dat

Antonio en ManudKavalkanti t An-
tonio Bezerray Joan Pejffoa, en Kosmo
/{e Krajio, zichten zclven dage uit de

Vergea na de Matta begeven hadden.

Ten zclven dage wiert kapitein

Wiltfchut belaft , de notaris Ka/par

Periera^ die het fchrifc van verbinte-

nis zou ingeftelt hebben , en in S. Lau-

rens woonachtigh was , in verzekering

te nemen.

Omnochklaerderkcnniflc vanden
gantfchen vyandehjken aenflagh te

bekomen, en te gelijk de kracht van

dien, zoo veel doenel ijk was, te ver-

zwakken, wiert befloten , aen Antonio

Kavalkanti en Joan Pais Kaeral

brieven van vergiffenis te zenden , of

men hen , als die met vrouwen en vele

kinderen bezwaert waren, van hun

voornemen zou kunnen brengen, en

op het Reciff krijgen.

Ten 2,clven dage wiert t_/lntonio de

Bulhotis ondervracght , die gene zwa-
righeit in zijne verzekering maekte>

en verklaerde, van al het werkgant-

fchelijk gene kenniffe te hebben.

Wanneer Sebajiiaen Karvalho tot

aen den vierden van ooghftmacnt op
het Reciff gevangen gehouden was,

uit vermoeden van aen den opftant

der ingezetenen mede fchuldigh te

zijn, wiert hem opzijn verzoek by de
\

Hoge Raden toegeftacn, na fijn molen

te mogen gaen, om die te doen malen .-

na hy hen alvorens, gelijk gezeit is,

klaerlijk betoont had, dat hy een van

de drie perfoonen was, die hen van

het voornemen der ingezetenen by ee-

nen heimelijken brief had gewaer-

fchouwt, en bekent gemaekt, hoe d'af-

gevallene hem deshalven gedreight

hadden te vermoorden.

Den veertienden wierden allen den

ingezerenen op het Reciff, en langs

de rivier- kant woonende, belaft,

hunne huizen van buiten, op d aenge-

weze roying,met pallifladcn toe te ma-

ken, en te fluiten, op verbeurte van

twee hondcrt gulden , die in gebreke

zoude blijven. Men befloot, tot ver-

fterkmgderkrijgsbezettingen,omalIc

de krijgsbenden compleet ofvoltalligh

te hebben,allede* veilige hoeden in te

trekken,om,door het verfpreit leggen,

N T R E I Z E. ^$

van die niet overvallen te Werden.On-
trent het Reciff, wiert die la ft Haus
aenbevolen , om het in 't werckteftel-

Icn. Ten dien einde wiert Kapitein

Fallo^ dicieSerinhaimocooodi zulx

aengcfchreven, en daer en boven be*

laft , al het krijghsvolk van Huna te

lichten, naerdiendie plaetic niet ver*

diende, om eenigh volk deshalven in

de waeghfchalete ftellé. Ten einde nu
dekrijgsbezettingen haretocgevocgh-

de plactfen , door gebrek van leef-

toghtj niet zouden verlaten, of in 's vy-

anrs handen komen te vervallen, wiert

den bevelhebbers der zelver aengc-

fchreven , zich van d'inwoonders, 't zy

metgemocdeofongemoede, v2nz,oo

veel Farinha ofmeel te voorzien, als

doenlijk zou zijn : mirs deKommifen
daer van goede rekening zouden hou-

den , en die moeten verantwoorden.

Haus , op verzoeck van de Hoge
y^^^^-.^^

R aden , deed , tot verftcrcking van ftad ver-.

Maurits-ftad, de grachten van de vijf- ^"''f-

hoek, en het fort Hrneftus, door de

foldaten watuitfchieren: desgelijxde

wallen en borftweringen van ruighte

zuiveren, op belofte van eenige ton-

nen garaap daer voor aen hen tot eene

vereering te geven. o

Men vond ook raetzaem , om by

laegh water het overkomen te belet-

ten, tuffchendcn Driehoek, en het

fort de Bruin een brantwacht te leg-

gen : als noch een ander, boven de

Baretta,welke laft den admirael Licht-

hart opgcleit wicrdttc verzorgen.

Ook wiert beftoten, gene vaertui-

gen noch berken uitliet Regiffte zul-

len laten vertrekken , zonder van de

Hoge Raden al vorens daer toe orde te

hebben. Van gelijken moftcn ook van

d'acnkomcnden kennis gedaen worde.

De Majoor van de borgerye wiert Monfie-

belaft,de krijghs-bevelhebbers by een 'j^ ^^^

t'ontbicden, om hen aen te zeggen, dat

de borgerye haer gereet zou houden,

om den zeventienden te monfteren.

Ook wiert vaft geftelt, op dien zeiven

daghdc foldaten op 't Reciffmede te

monfteren.

Ten zelvcn dage wierden, in plact-

fe van eenige burgerlijke krijghs-bevel-

hebbers, die op hun vertrek ftondcn,

bydenkrijghsraet nicmvegekoren.

Men ftont Barnardino Karva/ho,die

fich fchuil gehouden had , toe , te nio-

k gen
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genophetRcciff komen, om fijnon-

ichukfcdoen.
Ten xelven dage trok Paulus de

Lingena Paraiba, dien,tot voorvallen-

de nootzakeliikheden, vijftien hondert

gulden ter hant geftelt wierden.

nen ren platten lande, tot aen de kaep
S. Aiigurtijn toe, konden in plicht en
onderdanigheit houden, en fich van
hunne Fannha en heeften, tot onder-
houtvan het RecifF, dienen: dacran-
dersdevyantjZulx voorkomende, en

Dcnvijfncndcn^chrecnoan'Pedoa, de riviere van Sengada voor henen

heerc van de zuikcr-molen Tantelio, bemachtigende, doormiddel van die

d\e geordonnccrt was , in verzekering riviere (als hy by de voorige oorlogen

te nemen, als kennifTc van dezen op ' gedaen had) den inwoonders van het

ftint hebbende, en gemift was, ge-i Recift'degeweften, om de Zuid gele-

rect te zijn , om voor de Hooge Radtn gen, met alle hunne gemakken en ge-

fich te komen verantwoorden , en niet rijven zou affnijden.

als uit vreze gevlucht te zijn. Waer
I

Dienvolgens wierdt den komman-
op hem aengefchreven wierc, vry op deur Wjltfchut aengefchreven , zich

her Rccift'te mogen komen, om zijne datelijk met zijn volk na Moribekaie

cnfchult te doen. Het zelffte deed begeven , en m de kerke te logeren, die

Pater Lajirerjco Akunha dooï fijnen hy tegen een overval en aenloop, zoo
zwager verzoeken: dathemookinge- veel doenlijk was, zou hebben te ver-

wiUightwiert. fterken. Desgelijx wiert denfchepe-

Des morgens, den zeftienden, be- nen van Maurits-ftad, die aldaer waren,

quam men heimelijk bericht vaneenen aengefchreven , dat zy by finta, dat is,

Tf^Kev.hoet^ndreas l'^idd^xn^exioon quotifatie, de noodig^ Farinha en

met duizent blanke koppen, boven heeften re Moriheka zouden willen

S. Antonio,cnde zuikermolen Ta^e- beftellcn.

kura zou zijn > in gezelfchap van Ka- By plakaet wiert allen vrye luiden, Imvoon-

maroTii met d'Indeos Rondelas y en woonachtsgh in de geweften van J^,'^'^''^'"''*

HenriqueT>iaé, benefïens eene bende rinhaim, 'tojuka, S. Antonio, en Mori- gcbragh:

van gewapende zwarten. ' beka^vzn wat landaert of ftaet die zou-

Ten zclven dage wierden gevangen', den mogen zijn, belaft, zonder uitftel,

en zoohaeft des doenlijk was, te paert

of te voet , met zoodanige wapenen
als zy konden uitmaken,zich na S. An-
tonio te vervoegen , en aldaer relaten

infchrijven , en onderftellen, onder
Kafpar van der Ley, kolonel, enJohan
Hek , 1 ieufenan t kolonel van de krijgs-

vrye- luiden ten platten lande, en fche-

penen van S. Antonio en Serinhaim,

om hen, onder 't gebiet van die hoof-

den,totbefcherming van onzelandcn,

te laten gebruiken. Vermits nu vele

van dien de middelen niet hadden, als

fbldaten dienftdocnde, zich zelfs t'on-

derhouden, 2,00 genoten zy onderwij-

le vry rantfoen van koft, als foldaten.

Voorts namen Ley en Hek aen , ie-

der in fijn gebiet, vijftien hondert Al-

^ö^r^, ofmudden Farinha, tenbehoe-

binnen gebraght Joan Karnero de

tJHarü^en Francuko T>ias del Gadoy

heeren van zuiker-molens, in het ge-

biet van Pojukdy die belaft waren in

verzekering re nemen.

Ten zei ven dage verzochten Ama-
dor da Rouje en Pero Marinha Falkao,

die in her gebiet van S. Antonio woon-

achtigh waren , en zich beide van de

hmt gehouden hadden, te mogen op

het Recift" komen , om hun onfchult

te doen : dat hun toegeftaen wiert.

De Hooge Raden beraetflaeghden,

na de berighten , die zy van tot dagh

van des vyants gelegentheit bequa-

nien,of het dienftigh zou zijn, het

krijghsvolk inS. Laurcnstehouden,of

het zelve op een andere plaetfe te ver-

I

\

i

Cnig"!-K
volk in

W oribe-

leggcn.

Na het bezefïen van alle gelegent-
! ve van onzekrijghsbezetting, te ver-

heden, zoo wiert beftoten, derende- fchaften •, mits hen daer voor debcta-

iugélelt. vousof by-cenkomft-plaetfete veran- lingpromptelijk in gelde gefchieden

deren, en ons volk , en de Brafilianen, zou.

die te verwachren waren, in Moribeka
\ Ten zelven dage antwoordc//w/(?w<?

te leggen , om van den overtoght van , Kavalkanti,d\e(\]n pardon of vergifl'c-

óex\v\exe Senz^ada verzekert te zijn : nis toegezonden was, by brieven aen

alzoo d'onzen dacr door d'ingezete- 1 de Hoge Radcn,by hem, noch by d'an-

1
dere
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dereinwoondersvande Vergea niets

tegen onzen ftaet voorgenomen te we-
zen-, maer hun verloop gcfchiectCj
zijn , uit vreze van in hechtenis, op de
quade geruchten van hunne vyanden,
door d'onfcn gtftelc te zullen worden.

\

Waer op de Hooge Raden hem aen-

,

fchreven: byaldien hy zichonfchul-

'

digh kendcjdat hy fich op fijne Fazen-
j

da en zuikermolcn zou begeven: waer
door hem zijn vorigh geloof en aen-

fien wederom zou geworden.
|

Dewijl nu buiten twijffel onze Bra-

'

filianen doorKamaron verzocht zou-
j

den worden , om fich met hem te voe-

gen, zoo wicrt by de Hooge Raden
beflooten, om van hunne getrouwheic

!

verzekert te zijn,dezelvcn doovLi/iry, \

hun opperhoofr, te zullen zoeken tel

bepraten, om hunne vrouwen en kin-

deren, geduurende die on ruft, op het

eilant Itamarikaic brengen, onder;

fchijn en voorgeven, dat anders., hun-
\

ne mannen buiten in den oorlogh

zijnde, zyhchtelijk in d'Aldeas zou-

den overvallen worden.

Ten zelven dage wicrt door Anio-

nio d'OUvera den Hoogen Raden in

*t heimelijk aengedicnt, hoe het fe-

kocrs, den ingezetenen uic de Bahia

toegebraght, in een goet getal blanken

beftaenzou, onder het gebiet vanden
broeder van Kavalkanti : beneffens

vierhondert Brafilianen, onder Ka-
maron y driehondert Indeos Rodelas

uit de ScrtaOf en vijftigh Negros, on-

der HenrikoT)ias.

Op den zeftiendcn van Zomer-
maenr, wicrt de vaendrig van de Guar-

!

de Slotendki met elf vicrroers en twa-

_ lef Brafilianen op kuntfchap u itgezon-

den, die den vicrentwintighftender

zelver maent weer op hec Regiff

quam , en het volgend verhael van

zijn wedervaren aen de Hoge Raden
deed.

Hy had van het Reciflf eerd: zijnen

wegh na S. Laurens genomen : van

waer hy voorder na de Aldea van

Sint Michiel gegaen was : alwaer hy

zijne Brafilianen bequam. Aldus trok

hy door «5*. Francifco na Kafura , van

Kafiira na Geyta, van Geyta door de

Matia na S. Sebajliaen^ al waer hy ge-

ne ingezetenen vond, uit oor7.akezy

alle gcvlught waren. Tot S. Sebafti-

aen trok hy de riviere van Tapkura
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over, en quam alzoo aen het koracl

va.nyo(!7i Ferdiuondo l'^inra : en vond
in dat quartier grote rofTcn. De Ne-
gros van dat koracl hadden laft van
iiunne heeren, om te vluchten, zoo
wanneer daer Nederlanders quamen:
maer byaldien dacr Portugezen qua-

mcn, hen te geven, al wat zy begeer-

den.

Van daer was hy na S. Antonio en
't kapelletje getrokken , en vond op
op wcgh een huis van Joan Fernandes

Vteira: daer vijftigh of zeftigh bok-

ken, en een goet tetal hoenderen en

hout voor de zieken bewaert wier-

den,die onder demuitclingcn of volk

van de Bahia mcghtcn komen Hy
wiertaldaer gewacrfchouwt, van fich

niet bloot te begeven : en quam be-

rightjdathy in'tkoraclvande Patres

vanS. Bento eenighvolk zou vinden.

Maer aldaer komende, vond hy de
Portugelèn en Negros gevlucht te

Zijn.

Van dacr trok hy na het huis van
Migtiel Fernandes , die al over drie

maenden van Joan Fernandes Vieira

laft gehad had , om her volk , van de
Bahia komende, met Farinha te ver-

zorgen. 'Ct&z Miguel Fernandes had
van dacr de Farinha hoger na het ko-

racl van Fedro d^Abinha gezonden:

alwaer fich d'opgcftanc ingezetenen

onthielden, beftaende it\ twee com-
pngnien , volgens bekentmaking van

zekeren neger, die Slotcniski mee op
hetRecift" braghr. Deez Migiiel had

ook toen de bccften uit Rio Grande

verwaght, d\cJoan Fernandes Vieira

ten dien einde van dacr ontboden had.

By het koracl van 'Don Fedro d'A'
kunha had fich de Mulact bevonden,

die kapitein Waldek doorfchoten had:

als ook twee Nederlanders, die eenen

neerlaegh gedaen , en geen pardon be-

komen hadden. Joan Fernandes Vtei-

ra had dien verfprokcn,om St. Jans

dagh by bem afte waghten.

Van daer was Sloteniskt recht toe

na Una, en van daer na S.I.uis gegaen:

alwaer hy niemand als den Pater vond,

en keerde van daer weer na her RegiflT.

Den zeventienden van Zomer- piatiet

macntwiertbv de Hoorc Raden, met vt'P/-

goetvmden van de Kaden van julutie, kunJigt.

totflilllngen nederlegging vand'ont-

ftaneonrufte , by plakaet een algcmcin

k 2 pardon



75 GEDENKWAERDIGÈ
pardon ofvcrgifïl-nis, voor alle d'uit- Idon niet aennemen , en alle degenen, u
gewciccnc ingezetenen van Neerlants .den zelven in eenigerhande maniereet

Brafil af-gckundight : uitgezonderr zullen komen afliftentic doen,alsvyan- «t

voor d'aeiircchters en belhamels van den van dezen flaet verklaren, lijf en «
den opftdnt en beroerte. Dit plakaet goet verbeurt te hebben , en dat \vy ha- <c

luide aldus

:

i re perzoonen en goederen , te vuur en «
te zwaert zullen vervolgen, &c.

„ T~^E Honge en geheime Raden in

jj
*-^ Brafil doen te weten. Dcwijlwy, Het wierdt noch dien zelven avont

^^ tot ons g'oot leetwezen, bevinden, dat in de Portugefe talcna St. Antcnio en

verfchcide ingezetenen van dezen na de Vcrgea gezonden, om des vol-

CC

(C

jjftact, door zommigc oproerige en genden uchtens bekent gemaekt iC

^(Onruüigc perzoonen, zoo wijt opge- worden. Desgelijx wierden desande-

j,maekt en vervoert zijn, dat zy hunne ren daeghs verfc heide plakaten van

^,Fa2,endas, ja vrouwenen kinderen ver- pardon acn de Patres gegeven, omdié
jjlatcnde, zich inde Matra begeven, inde kerkenafte kundigen, enacnde

jj door vrees, dat d'aenrechters van den kerkdeuren aen te flaen.

^£ opftant uitgeven , dat de Moradores, Den achrienden van Zomer-maent
^jten plarccn lande blijvende zitten, 'wierdt de noodige krijghstuigh na het

^jdoor ons en onze foldaten zouden [fort Keulen, in Rio Grande gezon-

jj
worden overvallen juitgeplondert en

: den, en den bczettelingen aenge-

^^vermoort: Zoo is 'r, dat wydaer tegen ' maent, om wel op hunne hoede te

^^ willende voorzien , en de goede inge-
1 zijn.

jj zetcnen in welvarentheit by de bezit- 1 By die gelegcntheit wierden ook de
^^ting van hunne haven en goederen be-

1

plakaten van pardon den fchout Jo-

^j
houden, goecvinden , hier mede al- hannes Hoekx, toegezonden, om die

^^
omme door ons gintfch gebiet te no- aldaer te verkundigen , ten einde die

^j
tificeren en bekent te maken , dat wy , kapitanie in rufle itiochte blijven.

alle d'ingczetenen ten platten lande Yoorts witttodk Atitonio'ParaU'.

tegen zoodanige oproerige en fchade- ' ba, Regidoor van de Brafilianen dier

^jlijke perzoonen-, in onze befcherming i kapitanie, aengemaent, dat hy fijne

jj
nemen: belovendedezelve, na onze

i
onderhebbende Brafilianen met ge-

jUitterfte vermogen, voor allen gewelt

jj en overlaft te befchcrmcn en verde-

«, digen.

fc.n om de genen, die zich al reets ge-

$1

(C

^j
abfen teert hebben , wederom te recht

j
te brengen, en hun geheel verderf en

ondergang voor te komen, zoo beloo-

j
ven wy aen allen den genen , die zich

j
binnen de vijfdagen , na verkundigtng

^j dezes, alhier op het Reciff zullen ko-

mmen tevertgonen enaengeven, zelfs

j
ookjdie i n dezen dele iets tegen dezen

jj llact zouden hebben mogen begaen,

jj en fich van de gerevolteerden zullen

j, fepareren,en als vore tot gehoorzame

j, onderdanen inftellen, (nirgezondert

d'autheursvan dezeconfpiratie) vol-
j

dczuikermolen Vel ho, zich neergcfla-

,, komen fauvegarde en pardon, en dat
]

gen hadden : en daer na in meerder

weer zoude vaerdigh houden, om
dienft te mogen doen, daer het de noot
zoude verei(rchen,alzoo nu licht ge-

legcntheit zoude kennen voorvallen,

daer hy proeve van zijne vroomheit

aen de Kompagnie zoude konnen be-

toonen,

Den een en twintighften van Zomer-
maent kregen de Hcoge Raden uit

twee ingezetenen van Porto Kalvo
bericht, die den zelven morgen met
eenfchuit acn het Reciffgelant waren:

hoe Kamaron met fijne Brafilianen,

en Hendrik Dias met fijne geweerde
negros , beftaende beider troepen in

zeven compagnien, in d'Alagoas, in

« zy hare landen en Fazendas in volle

^( vryheit als voren zullen gebruiken •,

„ mits den eet van getrouheitopeen nieu

^j aen onskomen doen:daer ter contrarie

j, wy alle de genen, die haer by de voor-

et noemde oproerigen en gerevolteerden ' toelegh der i^ortugefcn openbaer.

jj zullen blijven houden , en dit ons par- Voorts had het opperhooft in 'Por-

I to

aenral, tot vier of vijf duizent toe,

Rio S.Francüko, boven inde Matta,

al heimelijk gepaïlèert waren , en zich

als openbare vyanden getoont hadden.

Hier mede wiert het voornemen en de
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to Kaho fich regens hunne aenkom-
, den vyant in het velt het hcoftte bic-

fteverfterkt, die ook befcheit over lant den, op dat hy, zijnde meefter itü

na het RecifF daer van gezonden had. platten lande geworden, d'ingczete-

Opflant D'eerfte openbare daden van op- nen niet t'ecncmael zxh zou onder-
jnPojuka. ftant , lieten zich in het gebiet van werpen : waer mede by anders zijne

Toujkazien. En alzooons garnifoen macht grotcHjx zou hebben kunnen
aldaer Hechts in dertigh man beftont , ftijven , en den onzen den hjfroght af
onder gebiet van den hiicenantjakob fnijden, die 2,y niet ontbeeren konden.
Flemmmg, en te zwak tot tegenftant Menleide ook in beract, waer uic

was, zoo wiert hy door de Hoge Ra- d'onzen de foldaten zouden vinden,

den gclaft, zich na S. Antonio te be- om dat grosdes legers temaken, de-

geven , om gezamentlijk des te be- wijl de krijghsbezettingen geen volk

Handiger tot tegenweer te zijn. On- konden miflen, en kapitam Wiltfchur,

dertuflchen fpandcn die van Pojuka behalve de drie hondert Brafihancn,

zamen , en overvielen twee fteiger- die hy verwachte, nier meer als hon-

fchuiten van vrye luiden , en namen derten twintigh (oldaten te Monbeka
d'onzen, die zy konden aentreffen, by zich had.

gevangen, en floegen hen doot, be-
i

En alzoo de krijghs-bezetting in

halvcecn matroos, die het ontquam. deAllagoas, onder Moucheron, be-

Voorts bedreven zy meer ongebon- ftacnde in twee kompagnien, verftacn

dcntheden. Hier op (lelden d'inge- 1 wierd, tot bevrijdmg van dat wijd-

zerenen , zoo wel van het vlek, als ftrekkend gewed, weinigh te kunnen
die ten platcen lande woonden, zich bybrengen, zoowicrt goet gevonden,
onder den heer van den zuikermolen , dezelve in dien hoogen noot van daer
Tahatinga Amador d'Arrauio tegen te lichten, en na het Reciff re brengen,

d onzen openbaer in de wapenen: daer gelijkook voor dezen beflotcn,en hem
door hen de paflagie , om de zuid , te geordonneert was.

landeafgefncdenwiert, enhecfortaen

de Kaep van S. Augnftijn, bezwarelijk

de rivicre op zijn water bekomen
konde.

Den negentienden van Zomer-
maent, quam voor dagh een Brafiliaen

op het Rcciff, die mondeling aen de
Hoge Raden verhacldc : hoe hy met
brieven door Joan Blaer van 'Porto

Kalvo afgezonden was : maer die van
Pojnka hem dien op wcgh , aen de
Kamboa ontnomen , en zijnen kame-
ract dootgefchoren hadden. De Hoge
Raden verftonden ook uit denzelven

Brafihaen , hoe Kamaron zich in het

gebiet van 'Porto Kalvo,met zijn volk

bevond, en k^i^itón Johan Blaer in

het fort was.

Hier over wiert de raet by een ge-

roepen , en by dien bcraetflaeght, wat

den onzen by die gelegentheit , tot be-

fchermingvan Nccrlantfch Brafil, te

doen ftont. Voor cerft wierdt in be-

trachtinggenomen, (nadien, volgens

Doch aengezien de wegh te lande»

door den opftant van die van Pojukut
afgefnedcn was, zoo wierdt een berk,

die gerect lagh om te kruiflên, na
Porto Francüko gezonden , met orde,

dat hy, zonder op de bagagie acht te

geven , zijne compagnie daer in zou
fchepcn, en gene gelegentheit vinden-

de, om al het volk, dat daer was, na het

RecifF te brengen ; dathyderefl-, die

in hetvaertuigh niet kon, te lande na
Rio Francükozon zenden, tot \ crfter-

king aldaer onder kapitainKoin,om
die plaetfe des te beter te mogen verde-

digen.

Voorts wierdt , na rijpen ovcrlcgh,

befloten , dat kapitain Falh met de
krijghs-bezetting uit Serinhaim na

S. Antonio zou overkomen jtcn einde

d'onxen fich aldaer, na gelegentheit,

van hem zou mogen dienen : want
merdien Kümaronz\c\\ mPorto Kal-
vo bevond, zoo zou onze krijghs-be-

zettmg in Serinhaim tegen die met
oordeel van alle d'onzen, en bekomen i kunnen uithouden : behalven dat de
bericht der ingezetenen , die tot den zelvete lande in gelegen was.

neerlantfenftaet genegen waren) onfe Ten zeiven dage wierden dertigh rtamari-

bcfcherming daer in voornamelijk be- of veertigh vrye luiden in dienft aen-j^'"^"

ftont, of nietdienftighzou zijn, een genomen , en tot verfterking n3 het va-fuTkc.

gros vaneen leger te vormeren, om eilanzltamarjka gezonden,onder Ica-

k } pitain
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pitain 'TktcrSeulijth lieer vandexui-

kermolen Harlemii dewijl diceilant

van zeer gioot belang gcoordcek

viert , en de beide compagnien, d'een

in het fort Oranje, en d'anderenidc

ftad Schop leg'j^endc, ongemeen zwak

waren. Ook konden de vrye ingeze-

zetcnen van Itamaiika niet meer als

een compagnie uitmaken.

Ten zclven dage wierden Bas en

Opse- vandcr V^oorde, Raden van Juftitie,

Sle- geftelt, om den Notaris Kafpar Te-

reirat die beticht wierdt , het gefchriftzen on-

Jcrvraegt

WAERDIGE
overwcgendc,bootfchapre terftcnt den

xelven avont aen Fernando Vale ^ dat

hy hem des morgens op de bergen

G^r^^pw wilde laten vinden, om hem
mondeling teJpreken : het welk ook
gefchiede.

Zy vonden beide raetzaem , de
Heeren Hooge Raden dooreenen on-

getekendcn brief daer van te verwitti-

gen. Dccz brief, die tot tekening

Tlus ulira had , wierd dcor Va-
le ingefteitj en een of twee dagen
daernain de Pont-ltraet, in een bak-

van ccnfpiratic, of eer-gefpan , ge- j kers huis, 3cnA^<^r^'4//'ö te lezen gege^

Belijde-

nis van

Kaïval-

)>o.

nraektte hebben, t'ondcrvragen : als

ook Jom Kariero, de C^larti ^ en

Firiucviko T)ias Delgado, heeren van

zuiker-molens , en beide uit het ge-

biet van •?*<)i/«/&'2
: alsmede Sebajtiano

Karvalko, om de gelcgentheitvandit

aengevangen eetgefpan , en dcflelfs

voornemen nader uit hen te verftaen.

Knrvalho dan verklaerde op nieuw,

ten huize van den overftcn lieutenant

Haus, wegens den opftant en muiterye

der Torrugefen, het volgende,

Ecnige dagen verleden, zonder den

juiften dagh onthouden te hebben

,

was t' zijnen huize een Portugefe

knecht, hem onbekcnt , gekomen , uit

ven, en voorts aen den arts t^braham
Markado behandight, om aen de Ho-
ge Raden te belleikn.

Voorts bequamen de Hoge Ra- Opftant

den den twintighftcn van Zomer- '"^l"'^"'

maent, ichnjven van Leytniieki uit

S. Antonio : waer by die verwittigh-

dcn , hoe de gantfche Fregefie in

opftant was , en zcftien ofachtien Ne-
derlanders gevangen gehouden wer-

den. Dar zy tot bcfchcrming tegen

die van Pojukade kerke gcfterkt , en
eenigen byftant van het Re^iff ver-

waghteden, om alsdan die van Pojuka

aentetaftcn.

Na dan de Hoge Raden ditfchrij-

den naem en van wegen Joan Fernan- venen befcheitin beraet genomen, en

doVieiray met een byzonderen brief overleithadden, dat zyom de Noord,

aen hem : daer by Johan Vieirahem ' in de Kapitanie van 'Paraiba en Rto

gefchrift

,

toeftemming

belafte te tekenen zeker nevens gaende

in vorm van ecnc gemene

daer by alle d'inwoon-

ders beloofden tegens dezen ftaet de

wapenen aen te nemen : zoo wanneer

hen eenigh fekoers uit de Bahia wier-

de toegezonden:vv-elk gefchrift alleen-

lijk toen noch by Joan Fernando Viet-

ra^ en Louys da Kofta Scpu/peda gete-

kentwas: maer was, na allen fchijn,

om byd'inwoondcrsgetekent te wer

den , omgedragen

de letter was hem t'eenemael onbe

kent: wilt ook niet, wie het zelvehad

ingeftclt. Sebaftiaen Karvalho wei-

gerde op dien la ft en ft-hrijven van

loan Fernandes Vieira^dat gcfchrift,te

tekenen, en zond den byzonderen

brief, met het ander bygevocgtfchrift,

aen Joan Fernandes Vieira te rugge,

zonder hem anders als mondeling

door den zclven jongen fijne weige-

ring aen re zeggen.

Karvalho deze zake by fich zelven

G; ö«</fjweinigh opftants te verwagh-

ten hadden, zoo lang onzevioot on-

der het RooLant bleef gezet leggen,

zoo wiert den twintighllen van Zo-
mermaent bedoten , om die van Poju-

ka tot reden te brengen , en, met hen

op het fpoedighfte te ftraften , d'in-

gezetenen vand'andere lantftrcken in

toom te houden , om dergelijk niet

t'ondernemcn , den overfte luitenant

Haus in perzoon met hondert mannen Hans na

Het fchnft of ! uit alle de Compagnien des morgens
„"^ón^

na tJMoribeka te 2,enden , om het volk ^lén.

onder kapitein "Wiltfchut , en de Bra-

filijncn , die aldaer waren , by hem te

voegen , en zoo na S. Antonio , te ko-

men , om van daer met gemeender

maghf recht toe na Pojuka te gacn , en

deflelfs ingezetenen onder gehoor-

zaemheitte brengen ralzoo anders alle

onze guarnifoenen om de Zuid van

d'onzen op het Rc^iffzouden afgefne-

denT-ijn geworden.

Wel geluckte Haus deze velt-5I^«^|_

tOght, l.gen!

"
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toght: want hy floegli d'afvalligen in, ken voornemen in 't wcfk te leggen;

den vlught, cnnamdie plaerfeen het zulx fy het zelve tot Sjans daghhcb-
klooftcr wederom m, en overweldig- ben opgefchort, als wanneer de fche-

dc de paflèn , die d'afvalligen bezet
j

pen uit de haven van het Rcciffzou*

hadden. 1 den vertrokken zijn.

Hans verlofte aldaer ook veertigh
j

Ook was den Portugefen wel bc*

van onze gevangenen, die de muite- wuft^datdemagafijnen vankrijgstuig

Biddagh.

lingen hier en daer opgehaelt , en m't

kloofter in yzercn gefmeren hadden.

Maer dewijl Kamaron met zijne

troepen tegen hem in aenkomfte was

,

zoo verzoght hy by ftant van de Hoge
Raden, om meeftcr in het velt te mo-
gen blijven : hoewel de Hoge Raden,
vermits hunne zwakke bexettinge op
het RecifF, Ham genen byftant kon-

den toezenden, zoo lang zy de fekoer-

fen uit het vaderlant niet kregen.

Den een en twintighften wicrc by de
Hooge Raden goet gevonden , bydie

gelegentheit, eenalgemeene biddagh

over ganrfch Nederlantfch Brafil uit

te fchrijvcn, tegen den acht en twin-

tighften te houden , om God Almach-
ligh van gantfcher herten te loven en

te danken, voor alle de grooteen on-

verdiende weldaden, aen hen allen be-

toont en bewefen, en inzonderheit,

het hem belieft had, den verrader-

fchen aenflagh, waer mede hunne vy-

andcn bedacht waren plotfelijk en on-

yerfiens hen allen te gelijk te overval-

len en vermeefleren, tijdelijkent'ont-

dekken en aen den dagh te brengen.

Het fchijnt de Portugefen hunne
confpiratie en verbintenis zoodanigh

hadden aengeleit, dat zy in verfcheide

zeer zober toen verzien waren : want
in eenige jaren was uit het vaderlandc

herwaerts geen bufickruit gezonden:

de/gelijx dat de levens-middelen me-
de niet lang zouden kunnen ftrekken,

Z.00 haefl: het lant voor d'onzen geflo-

ten zou zijn, en daer uit geen toevoer

wierde gedaen.

Defchepen lagen tedicr tijde gela*

den en zeilrede , en waren al na het

Roo Lant vertrokken: 2.ulx maertwee
fchepen in de haven van het Kecifl?

bleven leggen.

Dies het fchijnt,der Portugefen ver-

trouwen geweeft te zijn , by die zwak-
heit en flechte toellant van des Kom-
pagnies2,akeninBrafil,alIesfonderte-

genllant gelijk t'overloopen , en fich

van Ncderlants Brafil meteenen flagh

t'efFens mecfl:cr te maken.

S. Jansdagh daer na gekomen zijn-

de, was, door d'ondekking van het vcr-

raet, hun toelegh en aenflagh vruchte-

loos, en wierttoenby d'onzen daer op
alles ten oorlogh toegcruft.

En alhoewel de rebellen niet uit

den naem des konings,maer met den
tijtel van Goddelijke Vrijheit, uit-

kreten, deze revolte en opflant te heb-

ben aengevangen , zoo magh men zich

nochtans wel vaftelijk inbeeldden,

dat deze revolte en opftant van de

Hoede
Portuge-

fen hnn-
ne Con-
fpiratie -

\ r r
hadden oorden op rinxteren bruilortsfeeften
acngelcit. zoudcn houdcn , met tournoy-fpellcn

en andere a£lien en handelingen van
|
Portugefe ingezetenen , niet alleen

vreughde- bedrijven : op welke feeften 1
met kenniflè vanden koning van Por-

d'aenfienelijk-fte , zoo krijghs- als bur-
j
tugael,of die van de Bahia gefchietisj

gerhjkc-perfoonen,vande Nederlant- (
maer dezelve door zijne opruijing en

fche natie zouden werden genodight, beleit veroorzaekt is: naerdienniette

die zy alsdan, na gedane onthaling,
|
vermoeden was, dat Kamaron, Heti'

zouden vermoort, en voorts op alle

plaetfen aengevallen hebben , meinen-

de, als de voornaemflen en hoofden

van kant zouden zijn, geen tegenftant

te zullen kunnen gefchieden : want
men zeidtzy hunnen aenflagh en toe

legh zochten uit te werken op de wij-

ze van de Siciliaenfe Vefpcren,Parijfe

Bruiloft,of van eenige andere bruilof-

ten in andere koningrijken gehouden.

Maer hen wiert voor dien tijt degele-

riqueViaSy en andere hoofden, zich

buiten fijnconfcnt, verlofen toeftaen

met wapenen in deze landen zouden
begeven, enden onzen opendijk den
oorlogh aengedaen hebben.

Ook getuyght Moucheron, in een
Portugefe commiflle- of bevel-brief

gezien en gelezen re hebben : dat die

opftant en oorlogh ter cere Godts>
voortbreiding vandeRoomfeCatho-
lijke Godsdienft, ten dienft van hun-

gentheit benomen, om zoo gruwelij- ) ncn koning, en tot hunner aller vrvhcic

'ge-
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gefchicdc. Ja hy had ook uit de mont omvrage gcbraght zijnde , zeer ver
van verfcheidc Portugefe inwoonders

hooren zeggenjdar, zoo hun aenflagli

van het lanc in te nemen , en d'onzen

daer uit te jagen, mislukrc, zy alsdan

van mcininge waren , alles te verwoe-

ften en verbranden, ten einde d'onzen

gene vruchten noch profijten meer van

de landen zouden hebben te trekken.

Dan wilden Zymct vrouw en kinde-

ren nadeBahiatrekken,endaer, of op
andere plactfen, daer gene Nederlan-

ders of joden waren, gaen woonen:

fchcide bevonden. Eenigen verbon-

den, datmen , om oorlogh voor te ko-
men, in zoodanige n ge\'acr van tijden,

daer d'onzen zich zoo zwak van krijgs-

volk, en onvoorzien van lijftoghten

krijgstuigh bevonden , een generael

pardon behoorde te geven , zonder
iemant uit te zonderen ; Anderen, dat-

men op eenen brief , die zoo veelc ken-

nelijke onwaerheden begreep , niet be-

hoorde te hcrfchrijven. En andere we-
derom anders. Eindelijk , alzoo de

alzoo zy gccnfints onder de rcgcering I Hoge Raden , gcduurende de verga-

vandc compagnie fich ftellen of on- jdcring, fchrijven van den Heer over-

derwerpen wilden. ftc Iieutenant Ham uit S. Antonio be-

Eenigcn acht nemendeop den zwak- quamen , hoc hy zich gereet vond,om
ken ftacr, daer in dat rijk toen ftonr,

\
des volgenden dacghs die van Pojuka

en daer in de koning noch zoo nieuws ' aen te taften , met hope van zege te

beveftight was, oordeelden, dat de
j

bevechten, en den onzen aen den uit-

koning de bant aen deze muiterye niet iflagh van dien velttoght by dien toe-

zou gehouden, noch daer vangewe-
1
ftant van zake ten alderhooghftcn gele-

ten hebben. Maer namaels is anders
j

gen was , zoo wierteenparigh befloten

gebleken. I het antwoorden op dien brief, tot des

Briefvan Den 2z. bcquamcn de Hooge Ra-
j

volgenden daeghs,op te fchorten , ten

den eenen brief, by JoanFernandes einde de Hoge Raden alvoorens zou-de muite

lingen

aend:
HogeRa-
den.

Vteira , Antonio Kavalkanti
, Joan

Pefjoa^ Manuel Kavalkanti^ Ky^ntonio

den mogen vcrftaen, hoe het met die
van Pojuka zou afgeloopen zijn , en

Bezerra, en Kosmode KrafloTafos^ ^ich alsdan daer na te reguleren,

gelchrevcn , waer by zy hen te vcrftaen !
Den acht en twintighften van Zo- Mouche^

gaven, hoe z.y een lange wijle onder
j

mermaentquam Moucheron, met de 0°,"},^°'"'

hunne regeering, op d'aenklachte der
|

twee compagnien , dieinde Allagoas Reciif.

Joden van verraet voor te hebben, gro.

ten overlaft geleden hadden , en nu op
nieuw door de Joden bcrighc waren

in bezetting gelegen hadden , op het

Re§iff te landen. Men befloot zijne

compagnie in de Vijf hoek te leggen,

geworden, dat men hen uit hunne Fa- en hem over dat fort, als van grooter

zendas en goederen wilde ftooten, om
die aen Nederlanders te geven, die

ten dieneinde airede ontboden waren.

Dies verzoghren zy , dat de tijt van

vijfdagen in het pardon gemeIt,alzoo

die te kort was , moght verlenght wor-

den : en het pardon zoo algemenelijk

moght zijn , dat niemantdaer wierden

uitgelaten. Of anders getuighden 2,y

voor Godten alle Katholijke Prinfen

,

aen de rampen , die daer uit zouden

belang, te laten gebieden: en d'ande-

re compagnie van kapitein Willem
Lambertfz. in het forc Erneftus te leg-

By brieven van den vijf entwintigh-
r\]imT'

ften berightc het Opperhooft in Parai- "'t Parai-

ba , Paulus de Linge , hoe d'ingezete-
^^'

nen, tot meerder verbinteniflê van ge-

trouwheit tot onzen ftaet, aenbodcn
een nieuwen eet te doen: ook dat zich

nocht gene beginfclen van oproer al-

W.itJe
HogeRi
den daer

over be-

racdlicn.

mogen ontftaen, niet fchuldigh te Wil- 1 daerlietenaenzien.

len zijn.
j

Jakok 'DaffinCi heer van dezuiker-

Des morgens, den drie en twintigh- 1 molen Supapema,dic meteenigh volk,

ften , vergaderden de Hoge Raden
|
door de Hooge Raden op kuntfchap

wederom , om te beraetflagcn , watj uitgezonden was, deed den dcrtigh-

hen op dien ontfangenen brief te doen

ftonr. Na langeen breededifcourfen

over de gelegentheit van onzen ftaet,

en het vyandijk voornemen der zei ver

perzonen , wierden de ftemmcn , in

ften van Zomermaentacn hen verflag:

hoe zy op vcrfcheide zuiker- molens

gcweeft waren , en vcrfcheide kleine

troepen gevonden hadden, dicontrent

de twee hondert koppen zouden mo-
gen
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'gen uitmaken , beftaende in Blanken

,

Mulaten en Negros: waer by voor
hoofden en kapiteinen waeren Ama-
dor d'Araouje , Antonio de Krafio ,

en zeker Tahorda en Hendrik 'Utas

uitdeBahia.
/ntonio
d'Olivei-

xa over

dervraeghc. Deez verk!acrdc,hocd'in-

woondcrs van Brafil, om hecverraer

te beginnen, een brief acn den Gcu«
verneur Antonio 'Telles da SHva ge-

fchrcven hadden , cm by flant van hem
te hebben : zoo niet, dat zy dicnaen

Den 29. van Zomcrmaent wierdt
!
de Kroone van Spanje verzoeken zou

doorlaft vandeHogeRadenj/^w/ow/o, den: en by zoo verre die ook weigerigh
den eet- d'Oliveira^by Balthafar vandeVoor- 1 was, den zelvenaen den Turk zouden

ondc" ^^ tzijnen huize, over den eetgefpan doen verzoeken : alzoo zy die quade
der Portugezen , tegen onzen ftaet, tradbamenten der Hollanders niet lan*

ondervraeght. Die verklaerde, hoe hyger verdragen konden.

vraeght.

Digos
Lopcs
Lcyte
onder-

vraeght.

in het begin van Zomermaent zichten

huize van Sebaftiaen de Karvalho had
bevonden, in gezelfchap van Fran-

cifco d'Olivera^ Bernardijn Karval-

ho en Sebajiiaen de Karvalho voor-

noemt, alwaer zeker Portugees, wel

bekent van name , by hem quam , die

hemeenbyzondren bedoren brief, aen

hem en d'andere perzonen voornoemt

Daer en tegen had hy ook daghclix:

veel fchelden op Joan Ferdiuando Vi-

cira gehoorc : endathydegalge waer-
digh ware , alzoo hy dat verraet tot

geen ander inzight geftight had, als

alleenlijk, om dat hy de grote Ichulden
acn de Kompagnieenkoopluiden niet

betalen kon.

De hooge Raden vonden den der-

houdende, met noch een ongefloten trghften van Zomermaent goet, twa.

gefchnft behandighde: welk hynam I 'ef Soldaten en acht Brafil lanen na S.

te lezen. Maer wanneer hy den inhout

zoodanigh bevond , dat daerby d on-

dergetekende perzoonen beloofden

,

zich re kennen en verklaren, voor ge-

trouwe onderdanen van den koning
van Portugael : en alreets , by Joan
Ferdinando Vieira , Francifco Berin^

gel) Antbony da Stlva^ en andere meer,

die hy niet wilde lezen , ondertekent

te zijn, gaf hy den byzonderen brief

weder , en weigerde dien te rekenen

,

en zeide tot zijnen zoon. Dat hy lie-

ver de hant behoorde te laten afhowjuen,

eer het zelvegefchrift te tekenen. Hier
op ging hy tcrftont wegh na zijn huis

:

gelijk ook niemantvan hunlieden op
dien dagh tekende. Voorts verklaerde

deez Olivera hec gefchrift noch de
hant te kennen.

Hy deze zakcby zich zeiven over-

denkende, wiertte rade denaenflagh

aen den dagh te brengen : gelijk hy ook
een oftwee dagen daerna den zeken,

aen C^lattijs Reex bekent maekte, om
de Hoge Raden daer van te waerfchou-

wen , en 7,ijn eedt en plicht te betrach-

ten. Voorts was dit gefchrift, volgens

de verklaring van Olivera, by hondert

en meerder inwoonders ondertekent.

Den dertighften van Zomermaent,

Laurens te zenden, omeenen parthye
fannha in te halen , die des anderea
dacghs morgens ontrent S. Laurens
gefljgen wierden, waer van eenige ont-

komen waren. Ten zelven daghe be-

quamcn de Hoge Raderi tijding , hoe
eenige quaetwillige omtrent Iguara-

fu zich hadden opgemaeckt, en de wa-
penen aengenomcn.

In het laeft van Zomer,en begin van
H ^f.1lIrtsA"

ooimaent , voer men voort , met ftajnrg;^

het affnijden van Mauritsftad , door indvi

eenen borflweer: waer toe de Negros
van d'ingezetenen van *t Reciff en
Mauriiftad gebruikt wierden. De lui-

tenant admiracl Lichthart had het op-
zicht , ten einde alles op het fpoodigh-

fte,na het bcflek vanden ingenieur,

moght volmaekt worden. Ten zelven

dage bcquam men tijding , hoc Joan
Laurenfo Frances en loan Duts Leite,

ingezetenen in 't gebiet van Igarafu,

d'ingezetenen aldaertraghten re doen
opftaen. Vzn't eihnt liamari/^a ver-

wittigde kapitein Sluyterfhocdc Bra-

filiancn van d'Aldeas, St.Michiel cii

A^rf^<7«, beftaende in 80 mansperzoo-

nen, en iio. vrouwen en kinderen,

oru voordes vyants troepen befchermt

te zijn , zich op dat eilant hadden
wert zeker V/gos Lopes Leyte ^ dien begeven , en de Brafilianen van d^AU
de Brafilianen gevangen binnen ge- ^i'<2 0/r<2't zelve mee voor hadden,

braght hadden , by Biilleftrate , 'Dort- \ Schepenen van Gojana en eenige art-

raentea andere krijgsbcvelhebbers on-
j

dere voorname Portugezen, onder dat

l
1 gcbiet
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gebict woonachtigh , beloofden by

j

Eindelijk vrocgh ^/f hem , of ie*

hun fcliiijvcn, de Kompagnic ten uit- ; mant anders daervan kennis had, die

terftetc zullen getrouw bhj ven: mits zeide : zijn broeder Ber»ar^ijn daer

«IctKraegt

dat zy, de noot hen d ringende , op het

cihnzllamarika zich zouden mogen
• bergen , en aldaer befcherming genie-

ten. Zy wierden voor hunne aen-

biedingh bedankt : en hen toege-

flaen , dat zy , zoo de vyant ten plat-

ten lande meefter wicrt, zich op La-

tnarika of daer het hen beliefde , by

d'on2£n zouden mogen begeven.

Schepenen van Jgarajii verwittig-

den by bricvc van den eerften van

Hooimaent de Hooge Raden: hoejo-

han yieira in de zuikcrmolen van Gon-

falvo Novo de Lira^ een plakaet aen-

geflagcn had , dat zy datclijk doen af-

trekken hadden, en den Hogen Ra-

den toezonden. Voorts beloofden zy

alle vlijt en naerftigheit te zullen doen,

om d'ingezetenen in ruft enftilheit te

houden, zooveel moghelijkzou zijn.

Doch bemerkten wel, dat eenigen hun-

ner tot nieuwigheden genegen waren.

Tenzelven tijde wiertdoor B, van

Ffrnando den Vootdc cH Pietet Janfz. Bas, op

Y''r'if.?il\
^'^^^ ^''^" ^^ Hooge Raden

,
de per-

zoon van Ferdinando Vale onder-

vracght: die vcrklaevde: hoe Sebafiiaen

(UKarvalho aen hem eenen brief ge-

zonden had, daer by hy hem verzocht,

zonder uirftel des anderen dacghs

morgens vrocgh, zich te willen laten

vinden op de bergen van de Garapes

:

alzoo hy hen iets had t'openbaren

:

'tgeen leven, goet, en eerc betrefte,

zonder 't m'nfte woort daer van aen

Zijn huisvrouw,zijn broeder,oficmant

anders, te laten verluiden. En hoe-

wel hy Fde lange dagen ziek aen een

gezwel in zijnen hals ziek had gelegen,

zoo liet hy evenwel zijn peert zadelen,

en reed meteenen jongen alleen na de

Garapes : alwaerhy Sebajiiaen Kar-

'valho mede met een jongen alleen

vond, die hem bekent maekte, hoe

hem een brief en ander gefchrift toe-

gezonden was te tekenen: daer by van

ecnige vcrraderye, tegen onzen ftaet

aen te vangen , gefproken wiert' het

welk hem noodigh docht den Heeren

hoge Raden re verwittigen. Hy ver-

zocht vüoit, Fernando Vale^ al zoo die

Neerlandts kon , eenen brief daervan

te willen inftcHcn , en dien aen de Ho-
ge Raden te doen befchikken.

van te weten , die ook raetzaem vond,

't zelve aen de Hoge Raden t'openba-

ren. Waerop,om alleverfpieders en

achterdocht t'ontvlieden, ieder weec
na zijn huis reed.

Hier op ftelde Fernando Vak een
Portugefen briefin, volgens bericht by
Karvalho aen hem gegevcn,enliet dien

op den dagh van de verkooping der

Negros aen V^arvalho'in een bakkers

huis lezen. Daer na had hy dien briefin

een omflagh aen Dokter Ma? kado ge-

zonden , en hem daer by verzocht, den
ingefloten brief aen de Heeren Hooge
Raden op het zekerftc te beftelien,

zonder nochtans den inhout van 't zel-

ve omflagh te tekenen.

Alzoo nu de Hooge Raden uit alle vierde-

oorden riidingbequamen, dat men een '^^«'"'^•'s-

j D T. ' pen van
vloot fchcpen uit de Bahia van de Por- het Roo

tugefen te verwachten had,om hunne P^' "*

afgezondene troepen te landen , en ^ifFont-

d'opgeflane Portugefen byftant te'""*^"-

doen, zoo wert by hen befloten , vier

(chepen, Amrterdam, de Moriaen,

Noort-hollant , en Groeningen, die by
voorraet van hunne reizenahet vader-

lant opgehouden waren, van het Roo
Lant na het Re9iff t'ontbieden, om
zich van de zelve te mogen dienen.

Ten dien einde wierdt den fchippers

van dezelve fchepen wel ftriktelijk

aengefchreven, dat zy hun uitterften

vlijt zouden doen, om te mogen op-

komen ,en wel acht te geven, dat zy
niet beneden quamen te drijven : alzoo

den onzen tenhooghftcn daer aen ge-

legen was, dat zy der vyanden macht
te water mochten tegen gaen , om te

beletten, datzy zich met eikanderen

niet vereenighden.

Haus verwittighde by brieven van
den zes en twintighften van Zomer-
maent de Hooge Raden uit Po/uka,

hoe hy eene vandevoornaemfte bel-

hamels, met namen Framko Godinhoy

gevangen bekomen , en dien aen de
galge, byhem en zijne complicen op-

gerecht, doen ophangen had.

Daeghs tevoorehad hy voortwee

hondcrt perzonen paspoort getekent,

die wederom binnen gekomen, en van

geweer ontbloot waren.

Twee of drie van de voornaemftc

op-
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oprocrmakcrs , die by name buiten het

pardon geQoten waren, verzochten

dat uit aller ootmoct.

Amador d"Araoitjt., met ontrent

hondert en vijftigh man , was van

daernade Vergcaby Joan Fervavdes

^f/rdgegaen : wacr over hy orde vnn

grooter toeloop van d'ingC7.ctérten tt

kunnen by een brengen , dcdcnjoan
Fenandes Vieira en Ky^niortio Ka~
valkantif die zich als opper-hoofs

den van dien oorlogh ti'ulecrdenj

niet alleenlijk in de bntftrckc van

Mauritsftad en ^tt«r///?/fchriftenaeri

de Hooge Raden verwachte, oth;. flaen , wacr mede zy, met toezegging

hem zoude volgen : alzoohy twijffcl- ; van prompt en vacrdighfekoersuit dé

de,of zulx niet gedaen was, om onze Bahia, en quijrlchclding van fchul-

troepen van daer te trekken, Vorders den, een ieder zochten in dt wapenen
maekte hy den Hoogen Raden bekent, i te brengen : maer deden ook panhyen
alzoo hy zich met de vrouwen en ten platten lande gaen, die, zonder

kinderen van de Brafilianenbydeze-'aenz'en van jaren, de luiden met ge-

ven hondert koppen fterkbevond , by wek dwongen om de wapenen tegen

aldien geen lijftocht van het Regiffge- 1 d'onzen op te vatten : doende de wei-

zonden wierdt, dat zy alle de beeften ' gcrigen doorfchieten of ophangen:

van die Fregefie hacfl: zouden op-ee-
j

welke maniere van doen by Amador
ten.

i

d'Araouje in Pojuka mede wiert ge-

pleeght.

Op deze wijze dan hebben de rc-

Hicr op fchreven de Hooge R aden

noch dien zelvcn avont aen Hauf te

rugh , en belaften hem daer by , dat hy

degenen, die het pardon verzochten,

al fchoon het van de voornaemfte wa-

ren, die den opftantaldaerveroorzaekf

hadden, pardon zoude geven , om A-

viador d'Araouje zijn volk en macht

t'onttrekken.

Dat hy, naailes te 'Pojuka afgedaen

was, het volk, dat aldaer boven de

noodige guarnifoencn ("die men tot

zijn en zijner by hebbende officieren

difpofitie en goetvinden liet) konde
gemift worden, zoude afbrengen, om
ontrent het Re^iff tegen de troepen

van jfoan Fernandes l^icira gebruikt

te worden. Alwaer hy by die gelegent-

heit, daer de Hooge Raden in hunne

magafijncn geen lijftocht in voorraet

hadden, de koft zoude kunnen vin-

den , op het geen Johan Fernandes

yieira en zijne complicen voor het

volk van deBahia en d'opgeftane in-

gezetenen hadden by een doen bren-

gen, desgelijx opderoflen en beeften,

die de muitelingen aldaer hadden.

Se ge- Ondertuflchen d'overftc Licute-

wckenen ^^^^^ Haui in Pojuka belemmert was,

om dat gcweft in verzekering te ftel-

len: Tnaerdien den onzen machtigh

Fecl dae

bellen van de Vcgea , zoo door belof-

ten , als door dreigementen, een groot

getal volks by een gekregen , zonder

d'onzen zulx konden verhinderen,

omdatzy alle hunne macht ïn Pojuka

by een hadden.

Om die verzameling evenwel, zoo ^^^^^
haeften zooveel docnchjk was, te fto- Radca

ren, hebben de Hooce Raden de vrve "'^°'^'*

t J IJL daerte-

luiden, om cenen tocht te doen, be- gen

willigt,en met vuurroersjdie onder de ^^Ij^^'.

borgeryc gevonden wierden, (al2,oo^°

de magafijncn daer van ontbloot wa-

ren) gewapent : en de genen, die dienft

begeerden,aengenomen .-ecnigefolda-

ten uitdcguarnifoenen en forten ge-

Ucht,en daer voor borgcrs in de plaetfc

geleit : niet tegenftaende hunne zwak-

ke bezetting, en dat zy alrcde zoo veel

machts , als doenlijk was, onderden

overften Haus, tegen die van Pojuka

uitgemaekt hadden. Zy voeghderl

ook hondert Brafilianen van Ta-

UIC

Vctsei
ircltken

olkby
Kn.

raiha, Aic na gekomen waren. on-

der beleit van k.ipiteyn Pietcr Potti

»

dacrby.

Hier op wiert kapitein lohan BlaeVi en zen-

volgenszijnbericht-fchrifr,dcsavonrSidcnBi.itó

den negen en twintighftcn van Zomer- Kr'jgs-

aer aen gelegen was , dat het
|

maent, belaft , met een troep van drie- Tolt uit*

Neerlandts Brafil niet te midden van hondert koppen : (wacr onder de loo.

clkanderen gefchcidcn wiert-, dewijl in
j

Brafilianen van 'P<j;vï/^<7, onder kapi-

den winter-tijt daer qualijkom de zuid tein Pietcr Tottt, die na gekomen wa-

tc varen was,) zoo zochten de geweke- 1 ren,} van het Re^ift'te fcheiden , en re

nen uit de Vergea hunne macht by een
|
lande zoo bcdektclijk te trekken , dat

te brengen. En om des te meerder en 1 des vyancs troepen van fijn uittrekken

1 z en
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en voornemen gjéen kuntfchap zouden Des avonts, den tweden van Hooi»

kunnen bekomen. Hy wasbclaft zoo- maenc, bequamen de Hoj;e Raden tij-

danige orde te (lellen , met embufcade ding, van Kapitein Blaer uit Mongi-

oflage , op de meefte begingbare we- o^pe, waer by hy berichte , dat hy zien

gen te maken , dat hy eenige gevangen zou , des vy ants troepen aen te taften

,

zou mogen in handen krijgen , ora te
j

daer hy dezelve zou vinden,

veten, waer Johan Fernandes Vteira \
Den derden der zelver maent, be-

en zijne makkers , en waer het volk,! vondhy zich mee zijne troepen x.tJga-

uit de Bahia gekomen, en d'opgcftane

ingezetene zichonthielden, als ook de

fterkfe der zelver. Hem was byzon-

dcrlijk acnbcvolen, d'ingezerenen ten

platten lande, die geen tegenweerde-

den, niet re befchadigenj maerdie by

hunne have en goederen , als onderda-

nen van onzen Itaet, te laten geruft en

(lil zitten: macrallcde genen, die hy

metgeweer ontmoeten zou , als vyan-

den aen te taften en zien te bemachti-

gen. De genen, dieopgeftaenen ge

weken waren, en pardon quamen ver-

zoeken, zou hy hun geweer afnemen,

en hen na het Rcijiff zenden : doch

hen op wegh voor al'en overlaft be-

vrijden.

Bywién Ook ordonneerden de HoogeRa-
Hans be- den den overftcn Haus, dat hy, om
fich^' dit hooftftuk te volvoeren, zoo haeft

hetmoghelijk was, met al datom de

Zuid uit de garnifoenen kon gelight,

en zoo veel eenighfins zou kunnen

vermift worden, na de Vergea zou af

komeu) om hem met de troepen onder

kapiteyn Blaer te vercenigen , en alzoo

der rebellen maght, en de aenrechfers

der oproermakcrs, daer die zich zou

den mogen vinden, aen te taften, en

d'ontllane muicerye en gerezen op-

(lant te dempen en ftillen, en gantfch

NeerlantCch Brafil wederom in ruft te

(lellen.

Den eerften van Hooimaent wiert

vereeni-

geo.

TUftl.

d'Overfte Luitenant Haus vcrwit-

tighde de Hoge Raden by bneve, van

den vierden van Hooimaent, des mor-

gens, uit StAntonio, dat hy, om de
Vergea te verzekeren, zich na Mo-
riheka zoude vervoegen , om aldacr

eenigh verfch volk en orde te ver-

wachten : dat hy den luitenant Flem-

mingmet eenigh garnifoen in Tojuka
hadde gelaten, om die Fregefie in ge-

hoorzaemheitte houden. Ook had hy
een compagnie Brafiliancn in St. An-
tonio gelaten , om dat geweft te be-

vrijden. Voorts bevond hy zich met de

reft van het volk m de zuikermolcn
f^elho, ora van daer voort na Moribeka
te vertrekken : alwaer hy d'orde der

Hoge Raden zou verwachten , wat hy
vorders byder hantzou nemen.
Ten zelven dage hadden d'ingeze- d;,

tenen van Goyana zich fterk op het Gojnm

huis van defchout Lijlry gemaekt, om kcjfjj^'^^
' hen tegen allen tegenval te mogen be-

fchermen. zy verzochten ten zelven

tijde, by brieve, aen de Hooge Raden,
veertigh musketten,om d'ongewapen-
de te wapenen, die de Hooge Raden
hem ook toezonden, en fchreven te ge-

lijk aen Servaes Karpenrier,met laften

bevel , by dren voorval, het zy met ge-

moede of met gcwclt, het geweer van
de Portugeze ingezetenen in te trek-

ken, omaldaermecfter te mogen blij-

nenn

bydeHoogeRadeninberaetgeleit.-of ven: ten welken einde hy ook alle

mennocheenigeperfoonen,die meeft - Nederlanders , zoo veel hen doenlijk

verdagt wierden,van denopftant ken- was, zou zoeken by een te houden,

nisgchad te hebben,diendc in hechte- Doch Karpentier fchreefdaer op van

nistcnemen,danofmen generalijkden
|
dtn elfden weer te rugh , dat hy zien

genen, die het vcrzoghten,fauvegardc I zoude 'Portugeze ingezetenen met ge'

zon verleenen. Hierop wier befloten,

om geen meerder beroerte te veroor-

zakcn,(naerdien te beduchten waS)dat,

op het in hechtenis nemen van meer

perfonen.d'ingezetenen het platte lant

algemeenelijk zouden verlaten^ gene

moede fontwapenen : dewijl hy geene

macht hady om die daer toe te kimnen

dwingen.

Volgens fchrijven van den zel-

Servaes Karpentier j aen de Hoo-
ge Raden , van den elfden van Hooi-

perzonen meer in verzckerheit te nc- maent deszelvcn jaers, was ten dien

men : maer fauvegarde te geven aen tijde in Goyana alles noch in ruft

alle de genen, dic dezelve begeerden.' en ftilte; maer de Brafilianen, in het

door-
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.doortrekken na heteilant/r^wör/i^z, 1 Ten vierden : dat de vrouwen en

hadden verfchcide Portugefe ingeze- ' huisgezinnen uit hare fazendas ver-

tenen , rot hun grote misnceging, uit-
!
trokken zijnde, die haer by d'onzen

geplondcrt, met tegenftaendc , dat by

hen ernftelijk verboden was. Doch
men kon ren dien tijde, zooveel ge-

zaghoverde Brafilianen niet hebben,

van de negers , als bcdeckte verfpie-

ders,diendcn,om haeic alle kontfchap

aen te brengen , de rebellen des re min-
der kennifle van on7£ aenflagen en uit-

Na alle deze redenen wel overwo-
gen te hebben , w^err befloten , een

plakaet daer over te maken , dat aldus piakaet

luide

:

«Jacr °^^t
gemaekt»

T~\ E Hooge endc Sekrete Raden »
•*-^in Brafil, uit den naem ende»
\'an wegen de Hoogh Mogende,»

ven cenige Portugefe ingezetenen, die

onzen ftaet toegedaen waren, den 5.

Julii den hogen Raden te kennen , of't

voor donzen bydie gelegentheit niet

geractzaem zou zijn, alle de vrouwen
en kinderen van de rebellen of opge-

ftancPortugcfeUj uit hare fazendas te

doen vertrekken, om die na hunne
mannen te jagen.

Hier op wierden de volgende wigh-

tige redenen in confideratie en be-
kindeten trachting bygebracht.

g"vckl-' Eerftcl ijk, 2,00 wanneer d'opgeftane
nePortu-Portugefen hun gantfche huisgezin-

hcn^zj
"' ^^^ by zich hadden,zy alsdan ongelijk

doen ver- meer lijftocht tof hun onderhoudt
«re ken.

souden van noden hebben: waerom

Ofmen
de vrou-'

\Ten en

alsvoorhene, naerdien hunne opper-
!

gaende troepen zouden hebben

hoofden zich lieten voorftaen , op het

befcheit uit het vaderlant, by de Ver-

gaderingder XIX. toegezonden, dat

iy hu neigen volk hadden te regeren

,

zonder iemant andcrs,3lsde Hoge Re-
gering te hebben te gehoorzamen.

Nadien nu d'afgevallc of weggcwe-

ke Portugezen doorgaens hunne vrou-

wen en huisgezinnen in hunne huizen Heeren Staten Gcnerael der Veree- a
en fazendas, tot haer groot gerij f en !

nighde Nederlanden, Sijn Hoogheit ,»

gemak, en tot meer en meerder ver- !
denHeere Prince van Oranje, en de,»

herding in hare rebellie, lieten zitten. Generale Geo£troyeerde Weft-Indi- ,»

op betrouwen van door d'onzen niet
j

fche Compagnie , allen den genen „
te zullen belcdight worden , zoo ga- die dezen zullen zien ofte hooren Ie- ,j

zcn,Saluyt. Doente weten: devvijle,,

vele van de gene , welke fich reets by „
de drie rebellen, Joan Fertjdndes ,t

Vteira, i^ntonio Kavalkanti,en Ama- ,j

dor d"Araoujey\izhhtx\ vervoeght,ende ,>

dien volgende mede tegen defen Staet ,j

haer hebben opgeworpen , hare vrou- ,»

wen, kinderen , ofte andere familie in ,1

hare huifen gelaten : waerinne zy ook ,»

als noch zijn verblijvende; zooifl:,dat,,

hareEd. by dezen wel expreflelijk zijn ,»

waerfchouwende, dat alle vrouwen,»

ende kinderen , 't zy dan dochters ofte ,*

zoonen, wiens mannen ofte vaders ,»

haer met de voorfz. rebellen hebben „
vervoeght, binnen dentijt van fes da- „
gen na de publicatie dcfesjmcde uit ha- „

zy genootzackt zouden worden, des re huifen ende by hare mannen ende „
te eerder den voorraetjdienzy van bee- vaders zullen hebben te begeven, en,,

ftcn en farinha hadden, opt'eeten ,en i
hun zonder dezelve niet laten vinden, ,,

naandereoorden te vertrekken,
|

om niet te vervallen inde inconve-,.

Ten tweeden, zouden zy, wanneer
|

nientien, gewoon uit zulke rebellyen,,

zy hun:ie vrouwen en kinderen by zich
j

en oproeren t'ontftacn. Te meer ook, „
hadden, ongelijk meerder vreze heb- 1 alzoo hareEd. niet van meeninge zijn „
ben, om van d'onzcn aengetaft te wer-

|

dezelve in hare fauvegarde te nemen, „
den : dewijl zy met dezelve niet wel noch te protegeren : en zullen ook alle „
zouden kunnen wijken

Ten derden, zijnde met vrouwen
degene, die reets brieven van fauve- „
garde van hare Ed. hebben bekomen, „

en kinderen , en haer gcvolgh belem- indien zy iemant van zoodanige vrou-,,

mert, zouden zy hunne legerplactfe wen ofte kinders, of der zclver goede-,,

des tebczwarelijker kunnen verande- deren in hare huizen logeren, ofelders „
ren, en zich na de voorvallenen gele- ' opharelanderycnvcrftckenofverber- „
gentheden moeten fchikken : waerom ' gen , door al zulk doen, mettcr daet „
fy zich ook des te minder zouden kun- ! vervallen van hunne fauvegarde , ende „
nen bedekt houden. \

in gelijken ftact, met de voorfz. vrou- „
1 3 wen
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bleken is, dat Jo^n Fernandcs yieira, iji, '\wen en kinderen geftelt zijn ; Wel ver-

3, ftaende nochtans, tenwaredc voorfz. '
Antonio KavaJkanti, Amador d'A-

j» mannen en vaders binnen de voorfz.. ' raotije^ dengczwoorencetvangetrou-

j) les dagen t'liaren huize weder keer- ' wigheit ter zijden (lellende, zich zoo

}> den,envanhaer Ed. haer pardon qua- 1 ver hebben verloopcn, dat zy, een ge-

}5 men re verfoeken. Aldus gcdaen en ruimen tijt geleden, haer rot een con-

53 gerefolveerttervcrgaderinge van hare fpiratic tegen onzen Staer hebben be

j) Ed. de Heeren van de hoo<Te en Secre-

sjreRadenlnBrafiI.

geven , cnde door de Freguefien van

onze conqueftcn, aen verfcheide in-
**

woonders hare brieven hebben afge-

Des jaers zeftien hondcrt vijf en zonden, en die tot oproer en rebellie

vcertigh haddenzichjby voorval van !aengeport, volk by een vergadert, en

der Portugefen opftanr, vele Neder- lalsnochtrachrenby een te vergaderen,

landers en Portugefen : als ook on- '
om haer verraderlijke wapenen , tegen

trentdeduizentBrafdianen, te weren den Staat reets aengencmcn , te ver-

drie honderten negen en zeftigh man-
I

meerderen, de getrouwe ingezetenen

nen, en de overige vrouwen en kinde-

ren, uit vL'rfcheide /^/i;/f<^?/ of dorpen

vanhetvafl:lant,ophcteilant Itarna-

rikahcgQ.\cn , om aldaer tegen d'op-

geftane Portugefen en vyants troepen

verzekert te zijn. niet alleen met de doet hebben ge-

Aengexicn nu ditcilantvoor onzen
\

dreight: maerook van 'tleven terdoot

(laet van groot belang was, zoowiert
j

gebracht, en dezelve moordery ook

metgewelt hebbengedwongen, ende

doen dwingen,om die met haer , ende
hare fcdicicufe faftien te voegen -, felfs

in zulker manieren, dat zy eenige van

de voornoemde trouwe ingezetenen

j»

j»

51

»

>»

)>

)>

>>

3>

'1

J>

in Hooimaenr, om alle voorvallende

zaken,ten dien fte van de Kompagnie,

te beter te beleiden , Balthazar van

Dormont, Ract vandcFinantie, als

Direkteur der waerts gezonden. Des-

reets hebben begaen aen verfcheide „
perfoonen van de Nederlantfe ende „
Brafiliaenfe natiën. Als mede dat zy „
ter publijke plaetfen hebben geaffi- „
geert endoenaffigercn, papieren van „

gelijx zou hyook over her gebiet van inadecligen inhoudt voor alle ingezcte- „
Jguarufa, als naeft gelegen, hetgezag ! ncn van dezen Staet in 't generael ende,,

hebben.
j

particulier, en dat onder hunnen naem „
Den vijfden van Hooimaent des ende opgeraepten tirul van gouver- „

zelven jaers, wiertbedoten, een pla- neurs van dezen oorlogh (of betepge- „
kaette doenvervaerdigen, daer by de ' zeit,trouwIoze rebellie) misbruikende „
acnrechters en belhamels van de be- ook daer inne de Goddelijke Majefteir,,

roerteenopn:ant,als7ö^^« Fernandes ende providentie: verders noch ver- „
Vieira <,tj4nton'ïO Kavalkanti ^ en A- fcheide andere misdaden gecommit-

,,

tnador d'Araoii/e , by namegenocmt, teert hebben: met welke zy haer ge- „
en verklaert wierden , lijf en goct ver- nocghzaem zijn verklarende begaen »,

beurttehebben,engeltophunIijf ge- te hebhen' O imen Ufa Majeflatü.
^^

ftelt, voor de genen die hen levcndigh Sooift, dat haerEd: niet langer hebben „
of doot te leveren wiften, om zich by konnen flil ftaen: macr dezelve Joan yy

voorvallende gelegentheit van zoo- ;
Fernandes Vicira^ AntonioK avalkan- „
f;,en Amador d'Araouje y ook willen „
verklaren, gelijk zydie verklaren by „
dezen, voor vyanden van dezen Stact, „

„ T^E Hoogc ende Sckretc Raden in perturbateurs van de gemeene rufte, „
,,

-*-' Brafil,uitdcn naem ende van we-
, bedervers van de goede ingezetenen, „

„ gen de Ho: Mog: Heeren Staten Ge- rebellen regens hunne wettige over- „
„ nerael der Vercenigdc Nederlanden, heden, vervallen van alle rechten ende „
„ Sijn Hoogheitden Heere Prince van

^

vryheden, verfteken van hunne goede- „
„ Oranje, en de Generale Geoftroyeer-

1 ren , ende fchenders van de hooghftc „
3,de\Veftlndifche Kompagnie, allen Majefteit : ftellende niet alleen haer,,

,jden genen, die defen zullen zienofre: Hd. vry ende geoorlofr aen allen cnde „
„ hooren lefen, Saluit: Doen te weten, een ieder, dezelve Jonn Fernandes yy

„dar,alz.oohare Ed. conftcertcndcgc-i Fiehay Antonio KavMkantiy ende,,

Ama-

Kgcnde danigh piakact te dienen.

^'<^'|^^' Dit plakaet luide aldus
«r els det ^

bc roeree.
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3, Amador d'Araoujei gevangen te ne-

„ men, ofvan 't leven ter doot te bren-

„ gen : maer ook belovende aen den, of

„ dien genen , welke aen de Generale

„ geodfroyeerde Weftlndifche Kom-
}, pagnie een dicnft zal doen , van een

j, van de voornoemde verraders leven-

j, dighin handen van dejufticie te leve-

„ ren,een vereeringe van duizent Karo-

3, lus guldens, ende aen die gene, die een

„ derzelver het leven zal benemen ,de

j, fommavan een duizent Karolusgul-

„ dons , en noch daer en boven pardon

„ en vryheir, indiende vanger ofteom-

„ brenger ecnigh deli£t mocht hebben
jjbegaen: daernochby doende» indien

„het een flave ware, die het voorfz.

„ werkquame uitte voeren, hy boven

„ dien zijn vryheit zalgonietcn. Mede
„verbiedende haer td. wel ftrengelijk

„ by dezen aen alle ingeferenen van de-

„ fen Sraer,van wat qualiteit, natie , of

,, conditie die zouden mogen wezen,

„dat niemant fich zal vervorderen de
„voornoemde drie rebellen metwape-

j, ncn , vivres , geit , volk , ammonitie,

,,raetof dattte alïïfteren; dat niemant

„ haer zal herbergen , verbergen, adver-

„ tentie doen, nocheenigecommunica-

3, tie of correfpondentiemet haer hou-

„ den , op poene van te incurreren het

„ fclfdê Crimen lafe Majejlatüyzn voor

„ zulke mifdadersvervolght en geftraft

j, tewerden. Aldus gedaen, &c.
OndcrtuflTchen de Hooge Raden

HoscRa- alle hunne macht regen de rebellen

flu?ten uifmaekten,cn uit alle berichten der

gezimen gevangenen kuutfch^p kregen, dat de

h^izc
^^ rebellen , boven de troepen uit de Ba-

zenden, hia over Rio S. Francisko , te lande na

hun roe getrokken, een groote vloot

tot hun iekocrs van daer verwachte-

den , zoo befloten zy, en de Raden
van den gerechte , den 29. van Zo-

mermacnt, gezanten met een berk

na de Bahia, aen den gouverneur

Antonio Telles da Silva te zenden ,om
aen hem te vertoonen, hoe Kamaron
enHendrik'DiaSi met hunne byheb-

bende troepen, vyantlijk in Neder-

lantfch Brahl gekomen waren: zijnde

zy perzoonen, die onder zijn gebiet

ftonden. Al het welk ftrekte recht te-

gen het verdragh, tuHchen zijne Ma-
jen:eit,de koning vanPortugael, en

Hooge Mogende Hcercn Staten Ge-
neraelingegaen.

N T-R Ë I Z Ë. 8^

I

Hier toe wierden by de hoge Raden '^'^ ^^U

gekoren Balthafar van der Voorde, v.ln 'dec

Raet van Juflitie,en kapitein Dirk van Voordé

Hooghftiaten, die teen als oppcrhooft Hooöh.
over het het fort aen de kaep van Sint ftraceb.

Auguflijn gebood , en den vierden

van Houimaent byde Hooge Raden
van daer ontboden wiert, en aen wiens

trouwheit toen by niemant getwijffelc

wiert. By zijn afwezen had bet gebiec

over de Kaep zijn vacndrigh Barent
van 'Ttchlenhorgb. Hen was tot Se-

kretaris Fran^ois Krijnen Sprtngap-

\fe/, en tot edeWuiden Gerra "D/t k/z.

I Laek , Alexander Sohe , en Jakob
SweertSf toegevoeght. Himtj^

Zy waren , volgens hun bericht-
[['j|"f

,

fchrift, gelaft, den gouverneur voor te

dragen de gelegentheit van den op-
ftant,en van d'aeurechtcrs, die denzel-

ven veroorzaekt hadden : als ook vaa
het fckoers, den rebellen over Rio
S. Francisko te lande toegekomen,dic
onze ingezetenen voornamelijk daef

ingefterkt en aengemoedigt hadden

:

alzoo zy zonder hoop van byftanC

zulx niet zouden hebben aengevan-

gen.

Zy hadden ook na des gouverneurs

voornemen te vernemen : daer benef*

fens te bcgeeren en verzoeken, dat hy
Kamaron en He?jdrik'DiaSy met hun.

troepen uit Neerlants Brafil, en der

Kompagnies landen te rugh ontbie*

den, endoen vertrekken zou, en daer

over ftraffen.

Wanneer zy gene behoorlijke vol-

doening zouden verkrijgen , 't zy de
gouverneur niet wilde verflaen toe

het uitgeven van openbare plakaten,

zending van eencn acnzienelijken be-

velhebber, om dat volk te herroepen^

ofanderfins,en dat voor hunluider ver-

trek gene efteden van zoodanige de-

voiren ofwaerfchijnelijke apparcntié,
hen quamen te blijken

, zoo zouden
zy wel expreflèlijk protefteren over
alle fchaden, roven en moorden, die

onze goede inwoonders, zoo Ncer-

landers, Portugelen, als Brafihanen,

door djen inval van dai vreemt volk al-

reets geleden hadden, en noch zouden
lijden.Daer neftens xouden fy den gou-
verneur verklaren » zulx voor een

openbare vyantfchap op te zullen

nemen, en hunne meefters daer van

te verwittigen, om de gdcdenc fchade

te
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als gezwore trouwe, heimelijk onder héri'

8S

te vcfhalen op zoodanige wijze,

Ev geraden ourdeelden. Voorts had-

den zy te betoonen , dat d'onzen

zichontfchuidigh wilden houden aen

hadden gcpraktilèert en gefmect een

pubhjke revolte, of openbare afval eii

opilant in Ternambnko en andere

d'onhcilcn en rampen, die zouden ko- plactfen , fchriften laten omdragen in

men t'ontftaen uit de middelen, die ,
de huizen van hunne getrouwe vrien-

d'onzen, uit de weigering van dit hun !
den,omby hungctekenten bezworen

verzoek, gedwongen mochten wer

tien, tot hunne befcherming, by der

hantte nemen.

Zy zeilden den negenden van

Kooimacnt, des jacrs feftien hondert

vijf en veertigh , met het fchip de gul

te worden , en de wapenen by de haiic

hantte nemen, zoohaefl: hun eenigh

fekoers of hulpe van buiten moghc
toekomen. Dat in het begin van Bloei-

macnt Kaniaron en Hendrik 'Dia^ft

met hunne Brafilianen cnNcgros,néf-

de Ree , van de rede \oor het Re^iff fens andere Portugefen , gewapent in

vanPernambuko, enquamenden ze-

ventienden inde Bahia, ontrent den

middagh, te landen, en wierden door

verfchcide Portugcfc officieren bin-

Parnambuko waren gevallen. Zoo
hacfl: de tijding van hunne komfte be-

kent was, hadden Joan Femando
Vieira , Antonio Kavalkanti , Ama-

nenfchcepsboort verwcllekomt. Xy^dor d^t^AraoujCy en andere Portuge-

fen , zich uit hunne huizen geabfen-

teert en fchuil gehouden : vele mwoon-
dersbyecn verzamelt, zommige met

den gou-deden door de zelven aen

verneur, Antonio 'Telles da Silva , ver-

lof, om aen lant te mogen komen, ver-

zoeken: alzoozy, volgens laft van de
j

wille, en andere met gewelc : openbare

Heeren Hooge en geheime Raden,

cenige punten aen hem voor te dragen

hadden.

Den achttienden , des middaghs,

!

plakatcn aengcflagen : zich intitule-

rende «ie uverneurs en beftierders van
denoorlogh, wegens de vryheit: en
zich verltoutende, zöo onrechtveer-

wierden zy door den overften luite- 1 digh bedrijf tegens hunne wettige o-

n^nt Andre Fidal^kiipimnTedro Ka' verheden aen te vangen, door het fe-

valka?2n, 'en a.ndcrc officieren, in een

brigantijn van boort gehaelt, en na

het paleis geleit. Na het afleggen

dereroetenis, en overleveren van de

geloüfnis brief aen den gouverneur,

zeiden d'afgezanten , dat zijne Ed.

dacr uit verflaen zoude, hoe zy in

koers van die vreemde troepen. Wel
ontbraken de Ed. Heeren hooge Ra-
den, door Gods genade , geen midde-
len, om hunne getrouwe dienaren en

onderdanen in vrede en geruflheit te

bewaren,den begonnen opftant vorder

te ftutten, en d'oproerigcn met zoo-

commiffieen laft hadden, cenige pun- ! danige ftrengheit te ftraften, als dier

ten met zijne Ed. re verhandelen: die
i

gelijke verdienden. Maer nacrdien

fy bereit waren terftont nader te fpeci-
j

haer Ed. niet konden begrijpen, uit

ficercn, en van ftuk tot ftuk voor te

ftcllcn : ofwel op zulken tijt en ftonde,

aljzijnEd.T-oudegtlicven te bepalen, quade genegentheit van deze muite-

Na de gouverneur van zijne zijde lingen tevoedencnte verfterken, zoo

ook de groetcnis had afgeleit, en ge- konden 7.y ook zwarelijk vinden , in

lukwcnlching, tot welvaert en voor- 1 wat voegen dezelve te bejegenen wa-

wiensorde of laft dit volk in den tijt

van vrede, gekomen was, om de

fpoedige regccring der Heeren hooge

en geheime Raden gedaen, en de ge-

ren.

Hare Ed . en alle hare onderzaten

loovcnis-bricfoverlezenhadjzeidehy, ' waren gancfchel ijk verzekert, wegens

wel bereit te zijn, d'artijkclenhcnme- d'Ed. geboortevan zijn Excel., zijner-

de gegeven,

hooren.

datelijk te willen aen- varene wetenfchap in het ftuk van
ftaet, en oprechte correfpondentie van

Xfalten
Waer op d'afgezondenendengou-

'
vrede en ecnigheir, die zijne Excell.

üaTacn- verneur mondeling voordroegen: hoc altijt hadde gebruikt , dat nooit by

cenige Portugeren,ondcrdanen van de zijne Excell.zoude worden gedooght,

Ho: Mo: Heeren Staten Generacl der dat zijne onderzaten dengenen te

verecnighde Nederlanden ,uiteenige
,

hulpezouden komen, die zich tegens

hunne overhedca zouden wiHen op.

werpen,

a;:n jen
gDuver-

iieur bc-

ki-iic.

quade genegcnthcden, tegens hunne
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Werpen , en infpannen. Ja, eer zou

j

tot eene ^uOhjkerevolte zijnuitgebroo-

Brief van

de Hoge
Raden
aen den

gouver-

neur An-
tonio

Telles.

zijne Excell.alle middelen aeuwenden,
om zoodanige onheilen en onbehoor-
lijkheden re verhinderen.

Ten dien einde hadden d'Ed. Hee-
ren hooge en geheime Raden hen af-

gezonden, om zijne Excell. d'over-

komfte van Kameron Jen Hendrik
"Dias , met hunne troepen , bekent te

maken, en te verdoeken, dat zijne

Excell. zoude gelieven, dac volk niet

alleen re verbieden, den zeiven muite,
lingen met hunne wapenen niet byte
ftaen : maer zelfs ook te beveelen , uit

Fernambiiko en andere kapitanien te

vertrekken, op dat die , hen van zoo-
danigh; fekours ontbloot vindende,
zich tot hunnen vorigen plicht en ge-

hoorzaemheit zouden keeren , en de
bontgenooten de vrede en eenigheit

mogen genieten, die by vormelecon-
trailcn , tuflchen zijne Majefteit van
Portugael, DonJan de vierde, en de
Ho:.Mo: heeren Staten Generael

, ge-

maekt en befloten was.

Het welk haer Ed, ook fchriftelijk

van zijne Excell, Antonio Telles da Sil-

V*? verzochten , volgens den brief van

de heeren hooge Raden , die by d'af-

gezondenen daer op overgelevert

wiert,en aldus luide.

LJ óe volkomen het be(lant tuffchen
-

fijne Majefteit van Portugael^

Don'Joan de vierde , en de Ho: C^lo:

Heeren Staten Generael der vtreenig-

de Nederlanden beveftight , by hunne

onderzaten van deze kapitanien , in

alle artikelen en leden onderhouden tir,

ü uwe Excell. door corre(pondentie^ by

brieven en gecommitteerden ^ geblee-

ken, en moetfulxgetuigen een ieder^die

of uit de Bahia^ ofandereplaetfen in

deze kapitanien aengekomen zijn.

Immers daer is niet een^ die den min-

ken
f en zich met "wapenen tegen dezen

Staet hebben verfierkt , zoo haefi Ka*
maron en Hendrik Dias , met hunne
Brafilianen en Negros , nejfens'andert

'Tortttgefen uit de Bahia, onverwagty
builen licentie, zonder eenigh verzoek^

tegen aller volken recht, in deze kapt.

tanien zijn gevallen, hunne maght en
wapenen met deze gerevolteerde heb-

bengeconjiingeert , en dezen Statt een

oorlogh aendoen, niet als eerlykefolda'

ten, na cofiuyme van Europa, maer als

fchelmenen moordenaers-, zookonnen
wy echter nietgevoelen, dat dit vreemt
volk, door ordre ofgedoogen van hoog.

gemelteMajefleit, of uwe Excell te.

gens ons,hare bontgenooten, dmdanigh
werk zoude hebben aengevangen.

God lof, ons ontbreekt gene macht , om
die gerevolteerden tot hunne vorige

plicht en gehoorzaemheit te brengen^

het vreemt volk te verjagen, tngeheel-

lijck re verdelgen.

Nochtans , om alle de is^relt te be.

toonen , hoe zeer wy als noch genegen

blijven, de hooge aenmanninge en re-

commandatie van onzeprincipalen,tot

onderhouding van het bedant , tegens

fijne hooghgemelte CMajefieit en syne
onderzatenfachtervolgen : dat mede
geweert werden de fimfire bedenkin.

gen , die andere koningen
,
princen en

potentaten^ uit den invalvan dit volk

voornoemt
.,
zouden mogen afnemen:

maer volkomen blijke, dat zijne Hoogb
gemelte CHajefieit en uwe Excell.fich

van deze revolte vry heuden,en bewe-

zen werde, dezelve met te hebben ver-»:

oorzaekt , noch te willen \voeden , Soo

us, dat wy uit den 7iaem en vayi wegen
hare Ho: Mo: de Heeren Staten Gene.

nerael,fijne Hoogheit den Heer e 'Prin.

ce van Oranje,en d'Ed.Heeren bewint.

hebbers der GeoÜroyeerde Weftindi^

fienjchijn van inbreuk fal doen blijken. ' fche Compagnie, by dezen aen uw Ex.
Reciprocelijk is zulx ook altijt vanfijne
hooghgemelte Majefteit, en uwe Exc.
voor zeker en va^gehouden.

Ook heeft men noit konnen gelooven^

dat uit dejfelfs naem tegens zooformele

contraleen zoude werden gedooght,

by iemant van hare onderdanen iets ge-

attenteert te worden.

En hoewel eenige Tortiigefen, on-

derzaten van hare Hoog Mog. , hare

gezwore getrotiwigheidt vergetende.

ceü. committeren deperfoonen , de Hee-^

ren Balthafar vander Voorde , Raet

vanjufiitie, en Diederik van Hoogh-
ftraten, KapiteynCommandeur van dé

fortrejfe aen de Cabo van S. Aug uftijny

met lafi en volkomen orde, om aen Uw
Excell. deze voorfchreve punten voor

te dragen,en te verzoeken uit den naem
als boven, dat Uw Excell. gelieve, op

d''aenkomfie van deze onze gecommit^

teerden, zonder uitftel, by openbare

rti ^lak.
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plakkaten , ofandere conpingtrende

middcUn , m een dagh uit de limtten

Tan defe kapitaaien te doen vertrekkeny

den 'voornoemden Kamaron,Henrique i

Dias, en andere hoofden , met alle den
\

venen^ die zy onder haer zijn hebben- 1

dey met alle viguetir doenjlraffen , en
\

tiiet obedierende, dezelve verklaren >

voor vyanden van zijne fJMajefleit :
j

alzoo 'iVy met konnen vinden , dat hare

Ho: Mo: zijn Hoogheit^de BeenTnnce

vanOranjeyd'Ed. Meeren be-mntheb-\

heren voornoemt, in eenige ayidere ma- 1

nieren^ dies aengaendejoe^oorlijkefatii-
'

fa^lie kangefcbieden: die wy nochtans

•uanw^'e Excell.zijn ver'-juachtende.

Onder ftont,

Uw. Exc. toegedane vrknden.

Terzijde,

Reetjfden 7- Jul. 1640.

En was ondertekent,

Hendrik Hamel.

A.vanBulIcftraten.

P.J.Bas.

J.van Walbeek, en

Hendrik de Moucheron.

. ^.« De gouverneur antwoorde op de

des gou- mondelinge voorftel der afgezonde-
vcrncLirs

„en, noit de minfte kennis van zooda-

monde- nige revolte en opftant gehad te heb-

iC^rft 1
^^"

'
^^^' "^'" ^^"^"^ ^''"^ ^'^^^ eenigh

dc^afge- volk,tot byftant of vei-fterking,gexon-

aonde- den te hebben. DatdeBrafilianen en
™"'

Negros, door laft van zijne Majefteir,

waren afgedankt , en dezelve ,
gelijk

'

ook d'andere Portugeren,die dezen

muitclingendehant boden ,zeer wei-

nighmolten zijn, en alleenlijk zooda-

nige, die inde Bahia gezondight en

misdacn hadden , zijn ongenade alzoo

zochten t'ontvluchten- gelijk ook wel

ecnif^en uit Pernambuko in de Bahia

üengekomen waren.daerovcr hy even-

wel geen quaet vermoeden tegen de

!

Ed.Hecrenhoogc Raden opgenomen

had.

Hem was, zeide hy, acngcnaem te

verftaen,de vcrzekertheit, die haer

Ed. betoonden , over zijne trouwe en

vaftc corrcfpondentie , in het onder-

houden van het beftant tuflchen zijne

MajefteitvanPortugaelendeHo.-Mo:

Heeren Staten Gcnerael befloten. Haer

Ed. geliefden verzekert te zijn , dat hy

A E R D I G E

in her minde regen het beftant nier zou

doen, om zijn leven by zijne Majefteit

niet in gcvaer te ftcllen. En als hy wel

zulx zou willen beginnen , dan gene

Brafilianen of dieigelijke middelen

behoefde te gebruiken : dewijl hcni

andere en zekerder niet ontbraken

:

Maer hy had echter tot zulx noit ge-

dachten genomen : niet tegenftaende

hem wel redenen byde Nedeilanders

waren gegeven: alzoo 2,y by dit beftant

een fchip, uit Fortugael komende , op
zijne havens hadden verovert, en na

het Rc^ift^ van Pernambuko gezon-

den. Doch de Portugefen hadden door

hunne kloekheit,de Nederlanders ver-

meeftert, en in de Bahia gebracht,

zonder regens hen eenige ftrafte ge-

vülghtwas.

Hy was ook wel van hun waenge-

loovc en quade achterdocht verzekert,

die de hoogc Raden tegen hem had-

den } alzoo zymoghelijknu weder-
om, als voor dezen , hunne gemagh-
tighdcn gezonden hadden , meeft uit

inzicht, omzijn macht, en het geen

daer mocht omgaen, te vernemen.

Doch hy zoude zijne raet doen
vergaderen, den brief onderzoeken,

doorlezen , daer op nader antwoor-

den, en, volgens verzoek van de Hee-

ren hooge Raden , hen op 't fpoedigfl:

afvaerdigen.

Hier mede rees de gouverneur uit

zijnen ftoel op : en namen d'afgezon-

denen hun affcheit, en voeren na
boort.

Den negentienden , des morgens,

wierden d'afgc2,ondenen door een lui-

tenant van boort gehaelt, en ren huize

van denoverften \uner)zm,'Pcdro Ko-
rea de Gama, gebracht, diehen,nef-

fens i^ndre Vtdal, en Vvnlo de Kun-
ha-, des middaghs op de maeltijc ont-

haelde.

Tegensden avont wierden d'afgc-

zondenen na het paleis geleit : alwaer

hen door den fekretaris vanden gou-

verneur wiertaengedient,een weinig

gcdults te willen hebben: zijnExcell.

was bezigh , met de brieven t'eindi-

gen.

Na eenigh wachten , wierden d'af-

gczondenen by den gouverneur ge-

leit, die hen mondeling het volgende

yoordroegh.

Den inhout van den brief, by d'Ed.

Hccren
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Hecrcn hooge en geheime Raden aen
hem gefchrevenjte hebben verftaen,

en bevonden over een te kernen met
den voorftel , aen hem by d'afgczon-

dcnen,daeghste vore mondchng ge-

daen , daer in hy inzender heit twee

punten bemerkte.

Het eerfte washacr Ed. verzekcrt-

heic.die de hooge Raden veiklaerden

te hebben, wegens zijne bewezen cor-

refpondentic , tot onderhouding van
het beftant, tuflchen zijne Majelteit

vanPortugael,en de Ho: Mo: heeren

Staten Generael , gemaekt : en haer

Ed. vafl: betrouwen, dat hy geenfints

die aengevangc revolte en opftant

veroorzaekt , noch d'opgeftanen met
eenigh volk verfterkt had : het welk
hem ten hooghften aengenaem was te

hoorcn. Dies verzocht hy, darde
Heeren hooge Raden daer van altijt

geliefden verzekert te blijven : want
by hem noit geen inbreuk tegens het

beftant zou gefchicden , nochcok in

gedachten worden genomen , noch
gedooght by iemant van zijne onder-

zaten iets ter contrarie ondernomen te

worden.

Hoeweide Nederlanders , zcide hy,

het beftant in verfcheide adten en han-

delingen alreets gebroken hadden : als

door het innemen van Angola., S. Tbo-

tné, Marinhao , door het pionderen

van Tedro Cefar Mines -, die gevangen

zijnde , zeer fchandelijk wiert, tegen

qualiteit vaneen gouverneur, en per-

foon van zoodanige afkomllc, die

door het ontvluchten , zich in de bof-

fchen heeft moeten onthouden en ver-

bergen.

Dcsgelijx hadden de Nederlanders

een fchip , uit Portugacl komende, op
zijne havens aengedaenen verovert.

D'inwoondersvan 'Parnambukoen

ind'andere kapitanien , hadden ook
gene kleine redenen van klachte. Hy
had uit verfcheide brieven dikwils

verftaen, de opgcraepte en vaifche be-

fchuldiging, die de joden tegens hen

voorgaven, en hoe zeer dezelve wier-

den gelooft : dewijl de Portugefen,

uit oorzake van dufdanige befchuldi-

gingen, voor eenen tijt zich hadden
vertrokken ,• latende hunne vrouwen
en kinderen in hunne huizen.

Men had ook tegens hen de Tapo-
yers gebruikt : en onder andere mis-

N T- R E I Z E. '^i;

handelingen, een armen h^remijt of
kluizenaer opgehangen.

De Heeren hooge Raden hadderi

altijt getoont, hem verdaght rehou-
den,alzco in de vorige ambaflade, als

kapitain Hooghftrate wel wifte', het

voornaemftc deflèin en ooghmcrk
was gewecft, zijn macht en voorne-
men t'onderzccken.

Men geloofde ook, dat Andre Vi'^

dal/Panlüda Knnha, en andere ofii-

ciercn in Pernambnko, door hen over-

gezonden waren, die d'afgezondenen

met oogen aldaer zagen.

Belangende het tweede punt: we-
gen d'invoeringen van het volk, dat de
afgezondenen zeiden , in Parnarnbu-
ko te zijn gekomen, daer op ant woorde
de gouverneur : dat het tenige Brafi-

lianenen Negros mocften zijn, die hy
door orde van zijne Majcfteit hadaf.
gedankt: en d'onzen wel wiften, waE
volk deze waren : zoo hadden moge-
lijk ook eenige Porrugelèn zich by
hengevoeght: maer die konden wei-

nighzijn, en alleen luiden , diein de

Bahia gezondight hadden , en zijne

l]:raffe ontloopen waren: nochtans bui-

ten zijne kennis: gelijk zelfs voor de-
zen eenigen in Parnambuko, door
heuls handen gedoot waren, voor en
al eer hy dezel ven had gemift : of van
hunverloopen kennis had gekregen:
hy doch geenzins kon verhinderen.

Evenwel was hy wel genegen door'

plakatcn dat volk te laten inroepen

:

doch oordeelde, dathy weinighefte£b

en gehoorzaemheit had te verwach-

ten van een volk dat zelf , daer binnen
zijnde , in gehoorzaemheit niet kon
gehouden worden.

Hy begeerde zijne gemachtighden
voorts j op het verzoek der onzen , na
Parnambuko afte 2enden, om alle on-

gelegentheden na vermogen re helpen

remedieren ; gelijk hy in een brief,aen

d'Ed. Heeren hooge en geheime Ra-
den ,

gefchreven had, daer mede ons,

volgens verzoek van dezelve Heeren,

op het fpocdighfte had willen vervaer-

digen: alsook, op dat de Joden niet

zouden voorgeven, of d'onzen door

hem opgehouden waren.

Hier opgaven d'afgezondenen we-

derom tcnantwoort-

Noit hadden de Heeren hooge Ra-

Iden, wegens den heer gouverneur,

ni 2 eenigh
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Aot- eenigh achterdocht genomen

,

Tïoort mm bevel gegeven, om zijne macht of
Jcrafge- yj^jQ^gmen t'onderzocken : maer al-
ïonae- .

nen dier coos vcrtrou \vf,her geen van oprechte

''P* bonrgenooten verwacht wiert : gelijk

zulx oicn den overften luitenant Andre

yidal bewezen was : want hem wiert

toegelaten vry overal tereizen,zondcr

hem eenigh gezclfchap van volktoe-

gevoeght wiert.

De klachten en voorgeven der Jo-

den regens d€ Portugefen waren ge-

ne, veel min wierden zoodanige ge-

loofgegeven , als de heer gouverneur

hen afgezondenen geliefde voor te

houden.

Immers de beroerte en opftantwas

door andere gcloofwserdige perfoo-

KWAERDIGE
veel gefen waren nietweinigh ; maer ineen

goct getal overgekomen : niet als af-

gedankte foldaten : maer alle wel ge-

wapent : gelijk ook ooghfchijnehjk

die muitclingen op hunne aenkomfte

gewaght hadden. Dan den hoogen
Kaden was zoo veel aen hun getal of

macht niet gelegen, als wel byzonder-

1 ijk te weten, onder vvicnsorde ofte laft

zy hunne wapenen tegen hen gebruik-

ten. Opdat de Hooge Raden daer

door mochten ver2.ekert zijn, op wat
middelen zy tegen henzouden hebben

te handelen.

Hoe het dan was, d'afgezondenen

verzochten, zijn Exccll. geliefde ver-

zekert te blijven, dat den Hoogen Ra-
den ten hooghften aengenaem zou

nen aen de Heeren hooge Raden ge- '
zijn, de goede genegentheit van zijn

openbaert.

Ook waren Joan Ferdinand Viei-

ra , Antonio Kavalkanti , en andere

Excell. te verftaen,op dat veel onnofèl

bloet verfchoont moght worden.
Voorts verzochten zy, dat degecom-

hunne muitgenoten,tegcnsalleklach- \
mittcerden van zijnhxcell. , met be-

ten, altijc befchermr, in gerechts-ban- i hoorlijke orde voorzien , ten eerften

ken,en andere dienden gebezight, en
j

moghrcn overgezonden worden.

nePrcns de voornaemfte Nederlanders, Hierop beloofde de gouverneur

by alle heeren in coUegien toegang,
|

zijne gecommitteerden , korts op het

aenfprake , en plaetfe vergunt. Des- 1 vertrek der afgezondenen , te zullen

wegen zy zich niet hadden t'abfente- ,
laten volgen : en hield zich verzekert

ren,nochookde Tapoyers te vrezen, '
van de goedeen oprechte corrcfpon-

dic by de hooge Raden tegens hen niet
j

dentic der Heeren hooge Raden , en

gebruikt wierden, noch ook ten dien
{

begeerde aen zijne zijde daerin ook

einde ontboden waren.

Noit was ook eenige Hermijtby

by d'onzen opgehangen : maer wel

was in hetgevecht, dat onze krijghs-

krijghsoverfte tegen Amador d'^^-

r^ö/y^ gehad had, een kluizenaer , die

alarm luide, door de Brafihanen doot-

gefchoten

te vol herden. Zijne vorderc propoo-
fl:en,zeidc hy, waren alleenlijk by vor-

mevandifcourfen bygebraghf ,cn niet

met voornemen, over het rechtof on-
recht, by die gelegen theit, te difpute-

ren.

Het docht hem evenwel vrcemt,en

was nooit by rechtfchapc mannen ge-

D'afgezöndenen hadden geen laft
|

pleeght, dar men, als bontgenooten,

noch bericht, om met den heer gou- ' eenen koning aen d'cenc zijde zal by-

verneurovcr andere punten tehande- ftaen, en in andere geweften zijne lan-

len, als de gene, die zy wegens deze den en plaetfen afnemen, onder dek-

revolteen opllant hadden voorgedra-
1
mantel, dat de vrede-handelingaldaer

gen. noch niet afgekundight was : daer

Evenwel kon hetjzeiden zy, voor al nochtans de koning Zijne troepen uit

de werclt werden verdcdigt,dat Ango- 1 dezelve gcweflen geroepen had. Im-
la,eiid*andere plaetfen,fonder inbreuk mers,hy kon het tweede bedrijf, tegen

van 't beftant-,maerna alle rechten van I Pf^rö Cefar de C^lines gebruikt,

oorlogh , waren verovert, dewijle dui- gantfch niet begrijpen.

delijk geartikuleert wierdt, datd'oor-

logh in die geweften zoude continue-

ren, en de vrede ecrft plaetfe hebben,

na het aecoort aldaer zoude zijn afge-

kundight.

De Brafiliancn , Negros en Portu-

Na vordere groetenilTcn ftont de^ffffzon-

gou verneur op, en beloofde den afge- denen

zondenen , den brief aen de Heeren
^^^^^ton

hooge Raden gefchreven, des anderen gouvcr-

daeghs aen boort te zullen beftelicn.
"'^"'^•

Waer op d'onzen j na behoorcn hun
affcheic
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afichelt genomen hebbende , weder
na boort voeren.

Den twincighften, des morgens,
quam de fekretaris van den gouver-

neur aen boort van d'afgezondenen)

en leverde hen den brief, aen de Hee-
len hooge Raden gefchreven, over.

Hy verzocht , uit den naem van den
gouverneur, eene vertaling van den
Nederlantfchen brief, by de hooge
Raden aen den gouverneur gefchre-

ven , en die by d'afgezonden mocht
ondertekent worden. Dies donzen
het rranflaet, in 't Portugees hen mede

j

gegeven , ondertekenden , en den fe-

kretaris bchandighden : die daer op
aflcheit nam, en na lant voer,

D'onzen lichten op den middagh
met d'ebbe het anker, en vervorderden

hunne reize uit de Bahia naParnam-
buko, daer zy des namiddaghs, den

vootPer- acht cn twintighften op de rede qua-'

op de Ree "i^^i- ^-y dedcn voorts ten zei ven dage

fchriftclijk verflagh van hunne ver-

richting aen de hooge Raden , en le-

verden den briefvan Antonio Telles da

Sihuy gouverneur van de Bahia, aen

hen over,die aldus luide.

Briefjes •i-^£ heeren Balthafar vander Voor.

Komen
weer

gouver- \ M , -n T n.- ir
neurs aen

'"-^ de, Ract vau )
ultitie, en Rapitein

B^den^^
Diederick van Hooghftraten , com-
mandeur aen de kacp van S. Auguftijn,

Uwe Ed. waerdighfte Gedeputeer-

den, hebben my Uwe Ed. briefbehan-

dight: waer inne hetU Ed. belieft heeft

my te vertoonen de ingeconfidercerde

movimenten, waermede d'inwoonde-

rcn aldaer gedelibereert hebben ,

U Ed. hare obediencie t'ontzeggen.

Dit nieuws hebbe i k naer behooren acn-

gcnomcn , ende zoude my ten aller-

hooghflen daer over gealtereert heb-

ben , ja heel anders als ik aen de Hee-

ren deputeerden liet blijken , ten ware

ik gekomen ware, tot mij ne rechtveer-

dighfte verzekertheit , hoewel zulx

by U Ed. gelooft wert , dat xoo een

vreemde aftie, om zoo veelecircum-

ftantien van de getrouwigheit , ende

valeur der Portugefen , geen toedoen

ofte voortdrijven van dit mijn gouver-

nement kan hebben. Ende hoewel ik

deze onze welverdiende opinie van

onze getrouwigheit , beter zoude kon-

nen juftificeren , met de proceduren

van de conefpondentic , die wy in on-
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zen ftaet hebben gehoudert , dezelve
van den beginne af deducerende ende
afleidende, om die aen U Ed. te ver-

toonen, endeprcfent te mogen wezen
voor alle koningen , prinfen ende po-
tentaten des werelts, dat deze vrient-

fchap van onze zijde , altijt in alle ex-
perientie alzoo vaft is geweeft , ais

dezelve in U Ed, brief, aen U Ed. zij-

de wert aengegeven en belooft : dan
om depailleniet meer te belaften, en
de oecalicn voor den dagh te brengen,

waer mede uitdrukkelijk en waerlijk

by ü Ed. onderdanen is gevioleert de
zuivere vrede en contraft.itie tuftchen

Sijn Majefteif, mijnen koningen Hee-
re, en de hooghmog. Hceren Staten
Gcnerael van de vereenighde provin-*

cien , opgereght ende geratificeert,

wil ik veel eerde defeften ende gebre-
ken van dien laten beflechten by onze
buurfchap, dan het mijne te funderen,

met U Ed. indachtigh te maken, alle

by U Ed geprocedeerde faurcn, enin
't.'particulierd'expeditievan d'armade
na Angola, ten zeiven tijde als de hee-
ren Staten Generael de kroon van
Portugael met hunne fchepen afïïfte-

rendewas,endeonfe ambafladeurs 'op

'tRe^ifF refiderende waren, die de
troupen uit het velt deden retireren,

en protefteerden dat met dezelve ar-

made geen invafie in eenige haven van
fijne Majefteit zoude gefchiedcn,daer

die in haer geficht wierdt gedepe*
cheert , met den roep om naer Weft-
Indientegaen, daer die naer Angola
ging, om't zelve te conquefteren.

Het enteren en bemachtigen van 't

eilant S. Thomé, en de ftadt P. Luy de
Maranhao > het exces waer toe geko-
men zijn , om op deze kufte t'mfe-

fteren , met op dezelve een van on-
ze fchepen te veroveren , dat met
zuiker geladen uit de kapitanie van
Spiritu Sancio quzm. Heronderzoe-
ken van mijn getrouwigheit by haer
door den commifl"aris Greving ge-

daen, onder dekfel van farinhate ko-
men koopen in zoo een Iterilitcit als

zich deze fladt bevond, als hy zelve in

een brief getuight , en feght : Soo tiat

ick met dezecommijjie meer bengezon*

den om de vrientlihap t'^exptrimente-

ren^ ahomgebrek. De loo,sheit,die de
heeren Dircdeurs in Angola hebben

gebruikt , in de capitulanen met de
m j gou-
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Gouvcfneur Tedro Cefar Mines-,

hcc flcchten van ons tbrc Arajal in

Bcnoo : de cxpulfie van de ellendige

inwocnderen uit Angola: d'indccen-

tie en onbetamelijkheit , waer mede

7,00 fmadclijk en verachtelijk den

gouverneur in fijn qu JÜteit en chargie,

als een gencrael van fijn Majefteic wc-

xende, gehandclt en getradeert is.

Het welke ftrijdende is regens alle

menfchclijkhedcn ende ftijl van den

oorlogh,' (ik en fpreke niet van de po-

litike natie van Europe: maervandc

Barbarifche van de werelt.) En einde-

lijk de bedektheit en geveinftheit, die

in U Ed. raet altijt gebruikt is in 't ant-

woorden acn onze ambafla^en, waer

mede hebbe getracht , dat in 't voorfz.

Rijkvan Angola allea£be van hoftili-

tett zoude cclleren j alwaerby U Ed.

gcfeght vvicrde , dat het een gefepa-

ieerde,ende nietacnUw Ed. depen-

derende junfdidie was : niet achtende

de pontualiteit, waer mede ik mijne

getrouw igheic zoo veel hebbe gequa-

lificcert met mijn zuivergemoct , daer

ik mede hebbe geprocedeert > want

als Uw Ed. aen my klaeghden over

den kapitein Augiifiino Cardago, ende

cj^nen Domingo da Rocha^ die aen dcfe

ftadtmeteenbarquemet fuikeren was

gevlucht , hcbbelik dezelve wederom
gezonden, ende den kapitein in een

{lraftegevankeni(Tegcftelt,ter tijt dat

hem aen fijn Majefteit overzondr.

Ten laeften geinformeert zijnde, dac

een foldaet ende een inwoonder van

deze mijne kapitanie in Pernambu-

co hadden eenige infolentien bedre-

ven, met name JoandcCampos , en

T>omingos VcLho Sigürnundu , hebbe

dezelvCjZonder meer proceduren , als

wy, wegens onze publijke getrouwig-

heit, den anderen fchuldigh zijn , ter-

ftont laten ophangen. Ende by aldien,

hebbende my den tijt alle defe motivcn

geprefentecrt , die zoo wel de fchuldi-

ge recompenfe meriteren, ik noit heb-

be willen denken, dan opde cxprefle

ende iterative ordre, waerinne fijne

Majefteit my belaft heeft te houden,

ftabilcrenenconfervercn met Uw ed.

deelTeften van de wederzijtlchc vre-

de en alliantie ,opgerecht met de hee-

icn Staten Gencrael: zoo is nochtans

waerachtigh, dat, zoo verre het my,

als een foldaetjbetreft, (als wanneer ik

A E R D I G E
de plichten der onderdanen en dccoiii

fequentien van den ftaet met aen en

fage^ ik zoo veel voorgaendeoccaficn

I

nieten hadde behooren voorbyte la^

tcngaen; ja veel meer opportune ge-

legenthcden heen loopen, als tegen»

woordig'.id'intentie van eenige weini-

ge ongewapende Portugcfen , het

vluchten van een gemifconrenteerdc

negro, en verccniginge van een ander,

als gerebelleerde, te bedekken, tot zoo
een bittere fa£tietnzoo difficultueufe

dependentiën: waeruit zeer evident

kan befloten werden, dat zelfs door

\

gedachten dit gouvernement de ver-

borgene oorzake van dit accident niet

en kan wezcn,gclijk U \A. hetbchoor-

;

lijk bekennen ; het welke ik ook in de

j

repetitie van deze particulariteiren

;

UEd. hebbe willen vcrtoonen tot fa-

tisfa£lie,die ik U nd. uit natuirlijkc

atfeftie ende plicht in dezen ben ge-

vende.

EnopdatUnd. de waerheit mogen
weten van de abfentie van Henrique

Dias: Hy is op eencn nacht van zijn

wacht in Rio Read aen U Ed. zijde

gegaen icn om hem te mogen inhalen»

is den kapitein yi/cryandeBrafilianen,

'Don t^ntonio Thi/ippe Carnarao hem
nagezonden , dan ziende dat zy beide

achter bleven, meende ik, dat zy na
Mocambo van de Palmares van Rio S.

Ffancifco wzren gegaen , om de zelve

aen te taften : hebbe derhalvcn (om
niet te fchijnen dat van mijnent wegen
de vrede zoude veranderen metinfan-

teryein'c vcltte zenden} twee Reli-

gieufen van dorde Jefu , of Jefuiten,

hun nagezonden, om wederom te

doen komen : dan geen van beiden

heeft dezelve willen gehoorzamen,
het zy dat zy voor ftraffe vrcefden, of
alreets van d'intcntie der inwoonderen
aldacr zoo zeer gcinfedVeerc waren,

(z\s ik nu wel kan colligeren} zoo dat

tzedertvan haer niets verrt.ien hebbe,

alstegcnwoordigh van de kondtfchap

- van U E. bekomen hebbe. Nu heb-

j

ben my dezelve Portugcfen geadvi-

\

fecrt en overgezonden de openbare
! oorzakcjdic haer heeft geconftringcerr

, tot revolte, implorercndc, dat ik hun
wilde fecunderen, als ware vafalenvan

den konink,mijnen hecre,die fy (èidcn

te wezen , alzoo zy verwittight waren
van het rigeur en de wreecheu van vier

duizent



Z E E- en LAN T-R E I Z E. 9f
duizent Tapujas , die wegens TjEd. nientien, hocgroothun detijtdieook
al m Rio Grande waren : ook dac zy zoude prefentcren,ende van hoe gro-^

groote ellendigheit waren lijdende in ten importantie die zoude mogen we-
hun vluchten, verlatende vrouwen, zen, om in alle confidentien ende ver-

kinderen,enalles, behalven dedreige- eenigingen ftantvaftigh met andere
menten en wrake van U Ed., uit vrefè natiën te mogen blijven : heeft my goet
dat in hechrenifle zouden werden ge-

!
gedacht, voor refolutie te nemen, een

2,et, alzoo Ufid. haer zeer zware be-i gemeenemiddelaer te wezen, en met
fchuldiginge opleiden en vercierden, i

de interpofitie van mijn authoriteit,

om hunne goederen te mogen confif-

quercn,alles door indu£tieen boosheit

van de Joden (die zoo perfide en ver-

raderlijke ontrouwe vyanden van het

Chriftendomzijn). Zulx ik nooit van

U ed. zou gelooft hebben, dat U td.

hadden geloof geven aen eenige ver-

fieringen en loogenen van ongeachte

cndt befpotte lieden, dewelke U fd
wijsgemackt hebben, dat aldaer in de

campagnie lieden zouden loopen ,dic

de heeren gedeputeerden alhier zou-

den hebben gezien.

Ende hoewel ik ray perfuadere, dat

het lichter zoude vallen, inditfucces

te difponeren tot de liefde van de vry-

dom dezer gemeente, en liever onder-

drukt te willen wezen van een natuur-

lijken koninkjhun van Godt verleent,

alsvande groote bitterheit daer zyin

blijven. Nochtans,confidererende tot

wat einde U Ed. my hebben gcfchrc

ven , ende heeren Gedeputeerden ge-

proponeert,datik de voorfz. kapitci-

nen, Mor Kamaraoy en Henricjue

Dia-Si zoude van daer doen vertrek-

ken, en de tumultueufe Portugefen

door de bequaemlte middelen, diemy
goet dunken, zoude bevredigen , ter

eenre, ende pubhjqueoppreflie ende
verdrukkinge die Uwed. my voor-

houden , ter anderer zijde, ende mer-

kende, dat ik zoo na een middel niet

en hcbbe als wel vvenfchte, alzoo het

fekcr is, daer deze kapitcinen my door

geen perfuaficn hebben willen obedie-

ren, haer veel minder met macht zul-

len l'ubjcderen, en dat noch meer 1%^ in

zoo verre boflchen en velden als zynu
verftrooit loopen, Medecondefcen-
derende met een prompte wille tot het

geneU F.d. zelver goet vinden , ende
in alles my tooncnde, hocdanigh de
getrouwigheit der Portugefen is , ende

wat zuivere finceriteit in haer werdt
bevonden , die blinkende is met alle

geconfedereerden , ende dat fy niet en

als een goede vrient , d'onruften van
die kapitanien te ftillen , enU Ed. mits
dezen aen te zeggen, dat ik blijve han-
delende (met de middelen diemy licht

vallen) om met alle expeditie die mo-
gelijk zal wezen, perfonen van zooda-
nige prudentie en voorzienigheic der-
waerts te zenden, dat zy met haer voor*
zichtigheit ende wijsheit , in name
van zijn roajefteit mijner koning.ende
heere, de movimentenendealteratïen,

aldaer zullen weten in rufte te bren-
gen ; tot welken einde zy aldaer zoo
geprovideert zullen komen , dac , by
aldicn zy haer met zoetigheit ende
goede manieren niet en willen fubje-

dteren, haer met macht daer toe zullen
conftringeren omUEd. te gehoorza-
men , en dac voortaen in haer de ver-

zekertheit magh continueren , om
U Ed. goede benevolentie te mogen
verhopen, en tuffchen ons beide de
goede correfpondentie en teikenen
van vrientfchap, die ik vertrouvve, dac
Godt onfen Heere wil perpetueren
en conferveren tuflchen deze twee na-
tien, die zoo goede vrienden
Godt beware Uw Ed.

2.ijn.

Bahia den 1 9. J ulii, 1 64,f

.

En wasgetekent

Antonio Telles da Sïlva.

Hooghftraten deed ook ten zelven
dage een fekreet raport ter vergade-
ring van de hooge en geheimeRaden,
en leverde dat, nefFens hec fchriftelijk

raport van hun beide, over : het welk
by na van woort tot woortaldus luide:

Na fy afgezondenen aldaer een wei-
nigh gewceft waren , quam de kolonel
Andre Fidaly en de kapitein Taulo
da Kunha , en korts daer na kapitein

Johan deSoufaydie zich nefFens 7)irk
Hoo^h/lraten neerzette , en ftilletjes

na zijnen oom Fi/tppus Fays Barretto

vraeghde : of hy zich mede metd'an-

weten te attcnteren om eigene conve-, dere inwoonders opgeworpen hadde.

Waer
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Wacr op Hoogliftratcn antwoorde :
i

s.oedcn dienft kunnen doen. Waer op

als dat hy zich Ibl op zijne zuikermo-
;

Hooghftraten zeide: dat hy het hem

len hield, zonder verdere redenen i zeggen zoude, waer in, of wat het was,

daer af te hebben. 1 dat hy doen zou.

Hier op wiert de tafel gedekt, en
i

Toen uitte zich Soufijy en tz.eidc:

1)on Johan de Soufa door Vidal ge-
j

Zijt ghy niet commandeur aeti de kaep [^^ë-

noodichtdaerteblij'.enimaerdicont- 1 van Ut. AiigttJIijn? dat Hooghftraten ^^"van

fchuldighde zich mee den waght te heb-
j

met een Ja beantwoorde. Zoo ps dan^ s'^Aug?-

ben , en vertrok. 1
zeidc Soufa ^^ het verzoek, het fort met 'V-

Wanneer d'afgczondcnen ter tafel
j

zijntoehchoorcn, te 'wiütn overgeven^

zaten ,
quam'Z)M« Johan de Soufa we-

j
öp dat hy daer zijn volk zou mogen

derom by Hooghftraten^ en zette zich i landen. By aldienghy zulx wilt beloo-

nctfens zijne zijde. Na het eindigen
j

ven,ghy zult eengroots beloonmgege.

der maeltijt, nam hy Hooghflraten^ '.nieien, endaerhy het op^er-gebiet over

beneffens Ptf«/ö^<2A'«w/7ö,mee na ach- het krijghsvclk krijgen.

teren , om een pijp tabak te drinken ;
|

Waer op Hooghftraten antwoorde

:

daer op de Sekretaris Springappel dat het dingen waren , die hy niec

volghde. doen kon : want zy tegen zijne cere

Voo\:ts\okte Johan Snnfa, Spring- en eet ftreden.

appel en Hooghftraten over de galde- Onder dit gefprek quam een ander

rye : macr 'Paulo da Kiinha nam inde galderye : waer op zy van mal-

kzv\dtxcv\k\\e\ècï\,cr\ Johan Sorfaf
en Paulo da Kunha gingen in de

gang.

Doch Hooghftraten genen tijt heb-

bende, om alleen met Springappel te

fpreken, zeide alleenlijk, wat nader

Springappel een weinigh aencen zij-

de. Toen zeide Johan Soufa ftillerjes

Ccfprek tot Hooghfttaten : Hem wonder tege-

ven^ dat zijn oom, FilippusPüïs, ztch

mede niet opgeworpen hadde. Waer
op Hooghftraten hem ten antwoort

gaf: 'Dat hy welgedaen had, met fich by hem ftaende, met een ontroert ge-

flille te houden: dewijl daer toch geen moet. Wat meenen deze honden, dat

goetvan komen kon. Waer op Soufa ik een verrader ben. Voorders meinde

zeide : 'Dat is uw zeggen^ maer ver- hy te fpreken : maer Johan de Soufa

beit den tijt. En naerdien ghy altijt zul- ' quam wederom met P<2«/(? da Kunha

Hoogh-
it raten

^vorc tot

verradc-

tvc ver-

kocht.

ken goede vrient van d'invvoonderen

enPortugefenzijtgeweeft, zoo moet

ik u ze ggen , dat dit vry al wat te be-

duiden zal hebben. Daerom wil ik u

waerfchouwen , als een vrient, vooru
tezien,enu, en uwe huisvrouwe en

kinderen en goederen, te verzekeren,

Maer zoo ghy den koning, mijnen

heer,en den gouverneur, eenen dienft

wilt doen, hetzil u rijkelijk beloont

worden : en u zal geit noch goet , noch

zuikcr-molens, noch landerycn ont-

breken. Men zal u met een habito de

Chrifio verzien, en twee of drie com-

manderyen geven. Dies u niets ont-

breken zal : maer zult alles hebben, dat

ghy begeert.

Hooghftraten over deie woorden
2ich zeer ontroert vindende, zeide,

dat hy den koning van Portugael en

den gouverneur wel dienft wilde doen

:

maer Sonha mofte zeggen : waer in :

naerdien hy nictwifte, in wat maniere

hy hem zou kunnen dienen . Waer op

Soufa zeide : Ghy ;.::oitdden koning wel

by Hooghftraten , die wederom her-

haelde , dat hy de voorige beloften

,

zonder eenige mankeering zou genie-

ten : en zoo hy datelijk eenigh geit be-

geerde, het zou hem gegeven worden,
en menzou hem met den gouverneur

doen fpreken,teneinde hy Hooghftra-

ten zou zien , dat de zake zeker was.

Waer op Hoogftratcn zeide: D<z/ hy £),ti,y

dat niet doen kon , want al waer het afflaet-

zake , zeide Hooghftraten , dat ik al

gtzint zou zijn, het te doen, zoo zou
tk niet komen : want de Heeren Hooge
Raden hebben my belooft^ als deze rei'

ze gedaen is, Serjant Major te maken

:

en dan zalof kan ik daer niet blijven te

gebieden : maer zy zullen my op een

andere plaeifen gebruiken.

Geduurende dit gefprek , quam
Balthalar van deVoordeook achter m
de galderye, met x^ndrèVidaU die

hem, xtV'^'^XcJohande Soufa,en Pau-
lo da Kunha met Hooghftraten in ge-

fprek waren,hem geduurig met praten

onderhield : doch alzoo door het

wande-
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wandelen het praten gebroken wiert,

\
gouvernctir by Hooghftraten komen

luifterdeHooghftraten vandei-Voorde
j

zou.

ftilin 't oor: Ikzvenfch'.c-ji-i'l hiervan
j

Hier op ging Paulo da Kunha h\
tiaente ziJn-i en met 11 alleen te kamen het wederkccicn by den' gouverneur^

ifreken: ivant iktveet niet ^ rrat cy in en Hoogliftraten met '^oan 'de Soufa
denzin hebben. Ikvrees zyrnj den hals

j

alleen .-dicondcrhct gaen zcide : het
zullen breken : of hier houden. D,in 1

^ou aengene macht ontbreken. De gou-
alzpo Hooghftrarcn hem opzijn ver-

|

verncur was wachtende na Salvador,
zoek geen nader opening kondc ge- Konea deSaa. hn BcnevideSidievm
ven,\rermits SottJacï\ Kunha geftadig RwJen(iro,vc\Qt drie gallioenen, zou
byhcn blcven,fe;iF;e;/f Korre deGo-
mes wel Duitfch verftond , zoo bad hy
van der Voorde, te willen veinzen, rot

2y aen boort zouden gekomen zijn,

len einde de Portugefen niet zouden
bemerken, dat d'on2.en van die zike
fpraken.

Wijders zeide Hooghftraten , wel
te wcn'chcn,Dö»ö ofjuffrouw Katha-
rinn de Meloy de fchoonmocder van
FilippHf Pe.ïi , eens te mogen bezoe-
ken : waer op Johan de Soiifa zeide,

dat hy by den gouverneur zou gaen,

'.erloftc vragen,om der waerts te gaen.

Dardegouvverneur rocftont.

I n het weggaen met Smija.^ luiflerdc

hy vanden Voorde in, en zeide : Zj
z.'.dlni een gladde atl bydeftnert heb-

ben : want hy zeidcjgancfchelijk voor-

genomen hebben te veinzen.

In het gaen langs de ftrate, zochten

Soufa en Kunha Hooghftraten aen te

moedigen, tot het werk voornoemt,

met ophaÜng der beneficienen welda-

den, die hy daer door, zoo van den

komen: een dat uit Portugael geko-
men was , en twee, die in Riojeneiro

gemaektwaien : neffens noch eenige

(chepen meer. Ook zoliden'er wel
vijf en twintigh hondert man, alleen

uit de Bahia, gaen ; neffèns de Mora-
dores, die airedein Pernambuko wa-
ren , die de gouverneur aen dekaep
vanSt.Auguihjn begeerde te landen.

T>itü het y zeide Soufa, dat de gou-
verneur op u verzoekt.

Dus pratende , qudm Soufa en
Hooghftraten wederom ren huize van
'Piedro Korre de Gamma', alwaer, na
na wanigh tijfs, /Indré f^dal qu3.my

die zeide , dat zy den gouverneur wel
mochten fprcken : waer op Hoogh-
ftraten en Sou/d zich darelijk na het

het palcis begaven : en quamdaer op
de Sekretaris van den gouverneur

uit, die hen zeide, datzyeen weinigh

geliefden te wachten , alzoo de gou-

veur met het fluiten van eene briefbe-

zighwas. Voorts wiert van de Voor-
de door eenige Portugefen aen eene

koning, als gouverneur,Sekomcn zou
j
'/-ijdeineenveD(krgetrokken,endaer

Ook zeiden zv, te wege te /uilen [met praten onderhouden.

brengen , dat hy met den gouverneur

nlleen daer over zoude fprcken : het

we'.k zy aen Hooghftratf n voorfloe-

gcn aldus te zullen doen en bedeken.

Wanneer Hooghftraten uit het

luiis van juffrou Kathanna de A/elo

T/cderom zou gekomen zijn, en Soufa

en Kunha hem ten huize van 'Pedro

Korre de Gamma by van de Voorde
gebracht Iwdden, dan zou ondertuf

fchcn een van hen byden gouverneur

gaen,enhem feggen dataI,^ Hoogftra-

ten^Kunha tnSoufabovtn (.\\.ntntnf\ótmc dadelijk deed tocfluiten, en

Midlerwijlc qinm Johan Sou/a by.

Hooghftraten,die hem vraeghde, of
hy een dronk wijns met hem geliefde

re doen? Waerop de fekretarisSpring-

agpel zeide, mee te willen gaen : maer
wieit met praten, zoo van "Paulo da
Kunha, als van anderen , opgehouden.

Voorts hvAchxJohan Soufa Hoogftra-

teii in de kamer van den priefter van

den gouverneur: alwaerecrlang,door

een anderen wegh, de gouverneur uén-

tonio ItUes daSilva inquam , die de

om hem te fpreken , hy laren zeggen

zoude : ofzy een weinigh geliefden te

wachten. Dan zou Soufa tegen Hoog-
ftraten zeggen : Kom^ laet ons een dronk

•ji^tjnsgacn drinken , en zou hem daer

op inde kamer van den priefter van

den gouverneur brenjea

:

Hooghftraten zeer groetc : gelijk hy
ook van zijne zijde dede: doch bleef

daer tegenwoordigh^;?*»» Soufa flaen.

De gouverneur nederzittende, deed

Hooghftraten neft'ens hem zitten , en

zeide, hoehyaltijtgeKoort hadde de

Iwaer del goede genegent hcit,diehy Hooghftra*
^

1 n tert
•'
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ten aen dePot'iugefen was be wij fende, ken

dat hem zeer acngenaem

E R D I G E

, volgens hunnen laflbrief , door

verhoopte, dat Hooghftraten meer en

meerdaerin tou willen volherden , en

hem noch den konmghet verzoekaen

hem , door kapitein Don '"johan de

Soufa,^ed3ien , niet willen weigeren :

alzoo het zelve geen oorlogh was-,

was. Hy de Hoge Raden hen mede gegeven.

Düchinhergacn, voeghdezichy<J-

han de Soufa weder op de zijde van

Hooghftraten , en bleef by de voorige

redenen, zeggende: war behoeft ghy
de belcofde bevordering aen re nei-

men : ghy konr dezelve weigeren ende

atïlaen , en zepgen aldaer wel te zijn

,

maer flechts cene herltelling, die aen

den koning Don Jr>han de vierde ge- en verzoeken,tcn aenzicnvan uwc ge

dacnwiert. Kn wasGraef Mauritsvan legentheit , daer te mcgcn bhjven

Naflau zoo haeltelijk niet vertrok- want u zuilen in den oorlogh gene a

ken, hy zou mede daer toe geholpen vanccmentcn en bevordering ontbre

hebben

Wacr op Hooghftraten den gou-

verneurvraeghdc. waer in het waSjdat

hy hem dienen kon. Diezeide,dat hy

dat uit Jlcn mont van Johan Soufa ver-

flaen hadde. En ik, zeide de gouver-

neur, •y?''.2;(??)èw4e>,<i(«/^^j«;»^-««(/f^ Gelijk hy , daer gekomen zijnde, de

! ken , voor ecnen Soldaet als ghy zijr.

Hooghftraten over de voorgevallene

{ redenenzich gantfch ontroert vinden-

de, verlangde zeer om aen boort te

zijn , en aen van de Voorde het geen,

hem voorgevallen was , te verhalen.

engeheelPurtugecJch maekt. Waer op
Hooghftraten hem wederom zeide.

Dat hydat niet doen konde, vermits

de Heercn Hooge Raden hem met
deplaetfevan Majoor, op zijne kom-
fte aldacr, zouden verzien, en hem
alsdan op een andere plactfe gebrui-

ken. Hier op antwoorde de gouver-

neur hem : avaricetnent tn bevordering

van plaetfen , en goederen , zoopart i-

dos , als mgenios , en habitus de Chri-

flo , en Contmanderyen zullen u by ons

niet ontbreken. Doch de tijt lijt niet ,

om U Ed. hier langer op te honden , op

dat u metgezel van der Voorde geen

achterdocht krijge. C/^laer tk zal der-

waerts twee ambajfadeurs zenden :

v)aer onder Taulo da Kunha mede zal

gaent die aldaer met U Ed. handelen

zal. En daer is mijne hant ; die hy
Hoogftraten gevende, zeide: Op het

isüoort van den koning -. dat al hetgeen

*Paulo da Kunha (JE. zal zeggenen
beloven , ten vollen zal voldaen wor-

den.

Hier op deed de gouverneur zijne

ontfchuldiging, en zeide, niet lan-

ger by hem te konnen blijven, om

kajuit deed fluiten, om aen hem hec

voorverhaelralleen t'openbarcn.

Midlerwiile was bv de Hoce Rege- ^^^a of

ring den f.en i o. j uly ,in beraet geleit , r.ipoycii

of voor Neerlantfch Brafil niet gera- '<" by-

den zou zijn , de Tapoyers van ko-o4"big.

nin^Jan Duwy^ rot byllanr,uit Rio<l«i.

Grande ['ontbieden , om een kortemd
van dien oorlogh te maken : dewijl

d'onzen anders d'afge val lenen inge-

zetenen, die docheenBarbarifche ma-
niere van moorden tegen ons volk ge-

bruikten , zoo hacft niet zagen tot on-

derdanigheitte brengen. Ook hadden
zy de Rodelas,z\]ndc wilde menfchen
van uit de Bahia , tot hunne hulpe en

byftant geroepen.Daer en boven bood
koning 'Jan 'T>U'wyy na hy d'ontfta-

ne muiterye en afval vernomen had,

den onzen zijnen dienft, door afge-

zondenenTapoyers,aen, en hield zich

met een goede troep van zijn volk iri

Kunhao gereet, om op d'orde der on-

zen afte komen.
Maer wanneer de Hoge Raden

acht op de verwoefting namen , de-

welke hunne komfte ten platten lande

zou veroorzaken, die niet moghelijk

geen achtcrdcnken aen 7,iinen met-
i
was t'excuferen en ontfchuldigen

,

gezel te geven. Voorts wenfchte hy ' zoo wicrr goet gevonden,alvooren iet

Hooghft:raten goeden avont,en ver- daer op beflotcn wierr, het goetdun-

trok weder na zijne kamer.

Wanneer dan Hooghftraten en ^o-

ken van denoverfte Lieutenant Haus
daer over te verftacn : waer over noch ,

han de Soufa weder buiten gekomen ' dien zelvendagh acnhemgefchreven

waren , zoo deed de gouverneur van \ wiert , die zulx goet vnod. Schri(TBii

de Voorde en Hooghftraten binnen' Den zevenden van Hooimacnt ver- \-o"oei"

komen, alwaer zy over de zaken fpra- 1 vvittighdc Haus de Hoo^e Raden by ^""«'^
*•

1 • HoeeB
brie- dea<

r>geIU-
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Z E E- en LA
brieven : hoe hy dien morgen van Mo' I

r/^f;i^ na S.'Laurcns zou trekken, om
den vyant aldaer aen te raften : doch
zou traghren zich alvoorens by de

troepen, onder kapitein Johan Blaer,

te vervoegen en vereenigcn.

Demuitehngcn, volgens fchrijven

van kapiteinJohan Blaer van den zes-

ten van Hooimaent, uit Machia^pe

^

bevonden zich rioch in S. Laurens: al-

waer zy al hunne maght by een getrok-

ken , en het volk van de Matta ge-

dwongen hadden, zich met geweer te

verzien. Dies verzoght hy by llanr van

roch honderten vijttigh mannen, om !

alsdan den vyant in S. Laurens te gaen I

bezoeken.
|

, Hier op zonden de Hoge Raden
,

'

zco wel aen den overfle- licurenant

HauSjals kapitcinjohan Blacr,biieven

doorcenenexprefte , waer by zy hen

belaften, zich met eikanderen te ver-

j

zamen, om de gewekenen in S. Lau-

1

rens met gewelt aen te taften, en van !

daer te verjagen. Byzonderlijkbevo

Icn zyhen daer toe hun uitterften vlijt

te doen : alzoo zy oordeelden , in het

ontdoen en verftooren van die troepen,

de behoudenis van Neerlantfch Bra-

filtebeftaen.

Den zevenden ontfingefi de hoge i

Raden fchrijven van luitenant Flem-
ming liit Tüjuka , hoe hem door zekc-

'

ren ingezeten aengebraghr was, dat;

A'<3Wör(7«derwaertsinaentoght,ja al- \

reeds met twee kompagnien in de zui-

kcrmolen ^ivdora was. Dies verzocht

hy te weten, wat hy in zulken geval

doen zou. Hier over wiert hem ten zcl-

ven dage aenpefchreven , datzoo wan-

neer hy zekcrheit had , dat Kamaron
\

idaerontrent zou zijn, en hy zich, door
|

gebrek van koft en water , niet langer

in het kloofterzoudekonnen houden ,

alsdan na St. Antonio zou wijken, om
hembydatgarnifocn te voegen, en foo

te beter tegcnftant te mogen bieden. \

Ten zelven daghe trok de vendrigh
'

Hartftcyn, metnegcntigh Soldaten,
j

en dertigh Brafiliancn, gelicht uit de

guarnifoenen van het Rc^iffcn Itama-

r7/èa,nade quartieren v^nAjamacn
;

Je^oaribi^om te fienjofhy ecnige mui-

1

telmgcn zou konnen achterhalen. Hy
quam des middags vergeefs wederom,
en trok den zelven nacht mee al dat

volk na kapitein Haus.

N T-R EI Z Ê. ^
Den Qchtften ontfingen dehcg^Ra-

dcn fchrijven van Haus, uit de boven

zuikermolen van S. lohauFerdinando ''t'*

Vittra-) hoe hy dien dagh zou na Sr. s'^^uf

Laurens voorarekken ,omtezien,of fens.

de muitelingcn hem aldaer verwagh-

tendewaeren.

Hier op wiert by de Hoge Raden be- Wort

floten , darmen , om dit hoofcftiik te'"'"V?'*
, 1 , , , • vcrlttrkc.

volvoeren , waer in zy de behoudenis

van Needantfch Brafil achten voor-

namelijk te bcftacn, zich cp het uit-

terfte zou benauwen , om hem zoo
veel fekoers toe te zenden , als hen
doenlijk was. Dienvolgens befloren

zy, noch derwaerts te laten trekken^

de kompagnien van Mouchcron,ea
kapitein Blaer , om hem dien avontte
vinden. Voorts verhopende dar mid-
lerwijlc de byeenkomfte en vereeni-

gingvan hem met de troepen van ka-

pitein Blaer, mede zou gefchiet zijn.

Des volgenden daeghs bequamen
zy tijding van den zelven Haus , dat hy
dien dagh zich met de troepen van
Blaer vereenigen zou, met voornemen
vanden vyant, die zich op de zuiker-

molen S. Johan bevond , aen re taüenj

Den tienden verwittighden de hoge
Radfn Haus, hoe haer de 2clec(-ntheir „ -

inS.Antonip en rojiika bevond ,.en knj<;hc

gaven hem orde, tot byftant van die'''''''s'^'=

plaetfe, zoo veel vierroers en Brafj-tnc(ia.!É

lianen derwaerts in haeft te zenden, ^^"i^'^'i''

als hy ecnighzins zou miflen kunnen, pojuka.*"

om de pallagien of doorgangen van S.'

Antoniq na Fopika en Serinham t'o-

penen , ten einde dezelve van d'onzen
op het Rccift' niet zouden afgéfneden

worden.

Den zelven dagh wiert by de hoge
Raden de bricfgelczen,hen door loan
Fernandes Vieira en Amonïo Ka-val-

kant i toegezonden , en by de zelven

getekent : waer by zy klaeghden over
detweejonghfte uitgegeven plakateOé

Maer de hoge Raden vonden niet

raetzaemhun fchrijven tebeantwoor-

den. Ondertufllhen hadden Amador
d'/iraoitje den doorgang van Pindera-

ma weder verlaten, en ging den weghj
dien hy gekomen was.

De-Hoge Raden hadden den acht«

ften van Hooimaent bericht by brie-

ven van den 25-. van Zomermacnt,
van Schout Hoek uit Rio Grande ge-

'kregen: hoe aldaer noch gene tekc-

n 2 ncn
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ren van opftantbefpeurt wierden , en
|

trekken , om aldaer d'orde der hoge

de Tapoyers hen in allen delen vrien-
j

Raden af te waghren , en die te volgen

Verzoek
voor de

vrouwen
der gc-

wckene
Portuge-

fcn.

den van onzen ftaet verklaerden, By

diegelegenthcit had hy goetgevondcn,

de Porrugcfe ingezetenen t'ontwape-

nen. De hoge Raden fch reven hem

tcnantwoorr, d.uzy het ontwapenen

der Porriigc:fcen voor goet keurden: en

niacnden hem voorders aen , om de

Tapoyers in goede genegentheit tot

ons volkt'onderhouden: waerroehet

gefchcnk diende, dat zy Jan 'Dwjlij,

koning der Tapoyers, hadden toege-

zonden

wort af-

gcfljgcn.

Muite-

lingcn

vluchten

Voor

Haus.

Hier op fchreven de hoge Raden
Haus te riigh, dar hy allecrnft en naer-

ftigheit zonde willen aenwenden , om
de muitelingen , die toen op de vliight

waeren,en geen regenftant tegen d'on-

zen dorften houden , met het kloekftc

volk te vervolgen , op dat hen geen tijc

gelaten wierdc, om op nieu hun maght
by een te trekken. Dieshalve zou hy
tot zijn hoofrquartier een zoodanige

plaetfe dienen te nemen , die daertoe

het bcquaemfte was, en boven dat de

Ten zelven daghe verfchenen in de ' commoditeit had, om hemden nodf

Vergadering der hoge Raden-, Tater
j

gen lijftoght te verfchaffen: naerdien

Manod^ Luu Bras , Manoel Feman- 1 de fchaersheit van de magazijnen niet

des de Sa, Kafpar de Mendoza, Furta-
j

toe lieten , den zelven daer uit t'on-

do tx\Jeronimo de Rocha, allePortu- '
derhoudcn

gezen, en verzoghten , dat de vrou-

wen en kinderen der geweke Portu-

gezen, niet tegenftaende de tijt van zes

dagen in het plakaet beraemt, noch op

hareFazcndas zouden mogen blijven

zitten, of altijr ten minfte voor zoo

lang, tot dat de rivieren, die wegen

het groot gevallen water overliepen

,

zouden over te trekken en gcbruike-

hjkzijn.

Dan alzoo de gewekene Portugefen

midlerwijle niet onderlieten , eenen

iegelijk , zelf met dreigementen van

de door, tcgens onzen ftaet op te ma-

ken, en andere onbehoorlijke bedrij-

ven van oorlogTi re gebruiken , zoo

wiert by de hooge Raden befloten, by

den jnhout van het plakaet ftriktelijk

en ftip te blij ven: het welk den verzoe

kers ook acngezeit wiert.

Den dertienden des avonts bequa-

men de hoge Raden fchrijvcn van

Haus , van den twalcfden derzelvcr

maent, waer by hy verwittighde, dat

hy over de riviere Kapvaribigctrók-

ken, en boven doorde Mattaopden
avont acn de Molen van Amao d'Ol-

landa^ékomen was, en aldaer ontrent

vier hondert muitelingen gevonden
had , die, op d'aenkomfte van de ver-

loren tn cp,zich op de vlught begaven

Midlerwijle had Ham aen Ley , op-
perhooff inS. Antonio,over Moribe-
ka, kapitein Fallo, met loo. Soldaten,

en een kompagnie Brafilianen , totby-

ftant toegezonden , tegen de troepen,

die zich daerontrent onthielden.

De hoge Raden belaften het opper- Rebellen

hooft aendeKaep van S. Auguftijn, j,"''"^^

het fort fnct pallifladen doorde Solda- s. Amo-

ten teverfterken.HetoppcrhooftLey "'"•

fchreef aen de hoge Raden uit S. An-
tonio : hoe de muitelingen onder t^-
mador d'Araouje en Tero Marinhe
Falkao , zich in de nieuwe zuikermo-
len in hun gezight onthielden : die hy
verhoopte van daer te verjagen , zoo
hem ecnige by ftant roequam. Ook had
Amador d'Araotije die van Pojuka op
een nieuw in de wapenen gezocht te

brengen : maer die hadden daer toe niet

willen verftaen.

Te dier tijde was in Goyana noch
alles in rufte , volgens fchrijven van
Ka> Rentier uit Goyana.

Ondertuft"chen Ham belemmert opftant

was , met de rebellen van de Vargca '" Poi^'i^

te vervolgen , ontftont op een anderen kao.'
^^

*

oort weder nieuwe zwarigheit : want
Tedro CMarinho Falkao bad zich

in het gebiet van St. Antonio , voor
hooft van den opftant opgeworpen.

met fncuvelen van ceniger hunner, en Hy nam de rebellen van Tojuka tot

waren na Moribeka geweken: van zich, en braghr zooveel volks by een,

waer zy een open doorgang na de Mat- dat hyons garnifoenin S. Antonio al-

tavan Brafil hadden. De voornaem- len toevoer affneed : waer door die

ften waeren al des morgens vroegh den plaetfe, de welke gewoon was, haer

wcgh op na Tapikura gevlugt. Voorts ' onderhout uit het lant te krijgen , door
was hy van meining na S. Laurens te i gebrek van lijftoght in weinige dagen

in



beleger:.
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in zijne handen zou hebben vervallen, gehoorzaemheit ftaen , dat niemant
Dies halve waeien de hoge Kaden, om hem zal vervorderen , eenige van on-

die plaetfcii t'ontzctten , genootzaekt, ze ingezetenen , opJattvegarde zitten-

Haus in allen fpoet te rugh te doen kee- de , te berooven van hunne goederen >

ren , en derwaerts te zenden. ' ofin haer perzoon qualijk te tracïeren ,

Op dit bekomen beright der hoge op lijf-(iyaffe.

Raden, nopende den toe ftant in i>t.

Antonio, hield Haus zich gereet,om
\

Des avonrs den vijftienden bequa- s. Antd-

derwaeit te trekken : latende kapitein men de hoge Raden fchnjvcn van "'"'^^^"^

Wiltfchut, met een kompagnie Sol- Ley uitS. Antonio, met beright: hoe
daten en alle de zieken in S. Laurens, ' de muitelingen eenige van onze folda-

met voornemen van noch dien avont in ten,dieombeeflcn nadezuikermolen
de zuikermolen van Luis Bras te zijn.

,
Gurapou geionden waeren , doorge-

'Patdia de Linge verwittighde by (lagen , en die plaetfcn zoo fterk be-

brieve vanden twalefden uit Paraiba zet hadden, dat 2,y geen lijftoght,daer

de hoge Raden, hoealdaer alles noch zyflechts voor eenige weinigedagen

in ruft was: doch de Brafilianen van
|

van voorzien waren, langer konden
bekomen : waer door zy gevaer lie-

pen , om in. hunne handen te zullen

moeten vervallen.

Hier van wiert door de Hoge Ra-
dacrwas groote onluftontftaen onder

|

den den overfte Haus, dien noch dien

de Portugefe ingezetenen, door het izelven avont in S. Laurens zou komen, omzcc

vryftellcn van de Brafilianen en Tapo-
yers,alzoodie van d'Aldeas den luiden in perzoon, of onder kapitein Johan

Blaer zoo veel maghts, als hy van ge-

zont en kloek volk kende uitmaken,

darelijk na S. Antonio te zenden , om
het zelve t'ontzetten: alzoo de hoge

d' Aldeas qualijk in orde te houden wa-

ren , van dat zy de Portugefe ingezete-

nen niet pionderden : waer op hy zoo
veel orde ftelde, als doenlijk was. Al-

waerts

H.1US tot

alles onttrokken 7,onder orde : waer

door d'ingezctenen grote fchade qua-

men re lijden.

Hier op fchreven de hoge Raden
hemterugh, dat hy allen vlijt zou aen-

i Raden oordeelden , niet alleen de kaep

wenden, om de Brafilianen in orde te IS, Auguftijn, maer ook het gantfch

houden, en hen het pionderen te be- ZuiderGebietaen de behoudenis van

letten: desgelijx de Ncderlantfche die plaetfe te hangen,

ingezetenen, die mede niet anders; De hogen Raden maekten ook diert

zoghten, als de Portugefen te plonde- zelven avont, dit hun befluit Luy en
ren. Zy deden ook op lijfftraffe by pla- Hek bekent : desgelijx wierd kapitein

kaet het pionderen verbieden , dat al- , Fallo , die den zelven ftacht met een

dus luide

:

1 kompagnie foldaten , en een kompag-
' nie Brafilianen te Moribeka zou zijn

,

^'.^'^"h t T^ ^ Hoge en feerete Radendoente aengefchrevcn, na S. Antonio re gaen,

pMdc- ^^ vleten : tjiizoo ons ^<2^/7f////èx en dat zyaldaer zouden verblijven en
ren der grote kUghtentevorenkomtn^ dat ver- nader orde verwaghtcn.
°""^

Jcheide van onze ingezetenen i die ten Na dan Haus zich, op aenfchrij veilzen

platten lande onder onzegehoorzaem-
j

der hoge Raden , na S. Antonio bege- ,4i
**

s.

heit zijn blijven zitten i en den eet van ven had, Cniettegenftaende het volk Antonio.

getrotrjjigheit aen deze Jiaet op ffw doordengedancntoght, enongebrui-

w/ewcc'^f^/ié'w ^^^^f« , van onze folda- kelijke wegen afgemat was,} zoo ver-

ten , en ook wsl van vrye lieden isoor- liet Pedro Marinho Falkao , de aen-

den geplondert , ende van hare goede- komfte van Haus vernemende , de be-

ren berooft. Zoo ijl dat '•jvydaer tegen legering van S. Antonio, en begafzich

lijtllende voorzien i en de voornoemde met alle demuitelingcnvandcdriedi-

ingezetenen y by de pojfejjie van haere ftriden , als St. /Antonio, Pojnkay en

goederen y mainteneren y die wy /e« A/ör/^f/è<» , uit makende een getal van

dien einde (ativegarde verleene , en in zeshondcrt koppen, by de rebellen van

onze [paciale proteÜie genomen heb- . de Vargea te Monbcka.

ben , laflen en bevelen aen alle officie- \
Den zeventienden van Hooimacnt

ren enfoldaten, en alle die onder onze bequamen de hoge Raden fchrijven
" n 3 van
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YijJing Van //<7/^ van Moribcka : hoe hem
van H.H1S L^y en Hck uit S. Antonio by eenen

bcka. 'afgezondenen bode hadden laten we-

ten, dat in \Puerto de Galinas y Fe-

^ro da Kunha^ twee karavallen met
oorloghs-tiiighacngGlant waren.Wacr
op hy datelijk kapitein Johan Blaer

_„. metccngQedctroepe van de klockfte

lüldaten en Braniianen derwaerts af-

gevaerdighCjCn den vaendrigh Hart-

lleyn,meteenigh volk,daer op noch

na gezonden had : maer 'c was niet mo-
gelijk met d'overigcn,die afgenat wae-

siict fich
^'-'"' voort te koomen. Dies hy zich

«latir.tcr. tnctdiein Monbckater necrgeflagen

had, om zich wat te ververfchen , en

tiadcr orde van de hoge Raden aldaer

afre waghten : alzoo het toea niet noo-

digh was, nu de gerevokeerden ge-

vlught waren , dat hy z-ich mee al het

volk wijder van het Re9ifF begaf.

Hierop wiertby de hoge Raden be-

floten , dat de lieurenant Admirael

Lichthart , met het (chip deMoriaen,

en al hec vaertuighj datmen gercet kon
krijgen, date) ijk derwaerts zou gacn,

pm te zien , of hy die Karavellente

water zou kunnen bezetten) en in han-

den krijgen.

Hnus be-
, Naerdien nu de gerevolteerdcn , op

Monbeka d'acnkümfte van Hatis , S. Antonio
ccbiijven.yerlaten, en zich bofchwacrt in bege-

ven hadden , zoo fchreven de Hoge
Raden , den negentienden van Hooi-

maent ,aen Ham , dat hy te Moriheka

wet zijne troepen zou blijven , en al-

daer zijn? quartier nemen, om op te
* op te pallen, wat de gcwekenen ver-

der zouden mogen by der hant nemen

:

At\]v^a^ioriheka de befte plaetfe was,

om over het platte lant te heerfchen:

van waer hy St.Kyintonio en 'Tojttka

bequamelijk kon tehulpekomen,en,

wanneer des vyants troepen hem te

machtigh wierden, na 't Reciff wij-

ken. Hem wierc ook door de hooge
\

Raden kennifle gedaen, hoe y^//z<z<:/ür
j

d'.Araoujei Tedro Marinho Falkao^ \

Joan'PniSy Kabral, met al het volk,

dat in 2,Qh\ci\'xxiS. AntoniocnPojuka

gehouden hadde, des daeghs te vore, '

des uchtens , uit óHngenio Moreno

Gardo na Johan Fernandes Vieira

getrokken waren , om hunne troepen

te vereenigen.

Tiiding
Verlcheide pcrfoonen , als fcbout

acnde' Johan Hoek, Roelof Baro, en Jakob

WAERDIGS :

Rabbi, verwittighden,by brieVenvan!,

den vijlden , zeilen en zevenden van den van

\

Hooimaent, de hooge Raden, dentJentoc-

foeftant in de kapitame vanT^/ö Gran- ^j^"
'"

I
de^Qï\. hoe zyj beducht zijnde voorde Grande.

{
komfte van Kamarcn .' en andere

vyantlijke troepen, die van de Zuid
hen moghten komen bcfpiingen : als

ook voor d;Z Brafilianen van Siara en
Maranhaon van de N ourdjallc de Por-

tugcze ingc7,etenen ontwapent , en
de wapenen in het fort Keulen gebragt

hadden. Ook hadden zy , op goed-

vinden van kor\in't^ya7i Du-joy y eene
Portugees, met name /^«/owiö Velello^

met zijnen xoon in verzekering geftelf,

die'D//'a^;)'berchuldighde, dar kennifle

aen het vermoorden, aen d onzen in

Siam gedaen , zou gehad , en coek
van éitn nieuwen opftant geweten heb-

ben. Zy klaeghden voorts over de
loze pra£lijken, die de Portugefen in

Rio Grande gebruikt hadden , om on-
ze Nederlanders te verdrukken,en die

uir de Kapitanie te houden. Koningh
'Jun 'Diiwy vond zich gereet , en ver-

zocht alleenlijk, om die Portugezen
te mogen dootflaen. Waer om clÏq

Portugezen voor een groot gedeelte

van ï'^r/az/^^gevlught waren.

Alzoo ontrent dien tijt op het eilant

Itamariküi omtrent de duizent Bra-
filianen , te weten 300 en negen cnze-
ftigh mannen, en de reft vrouwen en
kinderen , geweken waren , die aldaer

rantzoen verzoghten,en een groten
gang in den lijftoght gingen,zoo wierc

den een en twintighften by de hoge
Raden goergevonden , den comman-
deur Liflry daer na toe te zenden , om
aldaer orde te ftellen, ten einde zy hun-
ne behoeften van lijffoght, uit luinne

Aldeas moghten halen , om alz.00 de
Compagnie daer van t'onrlallen.

In de Kapitanie van Itamarika en De lapi-

Goyana , bevond zich te dier tijde alles ^""^;'

noch in ftilte: desgelijx in de Kapita- raTba.Gi-

nie van Paraiba, door de goede voor- i^"'^ > <^."

zorgeen vlijt van het opperhoofc dier ["'noch

p 1 act fè, F/julus de L iuge. Wa n t wan- '" f*'''='

neer in het begin van Zcmermaent de
ingezetenen van de yax^tzfilinda en
Pojuka , begonden op te ftaen , en de
wapenen aen tencnicn, wiert den ho-

gen Raden verwittighten acnpedicnt,

dat zy voor de Kapitanie van F^^-/?;^^

zorge te dragen hadden : alzoo aldaer

ver-
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yctfchefde perzonen mee aendecon-
fpiratieen muitencvaft waren.

Dienvolgens vaerdighdcn de hooge
Raden , den dertienden van Zomcr-
maent , Pauhis de Linge Raec van Ju-
ftitie af, met een ample Commidie,
alsdircfleiir, ten cmdehyaldacrd'in-
woondcrs ingehoorzaemheiten püglit

zou houden , en voorders alles dcen

,

het geen ten d ;enfl:e van de gemei ne za

•

ken , en de behoudenifiè van *c lant

Eoude mogen ftrekken, Deez daer

komende, deed datelijk de forten met
volk, eetwaren ienoorloghituigh, uit

defchepen, die achter het Roo Lant
lagen, verzorgen: eenigen van de-

zelve inwoondcrs , die van dit verraet

verdaght gehouden wierden , in hech-

tenis nemen ,cn voort alle d* ingezete-

nen perzonelijk verfchiinen , en hen

v^n nieuws den eetvangetrouwigheit

afnemen: die ook by hen allen gedaen
tvierr.

DcvSgeh'jx deden de hoge Raden op
den eerden opftant, die in het gebiet

van 'Pojuka , en omleggende plaetfen :

en korts daer aen, inde Vdrgea^Ga-
rajju, en Goyana ontftonc, d'ingeze-

lencn , die zich op hunne goederen

bleven houden , voor zich ontbieden

,

en hen den eet van getrouheit met on-

dertekening van hunne hant vernieu-

wien. Dand'aenlanding van het fekocrs

uit de Bahia3 dzt korts dae»* op volgh-

de , heeft de püght en deughdelijk

voornemen der Hoge Raden te niet en

. onnut gcmaekt.

rcJ(chTi- Den vier en twintighftcn quam Ley
ie van S. Antonio op het Re^iff , door

ü^*aen J^"^ ^^^ ^^^ ^"^" briefvan geloofenis

lic Hoge aen de hoge Raden afgezonden , die
^'^'^"' voorftelde, hoe vele vryè luiden bui-

ten St. /^ntonio \v3.eret\ i die, volgens

d'afkundiging alom gedaen, zich on-

der het commando niet vervoeghden

:

waer door zy zoo veel maghrs niet by

zich bevonden , als zy wel noodigh

hadden , tot bezetting dier plaetfe , en

om het platte lant voor hen open te

houden. Dies verzoghten zy , dat alle

vrye luiden , in het gebiet van Mauris-

ftad en St. Antonio ten platten lande

gezeten, belaft wierden , zich re S. An-
tonio onder hen te ftellen , om hen tot

befcherming van 't lant te laten gebrui-

ken.

Ten tweede floegh hy voor , hoc

N T-R E I Z E. ib:

dienftigh zou zijn , darmen nlle de
vryc luiden , die zich zelfs iiicc konden
onderhouden, in dienflacnnnmc ; de-
wijl zy dan b^tcr in tught konden ge-

houden worden.

Teaderde , hoedicixfligh zou zijn

,

darmen TortoKah-o verliet, om onze
maght by een te brengen, cn cfes te fter-

kerin het velt te zijn

Ten vierde drcegh hy voor de no-

digheit van onze maghr te lande, ih

t\veen te Verdet len , om des te befer

het platte lant meellcr te zijn, op dac
nictt'elkens onze ganrfche macht, als

zich een vyanrs parthve vertoonde,

behoefde op te breken. Alsook dat het

garnifoen in S. Anioniu zoo fterk be-

hoorde te zijn, darmen een parthye,

boven de bezetting, om lijftoght en
nodigheden kon uit zenden.

Na rijpen ovcriegh , wiert op het w.itdie

eerft by de hoge Raden beHoren , dar-
J^^;Jp„

men gene vrye luiden , ais \n het ge-

biet a. K^ntonw , Pojuka en L/^lori-

beka gezeten waren, tot hunne onge-
legentheit behoorde te dwingen , om
hen na S. Antonio te vervoegen, en
aldaerdienftte dcen.

Op het fwede : dat de Hoge Ra-
den de Heercn Ley en Hekvolmagh-
tighden, om alle vryc luiden , diezich

aenboden, in dicnft van vier maendcn
aen te nemen , tot negen gulden

's maents, met een maent op de hant

fc geven.

Wat belangde het derde voorflel

:

de hoge Raden kondcningcener ma-
niere verftaen , het fort van Porto Cal-

vo zoo lichtelijk te verlaten , maer he-

ilotcn , het zelve ten uitterfte te bc-

fchermen.

En war aenging de verdeling van
onzcmaghten gros in tween, daer

ovisr zouden zy den orcrftcn Haus
fchrijven, om,alvooren daer over te

befluiten , zijn gevoelen te hooren.

Wijders de voordel, wegens de vcN
fterking van hetguarnifoen in S. An-
tonio, om redenen by hem bygcbragr,

kertden de hoge Raden voor goer.

De Luitenant Hans Vogel berich- ''"^^'if'^".

, , . , 1 , '^ van Haus
te by brieve, van den achtnenden en ncn de

zevenen twintighften van Hooimaent "°?'^'^

uit Seregtpp Del Rey , de hoge Ra-
den , hoe hy cenigh volk gezonden
had na de geweften van Kamaron -,

doch dic hadden geen volk ter fpraek

kunnem
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kunnenkomen: alzoo de Portugefcn

noch Brafilianen daer toe niet ver-

ftaen konden.

Hy vertvittighde ook , hoc hy uit

cenen Portugees (dien 7.y op wegh,met

brieven na lUg St. Francijco gacnde,

hadden aengetaftj) vcrllaen had, dar

Kamaron met een goede troep over

Rto S.Franctftoxn de kapitanie van Se-

regippo del Rey gekomen was:dc.*gel i jx

K W A E R D I G E
Tapoyers na hctRe^iffafte brengen,

en alzoo het lant en ingezetenen te

verfchoonen.

Zy gaven ook Jaecb Rabbi orde,

om de Tapoyers af te brengen : desge-

hjx belaften zy Roelof Baro ^ by de
Tapoyers te blijven, om hun te geleid-

den.

NaHaus dan zijne byeenhcbbcnde
troepen te Meribeka wat ververfcht

hoe drie of vier fchepen of karavellen had , en die tot vechten gantfch kloek

van de Bahia, onder het commando
van Andre Vidal^ na Maranhao en

«ywr/ïgezeilt waren -, hebbende by zich

een goede parthye volks.

Hy zond ook den hoogcn Raden
de brieven toe , die zy den zelven

Portugees afgenomen hadden : waer

uit men zekerlijk verftont, dat deze

revolte en opftant door die van de Ba-

hia gepraftifeert en gefmeet , of altijt

geweten wierdt: en zy het fekoers daer

by gevoeght hadden. Ja zelfwert van

den biflchop aldaer aen zeker Pater

moedig bevond, zoo wilde hy,met be.

wilhgingentoeftaen der hoge Raden,
een proef nemen , of hy de rebellen

,

voor d'aenkomfte van hun Sekocrs,

zou in de vlught kunnen flaen en ver-

jagen. Gelijk hy ook de Hoge Raden
by brieve van den eerden van Ooghft-

macnt verwittighde, hoe hy zichge-

leet hield, om op te breken , en dere-

bellen in d'Ingenio van Balfafar Mo-
reno te gaen bezoeken.

Dit gelukte hem in heteerfte wel: Haasbc^

want hy hen vanplaetfe tot plaetfè ver- Oringtde

op het Re^iff daer over gefchrcven: jaeghdcenvervolghde,totdathyein-

hoc die verhoopte haeft' by hêm te
j

delijk , op den derden van Ooghft-

zijn. Hierop wierdt den Advokaec] maent,acn hunne legcrpiaetfcquam,

Fiskael belaft zich daer over nader
I

de welke een hooge, fteile en rontom

t'informeren , watcorrefpondentte en gctrencheerde of befchanftecn geftcrk-

rebellcn.

onderling verftant tufichen hen beide

mocht gehouden zijn.

Tapovets
Midlcrwijle hadden de Tapoyers

flicn ?f. die van Rio Grande, (volujens fchrij ven

te bergh was , Santanton by d'inwoon-

ders , en by de Portugefen ReaelNo-
vo genocmt: die met meer als eenen

toegang had. Hy befprong , en taftc

faTm
'^* ^^^ ^^ Lingc , van den negentienden

\

evenwel den vyant acn , met voornc-

Kunhio vanHooiraaent,aendehogeRaden,3
:
men van dien , door de dapperheit

•''*'»'• op den zeftienden der zelvcr maent, der onzen te bemaghtigcn , en daer

indczuikermolenvan Kunbaovi]fen mede een einde van den oorlogh te

dertigh Portugefen dootgellagen, die
j
m«*ken. Macr alzoo de rebellen heel

hunne wapenen aend'onz.en hadden
j

fterk op den bergh waeren , en binnen

overgegeven: waer door aldaer onder hun voordeel bleven leggen , deden

de Portugefcn groote vreze ontftaen zy Ha(n , met verlies van meer dan
was, en waren elk weggevlught. Dies hondert doden en gequeften , de wijk fl^"rL*

verzocht hy, dat zy aenftonts volk {nemen. Hoewel anderen het verlies op
daer na toe zenden wilden, omdeTa- vijfhondert man begroten. Onder de
poyers in ordre te brengen : en alzoo gefneuvelden was ook kapitein Loo.
voorder onheil voor te komen: alzoo Hierdoor wiertHausgedwongen, wijkt-

in Paraiba de vrez.e ook zeer groot zich van daer nader na het Re^iiF te hetRcctf.

was, en de Portugele ingezetenen wel vervoegen-, dewijl, byverfterking der
licht by den anderen zouden komen te der rebellen maght, die hun fekoers

rotten, onder fchijn van zich te bc» vandagh totdaghuit de Bahia tege-

fchermen. moet zagen , die troep, tot bezetting

Hierop bcfloteo de hooge Raden van die hooftplaetfc, niet kon vermift

dan /^^//^«jen kapitein Willem Lam- worden.
^^r//«.met fijne kompagnie, beneffens Ten zelven daghe, deneerftenvan j, , .

twintigh vuurrocrs, en vijftigh van Hooimaent, wierdt by den raet van tcrdoot

het guarnifoen te Taraiba en /?/<? Jufticie Gonfaho Kabral de Kaldos^'^^^^^^

Grande derwaerts te zenden , om de ter doot gedoemt : als hebbende den
laft

nj
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èh Tho-
mas Pais

Moctwil
en op-

Aanc in

Serin-

baim.

Balchafar

van der

Voorde
na Hol-

lam acn
deBe-
wimhcb-
bers af-

gezon-

den.

h^vanjoan Fernandes f^ieirazenge-

nomcn , om in de Kapiranic van Goja-

na zich als hooft van de rebellen, te-

gen den Neerlantfchen ftaet, te laten

gebruiken. Desgelijx wierc zeker Tho-

mas Taü j ingezeten te TienpiOf ter

doot gedoemt , die getraght had ce-

nigh volk op temaken, en httJohan
Fernandes Vieïra toe te voeren.

Ten zeU'endaghebequamen de ho-

ge Raden brieven uit Serïnhaïm^ die

by nacht met een Senjada deriviere af,

en alzoo over zee gebraghü waren :

waer by verwittight wiert, hoe de troe-

pen der rebellen aldaer fterk waercn

,

en de rivier bezet hielden , en de ber-

ken, die dacr lagen, in den gront ge-

hakt hadden. Ook hadden zy d'Fnge-

nio Formofo gantfch uitgeplondert, en

de Negros weghgevoert, het vee der

Nederlanders geflaght, en dat van de

Portugefen vry gehouden.

Waer uit de hoge Raden wel zagen,
dat die van Serinhaim , met zich aldus

op te werpen , niet als doorgewelt van

wapenen tot gehoorzaemheit tebren-

gen waren.

Alzoo nu de Hoge en geheime Ra-
den t'eencmael verzekert waeren , dat

de Portugeze rebellen met alle nodige

Sekoerfen uit de Bahia geduurighhjk

zouden verfterkc , en zy ten tegcndele

in alles verzwakt worden , zoo wiert

by hen , ten dienfte van Neerlantfch

Brafil , den eerften van Ooghftmaent
goctgcvonden , na het vadcrlant Bal-

thafar van der Voorde-t raet vanjuftitie

af te zenden , om de Vergadering der

Negentienen van hunne gantfche gele-

gentheit, en bekommerden toeftant

mondeling te berighten , en d'afzen-

dinge van de noodige Sekoerfen te be-

vorderen.

Des volgenden daeghs nam Baltha-

far van der Foorde i raet van jiiftirie,

zijn affcheit van de Hooge Raden

,

en ging noch den zelven avont tzeil

met de fchepen , die gereet lagen, na

Hollant,om aen de Heercn bewint-

hebbers vande Vergadering der XIX.
mondeling den bekommerden ftaet

voor te dragen.

Zy gaven hem ook een Credentie-

of geloovenis-bnef aen hen raec , die

aldus luide:

10^

Edcle^ Erentfefley achtbare

voorzienige Heeren,

Oewel de rebellen niet uit den „ • c

naem van den koning: maer on- de Hoge
H
der den naem van Goddelijke vrvheit, ^^'^'i"

proclameren deze revolte te hebben uc^vint-

aengevangen,zoo hebben \vy nochtans '^«tibefj,

altijtdievafteimprelliegehad,datdere

revolte vande Portugele ingezetenen

niet alleen met kennifle van den ko-
' ningvan Portugacl, ofdie vande Ba-

I

hia gefchiet is : maer dezelve door
!
zijne inftigatic en beleit is veroor-

j

zaekt ; door dien niet te prefumeren is,

I

dat Kamaron , Henrique 'DiaSy en an-
dere hoofden , haer buiten zijn con-
fent met wapenen in deze landen
zouden begeven, en ons openbaerlijk

den oorlogh acndoen. Ook zijn wy
altijt van dat gevoelen geweeft (in-

zicht nemende op de zwakke ftaet

van dat rijk, waer in de koning noch
zoo nieuws beveftight is ; een zoo for-

meele contract van beftant met hare
Ho: Mo: aengegaen,cndenoodigheic
van onze fekoerfen tottegenftant van
Spanje) dat hy deze revolte, ia zelve
het afzenden van de voornoemde
hoofden , met hare byhebbende troe-

pen , tot afliftentie van de rebellen,

voor zijn doen niet zoude agnofceren,

ten ware hy deze conqueften gewiOc-
lijk zach t'emporteren,om alzoo zon-
der effeft de blame van trouwlooiheir,

en 't geen daer uit refulteren mocht,
niet op hem te laden. Dit heeft zich
ook alibo in de daet bevonden:u'ant de
gouverneur vande Bahia, Antonio Te-
les da Silva, ("zooUw Ed. Ed. in zijne

refcriptie op onze Miflu'c zien mo-
gen} tecnemael ontkent , van deze
revolte kennifle gehadr te hebbcn,veel

minder dezelve beleit, ofte inftigane

daer toe te hebben gegeven : excuse-

rende d'afgezondene fccoerfcn op der
Hoofden ongehoorzaemhcit en moet-
wille, zonder hem te vragen, ofre zijn

confent,tütaflïftcntie van de rebellen,

derwaerts gegaen zijn , prcfenferende

voorts perlboncn over te zenden , die

deze feditie zullen bvleggen, en zulx
met zoete middelen niet konnende
te wege brengen , die uit de naem van
de koning tot gehoorzaemheit en ne-

dcrlegginge van de wapenen zullen

o c'on.
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vorable audiëntie magli werden ver-

gunt. Waermedcjêcc.
Edde^ Erentfefte, &c.

ReciJfodem.K^ug. 1645.

conftrin^eren. Hoe verre dit antwoort zar -vanden Voorde by U Ed. Ed. fa

en prelcntatie tot compofitie van de ' '
'

ontlhne revolte van hare intentie vcr-

ichillende is , konnen UwEd. fien uit

het fchnfrelijk rapport van deHeeren

van der Voorde en Hooghftraren on-
j

dcrtckcnt: alwaer de gouverneur van
[

Na dan d'afgc/.ondenen , Balthafar p^^ugefg

de Bahia met deze folemnde gefub- vande Voorde en Dirk van Hooghftra-viote tot

reguleerde woorden hun antwoort: ten, den twintighften van Hooimaentjj^'^"^^

Dat de Brafliamn en Negros doorlaft uit! de Bahiavertrokkcn waren, deed rebellen..

vanfijne Alajefieit van Fortugael wa-
\
de gouverneur tyimonio Telles da Sil-

ren afgedankt. Infgelijx uit dit ex-
j

^'^,a!daer in aller yl in twaleffchepen,

traft van ecnige brieven by die van i die ren dien einde gereet lagen, zoo

de Bahia herwacrts aengezondcn , en 1 veclzecenlancvolkvanoorlogh fche-

by die van Scregippo ecnen bode afgc- pen , als hy ken by een brengen : bcnef-

nomcn : waer by blijkr, datdie van de
\

fens zoodanige mecnighte van krijghs-

Bahia, ook zelve de bürchop, al in 't

jongde van Majo,kenniiIe gehadt heb-

ben, van 't gene Joan Fernandes Viei-

en fijne complicen, voorhadden.ra

D'extra£ten uit de zelve brieven heb-

tuigh, wapenen en trijngereetfchap,

als hen tot die invafie en aenflagh

zou nodigh zijn.

Het opperbeleit over de vlote had
hy Hieronymo Serrao de Payva^ als ad-

ben wy , tot meerder bewijs, daer nef- i mirael en kapitein Majooracnbevolcn:

fens willen zenden. Hier toe zal ook en hetgebiet over hetlantvolk , aen de

doen dit fchrifrelijk rapport van ka-
j

Kolonellen CMartin, Soares^Moreno

pitem Diederik van Hooghfiraten, \cn Andre Ftdal de Nigreirosge^QvtUy

\

die beide twee hooftofficieren des ko-

nings van Portugael waeren.

De gouverneur Balthazar Telles ^^^

daSilva gafin het berichtfchrift van ven der

den een en twintighftcn van Hooi-
Portu-

gezen

een van de gewezene gecommitteer-

den na de Bahia, over't gene hem al-

daer wedervaren is, 'c welk, als 'teenc-

mael ftrijdende met het antwoort van

de gouverneur oponfe millive, klaer-

lijk haer gantfche voornemen aeu den maenr (^waer na d'admirael Hieronymo waerom

dagh brenght. En alzoo wy daer door de tajva met zijne vlote in het zeilen
^on^cn.

t'eenemael werden verzekert, dat de- zich te fchikkcn zou hebben^ quan-

ze rebellen met alle nodige fekoerfen fuis te kennen , uit redenen van de be-

lütde Bahia continuelijk zullen wer- roerren en muiteryen, doordePortu-

denverfl:erkt,en wy ter contrarie in al- '
gefe ingezetenen van de kapirania van

les werden verzwakt, hebben wy .P^^w<2«?^«^ö aengcrecht, (gelijk die

hooghnood.'gh, en fen diende vande- hem by brieve door de Nederlantfe

zen Staet geacht , derwaerts aen Uw Hoge Raden bekent gemaekt waren^)

Ed. Ed. te committereu de Heer Bal- diefelve vlote toegcrud te hebben, om
thazar van den ^');^f, Raet van Ju- in allen fpoet zoodanige exccfTen en

ftitie,om mondeling UwEd. F.d.deze buitenfporighcden te helpen remedie-

bekommerden ftact voor te dragen, ren, herftellen, en te recht te brengen:

entefuppleren,'tgenebydepennenict eensdeels om dat hem zulx door de

klaer genoegh mochte zijn uirge- voorfchrevehcercn verzocht was: en

drukt 5 ofte aldaer nietkonde werden ten anderen j omniettemanquercn '\'n.

afgenomen: ons verzekerende, dat d'onderhouding van alle behoorlijke

Uw Ed. Ed. door deze mondelinge en correfpondenticen vrientfchap, hem
fchriftelijke onderrichtinge , en fijne zoohooghelijkby dcCatholijkeMa-

neerftigc aenhoud inge, tot nieuw en jcfteit gerecommandccrt en aenbevo-

genoeghfaem fekoers zullen werden
,

Icn,

geanimeerr , dezen Staet met een yver Hoewel de hoge Raden in eenen

yver te rcftabileren , en deze conque- brief van den dertienden van Ooghfl:-

ften, met alle UwEd. td. getrouwe maent, aen Salvador ^ Korrea ^ Saa e

omderzaten, uit een apparent perijkel Benavides^ verklaren , noitom bydant

van verlies van goct en leven te bevrij- ofhulpe tegen de Portugeze rebellen,

den i
verzoekende den zelven Baltha-

^

aen den gouverneur van de Ba hia ,

Bul'
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Bahhafar Telles da Silva verzoght te 1

hebben.
!

.
w**^ In'c berichtrchrifx voornoemt , wAs i

d'Adrtii- d'Amirael de Taiva belalt, zoo dra
r»el Paiw ^y ^ij Jg Buhia Z.OU geloopcn zijn >

vroot zal zijnen koers na 'Parnambuko te ftel-

«cnJocn. len, zeilende van de kiiftaf twintigh

of dertigh mijlen , tot op de hooghte

van tien graden, gekomen .'aldaer zou
hy traghten het lant t'ontdekken, en

en d^Alagoas erkennen.

By aldien nu de winden fterk om de

zuid waeidePi eer hyopdie hooghte

quam, zou hy alle neirftigheit doen,

om het lant by naght niet te pafleren.

Na het lant erkent te hebben, zou
hy met advijs van alle de ervarene

lootfen, het volk zoeken te landen, tot

meerder zekerheit in Una, Lagomar
oi 'Tamandare : het welk drie mijlen

na de Zuid van het cilantvan S. A-
lexo is.

Wanneer hy die havcrts niet ^ou

kunnen aendoen, zou hy 'Porto TDolJer,

Namhuf,ofde Lagamar van Mam-
kaipe innemen, hetwelk twee mijlen

om de Noord van S. Alexo lelt.

By aldien hy nu , na alle gcdjne be-

hoorlijke nccrllighcit j gene van alle de

gemelde havens zou kunnen inloopen,

2.00 zou hy Porta das Gallinhas nee-

men, om in allen gevalle het volk

trachten te landen, tufichen Barra
Grandecn Porto das Gallinhas.

Na het volk met het oorloghs-tuigh

AJmirael gchnt tc hebben , zou hy met de fche-

r^poJtu- P^" "* ^^ boght van Parnambuko

loopen ,om des gouverneurs brief aen

deHeercn vandeHoogen Kaet, op-

perhoofden in die kapitanie,te geven,

dien hy terftont op zijne aenkomfte

hen in handen zou ftellen.

Deze vlote dan ging in het laetft van

Hooi- of in het begin van Ooghft-

maent uit de Bahia t'zeil , en quam,
na verloop van weinige dagen , in de

Bahia van Tamandare ^ gelegen tu(-

fchen de riviere van Olna en Formofa,

vierof vijf mijlen boven S. Alexo en

Serinha'tm gelegen, ren anker : alwaer

dekolonellcn of vcltoverften Martin
Soares Moreno , en Anare Vtdal de

Nigreiros^ den acht en twintighften

van Hooimaent, met achtien hondert

oftweeduizentfoldaten,te lande ftap-

ten, met zich nemende een goede me-

nighte van wapenen, buskruit , en an-

gere

vloot

tzeil.

dere noorwend'gheden : waer ondei*

vele officieren reformados met goec
geweer waren.

Op den eerften van Ooghfimaenr, xwre
desavonts, qiiamen drie ichepen en '""""S'^^'^s

vijf karavellen, in het gcfKlit van htt komt^"

Reciff, die met den duillcren dwars voorhct

van daer waren, en hun koers cm den "''''' '

Noord (lelden.

Hier op wicit dooj-dePlooge Ra^
dendatelijk ordeaendcfchcpen Zon.
teUndia en Zcelandia gezonden, die

op de ree lagen, dat zy zouden onder
tzeil gaen,om op het doen der fchcpen

voornoemt acht te geven , en , zoo zy

eenigh volk wilden te lande zetten,

zulx te beletten.

De Luitenant Admiracl Lichtharii

verwittighde meteen ftcigeifchiiit de

hoge Raden uit de Kaepvan S. Augu-
ftijn, wegen de zelve fchepen en kara-

vellen : hoe hy nier anders had kun-
nen bemerken j of hun voornemen
was,by zuide deKaep volk te landen.

Dies ontbood hy de fcheptn der-

waerts , om hen aen re tnften , en ver-

zocht van de Hoogc Raden laft,omin

zulken geval het volk van S.Anionis

tot zijner verfterking te mugen lich-

ten , en in het fort te trekken.

Den zelven avont wierden noch
doorde Hooge Raden de plaetfen aen

de Noord gcwaerfchou wt, om op hare

hoede te zijn.

Dien dagli had men de voornoem- vèrtrek-

de fchepen noch karavallen niet meer '\'^"''''»

in 't gezicht. De berken, die in zee

niet verre van haer gewéeft waren,

zeiden, dezelve alle geladen te zijnjen

door de Noordelijke wint niet van de

wal konden geraken : dicsmen vafle-

lijk vermoedde , dat xy haren koers na

Porrugaelftelden.

Daernacined'Admirael Pa'fva\\\i P'-«ugete

, , er j -1 ^AiitDiraci

de bay van lamandere tzeil, en trot („ti.t m,

aenftontsde vloot van den Admiracl '" ^}^'^}

Salvudoi Korrea de Saa , e Benavi.
uitdcBj".

1 atiun-

Landen
volk.

d('S2cn , diceerft met zijnc fchcpen uit Jctc.

R ojaneiro gekomen was. Hy qtiam

wedt r met hem m dezelve h.iVen, en

vertrok op S. Laurens dagh met alle

de fchepen te gelijk weer daer uit, en

liep na den boght van Pnrnamhiiko.

Den elfden van Ooghftmacnt kre-

gen de hoge Raden eer ft tijding en

kuntfchap door Jan Hoen , Barkier,

afgeladen na Seregippo del Rcy , en

o 2 door
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óooTden-(yyrnrm}sJan,Barent:z:r'hoc''vm i>fvi]4cn dcrti^h fbidatcn van

ó\c omtrent Una oi:.£iio fortn/ifa. een den Kommandeur Moucheron ^ die

vlore van zeven ofacht ea twintigh of door het voorc-tpekken quade voeten

komfte
den Ho
gen Ra-

den ver-

tvittight.

derrigh.«êilen"^"e2»en<*HÏKldea-: wact
van driitop henafqiöcnJen en gefcho-

tcnhadJeijj M * •
•

bekomen hadden , -aen boott gezon-

den.

Uit het fchip^Flias wierdt duizent.

Ten TiBlvdfttfjde kreegen ay oock en uit het fchip Deventer zes hondert
fchrijvfn van dea \ii]ooi Heogh/ira- pont kruit acnlant gebracht;.

ten , van de Kaep S. Aug»(iijn , uit het

fort Verditffén : hoe de vyant, te weten

plaetfe Ijernaghtight , den Nederlan-

ders quartiér gegjven , dpch's^Ie de
Brafilianen doöt geflagen-liadden. v

Hier op wiert by de Hoge Raden
datchjk ordeL^eft«cttjorjj^n»geeeiwa-

ren en fcrijglistuig na die-Kaep te zen-

den. Zy^'naddeiMiOk LeycnHeMvoor
twee dagen'^aengefchreven , dat zy

met hun byhebbend volk van St. Art-

tonio zouden opbreken , en zich na de

Kaep van S. Auguflijn begeven , om
niet beztt te worden.

pen

VOO' hrt

Kort na den midHaglv kregen d'on- Vvw

zen een groot getal van zeilen, 's vy-
^^^"l

AndttVidaly Hendrik IJnnsenS^auto anrsvlore, in't gezicht, die recht op lUciC

da Kunha aen Una gelanr,enop'^fn»ft het Rc^iff acn^hielden , fterk acht en
/^rfiw aengekomfn waercn u dezelve; twintigh of dertigh zeilen, en qua-

men metdenavontdwersvan het Re-
^iff ren anker, latende onze fchepen,

die Vfer en een jacht waren , ten N oor-

den van haer leggen.

Men was den volgenden gantfchen

nacht bezigh, om de f», hepen d'FJias

en Deventer te ballaften, en doen
vaerdigh maken,om m zee te mogen
geraken.

Met den dagh zond de Portugefe

Admirael van de gezette fchepen,

(dicjgcl ijk ook d'andere fchepen , een

DefchcpenjDeventeren d'Ehas,die ' witte vligge van de kampanje liet wa-
" '^ ' •

1 -1
n-

jg,^^ ineen berkjenaonzen AdmiraeJDePor-

Korndis Lichthart , twee gecommir- '"S'fc

teerden, als Martinhode Rehetra en zend

'

Balthafar de Cajlilho , met vier brie- oneven

ven:te weten,twec van den gouverneur admiwl
van de Bahia, Antonio Telles da Sylva, i 'cht-

een van dencenentwintigftenjcnd'an-

der van den twee en rwi nt.ghften Julit:

de derde was van d'Amirael van de
vlotc, Salvador Korrea de Saa Bena~

vides ^ en de vierde van Jerontmo Sar-

rao de Paiva , van den twalefden van

Ooghftmaent, beneffens een befloten

brief van den gouverneur van de Ba-

hia, aen Joan Fernando Viet> a, Antoniê

Kavalkanth en andere rebellen en af-

Die fchc

pcndacr fn de Pu£'o lagen ,en in het loden wa
wauften ren, en noch alle dc Compagnies eet-

waren in hadden , wierden datelijk

klaer gemackt, om buiten teloopen,

en by d'andere fchepen buiten op de

rede te komen , die aldaer ten getale

van vijf lagen, als Uitrecht , Zeelan-

dia,Ter Veer, Zoetelandia en de Gul-

dcRee.

Van'svyants komfte wiert den ii.

van Oogftmaent aen d'overftc Haus
kenniflegedaen engewaerfchouwtom

op zijne hoede te wezen , en belaft,

zich met alle de byhebbendc troepen

na de zuiker molen van Haky in de

^r^^»**, re begeven en vervoegen ,om
nietvand'onzenophetRejifFgcfchei- ' afgevallePortugefen.

en volk

in zee

predco.

den en afgefneden re worden , ten

v?are hy eene andere plaetfe daer toe

bequacm oordeelde te zijn.

Desgelijx wierden brieven aen

Dortmont opltamarika , aen Karpen-

tierin Goyana., enzende LingetePa-

raiba afgezonden, om hen des vyants

komfte met een te verwittigen.

By gebrek van bootsvolk, waer

D' Admirael Lichthart voer met
degecommirteerde te lande na het Re-
gin, om de brieven voornoemt aen de
Hooge Raden te behandigen, die de-

zelve in het Nedcrduitlch deden ver-

talen.

Den dertienden van Ooghftmaent pje 1,^

wierden ter Vergadering van de Hoge <*« Hog«

Regeeriiig gelezen en gecxamincertgcig^"^

door onze fchepen om teflaen onbe- de brieven van den gouverneur van worde»..

quaem waren, wierden alle de bier- deBahia,vandcneen en tweeen tw in-

en waeghdragers gepreft,aen de fche- tighllen Julii: alsook drftelfs fchrij-

pentc gaen , om zee te nemen, en op

den vyant te kruilTên. Ook wierden

yen aen Joan Fernandes l'^ietra^ An.
tonio Kavalkantii en andere muire-

lingen.
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Hingen, van den vkt en t\j\r\x.\^\^tn beroerten der ingezeten ^ velevajleen

van Julii, die den Hoogen Raden ge- 1
levendige verbintenijfen van onze we-

^tvciwizswoor^tndupWcittv^nóznderzydigevrientfchap , en verbont

brief, dien Andre Vidal aen hen van van onze beide volken zullen komen

den goiuerncur voornoemt gebraght i'ontjiaen. Godbeware U Ed.ferzot-

had, en by hen geopent was. i
nen,

.. Men las ook het fchrijven van den Bahia den
ge lerael van dé vlote, Salvador Korrea zi.j^w///, 164.5.

de SiaBenavides en van den comman-
dcur vandefchepen, Jeronimo Ser-

rao de Paiva , die Andre Vidal met
hctkrijghsvolk boven RieFormoJoiz

lande gezet hadde.

D'cerftc brieven luide aldus.

1 Ngevolge van UEd. fchrijven , m
•* daer omgedane voor(iel , door Uw E.

afgezondenen , de Heere Balthafar van

de Voorde i raet van dengerechte y en

U Ed. genegen Dienacr

Anlonk) Helles da Sylva.

D'anderc brief van Antonio daSjl-

va, gouverneur van de Bahia , aen de

Hooge en geheime Raden, luide als

volght.

T A^ heb aen de kolonel]Qtommo Scr-

^rzodePïivzy Kapitain Majoor va}i

Je Hoge Diedetik vanHoóghftraten, kapitein devlote (^waermedeikhem ordonnere
Raden,

en comtnandeuT aende Koefvan S.An- UEd. ten dienfte teftaen^ bevelgege-

gufiijnywaer door UEd.gelieft hebben) ven, dat zoohaefl hy het krijghsvolk^

my te verzoeken i dat tk de troepen van by hem tot wwen dtnijie verzamelt^

Hendrik Dias, door de bequaemftebe- ' zalgelandt hebben y terftontaen UEd.
wijzingen , enfterkfle middelen y die ik dezen tegenwoordigen zal hebben te

konde Ifybrengen , zoude doen vertrek- befteHen , en met dezelve uit mynen
ken, en willende nakomen mijne gege- naem aen te bieden de macht^die hem
ven antwoorty dat ik ook ingefchrifte medegegeven isyterbefchikkingvanaUe

by UEd.gedaen heb , zoo zende ik na hulpe en byjiant , die aen den Haogen
die Kapttanie Qverjla Ternambiiko^ Raet nodigh zal zijn. ^Aen den wei-

in deze oorloghvlotenyde tweeKolonel- ken ik in deze gelegentheit en voorval

leny Martyn Soares Moreno cnAn- geeme zou betonen y hoe gereet deze
dre Vidal de Negreiros y(beideperzo. Jlaetüy om in alle vordere gelegenthe-

nen, aen welker begaeftheden en voor- \ dente doen alles wat tot hunnen bejien,

zienigheden niet te twijfelen ü) ennutnzonderheit, totreduólieenjiilm

met maght en orde , em aldaer de [ttl~ Imge van die quahjk bedaghte inwoon-

ling van d'ontjlane beroerten ingehoor- ders zoude mogen komen tejirekken. Ik

zaemheit ywaermedeUEd.gedient en ' hope, dat door dit middel alles zoodd"

ge-eert behoort te zijn, te bevorderen, wgh zalwerden bj^eleitydat ü Ed. on-

Alhet welk zalJlrekkentot herroeping bekommert zult blijven vooreen twee-

van die oproertge inwoonders, aen wien den oproer, en ik met het vernoegen,dat

ikfchrijve,henbe[iraffetideoverdton. door mijne bemiddeling en tujjchenko^

behoorlijke maniere en overdaet: waer i ming, het einde vanuwvoorfiel, nu
op zy de wapenen tegen UE. hebben in

\

'

dehantgenomen.

En ten einde UE. moght ervaren

,

hoedanigh UEd. die, (^teweten de wa-
penen) van deze Kapitanie en beftie.

ting tot hunnen dienjl hadden , zoo heb

ik hen geordonneert , genoeghzaem
krijghsvolk mede te nemen , om in het

velt de halsftarrigen t*onderwerpen, en

uit dat lant tl verdrijven, die uit dit

moghten weghgeloopenzijn.

Ik vertrouwe met God , dat door 0t
middel de rufte zoodanigh zal bevor-

dert worden , dat , uit de»e toevallige

laefl my toegezonden , uitgewerkt zal
worden. Godbeware L Ed.perzonen.

Bahia den

iz.Julii, i6f4.

UEd. zeer genegen

dienaer

Antonio Telles

da Sylva.

o 3 Hy
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Hy zond ook aen de H oogeen ge- 1 Raden wilde te veiftaen geven, dat hy

heime Raden, meeden Admirael'Di?»

Salvador Korren de bde Benavides^

cenen brief van volgenden inhoudt.

Dcrdï
Brief vnn

Jen gou
verncur

Telles.

T"ï Ebbende afgevaerdig

- loghs-vloteronder de t'

ht een ooY'

twee kolonel'

de kolonellen, Martin SoaresMoreno^

en Jndre Vidalde Negreiros^ met hec

lant-knjghsvolk, cnjeronimo Serrao

de 'Paiva met zijne ïchcpen , die dat

krijghsvolk overgcvoert hadden, en

daer na noch den generael Korrea

len, MartijnSoares Morcno en André ! met degeheele vlotevan RinJcnetrOy

Vidal de iSJigrciros, njet den kolonel

Jeroninio Serrao de Paiva , kapitain

(J/l'lajorvandezelvei om U Ed. te wa-

ter en te lande te dienen, (dewijl ik het

voor(iel, by UEd. AmbaJJadeurs , nu

laefl aen mygedaen , gaermgehoorza-
men wil,) en confcenderen tot d'ernftige

voorbede van die quahjk berade inwoon

ders, zoo beeft het God belieft, dat Sal-

vador Korrea de Saa Benavides,^^-

nerael van de vlooten van dezenftaet,
en raetsheer inden overzeefchen raet

van den koning mtjnen Heere , in dezt

Bahia is komen aen te landen, mede

brengende de vlote van Rio de Jeneiro,

met voornemen van die na Portrigael te

geleiden. Voch alzoo ik zoo welde qua-

liteilen van de ^erzonen , als d?fierkt e

van de macht hegeerde te verdubbelen,

om die alle tot den dien/} en bfte oi' baer

van dien raet te hefteden en op teofferen,

zoo heb ik goet gevonden , den gemel-

ten generael van d^oorloghs-vfoten,

mede na die Kapitanie te zenden , op

dat hy door zijvgezagh en wijzen raet,

dien hy geven zal, d^inwoonde} s voor-

noemt ^ tot deftilheit en rtifie ,
(daer in

ik hen , onder de gehoorzaemheit en

fchuldige plicht van Ij Ed , wenfch te

zien,^ weer helpe brengen.

Ik hope dat deze vertooninge voor

genoeghzame bewijzen van vrient-

Jchap , wegen deze ftaet, ftrekken zul-

len ; alzoo UEd. hier uit kunnen afme-

ten, hoegrotelyx ik my inwikkele: doen-

de UE. dezen byflant als ten oprechte

vrient engoede buurman. God beware
de perzonen van U Ed.

Bahia dejt

U Ed. zeer genegen

dienacr,

L/lntonio Telles da Silva,

Men bevond den inhoudt van alle

in conformiteit en geyolgh van de
propofitie van de gecommitteerden

der Hooge Raden aen hem gdaen, en

tot voorbede van de gerevolteerde in-

gezetenenjafgevaerdighthad, om dac

d'onzen te water en te lande daer van
zich zouden mogen dienen, als blijkt

uit de brieven voornoemt.

Daer en boven deed de generael

door zijne afgezondenen , de kapitein

Mnrtinho de Rebetta, en den Audi-

teur generael Balthafar de Kafftlhot

by de Hooge Raden zeer ernfteiijk

aenhoiiden , dat zy van dezelve zijne

aenbiedinge tor fekoers hem fchrifte-

lijk bcfchcit aen den koning zouden

willen laten.

In het boven genaemt fchrijvenvan

den gouverneur ztnjoan Fernando

Vieira , en andere rebellen , is voorna-

mentlijk te betrachten en te confidc-

reren, hoe hy dezelve noemt , onder,

danen van den koning t en henfekoers

tot hunne defenfit en verdediging

zend : . hoewel met dicreftriftieen be-

paling, om hen met alle moghelijkc

zoetigheit tot voorgaende gehoor-

zaemheit onder d'onzen te brengen.

Dewijl nu de propofitie en verzoek

der Hooge Raden van hunne gecom-
mitteerden , aen den gouverneur Te/.

/£"/, daer toe laghj dat hy uit Ncerlants

Brafil Kamaron , [Henrique Vias, en

voorts d'andere hoofden , met alle die

zy onder zich hadden , en onzen rebel-

len byftant deden , zoude doen ver-

trekken , en , ingevallc zy hem niet

gehooriaemden , voor vyanden van
zijn Majeftcitverklaeren , zoo had de
gouverneur ten tegendele, en in tegen-

ftrijdigheit van dit zijn voorgeven aen

de Hoge Raden , en verzoek van hun-

ne gecommitteerden, in plaetfevan

die t ontbieden , meerder volkuit de
Bahia herwaertsafgevaerdight, en de
hoofden van het zelve fekoers , in

inhout"
"Men bevond den inhoudt van alle pfêetfe van hen aen de Hoge Raden re

des gou- deze brieven daer op re flaen, dat de vervoegen , in eene^ifgelegeplaetfe,

brieve"
gouverncur van de Bahia den Hogen niet wijt van de voornaemdeA'^w^-

ron^
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rorii Hendrik T>ias ^ en andere, met
hun volk te lande doen zetten.

Oe Hoee Voorts wiert by de Hoge Rnden
Raden zect wcl begfcpen , hoc het verfchij-

rivjfiq-
"^'" ^" zetten op de rede voor het Re-

hcitover ^iff, in ZOO ccn conjun£turc en be-

fle'dër' '°"P ^'«^'^
^'J"^ '

^^ ^^^ ^'^^
'
{^'^^^ tegen-

Por- ftaendcde Portugefcn in hun fchrijven

vloor
^O'^^f'S voorgaven) nergens anders toe

ftrekken kon , als om de rebellen tegen

d'onzen teftijvcn, en d'overige inge-

zetenen , die zich tot noch toe geruft
• gehouden hadden , mee tegen d'onzen

op te maken. De Hoge Raden hielden

zich des te meerder djcr van verze-

kert, alfoo zy reets advijs en berigt van

de Kaep S. AuguJ}ijn bekomen had-

den, datonsguarni'iben inSerinhaem

7.ic\\^tnAndre yidal , en denieuwge-

landene troepen had moeten opgeven.

Na alle deze redenen by de Hoge
Raden wel overwogen waeren, zoo
hebben zy dit zetten op de rede van

zoo een grote Portugeze vloot , niet

alsvooreeiienvyantlijkendaet kunnen

opnemen.
Dienvolgens wiert by hen inberaet

geleit , in wat maniere men dezelve

van de rede , en de zee voor d'onzen

wederom open zou mogen krijgen :

naerdicn hunne maght van fchepen,

die zy buiten hadden, en tegen de Por-

tugelèn konden gebruiken , in deze
vijf fchepen beftont , als Uitrecht,

Zeelandia,TerVeie, Soetelandia en

dcGuIdeRhee: die alle met weinigh

oorloghstuigh, en inzonderheit kruit

voorzien , en zeer flecht met boots-

volkgemant waren, en weinigh Sol-

daten op hadden : uit oorzake , zy hun
guarnifoenen niet te zeer dorften ver-

zwakken : daer onder de Portiigcfe

vlote, ten minftcacht oftieu fchepen

van aenzien zich bevonden : boven

dien geleek het Generaels fchip van

verre een groot galjoen, dat twee la-

gen gefchut voerde. Dies hetaenta-

ftcn van die vlote , met onze kleine

maght , by de Hoge Raden voor zeer

waeghhalfelijk geaght wiert.

skienden Naallcs dan rijpelijk overleit was,
toegcfon- wiert met eenparige ftemme bedoten

,

«amdêr dat men den gcnerael Salvador Kor-
i-ortu^c- reade Saa e Benavides, \oorzi}naen'

geboden fekoers tegen de rebellen zou
bedanken , en hem , de redenen te gè-

moet voerende, die zy tot misvcrtrou-

zen at,
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wen hadden, verzoeken van de rede

te willen vertrekken , als breeder

blijkt uit fchrijven van den volgen-

den brief.

Men befloot dit fchrijven datehjk

aen den Generael af te vaerdigen

,

om zijn béfluit dien aengacnde af te

waghten , en midlertijt allen yver aen

te wenden , om de twee fchepen, Elias

en Deventer (niet tegenftaende zy
noch den meeflen voorraet van levens-

middelen voor het landt in hadden}

tot verfterkking van onze maght, bui-

ten op de rede te krijgen,om dezelve

vlote, ingcvallezyop deze aenlchrij-

vingder Hogen Raden niet quame te

vertrekken, vyantlijk aen tetafteo en
te verdrijven, of te bemachtigen. Al-

zoo de Hooge Raden in aller maniere

verftonden, die gantfche kufte van
Portugefe fchepen te moeten vry heb-

ben,om zich tegen de tzamengevoeg-
dc macht van die van de Bahia , tegen

de rebellen te mogen maintineren en
befchcrmen.

Menüoeghook^^oor, ofmen nieC

eenen van de twee gecommitteerden
aen lant diende te houden , ter tijttoc

Jeronimo Serrao de Paiva , volgens

verzoek der Hoge Raden , op het Re-
cifF moght zijn. Maer men verftonC

van neen : vermits zoodanigh ophou-
den oorzake tot langer vertoeven van
de vlote zoude mogen geven.

Hierop wiert de brief aen den ge-
nerael voornoemt, ingeftelr, waer me-
de onze gecommitteerden Gysberth de

Wit en Hendrik O^loucheron , racts-

heeren in de raet van juflitie, noch dien

zelven avont aen boort gingen, en
luide die aldus:

Brief aen den Generael Sa!\ador

KorreadeSaa è Benavidcs.

r T It Uwe Senhortas fchrijven
, gc-

*^ accompagnieert met het fchrij-

ven vanden PJ eer Gouverneur Gene-
rael Antonio Telles da Stha^ ons door
kapitein Martinbo de Reheira , en den
Auditeur generael, den licentiaec

Balthafar de Cafldho , ter hantgeftclt,

en der zelver uwe Senhorias gccom-
mitteerdcns mondeling verhael, heb-

ben wy verftaen , dar uwe Senhorias

aenkomfte en zetten, met zoo een vlo-

te op de rede, tot geen andere intentie,

raec

'3
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als om ons zijne hulpe, authoriteit en

!
vereiflchen , zouden gacrne , al wat In

raet te prefenteren, tot reduftie van
!

ons vetmogenis, bybrengen, dan om
de rebellen. Waer voor wy uwe Sen-

{

de redenen voren verhaelc , en het on-

horiatenalderhooghftenvcrobligeert 1 fluimigh weder, waer door daer in

wcinigh verricht zoude kunnen wor-
den , zoo verzoeken wy vriendehjk,

dat voor de2.e mael zulx geexcufeerc

Zijn.

Dan wy en konnen ons niet ont-

houden , uwe Senhoria te voren te leg-

gen, dat wy Uw Ed.aenkomfl:e,niec

een vloot van zoo veel fcbcpen, in deze

conjun^lure van tijt, gantfch bedenke-

lijk vinden, en dat zoo wel, om dat

mach worden.

Uit den briefvan zijn EKceW.y^/ito.

niodaSiha, zienwy, dzijeronimo
Serrao da Taiva lafl: heeft , na hy de

noit by ons zoodanige afTiftentiever- I Inï^nt&ïyeondctCMartin Soares Aio

zocht is, als om dat men, in plaetfc van

Kamaron, Henrtqiie'Dias^ ende hacr

onderhoorende volk van hier t'ont-

bieden, onder fchijn van derebellen

tot gehoorxiem heit te reduceren , de

twee Kolonellen AndreVidalcn Mar.

tin Soares Alore7io , met krijghsvolk

en ammunitie vanoorlogh, buiten on-

ze kennifle, op een afgelegene plaetfe,
|

renOi en Andre Vidal zal te lande ge-

ftelt hebben,om aen ons uit zijne Ex-
cellenties name de maght , die hy on-

der hem heeft, te prefenteren, zoo
willen wy uwe Senhoria verzocht
hebben, dat uwe Senhoria den zelven

Jeronimo Serraode Vaiva ons gelieve

zonder langer uitftel toe te zenden,

om, volgens de laft van zijne Excell.

jatot defenfieder felver rebellen , te
j

wegens d'afzending en landing van

landegeÜelthceffjdaer men,om fijner dezelve officieren en krijghsvolk na-

Excell. intentie te verrichten, (^by al- der opening te doen.

dien die is als men ons voorgeeft) zoo

danige accommodatie ofte redu£tie

by indaginge ofte ftrenge placcaten

beter zoude hebben kunnen vinden,

en wiert alsdan daer noch toe vereifcht,

dat de voornoemde overften aen ons

geaddiclTeert quamen.

Dat contrarie uwe Senhorias goet

voornemen vele ingezetenen, die haer

tot noch toe geruft hebben gehouden,

op het arrivement van Uwe Senho-

ria, met defe revolte, alsinbeeldinge

hebbende, dat die tot alllftentie van

de rebellen zoude afgevacrdight we-

zen , haer op een nieuw tot revolte be-

ftaen in te laten , zoo willen wy uwe
Senhoria, wegen de aengeprefenteerde

affiftentie bedanken , en aen uwe Sen-

horia verzoeken , om zoo haeft moge-

lijk \s , met de vlote te willen van hier

vertrekken , op dat die ingezetenen,

die zoo verkeerdelijk van uwe Senho-

rias intentie oordeelen , mogen ter ne-

der geftclt worden , en buiten rebellie

blijven , 't welk wy in deze gelegent-

hcit voor een goede en aengename

dienfl: zullen opnemen,

Wydcrs, aengaende uw Senhorias

verzoek, om de vloote alhier van wa-

ter en branthout te voorzien , als heb-

bende om zijn kort verblijf in de Ba-

hia, zulx aldaer niet kunnen doen,dacr

toe, en'tgene meerder zoude mogen

Wy gedragen ons voorts tot het

mondeling bericht van onze gecom-
mitteerden, G^j^^rf^/e With en Hen'
drikdeMouchcrorii raetsheeren inden

raet van Juftitie, aen de welke Uwc
Senhoria gelieve te geven zoodanigh
geloof en credijt, als hunne perzoo-

nen , en 't vertrouwen dat wy van hen
hebben , verdienen. God beware de
perzoon van uw Senhoria.

Repffo deni^. Auguft. i ö^f.

En was ondertekent

Hendrik Hamel,

tyl. van BuÜeJlraten.

PJ. Bas.

y. van Walbeek,

G. de IVnh.

y. Albrecht.

Hendrik de Moucheron

y. van Raesvelty en
y. C. Lichthart.

Dewijle'nu d'onzen zich te zwak
bevonden , om met vier fchepen , en
een jaght, des vyants vloote aen te ta-

ften : (naerdien d'admirael een galjoen

met twee lagen van acht en dertigh

metalen ftukken voerde, en 300 kop-
pen op had,) zoo was dan , na des ad-

miraels fchrijvcn wel overwogen te

hebben, befloten, hem voord aen bie-

ding
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ding tot Sekoers tegen de rebellen te

bedanken , en het halen van branthonc

en water, voor de vloote (gelijk zij-

ne gecommitteerden Riheiro en Ka-
7?//^ö verzocht hadden^ afte (laen, en

op hem te verzoeken , dat hy van de

!

rede zoude willen vertrekken , verho-

pende midlerwijle hunne twee fche-

pen, Deventer en d'Elias,mede buiten

te krijgen , om , zoo de vyant op dit

hun fchrijVen niet quam te vertrek-

ken , hem alzoo met meerder fchijn

van goeden uitOagh vyantlijk aen te

taften, en te verdrijven of te bemagh-

tigen.

Den veertienden , met het krieken

van den dagh, bevondmen alle de Por-

tugefe fchepen onder zeil , en de mee-

ftc al uit het gezight te zijn.

En dewijl men zagh dat de fteiger-

fchuit, die de twee Portugefc en onze
Gecommitteerden de With en Mou-
cheron, na den Portugezen generael

zoude voeren, den zeiven generael

langzaem zoude krijgen , vermits hy

verre voor uit was , en dezelve Heeren

in het wederkeeren geordonneert wa-

ren, aen onzen admirael , die te fcheep

was, antwoort van den zei ven te bren-

gen, ofhy, volgens fchriftelijk verzoek

der Hoge en geheime Raden , Jeroni-

t»o Serrao dePaiva wilde belaften aen

lant te komen , om den Hooge en ge-

heime Raden, in geyolge d'oidc van

den gouverneur van de Bahia, nader o-

peninge en kenniflè van zijne afzcn-

dinge enverrichtingete doen, en on-

dertuflchcn Jtrontmo Serrao de Pai-

•va^ zonder de Hooge en geheime

Raden te fpreken , wel mochte door-

gaen , zoo hebben de Hoge en gehei-

me Radenden admiraelLichthartaen-

gefchreven , dat hy met zijne byheb-

bende fchepen zoude onder zeil

gaen,omophet docnvandePortugc-

fe fchepen achtinge te geven, en zijn

beft te doen,om het fchip met de ^^nrri-

^c\,<\zt'cJeronimoSerraoo^ was, on-

der fchoot te krijgeujcn alsdan op hem
te verzoeken , dat hy met zijne byhcb-

bende fchepen voor het Rc9ifF op de
rede wilde zetten , en ten einde , als te

voren gezeghr 'is, zich in perzoon op
de rede laten vinden.

Na men dan hier over beraetflaegt

had, en zagh , dat al het fchrijven van

den gouverneur van de Bahia, belan-

gende de redudie en ftilling van de re-
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bellen, op enkel bedrogh gcgrontveft

was, zoo wiert den Admirael Licht-

hart voort daer op orde gezonden , om
alïe Portugeze fchepen , die hy konde
bezeileujte doen ftnjken,en op te bren-

gen ,' en hen niet anders te handelen,

als ofzy openbare vyanden waren.

Den acht en twintighften ^an Scïitiiven

Ooghftmaent kregen de Hooge Ra-L",i,e

den fchrijven van den vier en twintig- -lende

ften der zelver maent , van het opper- "gnf
^**

hooft ^^Z/w^<',uithctkafteel Marga^
retam Rio Grande: hoe twalef van
des vyants fchepen , die het volk aen

Tamandare ^ehmhnddcn f in de bay
Traikona aengekomen waren.Z^f Lin-

ge verwittighde ook, uit beright van

zekeren gevangen Portugees van de-

zelve vloot 5 dat zy van mecninge wa-
ren, daer volk te landen, doch niet

eer , voor dat zy het volk , dat zy door
deyl/<ï/;<iwaghten, by hen bekomen
hadden, om zich met die teverceni-

gcn: of zoo die niet quamen, zouden
zy, na des Portugees zeggen, weer na
de Bahia gaen.

H ier op wiert de Linge bel aft , zoo
veel foldaten, volk en Brafilianen , ats

Tapoyers ,by een te trekken, als doen-
lijk zou zijn , om hen het landen te be-

letten : als mede d ie tegen te gaen , en

te weeren, die zich by dat volk zouden
willen vervoegen , en zoo allen vlijt

aen te wenden, om die Kapitanie in

gehoorzaemheit te houden.

Voorts wierdt met den Admirael

Lichthart in bedenken genomen, of

men derwaerts eenige fchepen zou

kunnen zenden , om cc zien, of d'on-

zen daer eenigh voordeel op zcudcn
kunnen doen. Hier over vielen ver-

fcheide bedenkingen* Eindelijk wiert

goet gevonden , alzoo men niet meer

als twee fchepen op de rede had , en

d'andere noch noch niet geloft waren,

allen vlijt aen te wenden, om d'ande-

re fchepen gereet te krijgen , en te zien

wat men zou kunnen verrichten.

Men bracht noch in bedenken , dac

men niervarend volk genoeg had, om
de fchepen na behooren daer mee te

bemannen : derhalven die met vryear-

beiders, of ander volk van het Re^ift'

moften bemant worden. Dies niet rc-

genftaende bleef men volharden, zoo

veel maghts te water uit te brengen

,

als doenlijk zou zijn.

p Hier
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Hierop ain^ d'Admirael Lichthart, i Met den dagh zagh men de Portïi-

denecrlkn van Herfflmaent, ftcrk
;

gefe zeilen noch dwars van het Re^iff,

vicrfchepen, een jaght, en een fregat,' zonder onze Admirael, om dat hem

onder zeil. Hy voerde het fchip Ui- ,
de windt niet dienen wilde, om van

trechf,dacrop ik zelfook mede ging,' de wal te geraken, met de fchepcii

om te helpen .bevorderen, dat ie- j
Uitrecht en ter Veer, van de reedé

der zijn plight moght doen. Macr 1
konde onder zeilgaen. Maer het fchip

hy wierdt genoorzaekt , dewijl zijn
|

Zoutelandia, van de Zuid komende,

fchip door het harde weer, en grove I daerhet kruifte, deed zijn beft,om het

zee, niet wilde wenden,om het gevacr

van de klippen t'ontgacn,tcn anker te

komen. Ook brak de fokke-ree van

hcc fchip Zcelandia in twee, in hpt val-

len van zijn voor-marszeil, en moeft

daerom blijven leggen.

Ondcrtuflchen zagen de Portnge-

fefchepcnen Karavellen onder jfero-

nimo Serrao^ ten getale van acht of ne-

lywacrfte der Portugele fchepen,dat

hem al vry na wa«;,te bezeilen, en even-

wel het ontquam j om dat het te wel

by de wind zeilde.

Op den vierden van Herfftmaent

vertoonden de Majoor Bayert en Vol- vo^ber-

bergen aen de Hooge Raden, hoegcn^y'e

Vierbergen, fadeur, of bewints-manfcJ^^."'

van Graef Maurits goederen , henal-kbeghc

gen, zoo veel de loef te krijgen, als hun i om by de gemeente nagaf, dat zy op
deverledemaentgclaftwaren, om tot

uitzichre van het fort Erneftus en des-

zelfsbefcherming, de boomenin des

graefs plantagie af te doen (lioeijen,

endetuin,ll:alling, en wat meer fcha-

delijk zou kunnen zijn, af te doen

breken > maer hunlaft zouden te bui-

ten gegaen hebben , met de grote boo-

men te laten om verre houwen : alsof

zy alleenlijk voorgehad hadden, de-

zelve plantaefie te vernielen.

Daer en teg:n vcrklaerden zy, allen

moghelijk was.

"De Wit en CMoucheron quamen

met de fteigerfduiit weer te rugh, zon-

der de Portugcfc admirael, door het

hart weeren wint, te hebben kunnen

bezeilen:dies fy de twee Portugefe ge-

commiteerden aen een karavelle gefet

hadden, dicdaermede voort zeilden.

Den zelvcn namiddagh kregen de

Hoogc Raden, by brieven van Hoog-
ftraten,LeyenHek, van de Kaepvan

St. Aiiguftijn bericht en kuntfchap:j

hoedes vyants troepen zich indezui- yver en vlijt gedaen te hebben , om,
kcrmolens Salgado^ Surchaque enzn-

\

zooveel moghelijk was, niet alleen de

dereplaetfen afgelcgert hadden. i voKvafte kokosboomcn , maer ook al-

Pomi^ere Alzoo op den avont , den negen en les wat niet recht in het gezicht en hin-

twintighftcn van (3ogftmaent, de derlijk was, ftacnde te houden: doch

vloot van deBahia,dieaendebayvan dat zy d'onftuimigheit der gemeente

Traicona geweeft was , haer weder- niet hadden kunnen wederhouden

om in het gezicht van het Regiff ver-
! noch bedwingen, die zoo groot was,

toonde, zoo wiert, met goetdunken dat zy niet alleenlijk de boomen ; maer

van den Admirael Lichthart, goet ge-
j

ook zelve het huis van den Graef wil-

vonden, dat hy zich noch opdien zei-
' den onder de voet hebben , en ter neder

ven nacht op de rede na de fchepen werpen.

U itrecht en ter Veer zou begeven, om
j

Dies verzoghten Bayert en Volber-

tnet dezelve en twee barken op des gen , dat het zelve in gefchriftelijke

vyants vlote te paften. Ook wierdt aentekening,tothunonfchult,mogli-

alle yver en vlijt aengewent , om het te aengetekent worden,

fchip O ver-Yftel, zoo als het was , des D'Admirael Lichthart ondertuf- Admirael

Bccftcckt volgenden daeghs, t'zijncr ver fter- fchcn vervolphdc de Portugefe vloot, l'^
!• 1 I- 1 1 r • n Sr- i

narttalt

King , mede te krijgen •, op hope van en trof die in de bay van Tamandare de i'ona-

de fchepen Zoutelandia en de gulde aen, fterk zeven ree- zeilen, drieKara-^f''^

\loüCvcr

fihijnt

>veer

voor het

RecifF.

W.icr op
J'Admi-
rael Licht

lurtin

Ree, die ontrent de Kaep van St. Au-

guftij n kruifte, mede aen te treffen , om
alzoo met genocghzamc niaght des

vellen, en vier berken : wantd'overige

waren met zuiker na Portugael ver-

trokken. En alhoewel onzeadmirael

, vyants vlote te mogen aentaften , of meer fchepen verwaghte, zoo wilde

altoos beletten , dat hyop die kufte hy evenwel dic gelegenthcit niet laicn

niet bleve leggen. i voorby
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voorbygaen, maer bcfloot denvyant

aen te tallen , en aen boort te klampen.

Hy verwittighde by biicvcmethct

jaghtdeRec, de hoge Regering, van

den zevenden van Herfltmaent , hoe

de vyant met elf fchepen aenTaman-
dare lagh, en door hem aldaer bezet

gehouden wiert , met verzoek van al-

le hnlpmiddel, zoo van fchepen, als

vaerfuigen , hem te willen toezenden,

om te zien of hy den vyant zou kun-

nen opflacnen bemaghtigen.

Hierop wiert goet gevonden, de

Schepen Elias en Deventer buiten te

zenden : als ook de gereetleggende

fchepen d'Eenhoorn en Leyden , die

na het vaderlant beftemt waeren , als

mee het jaght de Ree met al het klein

vaertuigh, dat men gereet kon krijgen,

na hem toe te zenden.

Des nachts voor den achtften , was

men bezich met het fchepen der vry-

willigen , in de fchepen Elias en De-

venter, om die in zee te helpen j doch
konden door ftilte des morgensniet
buiten koomen.

Den zevenden wierden alle Solda-

ten en burgers, op heteilant Anthoni

Vaez, belaft, mantjes en fchans- kor-

ven te maken , om op de wallen te 2.et-

ten.

Men vond ook goet, hetReciffvan

het hooft van de reviere , tot aen h^t

hooft van den 2.eekant, met palifaten

te voorzien.

Men leide ook op zeker vrak , dat

op het kant van de riviere lagh , vier

ftukken , om alzoo het ftrantte bevrij-

den, tot aen den vijfhoek, en des vy-

ants acnkomfte te beletten,

zec-ge- Don achtften van Herfftmaent liet

vecht. d'Admiracldebloetvlaggc waien, en

gafiaft, van niet eenfcheut te doen,

voor wy ieder een aen boort kregen.

Lichthart leideden Portugezen admi-

racl aen boort,die wel ^ oo . man op had

,

en over de 60. ftukken voerde. De
Portugees queet en weerde zich dap-

per , en (lont zelf nefFens noch eenige

anderen voor de kajuit , en had een

fcheutvry fchilc voor hem en een
vlammend zwaerdt in de vuift, daer

hy al eenigen mee ter neer gevelt

had.

Ten lefte wiert hy met gcweltover-

weldight, en dcvlagge hem afgeno-

men, en kreegh vele quetfuurcn.

N T-R E T Z e: iif

Ondertufichen raekten onze andere
fchepen ook aen boort der Portuge-

fen : maer als die zagen , dat d'Admi-
rael van de vlagge bcroofc en overwel-

digt wasjfoo ontviel hen t'ecnemaelde ^j^Traef

moet: 't Volk vloog als kraeien in zee, véiovert.

om zich van den brant en zweert te ber-

gen. D'onzen volgenden hen met de
boot, en floegen vele in het water doof.

Meer als zeven hondcrt quamen te;

fneuvelen, en veele gevangen, en zelf

d'Admiraelbenéftènsdrie fchepen, die

na het Rcciffgezonden wierden: maer
d'andere wierden yerbrant : dewijl

d'onzen die daer niet uit konden krij-

gen : eenfdeels om dat zy d'ankers af-

gekapt hadden, enzommigeaen den
gront gedreven waeren : en ten ande-
ren , om dat zy eenige ftukjesaen lant

gekregen , en eene baterye opgewor-
pen hadden, daer zy zoodanigh van
fchooten , als of zy het met handen op
onze fchepen leiden. Dies wy daer
ook niet langer duuren konden. Ên
hadden zy eenen dagh langer gc-
waght , zy zouden zelfs met gevaer

gelegen hebben ,om in den gront te ra-

ken . Waerom wy onze fchepen weer
uitwonden. Aldus wiert deze gant-

fche Portugefe vloot vernielt.

N a dit gevecht vertrok ik wederoni
na liet Re9ifF, om mijne zaken aldaer

waer te nemen. d'Admirael verwittig-

de by brieve, door een viflchersfchuit-

je afgezonden , de Hoge en gcheimö
Raden , deze bevochte zege, die al*

dus luide:

Brief van den Admirael aen de
Hoge Raden.

Edele y Erentvejie^ 'wijze zeer

difcrete Heeren.

Oo als de fluit Leyden , met hef

jaght de Rhee voorleden nacht
voor dc'Puntovzn Tamandare hyom
gekomen was, heb ik des morgens met
den dagh den raet ontbc den, en is by
ons beflooten , dateli jk binnen de Bar-

ra te loopen : het welk in volgendcr

wijze gcfchiet is.

Het fchip Uitrecht , als admirael

d'eerfte : Ter Veer, de tweede: heC

ft hip Zeelandia, de derde :OverynèIj

de vierde: Zoutclandia,de vijfde : de
Rhee, de zefte: het fluit-fchip Ley-

p * den
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denenhecjaghtd'jlenhoomdelaeften. !

Negreiros , hoe zich dit gevecht roe-

Hec Düghboorten de Bark wasgcor-

donneerr, om byftant te doen, daer het

nodigh moghte zijn.

Op deze m:inicre binnen dcBarra
gekomen zijnde, hebben \vy aldaer ge-

vonden zeven rcezeilen : drie Kara-

vcllen , en vier barken. De vyant had

aen lant twee bateryen gemaekt, en

daer op eenigc ftukjes geftelt.

Jn het acnkomen wiert van des vy-

ants fchepen en bateryen zoo met ge-

fchur als musketten , heftig tot ons ge-

fcliotcn. Doch vvy evenwel met kloek-

moedigheit voortvarende , hebben

met ons fchip Uitrecht den Portuge-

fen admirael aen boort geklamt, en

viel ons volk zoo kloekmoedelijk aen,

dat zy het fchip van den admirael der

Portugezen datelijk bcmaghrigliden,

en zijne vlagge afhaelden. D andere

fchepen en berken deden ook zooda-

nlglihunplight, dat wy dezelvevlo-

teen het volk t'cenemael in de vlucht

geflagen hebben.

God zy alleen de lof van deze vi-

ftorie.

De Portiigcze admirael Jeronimo

SerraodeTüiva heb ik in mijn fchip

gevangen, doch is zwarelijk gequeft.

droegh, en hy by d'<yizen gehandelC

wiert, in dezen zin over.

A Lzoo hier op het Reftff" de fprakt
^-^ gaet^en tot mijner kenniffegekomen
is, hoe U Ed. aldaer zeght , dat de
Heer Generaciter zee. Jan Kornelifz.

Lichthart, op den daghy als hymy aen-

tajle,tnet witte vlaggen aenquam, en

veel volk met koelen bloede dootfloegh^

zoo u't dat ik UE laet weten, dat twee
dagen voor het gevecht, een jaght met
een berk, op deze rede, en dicht aen den
mont van de bay met een witte vlagge

quam. En alzoo in het inkomen van de
bay een karavelle enbark lagh. JehoteJi
die op hetjaght voornoemt twee ofdrie

fcboten. Maer wanneer de heer Gene-
rael twee dagen daer na zilf binnen

quam, voerde hy gene witte^ maer wel
zijne HoHamfche en eenige tcde vlag-

gen.

IVat belangt het dootflaen met koelen

bloede, is met zoo'^ want niemant op
mijnfchip, als in dewoede, gebleven ts'.

en ten tegendeele werdt aen vijf of zes
perzonen , die fich om laegh verfleken

hadden, quartiergegeven : waer onder

eenfoldaet, die zeet gequef}was,enter-

Óp het RecifF komende, zal ik hem \flont met alle zorghvuldigheit verbon-
" den wiert : zonder aen iemant van d'o-

verigen eenflagh , wonde offloot meer
gegeven wiert : maer men deed hen veel

eeralkngoet onthael, enverjtrektehen^

hetgeen van node was.

©f reden nu, waerom'er zoo weini-
gen quartier gehad hebben, was , om
dat'ergene meer waren.-want alle d^an-

dere , uitgenomen weimgen , die met
heten bloede ontdaen wierden ,(prot3gen

over boort , de Matrofen voor , en de
Soldaten na : en was allen vlijt , dien ik

met houwen en kerven aenwende , niet

in handen van U E. overleveren. En
alzoo U E. my belafl: hebt , het fliiit-

fchip Leyden, en hetjaght d'Ecnhoorn

met den eerften wederom te (lieren,

zal ik dezelve hier van daen op morgen

vroegh zenden. En alzoo voor ons

hier niet meer te doen is, en geen wa-

ter meer hebben , en de v yant fterk hier

aen lant gevlught is , zal ik met den

eerlTen mede moeten volgen. Op het

Reciff komende , zal ik U Ed. met

monde naeder fpreken. Dit alleenlijk

dienende by bericht.

Ed. Erentvefle wijze voorzienige ' genoegh , om hen te dwingen , tot liever

Heeren

,

in hetfchip als in zee te fterven.

Bevele U Ed. in Codes befcherming. En alzoo ik vol van wonden was,
Mcthaeft gaven my twee of drie perzonen van

Den 9. Septemb. x 64^. In 't fchip
;

aenzien quartier, zonder my ie kennen:

Uitrecht. Binnen de BahndeTaman-
\ ofdat ikzulx van hen eifchte : waer
uit blijkt , dat zy het ook aen alk dege-

nen, die hen daerom zouden mogen ver-

zoght hebben , wilden geven en verke-

nen.

Aen my in V bezonder heeft degene-

raelzoovele etreen beufcheit bewezen,

dat het my onmogeli/k istefchrijven ,

ja

dare. UEd.dienaer,
Kornelis Lichthart.

Brief van

mirad" D'Admiracl Serrao de Paiva zelf

Scrr.iode verwittighdebybrievevanden 18.van

An™' Herfdmaent aen de kolonellen Mar-
Vidal.

fif^i Soares Morem , en Andre Vidalde
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jaisookivaer, dat 'lijanneer zijnefche. andere in de vracken van de fchcpea
pn binnen quamen^ d'onzen eet(i be-

\
levendig vcibrandt gevonden zijn, al-

gonnentefchieien. GeUjkookvandeba-
1
2.00 dicheerenwrecdcljk alle foldaten

terye gedaen wiert j dte wy aen lant
1
en zoo een menighte van Ghriftenen

hadden. 'Dit is alzoo in isjaerheit toe-
!
wil/en om den hals hebben, om ons het

gegaen^ dte ik verklare., om datickal\ wederkeren te beletten : waer van al-

hetgeenverhaeltü ^ met mijne eigeoo-
j

les zyaenGodt, en aen degene, die 't

gen heb aengezien. Vies U E. dit ook
.
haer afeinchen zal, rekeninge zullen

a/zoo voor zeker geiieveu aen te nemen, geven : vermits \vy met de Goddelijke
God beware U Ed, Perzoonen veele barmhcrtigheit, en met de meer klare

«

jaren.

RecifFo den 18. September 1645

redenen vanden Koning on zen Hee^
re, verhoopen jdatde motiven, dic die

Hierovjmo Serrao de Paiva- hceren veroorzaken, om haer van hare
proceduren en fchade tot zoo veele

Hier op fchreef Andre Vtdal door moorden te bevrijden , daer roe niet

cencn van onze tamboers, (dien d'on. beftantgenoegh zullen zijn. Uv\ Ed.
zen aen den vyant gezonden hadden} gelieve hem gctrooft te houden in zoo
op den negen en twintighrten der zcl-

ver maent, ecnen brief van volgender

inhoutaendenadmiraeltotantwoort

Briefvan

/ndie
Vidal aen

TT 7Y verftacn zeer wel de forme van^ UE. brief: alzoo wy zien,dat, in

den Ad-" plaetre,daerU E.'volgens fijn manhaf-

tigheic en qualiteitmetzulken autho-

riteitalsUF..meritcert,behoordegetra-

fteertte worden , buiten alle redenen.

miracl

laira.

een wrecde plaetfe , alzoo Godc noch
de Koning (lapen ,omde behoorlijke

fatisfadiere procureren. Godt bew a-

re U Ed.

In'cquartier St.Joan\v\dLt VergeUf
den 2^. September, 164.5.

Getekent

Andre Vidal deNegrtiras.

Met den zelven tamboer quam
en met het felve quade rra6tement, dat

,
ook een vyants luitenant, Francvsko

aen anderen gedaen is, gehandelt
;

Gööwé-j, dieeenen briefvan y^«^re^7-

werdt : hoewel ons dachte dat U E.
j

dalaen de Hooge Raden braghte, over
wel difFerenter en beter behoorde en

;
het (laken van het dootflaen en gevan-

meriteerr gehouden te zijn, alzoo ÜE.
|

gen nemen van vrouwen en kinderen
filet eenigekoopvaerdy-fchepen, zon-

j

ter wederzyde,die aldus luide,

dereenig voornemen of aenflagh van
j

oorloge, als dieheeren wel behoorden
|
TN -^^^<7f«ontfingikUwEd.fchrij- Bricfvaa

gefien te hebben, ons in defeKapitaniej * vens,wacrinU Ed. myte verftaen vM^en
op haer verzoek en commoditcit heeft i gaf, hoe dat mijne foldaten de Brafilia- JeHcge

gebracht : dan men en heeft zich niet nen met hare vrouwen om 't leven o'cr het

brachten, noemende hun fijne vaflalen: ^'^^"

waer af U Ed. veel werx machten iZli""'"
waer over ik in de waerheit verwon-
dert ben, en dat U Ed. fchijnt te begce-
ren, dat het recht hen alleen over de-
zelve zoude toekomen , ende met vry

engemeinzijnj want alzoo Usd by

l'altercren , vermits over alzoo vele ti

rannye en geveinftheden, als zy ons

bewezen hebben , wy aen haer geen

beter onthael en zullen prognolhce-

ren. U E. en hoefc fichniet te moeyen
over de groote wreetheit, dacrinne

ons volk met koelen bloede door ge-

bleven is , alzoo wy onze zake zoo ge-
\

pu blijque afkondiginge verboden
juftificeert hebben , om voor de Hee- :

hebben quartier re geven aen d'in-

ren Staten der Vcreenighde Provin-
1

woonders van onze eige natie, wetre-

cien endealleonfe geallieerde Princen lijke onderdanen vanden Konip"-,

te verantwoorden , dat dezelve niet mijnen Heere, niet alleenlijk om die
grootcr noch rechtveerdiger kan we-' reden: maerfelfsomdatzy gebooren
zen: maervry van alle fufpicie: want en opgevocdt zijn in deze kapitanie,

wy in de haven van Tamafidare onze gewonnen door de Heeren koningen
Portugezen uit het diep met fteenen van Portugael, met hun koninklijk

en kogels om de beenen gebonden, goet en 't bloct hunner onderdanen,
uitgehack,eneen groot deel in 't fwem- en dat meer is, by de repartitie ge-

men gefalveert hebben, boven dat vele Imaekt, en geaccordecrc onderde

p 3 Chri'
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Chiidelijke Princen, zoo fchijnt het

j

Van daer namen zy hunnen marfch

evenwel, dat U Ed. begeert dat dezel- en tocht na de ftad Serinhaim , en be-

veinwoonders quartier zullen geven floten al daer het fortje of retrenche-

aendeBrafiüanen, die7,y zooonlangs mentbydeftad : daer toen de luitenant

geleden gebracht hebben tot het licht Satnucl Lambert ^ en Kosmo de Adou-

des Chriften gcloove, en Catholijke cheron^ als opperhoofden, over gebo-

opvoedmge, zijnde hare onderzaten den, met etne krijghs-bezetting van

endcvairallen,n!etvauUEd. macrvan tachentigh Hollanders, en zeftigh

den Koning mijnen Heere. Want of Brafilianen.

U Ed.fchoonditlantvcrmeeftertheb- 1
Twee dagen na hunne komfte in

ben, en bezitten , zoo \s 't evenwel Serinhaim trokken de vyanden door

niet by wettelijke fuccenie , ofteecnig
j

d^In^emovan Daniel de Haen.
ander recht, waer door het hun toe- Geduurende het belegh van het

komt : maer alleenlijk door een oor- 'fort, was Henrtqne 'Dias ïn Serin-

foghfe invalle, waer van de kracht en haiui,en aidaer ook gefproken.

oorfjkevetfmoort wort, en bedekt de Tot aen dezen tijt loochende de
reden met de bchoorlijkheit. veltoverftcn voornoemt , %ylndre Vi-

U Ed. gelieve ordrete ftellen op de ddtn Moreno,kennisvanKamaron of
maniere van dezevyanifchap, en op He7irtque'Dim te hebben : het welk
dezen oorloghe, die wy hoopcn dat :

dedaet anders heeft doen blijken,

zoodanigh beftiert zal worden , alsj De veltoverftcn voornoemt hadden
men van fijne kloekmocdigheidt ver- den kapitein 'PatUo da Kunha Sottoy

waght,gevcndequartier aen onze in- ;

major, vooruit ge2,onden,died'onzen

woonderen , en zoo niet, zal ik hebben datelijk tot zijnder aenkomfte , in de
te paffen op 't gene my beft zal denken zuiker-molen \znjaques 'Peres dede
tot mijne reputatie, en revengie van opeiffchen, volgens zijnen brief van
de lijdende. Dat Uw e d. ook niet toe-

j

den tweeden van Oogftmaent,gezon-
laten willen, dat vrouwen, kinderenden aen den kommandeut Samuel
en oude luiden met koelen bloede ver- ' Lambertjóxt aldus luide,

moort worden , als gebeurt is onlangs

geleden in Tihicupa^o ^ Rio Grayide
\

\K ben aen deze zuikermolen geko'
^„ fP-..-;/,^ n^A.. k^.„„„« TT... r j Ji men ^ door lafl "uan deHeeren Gou-

verneurs Martyn Sonres Adoreno , en

Andre Vidal de Negreïrosy die niet me-
dekomen : alzoo zy bezigh met volk te

landen zijn. Zy hebben my voor uitge-

zonden , op dat*er van d'eenenoch an-

enTaraiba. Godt beware UwEd
In 't quartier van St.Joan,

den 29.Scptemb. lóf^,

Andii Vidalde Negreiros.

De Hooge Raden beantwoorden,
met kennis van de Raden vanjuftitie,j dere zijdegene fchade gefchiedenzon:
en den overften Garsman , den zelven l

noch zj aen (JE. noch UEd. aen hen
brief, en vaerdighden noch dien zcl- \gene overlaft zouden doen. En by al-

ven avont den lieutcnant en tamboer ) dien U Ed. ondertujfchen na onze zijde

af. wilde komen , ofgaen na eenige andere

Na den acht en twintighften \z.n^ plaetfen ydiehaer believenzal^zookon'

Hooimaent,desjaersi64.5-.y^»^rf ^/- nen Uw Ed. zulx met mijn paspoort

dal de Negreiros en Martijn Soares

Morenoztn de vilTcherye Tamandere,

gelegen tuflchen Olna en Formofa^

fterk ontrent achtien hondcrtof twee

duizent mannen : (waer onder vele offi-

cieren reformados ,} met goet geweer,

gelant waren, zoo quamenby dit volk

vier kompagnien foldaten uit de Bahia

te lande , alsook Kamaron en Henri~

qtteDias, die zich een langen tijt on-

trent Torto Kalvo, dat toen noch ge-

bloqueert was, onthielden.

doen : dewijl de voorfchreve Heeren

vehoverflen gekomen zijn^ om deze

ontjlaende beroertente bevredigen.

God beware UwEd.

In de zuikermolcn vn.

St. Antonio, 2. Auguft.

1645.

Taulo da Kunha
Sotto CMajor.

By
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By na in een zelvenzin fchreven de

Portiigefe veItoverften,A/ör//« Soares

C^toreno , en Andre VidaL de Negrei-

rö5-,aendenzelvenkommandeur Lam-
hert Samuel.

Moreno" ^^- ^°^^ ^^^^ '^'^^ ^^ maniere en

'txi vidal. wijze Van onje komfle bericht zijn , en

derhalven verwonderen wj ons niet^

dat UEd. (ich in de walenen begeven
hebt. T>e Heeren van den Hoogen
Raedt hebben eene ambaffade aen den
Generaelxe water en te lande, Antonïo
lelies da Silva ,gezonden , over de be-

roerten , die de "Portugefen in deze Ka-
pitanie verwekt hebben-, verzoekende
dat zijne Ed. dezelve door zijne be-

middeling en wapenen wilde doen (lil-

len. In het welke hy gaernt heeft he-

willight : op dat de Heeren van den
Hoogen Raet welgedienty en onze Por-

tugezen buiten hunne huifen en huis-

gefinnen niet qualijk gedient zouden
zijn. 7V« welken einde wy gezonden^

en aen defe zuiker-molen van Rio For-

tnofo aengekomen zijn : waer van daen

wy op ons vertrek ftaen^ om UE. tegaen

befoeken , en ingoede vrientfchap t'or-

donneren : hetgeen wy befloten hebben^

ten meejlen oorbaer van het voornemen'^

dat door het aenflaen van plakkaten op

verfcheideplaetfen bekentgemaekt heb-

ben. tVaerafwy ook een aen U E. zen-

den , om aen dt kerke van Serinhaim

aente flaen.
j

UE. gelieve dit alzoo te verflaen

:

en 171 dezer maniere de wapenen op

tefchorffen^ ten einde onze foldaten

geen misvertrouwen krijgen : alzoo wy
UE. door degenegentheit y waer mede

wy UEd. konnen dienen, vry eene beter

onthalinge verhoopen : en ook dat, met

de vrientfchap , die UE. ons zal doen,

uitgoede vrede en beleeftheit, d'oproe-

rigc Portugefen mogen bevrtjt worden,

alzoo de bevrediging aen hm,gerefer-

veert zal blijven , zoo als wy vafldyk

ver(iaën, U E. verzekerende , dat uit

het contrarie dezes eengroot misnoegen

aen de Heeren Hooge Raden zal gege-

ven worden. Godt beware UEd.

Uit de zuikermolen vanFormofa,

den4. Auguft. 1645".

Martijn Soares Morem en

AndreVidalde
Negreiros.

N T-R E I Z E ii^

Des anderen daeghs vorderde da
Kunha opd'onzen , met noch andere
compagnien Soldaten en boeren : voor
wien geweer met hunne vloot, om twee
duizent mannen te wapenen , meege-
braght was. Voorts omcmgeldcn zy
donzen rontom, en fnedcn de fonteyri,

riviere, en andere plaetfen hen af.

Midlerwijle namen Roelant de
Karpcntier,en Daniel de Hoen, pas-

poort en vrygeleyde van de veldr=

overrten voornoemt , die toen aen
ftrant bezigh waren , om hun volk te

doen landen. Ookdeeddevyandthec
grof gefchut uit de fchepen loflèn, eil

in den berk van Karpentier de rivier

Formofo opvoeren. Vijf dagen na de

komfte van Paulo da Kunha legerde

zich des vyants hele macht in en oni

Serinhaim , en (telde zich in volle

flagliorde, en eifchte de veiling op.

Eindelijk gaven d'onzen de vefting,

na een belegh van veertien dagen , uit

dwang en noot, in handen der Portu-

gefen over: alzoo het eene plaetfe van

kleinen tegenweer was.

Daer en boven waren zy door de
groore en menighte der troepen van

's vyants foldaten van alle kanten bezet

en geblokkeert. Daer en tegen had-

den d'onzen weinig foldaten tot hun-

ne befcherming, en waren qualijk van

koft, en inzonderheit van drank voor-

zien : waer van den wegh , om het te

bekomen , de vyandt den belegerden

had benomen. Ook waren airede vele

vrye luiden aen des vyants zyde over-

geloopen, die van alle, geheimeniflen

en fterkien der onzen kennifle hadden.

De belegerden hadden ook in twee
maenden gene tijding van hunne troe-

pen , of van de Hooge Raden , beko-

men, niettegenftaende zy hcndikwils

huunen flechten ftaet bekent gemaekt

hadden.

"Wanneer dan gene hope noch

fchijn vaneenigh ontzet voor de bele-

gerden te verwagten was , zoo vonden

d'opperhoofden goet,om zich zelfs m
geen bloetbadt te werpen, met den

vyandt, die hen tot twee reizen had

doen verzoeken, t'accorderen, en een

verdragh aen te gaen : inzonderheit

ten aenzien zy oordeelden meerder

dienft aen de kompagnie te zullen

doen, met zich by onze andcretroe-

pen te vervoegen, die zwak waren , en

als-

o
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alsdan den vyandt gezamendcr handt geftrckt vendel , tot het Huis toe : van

hethoofc te bieden, als zich zelfs in ge-
|

waer zy hunne reize zullen aennemen*

vaervan lijfen leven te ftellen. 2. Zy zullen op den gantfchen

Dit befiuit wierdt den zeilen van
,

wegh, dien zy langstrekken, hunne
Ooghrtmaent by den kommandeur degens en vendels dragen: en zullen

Samuel Lamhert: , Kosmo Moucht' de Heeren gouverneurs hen, door ee-

ro», /^üWö«//ï^we, luitenant van het nigeof meer kapiteinen,doen gelei-

garnifoen, en andere officieren, gcno-
;

den, en daerbeneftcns vaertuigen toe

men, en door hen alle ondertekent: overvoer van hunne goederen ver-

wacr van Mouche; on den vijftienden fchafl'en ; op dat hunne perzonen

,

van Ooghftmacntaen de hooge en ge- huisgezin en goet verzekerc op hec

heimeRadenophctRe^itTjby monde Re^iff mogen komen,

vcrdagh deed, en gafhet den twintig-
I

3. Zy zuWcnv^cn Kofino Je Mou-

ften fchriftelijk over. Voorts wiert cheron herftellcn, al wat hem ontno-

het vcrdragh tuflchen d'onzen en den men is , en bevonden zal worden hec

vyandt getroffen, dat de Portugefèn zijn tev/ezen, metallepuntualiteit.

Zelfs aldus ingeftelt hadden. 1 4. Zy verbinden fich met d'inwoon-

I ders van deze ftad , en inzonderheit

TJ'Erfl: en vooral maken de Portugefe ^e /iL^war^^, te wege te brengen, dat zy
-^ gouverneurs bekent : hoe zy in dit niet gedenken zullen, aen eenig woort,

lantlchap gekomen zijn, op het ver- werk, fpot of fchandael, dac zoude

zoek van de Heeren h^ge Raden , om
d'alteraticn en beroerten, door de Por-

tugefe inwoonders verwekt, te ftillen

en bevredigen.

Enalzoohenop hunne komfte aen

lant, met een zoo goede meininge, die

zy volgen, ter kennifle gekomen is,

dat de Heeren Nederlanders, niet te-

genflaende zy hen geroepen , en tot

deze accommodatie en bevreding in-

mogen gepafleert zijn.

Zy vert)inden zich aen de Neder-
landers, die begeren te blijven , hen in

bezit van hunne goederen te laten, zoo
als zy die te voorc bezaten , en alsof

zy Portugezen waeren. Ook zullen zy

alle privilegiën genieten, die de Por»

tugefen genieten , zonder zich oit met
hunnen godsdienfl: te bemoeien : hoe-

wel met dienverftandCjdatdeNeder-

gelaten hadden, vele Portugefèn vCr- landers gene preken zullen houden,

moort hadden: (want zy hadden hen
,

noch nalaten, aen de geheiligde plaet-

met vriendelijk gelaet binnen eene
\

fen alle behoorlijke eerbiedighcit te

kerke gelokt, en in dezelve met koelen '• bewijzen. Zy zullen ook hunne fchul-

bloedc wrcedclijk ter neder gehou- den mogen invorderen , en handel

wen: insgelijx waren zy in alle andere drijven, als de Portugefèn zelfs : en

attentaten en toeleggen, op gelijke Inief gedwongen worden, tegen de

wijxe voortgeflagen , en met een ge- Heeren Staten der Vereenighde Ne-
vormccrc leger in 't velt gekomen : het derlanden de wapenen aen te nemen.

welk hen genoeghzame reden geeft, f. De commandeur en kapitein

om op den wegh, door den welken zy zullen aen de Portugefèn alle de Bra-

nahet Recifï" trekken, gene wapenen

achter hunnerugh te laten} zoo is dac

zy ordonneren en toeftaen , deze beflo-

te artikelen , ter tijt en wijle , zy zich

zuilen aen de Heeren van de hoge Ra-
den vertoonen , en met hen befluiten

,

hetgeen geraden zal zijn.

Deze artikelen des verdraghs waren

de voegende

:

Artikelen Eerftclijk zullen d'officieren Sa-

muel Lambert , en Kosmo de C^lou-

cheron, met hunne Soldaten uit het

fort en vaft huis vertrekken : te weten

methunncvendels, en wapenen, bran-

dende lonten , bal in den ment , en uit-

jes ver

tlrjght.

filianen, met hunne vrouwenen kin-

deren, als onderzaten van koning Don
Joan de vierde, dien God beware,

overleveren.

En zal ter difcrctic en bcfcheiden-

heit van de Heeren Gouverneurs de
courtoifie en beleefde onthaling blij-

ven , die de commandeur en kapitein

voornoemt, nopende dezelve, aen hen

verzoght hebben.

Opdie voet zullen zy het fort met

de vaftigheidr , en het geen daer in is,

des namiddaghs , over leveren, mede
nemende alle nootwendige voorraet

tot hunne rcizcj dic zy doen zullen zoo

meniglv
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nienigKmael en zoohacft, als zy be-

gceren.

Was ondertekent

Andre FidaldeNigteiros.

Alvaro Fregofo d"Alöu-

quer/^ue.

*Diogno da Silveira.

Lopes Lanrenfa.
Fereiro Betenkor.

Suppolho Abuko de Ver-

kofa^ en

Sebajliaen deGuimares.

Na overlevering der vefting, hield

Moucheron mee de Portugefe veld-

overlleii een wijle gefprek , en zeide

hun , dat deze daet niet met het geen

over een quam, dat zy inhunneman-
damenten en brieven te kennen gaven

:

te weten, dat zy gekomen waren , om
de beroerte , b} de Portugefe inwoon

-

ders verwekt, op verzoek derHooge
Raden, te ftiUen en fliHen. Hier op
gaven zy veele bedricghelijke en ver-

werde antwoorden: bedekkende hun
voornemen, met te zeggen : zy wilden

de vrede houden en hanthaven, die

hunne koning met de hooghgemelde
Heeren Staten Generael gemaekt
hadden.

Naderhant (lelden de Portiigelcn

zich volkomentlijk in alles aen, als of

zy raeefters van het lant waren:want fy

vingen perzonen, die den onzen toe-

gedaen waren : namen informatie en

bericht van de Portugefe vrouwen met
Hollanders getrouwt, fpraken bur-

gerlijke vonniflen uit, en ftelden die

ter executie, en deden Moucheron
zijne flaven, voor een vierde part van

de waerdye, verkoopen

En alhoewel aen de foldaten , vrye

luiden , en anderen, die in de verover-

de vcfting waren , goet quartier by

verdragh belooft wierdc , zoo hebben

evenwel de Portugefe hoofden drie

en dertigh Brafiliancn , die tot garni-

foen daer in lagen , aen de pallifladen

gebonden, en alzoo tierannelijk laten

worgen : het welk onder die natie gro-

te verbittering heeft gemaekt. Doch
de Portugefen brachten tot hunne ver-

fchooaing by, en zeiden , dat dezelve

Brafilianenftorven door hunne feiten,

die zy , zoo zy zeiden , zelfs bekent
hadden:hoewel men het veel meer daer

voorhoudenjmoft, dat hetgefchiede

N T- R E I Z E. Ui
rot vernoegingvan d'inwoonders : al-

zoo dezelve een requetl vol klachren

tegens de Brafilianen hadden getekent
en overgegeven.

De reft der Brafiliancn , ten getale DWeri-
van dertigh, bleven in't leven, enge'a''«i

wierden aen de Portugefe officieren
^'^'

gegeven, om hunne bagagic te drapen.

Het vrouwvolk wierdtaen d'inwoon-
ders uitgedeelt.

Voorts verfteldcn de Portugefen Veranda^

deregeeringsmaekten, tot kapitein en {t"ct Tes

t_Alkayde Major van die ftad en plaet- oorloos.

fe, eencn Aharo Fregofo d' /jlktqiH'r^

que, en namen in hunnen dienft ec-

nen Fransman aen , die, onder het be-

legh , met zijn geweer van d onzen tot

dcnvyantovergeloopcn , en Francuko
de Latour genaemt was. Zy maek-
ten hem kapitein van veertigh man-*

nen, zoo die van d'onzen overg^looi
pen, als na hetaccourt 'm dienfl- der
Portugefen getreden waren.

Zy maektcn van de boeren of Por-
tugefe inwoonders drie kompa^men,
onder de kapiteinen 'Pedro Fiegojo^

Igrlatie Ferrere en Manuet de Mello :

welke compagnien in Serinhaimgeleit

wierden jom aldaer die plaetfe te be^
waren.

Zy doopten ook tweejoden in Se- Doopea

rinhaim, ó.'cznJacqito Franco ^ en dé'"^''^

ander Ifaaqtie Ravarre genoemt.
^°'''^"°

\\\ 't kort gezeit : zy ftelden zich in

alles aen, als heeren en meeftcrs van hec
lant.

Meeft alle de vrye luiden , die tm- vrye iui-

ker-molens en andere goederen beza- '^"' |^'')-

ten, bleven aldaer onder adte van fau- ^iXm?
vegarde of brieve van vrygeley, en on-
der belofte van in hunne goederen re

zullen werden befchermt. Alleenlijk

quamen twee perzonen van de vrye
luiden ophetRe§ifF, die beft deden:
want hoe fchandeÜjk de luiden daer
zijn gehandelt, zal biceder gezeidt
worden.

Den vijftienden, des namiddaghsj oimi-
quam in een berk aen het Re^ifthetC"'^"^*'*

garnifoen,mct twee vrye hhden van ha""'

Serinhaim, fterk tweeen derrigh kop- ^°'^'^ ^f

pen. D overige vrye luiden waren Jfff.^*'

byde Portugefen gebleven.

Roelant Karpentier , lieer van de
zuikermolen Formofi , en Daniël de
Haen,hetrwzn de zuikermolen /r^/»^-

rahn , gingen het nicu aengelandt volk

q t".
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te gemoet, en verkregen van hen , dat 1 ftroopinge en vrouwenfchenderye, die

zy op hunne zuiker-molen en goede- zy in der daet leden: welke hen had-

ren moghren blijven zirren. den doen befluiten en voornemen, om
Ten zei ven dage gaf de gewezen! tzamendijker hant hunne vry heit uit te

Commindcur van het zelve guarni- 1 roepen, en als een gevormeert leger

foen ter vergadering op het Regiff' gewapent met ftokken (^als anders niet

reden, wacrom hy die plaetfe had op- 1
kunnende wegens d'ongelegentheit

,

gegeven. Waeropbydc Hooge Ra- 1
waer toe hunne flavernye hen gebraghc

den goet gevonden wierdt, hem voor

den krijghsraet te doen ftellcn: om
aldaer zijne zaken te verantwoorden.

De vaendrigh, die het garnifoen

van Serinhaim na het Re9iff geleide,

ten einde het op wegh geen leet ge-

fchieden zou, leverde den vijftienden

had^ hunne cerc,op zoo meen igerleie

wijze verongelijkt , te verdedigen.

Want zy vertrouwden, dat de godde-
lijke Majefteit eens medelijden met
zooveel kout vergoten bloetzou heb-

ben. Bovendien maekten zy ook aen

zijne Ed. bekent, de vcrbintenifle, die

ter vergadering van de Hooge en ge-
j

hy hadde, om hen te helpen en byftant

heime Radeneenen brief over, die by te doen; 't zy om dat hy een Portu-

de ko\ond\enMariyn Soares Morenoy ^t(Ls van hun eigen volk en bloet wasj

en t_Andre P^idal, op den achttien van
,
ofom dat hy zich over hunne ellenden

Ooghftmaentondertekent was. Waer erbarmen moft. En fchoon die rede-

by zy vcrhaclden, ten wat einde zy nen zelfs niet in betrachting en aen-

door den Gouverneur van de Bahia in fchouw quamen , zoo behoorde even-

Neerlanrs Brafil gezonden waren, en
i

wel hun hooghfte noot en de natuur-

maten in denz-elven de wreetheden,
j

lijke reden , ja zelf de politijkeconfi-

die zV zeiden, de Hollanders tegen de
\

deraf ie van ftaet , ("waer door zy hem
Porcugefen geplecght te hebben, breet

uit. Jn dezen bntf was een bnef^an

den zehen gouverneur gefioten, van

den ^o.van Hooimaent , beneffens een

om byftant verzochten} genoegh te

zijn , om by hen met de verzochte

hui pe niet in gebreke te blijven.

Eindehjk floten zy voor de laefte re-

Van de kapitanie van Parnambuko

zouden doen daghvaerden , om pe-

remtoirelijk binnen den tijt van acht

dagen voor hem te verfchijnen,om hen

invredeteftellen.

Stief van De brief van LMarfyn Soares Mo-

ei'^Xi reno en Andre Vidd luide aldus.

aen de
Hooge
Kaden.

plakaet , dat zy wilden doen verkun-J den , dat by aldien zijne Ed. hen niet

digen : waer by zy alle d'ingezetenen
|
te hulpe quam, het met gevaer van zijn

"
' ' leven zou zijn, en hydaer voor reken-

fchap aen God zou moeten geven , by
aldien zy aen eenen vreemden Vorft

zouden moeten verzoeken : het geen

van hunnen natuurlijken geweigert

wiert.

Na de Heer gouverneur en kapitein

generael, deze nieuwe en hooghdrin-

gende redenen, wel rijpelijk overwo-

gen, en zich, op debeqnaemfte mid-

delen, tot dit werk (^dieU Ed. tot zijne

verkiezing fchenen te laten ftaen} be-

raden , en op de kracht van hetangh-

ftigh zuchten zijner Portugefen gelet

had , 2,00 heeft hy eindelijk vooreen

Uit de zware beroerten en op het

hooghfte gekomene oproeren,

daer de Portugefen zich in deze Kapi-

tania mede opgeworpen hadden , heb-

benU Ed. gclegentheif genomen ,om
den gouverneur en kapiteyn generael

van Brafil , de Heer ^ylntomoTeUes da

Stlva hunne verdagentheit voor tejcenighen bezonder middel befloteni

dragen , en den ;^elven in allen ernft te in gevolge van U nd. bezendinge , zoo

verzoeken, dat hydieontftaneberoer- groteonrufteen beroerte te doen ftil-

te wilde helpen ftillen , door zoodani- len. Macr alzoo der Portugefen ver-

ge middelen , als hem de ftcrkte en be-

quaemfte zouden fchijnentezijn.

Op den zelven tijt is van alle d'in-

woonders van dit lantfchap eenftem-

meiijk aen den zelven heer om hulpe

en befcherming geroepen , om bevrijt

te zijn van d'affronten , moorden

,

eeniging zoo groot was, (alhoewel het

hertzeer noch meerder bevonden wiertj

en U Ed. dreighden , hun voornemen
teruitvoeringteftellen) zoo heeft heni

belieft , dat hier zoodanige perzonen

met zoodanige maght zouden komen,

datzy zoowel met voorfightigheitals

mee
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met oorlogli zouden te weric gaen , en

degewenrchceenvoltrokke vrede uit

te werken.

Op deze voet, ghy Heeren , komen
wy gezonden, en zullen onze maghr,
ten verzoeke en oorbaer van U Ed., he-

fteden , en onZiC huipe verftrekken : in

gevolge van onze vrede en het ver-

bont, te wege gebraght , met zoo gro-

te onkofte, als U td. wel zullen kun-

nen verftaen , waer aen wy ons niet la-

ten gelegen zijn.

En ter nauwer noot betrapten wy
dit lant , of onze ooren wierden gefla-

gen , en onze herten ontftelt , en met
meedogen bewogen , over het onnoo-

zel kermen van veerrigh van onze

Portugefen, Catholijken en ingeboor-

nen, in eene kerke te Rio Formofo

vermoort: daer in zy metgeveinfde

treken, door de dienaers van Uw Ed.

gelokt waren : zonder aenfchouw te

dragen aen achtbare, en droevige ftok-

oude luiden, of aen onnozele kinde-

ren en zuigelingen : die de naturellen

des landcs aen de borften van de moe-

ders , t'zamen met hun voetfel, zoo
wreedelijk hebben verflonden.

Tot onzer kenniflè 7,ijn ook geko-

men die zuchten en klachten van vele

edele juffrouwen en maeghden in de

yargea cnS.Laurerifo, die de Brafi-

lianen van U Ed. zoofchendigh heb-

ben verkracht : voortflaende tot moor-
den , en andere ongefchikte dertelhe-

den te plegen : beneffens vele andere

ongebondencheden, die UEd. die-

naers in Tojuka met zoo eene open-
bare wreetheic hebben acngerecht,

dat zy tot het aen ftukken kappen van
eenouden hermijt, met noch een kint,

in zijne eigekapelle, zij nvoortgeflagé.

Daer en boven hebben zy befmet

en ontwijt de gewijde plactfen, met
het quetfen \-an beelden der heiligen,

en het naekt uittrekken van de konin-

ginne van den hemel , de H. Maeght
Maria,onzelieve Vrouwe. AUegrou-
wel-ftukken die , als noit gehoort,

d'allerbitterfteen ftoutfte herten doen
beven, en vreze en vertwijffeling aen

d'edelmoedighfte gemoederen aen-

jagen.

En alzoo wy hebben bevonden , dat

UEd. hebbende geinterponeert d'au-

thorireitvanden gouverneur en kapi-

tein generael, evenwel zoo vele en vcr-

NT .R E T Z e: ji$

j

fcheidc zaken hebben gemovcert : vors

,
merende boven dien een zco fterkle*

j

gcr : het welk tot op den dagh van he-
den noch in het velt ieit : en het dier-

halve nodigh Is, dat wy U Ed. op heE
Regiff zullen moeren bezoeken gaeni
In gevolge van onze orde , zoo hebben
wy met'er daet befloren

,
gene maght

met allen achter onze rugh te laten: op
dat zy ons het een hartzeer op het an-
der niet zouden aenjagen. Wy zullen

dan alle beleefdieit en goede ontha-

ling gebruiken, en voeren met ons de
krijghsmacht van deze ftad Serinhaimj

ter tijt en wijle , dat wy met U Ed. zul-

len befloten hebben , het geen meeft
rtrekken magh ten dienfte van Godc
en onzen ftact : verzoekende dat UEd.
ondertuHchcn gelieven tedoeqd'ex-
cefTen en baldaedigheit van hunne fol-

daten ophouden. Op dat vanhaerent
wegen geen oorzack tot een openba-
ren oorlogh gegeven wort. Want wy
van wegen Godt, de Koning, onzen
Heer, Donjoan de Vierde, die God
be^vare, en uit den naem van de Heeren
Staten , die Godt vermeerdere , aen

I

U Ed. eens en meermalen verzoeken

en betuigen, datdegetrotïe vredehan-

deling magh werden onderhcudenj
die wy alleenlijk mede brengen toteen

, weghwijzeren onverbrekelijke orde>
hebbende dact afde authcntijke ccpie,

om fatisfadbie te doen aen de Princen

i

van Europa. En op dat U E. dezelve

! ook moghten hebben , zoo zenden wy
nefFens dezen de copyevandeplaka-

! ten, die wy in deze capitanie hebhen
1 doen aenflaen. God beware U Ed.

Serinhainiden 8. Auguft. 164.5.

Alarlhi Soares A'!oreno.en

Andre VidaldeNegreiros.

Het plakaet voorneemt, dat inde
bovengemeldcn brief gcdaght wort,
luidealdus

:

T^^ veltoverjlen Martin ^oares
^^^y^^^^^~^ MoreyioenC/indre VïdaldeNe-

greiros , doen aen alle inwoonders en

perzoonen^in dczeKapitania vanPar-
nambuko zich onthoudende , 'weten.

Hoe by eenen briefiian den Hogen raet,

aen den gouverneur en kapitein van
Brafil , te water en te lande, bekentge-

maekt zijnde ^d'oproeren, muiteryen en

beroerten j die onder de 'Portugefemn

q 2 dezen
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dez^n oort ontfinen waercn^verzoeken-

de boven dien met eene bezending het

tujjchenkomen van zijne dienaers en

'walenen , om die teftillen , hy eindelijk

ons na deze Kapitanie tot ten zclven

einde heeft gezonden^alwaer wy tegen-
\

'woordigh zijn , en gebieden dat alle

Portugefen , van wat conditie zy mo-

gen zijn , binnen acht dagen peremtore-

lijk zullen hebben te verfchtjneny op dat

isoy hen moz^en (lellen invnde ,
als by de

heeren Nederlanders verzocht is.

Zoo bidden en begeeren wyvan hen

uit vrientfchap en beleeft heit , 'waer

mede wy tzamen verbonden zijn , dat

zy tegen zoodanigeForttigefen niet pro.

cedeeren ^ noch walenen tegen hen nee-

men: volgens het trafiaet van vrede ,

oppene, dat het contrariegefcbiedende,

iz>y groote klachten aen den Hoogen
Raet zullen doen, met verzoek dal d'o

-

vertreders van dezen geftraft zullen

mogen worden anderen ten exempel.

Ik Alexcs Antunes heb dit gemaekt

:

en ik Franco Bravo Dejernbarqiiador

heb het onderfc breven.'

Marrino Soares Moreno, en

Andre Vidal de Negreiros.
j

Hier op wieit by de Hooge en ge-

heime Raden befloten , dit fchrijven

nierals kort en bond'gh re beanrwoor-

den j en her plakat r met een ander pla-

.

kact te wederleggen , en krachteloos

temaken '

En opdat voor de vergadering der

Negentienen zou mogen blijken , dat

de feiten en misdaden , in deze brie-

'

ven en meer fchrijven aengerocrt,

den Hoogen en geheimen Raden t'on-

recht toegefchreven wierden , zoo
]

wiert by hen befloren, alle dczel ve , by i

maniere van apologie en verantwoor-

ding, te laten wederleggen, en te be-

wijzen, dat die door de rebellen zelfs

veroorzaekt waren. Daer toe, en om I

de brieven en plakatente beantwoor-

den, wierden, beneffen den Affefforl

Walbeek,A.G Raden vanjuftitie,^^ Wit

en A/ö«r/?frw,gemachtight.

Van Serinhaim trokken in Ooghft.

fetroe-" maent de Bahifetrocpen na Pojukaen
pcntrek Je Kacp van Sr. Augiiftijn : alvvaer

zyzich by het volk van Kamaron en

Henrik T)ias , en by d'inwoonders van

dien oort vervoeghden. Voorts beflo-

ten zy , (na ons garnifoen uit Pojuka

en de ftad van St. Antonio de Cabo

A E R D I G E
vertrokken was) het fort Verduffenj

aen de Kaep van St. A uguftijn, van de
lantzijde te belegeren : gelijk zy ook
kort daer na aen beide zijden van de
rivicre hunne legers neerfloegen,en al-

zoo dat fort begonnen tebloqueren.

Ondcrtuflchcn hebben de Hoge Ra-
den ook niet nagelaten , op de geruch-

ten van des vyanrskomfte,dieplactfe

van alles te verzien.

Den tweeden van Oogftmaent wiert p^^,

by hen befloren, eenen uit de vergade- waens

rinjT, met namen Adriaen BuUeftra-
'^""'^'^'*'

ten, beneffeiisden Admirael Kornclis den wnrt

Lichthart, derwaerts te zenden, ten"""*'*^

einde zy lieden alle gebreken, die daer weer te

mochten zijn, zouden doen herftellen: ''fe"8<^"-

ook op het fort van der Duflen en de
omleggende plaet(en orde te ftcllcn :

alsmede opzicht te nemen en t'ovcr-

leggen, of hetdienftigh zou zijnde re-

duit op den bergh Nazaret, desgelijx

debucryc aen den zeekant indemont
van het zeegat wederom op te maken,
omdieplaerfe deste beterte verzeke-

ren , en alles in zoodanigen tegenweer
te brengen , dat de zelve ten genoege
van de compagnie verzekert zou zijn :

alzoo het fcheen , dat de vyant infon-

derheit het oogh , om dieplaetfe re be-

machtigen, h id. Hier op vertrok Bul-

leftraten met den Admirael den vijf-

den des morgens, van het Re^iff, en
quam tegen den avont aen het fort van
der Duflen, aen de Kaep van St, Au-
guftijn. Hyquam den negenden des

nachts wederom op het Regiff : ahvaer

hyter vergadering het volgend verhacl

enverflagh van fijne verrichting deed.

4

De Ba!ii.

ken ter

belege-

ring van

de Kacp
S.Augu-
ftijn.

"n\ At hy den vijfden van Ooghft- "^'«hael

•*-^ macnt van het Re^iff des mor- ITuX-
gens ontrent ten negen uren vertrokken ^'"s aen

zijnde, tegen den avont gekomen was, ua^e^P
aen \ fort van der Duflicn, aen de Kaep
Sr, Auguftijn.

Dathy den 6. defes, wezende Son-
daghs na de voormiddaghs predikatie,

op den bergh van de Kacp met de Ad-
mirael en andere gereden was, en al-

daer gevifiteert had het inkomen van'c

gat, de vervallen reduitc en ftcene

batrerye. De reduite had hy gevonden
met kleine koften reparabel te wezen,
en de ftukken op de bateryen \erna-

gelt , doch het werk aen de zeekant

noch in ordre.

Dat
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Dat hy een beftek had laten ma-

ken, zoo om de reduit op te maken
met een fortie van palUfaten , baterye

,

corps dii gardc,uitruimen van degrach-

ten, als anders.

Noch een,om de baterye van achter

te konnen fluiten met een fteenen borft-

wering , alzoo daer geen hout kon wer-

den geftelt, als palUfaten, corps de gar-

de, forrje, als anders.

Dat hy orde had geftelt , zoo haeft

het droogh weder was, om de bergh te

doen fchoon maken, en de ruighten

af te branden , als ook de ruighte, die

aende kerke Nazaretteftont.

Dat hy het fort van der Duflcn gevi-

fiteert, en laft gegeven had om 't

zelve metter haeft m ordre te brengen

j

alzoo de Heer Admirael aUede met
zijn byhebbend volk het zelve fortby

provifie met pallifaten had laten voor-

zien , en vordere ordre geftelt.

Dat hy de majoor Hooghftratcn ge-

laft had, dat 't zelve datehjk met pal-

liflaten, volgens het beftek , mochte
werden opgemaekt.

Dat hy den zevenden der zelver

maent het volk, aldaer garnifoen hou-

dende , ten vollen had laten betalen,

alsmededetreins-perfoonen, en dien

dagh voort was gereden , naer Sr. An-
tünio,door quadeen moeijeiijke we-

gen , en het volk mede aldaer had

Jaten betalen, detrenchementen gevi-

fifeert,enop alles ordre geftelt.

Dathy het opmaken van de redoute

op den bergh Nazareth acn de Kaep,

als defteenenbatterye om laegh, be-

fteet had, zoo mee pallifladen, bate-

ryen en ftene borftweeringe , met twee

corps de guarden en haer toebehoo-

ren , volgens hec beftek, voor 900. gl

.

mits conditie: dat 't zelve in drie we-

ken zoude werden opgemaekt. Al-

daer had hy verftaen , datter omtrent

Rio Formofoeenigh volk uit de Bahia

komende, zou gelant zijn uit de vloot,

die de voorleden week op de kuftvoor

't RecifFge2,ien was: doch alzoo geen

fekere kontfchap konde bekomen, had
hy een expreflen aen den lieutcnant

Montangïe^ te Serinhaem commande-
rende, gezonden, om uit hem te ver-

ftaen , wat hier van mochte wezen : als

mede, hoe het met hem en het garni-

foen aldaer was gelegen , onder goede

beloften , alzoo te lande geen kont-

fchap konden bekomen.

N T-R E t Z Ë. n^
Dat hem aldaer hadden geprefen-

teert 3 ^.vrye lieden, om dienil te heb-
ben, dat haer toegeftaen was.

Dat hy den 8. Dito van daer gere-

den , met heel quaet weder ,ende over
de bergen de Hegendosop ftrant ge-
komen was, alwaer de Heer Adrair xl
had gevonden: en waven zoo 't zamen
de riviere Sangada gepr.ftcert en mee
het waft!ende water gekon.en aen de
Candelaria, en aldaer verbleven , cm
dat het volk het ftrant niet en konde
gebruiken. Aldaer vcrftonden zy,dat"

ter in de refconrt-e van de Heer Haus
met de rebellen aen den bergh ontrent

t wee hondert rebellen zouden zijn ge-
bleven : waer onder eenige officierenj

en ontrent veertJgh of vijftigh vande
onze.

Dat Belchior Alvares aldaer by
hem komende,vertoonde,dar oi.irenC

drie hondert gerevolteerde ingezcte»
nen haer hadden laten verluiden , dac
zy gaerne pardon zouden hebben j

't welk hy acn de vergaderinge hadde
gerenvoyeert.

Dat^ gereet zijndeom na 't RecifTte
rijden, een foldaet van haer troep
quam , die wat achter was gebleven,

aendienende dat hy van de dienaers

van de veerman van Rio Sungado was
naekt uitgefchudt, en heel iwaerlijk

meteen knodfe gcquetft : wcH-e per-
foons quetfure gevifireert , en de zake
alzoo bevonden zijnde, was Bclclnor

Aharcs gelaft hem te doen cureren,

alzoo men met hem niet over wegh
konde: en was kapitein P//?or gelaft:

met 20. foldaten terughte gaen , cm
zulke boosdoenders aen te treffen en
gevangen te nemen :en alzoo beducht
wasjdat' by de gerevolteerden wel licht

een embufcade op hem mochte ge*
maekt zijn , had hy met den Admi-
rael gerefolveert , de Negros met de
bagagieaf te zenden, en met het ander
volk daer na toe te gaen , om T:Jlor en
zijn volk te verzekeren: dat zy,aen het
veer komende , het huis bezet, enden
veerman met zijn drie zoonen gevan-
gen genomen hadden: doch den Mu*
laetjdie hetfeitgedaen hadde , ontko-
men was.

Dat zy die nacht nochna't Reciff
gereden, en met zwarcn regen en groot

perijkelde rivier aen 't fort ^^yErnitia

gepaftèeit waren.

q 3 Da£
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Dat hy den negenden vcrftaen had Vry veel verzekerden zich de hoge

doordcNegios van A/o/(?^ Navarre,
\
Raden van het fort aende Kaep van

wezendc van hem met brieven naer

sijn higenio Surfacqiie afgezonden,

hoe een Embufcadc ontrent de Can-

ddaria op haer was gemaekt , doch
niet en hadden derven opbreken , en

dat die Negros van de zelve waren ge-

vangen gcweelt, doch weer ontlopen

waercn.

Midlerwijleverwittighdede Major
Schrijven Hooghlhaccn, by brieve van den der
van
Hoogh
li raten

aen de
Hoge
Raden.

tienden van Ocgtftmaent, van de

S. Auguftijn: doordicn'er eenige per-

zonen in waercn , die in vocrigc oor-

logen voorname ampren bedient had-

déjen reeds door hen ai verhoogt wa-

ren, en noch meer verhooght zouden

worden: als Hooghftraten, Ka(par van
deLey, voox. deze Ritmeefter,y<2w////é,

Alben Gerritjen IVedda , ecrtijts ka-

pitein van de Compagnie, en andere

meer.

Doch het fchijnt d'ontrouw en be.

geerlijkheit by die perzoonen d'ovcr-

KaepvanS. Auguftijn, de HoogeRa- hant genomen had : zoo dat de Gom-
den > hoehetgarnifoen en de vr e lui

den van St. Antonio aende Kacpvan
S. Augulbjn wel aengekomen was.

Dies zy nu aldaer twee hondert en

taghentigh koppen fterk waeren , be-

ftaende m twee hondert en zeventien

Soldaten en treyns-perzoonen , en in
j

dos, ofachrienduizent gulden, benef*

mandeur Hooghftraten, met tocftem-

ming, raet en aenrading van den Rit-

meci^.er Ka/pa7-van der Ley^en Alhert De Kaêp

Gerritfz. JVedda het fort voornoemt
^^

'^"5"'

den dertienden van Ooghftmaent radeiijfc

voordezom van zes duizent kruiza- "v«fg«-

ven.

drie en zeftigh vrye luiden,

Kamaron , Hendrik 'Dias tnjoan
/^/Wr^ waren met hunne troepen, kort

na het vertrek van d'onzen , in S. An-

tonio gekomen , die de zuikermolen

fens eenige andere genotten, die hem
toegeftaen wierden , fchelmachtigh

verkochten, en aen den vyant overle-

verden. Voorts gingen zy met het

garnifoen in dienft van den vyantover

:

Algodavs met volk bczethaddcn, en de ' daer Heoghftraten een kolonels plaet-

Koloncllcn, Mariijn Soare's en Andre
^^^/,met het volk van deBahia aldaer

verwaghten.

Dies hy Hooghjiraten rekening

mackre , van te zullen belegert wor-

den : en voor gebrek van water vreef-

de : dewijl hem dat door den vyant

ontzet was.

Hierop wiert aenftonts by de Ho-
ge Raden orde geftelt,om 30. verken

waters , met een gedeelte van eet wa-

renen oorlogstuigh ,der\vaertste voe-

ren , en wat voorders tot nootzakelijk-

heit van het garnifoen moght dienen.

Soldaten , vrye luiden , en andere

personen, die tot bclcherming van de-

zelve fterkte konden dienen , wae-

ren 'er meer als te veel. Dies'er wei-

fe over de Nederlanders, en andere

natiën van onze zijde was toegeftacn.

In dezer voegen wiertdat fort door
eenen perzoon, die by de Compagnie,
tot een man gemaekt was , tegen eer

en eet aen de Portugeferi verraden.

Het bemaghtigenen veroveren van

de KaepvanS. Auguftijn vcrwittighde

Martin Soares Moreno, den gouver-

neur Antonio Telles daSilva by brieve

van Herfftmaentjdiealdus luide.

/^ F huiden , zijnde zondagh , den
^-^ dertienden van deze tegenwoor-

^^^l"^
dige maent , heeft ons Godt degenade ovcren

gedaen.van ons tefteHen in het bezit ^" ^^^

van deze jterkte van tpuntael^ dewel. tonio

ke by den Veltoverfte Andre Vidal de "^^^'^^ ^*

-K-r ^ r ^ , Silva.

righ hope voor den vyant was, om die
j
Negreiros ingetjomcn is. En is God zoo

plaetfe te bemaghtigen: ten wacrehy goedertieren, dat ons^sdaeghsdaerna

met den Commandeur Hooghftraten

onderling vcrftant gehouden had.

Des anderen daeghs kregen de ho
ge Raden fchrijven \zn Hooghftraten

Ley en Hek , hoe des vyants troepen

2ich in de zuikermolen Salgado Zuvi-
y^'ö^«i' en andere plaet fen al gelegert

hidden : alwaer zy de Kaep te lande

blokqueerden.

des morgens heel vrcegh het geit toe-

quam, dat uw Senhoria aen ons hadde
gezonden, met den izijn, dienuw Sen-

horia my vereerdt: met den welken ik

deze vrienden onthaelt heb, die ik als

noch vergafte. Wy hebben eenen treffe-

lijken koop gedaen : vermits wy, behal-

ve deplaetje, haven engefchut, ook het

fchoonfte volk gekocht hebben , dat zy
heden
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hederi^s daeghs hadden. En zal dit die.
|

Serjam tjitajor Diederik vanHoogh-
nen tot een exempel aenalkn anderen^ ^ftraten^en aen d""andere hoofden gehoU'

om zich mede met allen gemak en ge-

•üoeghelijkheit over tegeven.

Joan Fernandesyieira heeft ons

Saturdagh avontgeholpen met ontrent

vier dtiizent dukaten mgelde , van de

inwoonders, ver&oght : hoewel met ge-

welt. Maer het heejt ons zoo welte pas

gekomen, aWeriet wezen kan.

Nu zul/en wy handelen van deze

flaetfe welte verfierken. En uwe Sen-

horia heeft eene haven, zoo goet als

die van het Repff. En hier mede wil

ik uwe Senhoria met meer moeielyk

vallen.

Na zy hetfort overgegeven hadden,

quam hen een hark van het Re^iff tot

byflant , die al hooghm zee was. IVy

zonden op dezelve bark uit kapitein

Barreiros, met een andere bark, hen te

vore afgenomen , die dezelve met vijf

den. IVy hebben aen hem een Commen-
da de Chrifto belooft. Uw Senhcriage~

lieve my de vrientfchap te doen, en hem
dezelve, van wegen zijnt Majefleity

te beveftigen , met alle mughelijke kort.

heit, alzoo hyfulx verdient. Hy zetdtf

dat hy hier mede niet ophouden zal , en

ons volgen wil, en vele dien/ten aen fijne

Majefleit {die Godt beware) doen wil.

Wy hebhen hem hier te vrede geflelt

met eenige andere kleinigheden : daer

wy Uw Senhoria van herichtenfullen.

T)e Ritmeefier Kajpar van der Ley

heeft ook ijeelte wege gebraght : gelijk

ook alle d'andere, getrouwt met '\Portu-

gefe vrouwen : gelijk wy uwe Senhoria

zullen verwittigen. 'Deze, peggenfy^
dat in fijn lant een perfoon van flaet is.

IVy hebben hem een Commenda de Chri^

fto belooft^ met eenige vereering van
en dertigh man daer in veroverde : be- honden milleys jaerlix , die hy be

neffens kruit , loot en kogels , die met

Gods htilpe vry weIvoor ons zuUen ko-

men.

Ik Verzoek op Uw Senhoria zeer

vriendelijk , dat by alditn eenigh per-

zoon met de tijding van dit fucces na

het koningrijk gezonden wierde , daer

toe kapitein Damiano de Lankois ge-

bruikt moght worden : want het kan

hchtelyk gebeuren, dat zijne Majefleit

hem eenigevereering doe^ en eere be-

wijze.

Gifier avont bequamenwy tijding,

dat onze vlote, onderJeronimo Serrao

de Taiva, in Tamandaregeloopen was.
Ikvrezegrootelix, dat de fchepen , die

uit het Repffgekomen z^n , hem zul-

len aenranfen en ontfleÜen: daerwy hem
nochtans ontallijke reizen gewaer-

fchouwt hebben , dat hy na deze t ede

zou komen, om te zetten.

Kapiava is over lantgegaen , en van

die haven vertrokken. Mijfchien zal

deez hem kennisgedaenhebben, datwy

meefter van het 'Puntael zijn. En by

aldien zy zich alhier binnen willen be-

geerde voor eenen van fijne zoonen.

Uw Senhoria gelieve onze belofte ge-

Jtant te doen en laten volbrengen : al~

zoofijn zoon van deze Porttigêfe Juf-
frouw is. D'^outjle zoon heet Jan van
der Ley, en de jongfte Ga(par van der
Ley : voor eenen van beide begeert hy

deze vereering. lyoverige zijn in

hunne huizen , en zoo haefify komen^

zullen wy hen te vredefiellen , en Uw
Senhoria verwittigen van alles wat
wy met hen zullen handelen . Het zijn

alleperzoonenvan groot belang , enge-

trouwt met Portugefe vrouwen : het

welk ons in dezen wel te paffegekomen
is. Uw Senhoria gelievefich voor wel
gedient te houden : alzooJoan Fernan-

des Vieira meer in een uuregeeft , als

ons het Timtael gekojl heeft. Maer dit

is volk in Barbarie. Hy is in de Vargea^

en wy hier in het Puntael, ter ttjt en

wijle, datwy alles in ordre zullen ge-

fielt hebben. Kapivara is drie dagen

geleden vertrokken over lant. Het kan
Zijn , dat hy eer daer zijn zal, als defe
bark , die God in vrede laet acnlanden^

geven, zoo mogen fy het doen : foo niet, en beware uw Senhoria vele jaren tot

het loopt tot hunne verantwoording

Men zeght, dit hen het fchip van den

biffchop ontbreekt. Ikweet niet ,ofhen

•wel eenige poppen in de kop moghten

gekomen zijn , van Salvador Korrea

te geleiden.

Uw Senhoria is grootelix aen den

befcherming van defin geheelen flaet.

Van den bergh van Nazareth

den zeften van Hcrfftmaent, 1 64 f.

Martijn Soares Moreno',

Onder-
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Ondertunchen fchreven Martin

Soares Moreno,cx\ Andre Vidalde Ne-
greiros, uit het Puntael of Kaep van

St. Augurtijn, zeven of acht veifchei-

is : zullen wy U E. komfte te gemoet
zien , hier in het huis van Nazaret ge-

dekt, om inhetzelve alle t'zamcn het

H. Saciamcnt te verheflen : waer na

de brieven, van den dertienden, dertig- i wy deze fterkfegencemt hebben. Wy
tighften en laeftcn van Oogftniaent, |

hebben binnen dezelve een Misboek
en van den tweeden en zcften van

,

en andere dingen gevonden, die ons

Herfftmaent , wacrby zy den Admi- dienen konnen. God beware U Ed.

rael de Paiva het overgacn van de

Kaep van St. Auguftijn verwittigh-

den , en wel ernüelijk verzoghtcn ,om
aldaermecde vlote in die haven te ko-

men.
D'eerfte der twee laeften luide al-

dus.

Brieven

v.iii Mo-
rcnocn
Vidal no-

pende hft

overgacn

vjnde
K.iepaen

jiiir.ui de met ons volk, zuiveren fchoon, om
i'jiva. [^ dezelve met allezekerheit te zetten,

en, by maniere van fpreken , zonder

anker te werpen. Weshalv e wy op
UE. verzoeken, bidden en begeeren,

dat U E. hier in gelieve te loopen : en

wy zullen hier de vlote vertimmeren,

en van alle veiverfing verzien : daer-

bcnetFens van alle obrlüghs-tuigh en

volk, dat U E. believen zal, ter tijten

wijle wy befluiren zullen, hetgeen

voorts tot dienft van Godt en zijne

Majefteit dienen zal.

De vyant heeft alleenlijk een fchip

dat vechten kan: de reft is niet meer
als klein en zwak vacrtuigh.

'Puntael den z.eflen van
Herfjimaenty 164,5.

Martino SoaresMoreno, en
Andre Vidal de Negreiros.

De tweede brief aen den zelven lui-

de aldus.

Mijn Heer.

r T E. heeft deze haven van Nafaret
|

FT EtzalUE.nualreetsbekentzfjn,

endc forten aen onze zijde, bezet
|

*- - hoewy meefters van dit fortNa-

zaret geworden zijn : alwaerU E. ter-

ftont zal trachten te komen ; by aldien

de gelcgentheit xulx eenighzints toe-

laet : alzoo de maght van den vyant te

water in twee efquadrcn verdeilt is,

meteen brander, volgens het beright,

dat wy bekomen hebben, met voorne-

men van u van de kuft te drijven: als

wy uit ecnen briefgezien hebben , van

het Recitfzelfgefchreven, en meteen
bark oiiderfchept , die tot fekoers na
het puntael quam: houdende aen den
Serjant Majoor, die over het fort ge-

bood. U E. gelieve dit alzoo te ver-

ftaen , om te doen het geen hem beft

dunken zal : alles overleggende na fijne

Hy zoekt ook niet te flaen : maer te ' gewoonelijke voorzienigheit.

2,ien, of hy U E. van de kuft kan doen
| En wy laten U E. weten , dat deze

drijven, en affn.jden. En dat is de heerenFlamenkos met hunne verrade-

waerheit.

Mijn Heer

,

zamc tekenen van zijne kloekmoedig-
1
en toteene oorlogh uitte berften.

heit betoont, en wilt nu, met dyzen en 1 Wy verzoeken, dat UE. henopde-
wijken , niet in twijfel (tellen d'over- zelve wijze ook doet , te vuur en te

winning, diewy met ons dragen rwant bloet: want zy hetalzoo zoeken. En
UE.inzulken gevalle veleaen God en by aldien U E. voorneemt herwaerrs

den koning zult hebben te verant- aen te komen, laet het met alle moge-
woorden , over zoo vele duizent zie- lijkehaeft gefchieden : want alle uitftel

len , die aen den name van een armada fchadclijk kan zijn.

hangen. Dies UE.,heerenvricnr, ter- 1 Van dezen hebben wyeen copy in

ftontherwaerts zal gelieven tekomen, ons boek gehouden, op dattenallen

met de andere heeren: alwaer U E. tijde van de wacrheitmagh blijken,

een beter ceuwe van uw leven ver-
;

God beware U Ed. Uit het Puntael

waght, en dat ia zoodanige kortheit, van het Heilige Sacrament, dezen

als wy U E. zullen communiceren, izeftea van Herfftmaent, 1645.

rye en ontrouwen handel ons gedwon-

U E. heeft genoegh- gen hebben in de wapenen te komen.

En alzoo het cene dwaling zou zijn,

zoo grooten kapitein meerder aenma-

ning te doen , daer de zake 2,00 klaer

Martin Soares Mortno^ en

Andre Vidal de Negreiros.

Het
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Het overleveren van de Kaep van

Sint Auguftijn jcn wat zich voorders

tuffchen d'onzen en Porrugclcn had

toegedragen, fchreefook zeker Gafpar

da KofiaDabrettiviyi de Kaep,aen 'l)o- i

mingos da Kofta , inwoonder in de

Bahia, by brieve, in dezen zin.

T K wenfch dat dit mijn fchrijven

•*• U E. magh vinden in 2,00 goede ge-

zontheit, als ik uwkameraetvan her-

ten begeere. Ik ben in redelijken ftant

inditPuntaelvan onze lieve van Na-
zareth: het welk ten einde vantwin-

tigh dagen beleghs zich aen ons opge-

geven heeft : en te hchter, om dat de

hoofden, diedaer binnen het gebiet

hadden , met Portugefe vrouwen ge-

trouwt waren,en hunne goederen daer

ontrent leggen hadden. Inzonderheit

had de ritmeefter grootc begeerte, om
zich over te geven. Men heeft aen hen

alle zulke goede conditientoegeftaen,

als zy begeerden : en boven dien noch

vie r du izent dukaten toegetelt. In het

fort hebben wy drie hondert Duit-

fchen gevonden, het befte volk, dat zy

hadden , en twalef metalen (lukken

gefchuts : waer onder vier, die vier en

twintigh pont yzer fchieten. Mitsga-

gaJers noch leeftoght voordrie maen-

den. Zoo dat , by aldien deze tijde-

lijke overlevering niet gefchiet was,

het ons noch veel volks zou gekeft

hebben: daerwy nu niet meer als een

man verloren hebben, dic met een ka-

non-kogel onder de voet gefchooten

wiert.

Wy hadden te voore al een berk ge-

nomen , die uit het Puntael wilde loo-

pen •, ophebbende den fchout : daer

beneff^ens eenige vrouwen van het

Puntael, die na het Re^ifF wilden, om
tijding te brengen.

Wy hebben dien fchout en noch

een fchout van Serinhacm genomen

,

en in handen van d'inwoondersover-

gelevert , die hem in korte ftonden

van het leven holpen. Een van deze

twee was meteen Portugefe vrouw in

Serinhaim getiput. Zy zeiden, dat zy

hunne handen noch in het Portugeefch

bloet2.ouden waflen. Weshalven de

vrouwen hen op het lijfvielen , en hen

van het leven beroofden , als hen toe-

quam. De verwonnenen 2.ijn meeft

alle op St. Antonio , om na de Bahia
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verzonden te worden. Velen hunner

hebben onder ons dienft genomcni
Men acht dat het getal, zoo van Brafi-

lianen als van Hollanders , dooden en

gevangenen , tot duizent diichondert

komt. Salvador Korrende Saa komt
met zijne efquadre niette voorfchijn.

My dunkt dat hy gefcheurt is. D'on*

zenkruifcn hier. Maer het is nu drie

ofvierdagenpelcden, dat wy die niet

zien. De Hollander hecfc twalefIche-

peninzee : ikmeine,dat die met de
onze zullen plukharen. Het Recift'is

belegert, en alle de forten. Lanrengo
Karneiro is in ^orto Kalvo , dat zich

over wil geven. De Joden zeggen,

dat'erordre gegeven is , om het volk

uit Rio Grande, Paraiha, en St. Fran^

cükonzhcz Refi_ffte doen vertrekken.

Aldaeris grooteonecnigheit tuflchen

de Joden en Hollanders : alzoo de
Joden zeggen, dat de Hollanders het

lant verkocht hebben. Daergaen vier

hoofr-oflicieren na de Bahia : waer on-

der hun gouverneur van de wapenen,
alle gevangenen.

Op den zelfden dagh , als wy het

Puntael ingekregen hadden , lande al-

hier een berk van het Re9ifF, orde bren-

gende, dat zyhen niet over zouden
geven, tot denlaeften mantoe, mee
veel oorloghstuigh en lijftoght, die

alles t'zamen wel duizent vijfhonderc

dukaten bedragen. Den 5.Septea»U

1645-.

Ga/par Akojia d'Abreu.

Uit dit fchrijven der gemelde, en uit

de volgende brieven , Ichijnt klarehjk

te blijken, dat Hooghftraten dit ver-

raet van de Kaep van St.Auguftijn

aen dePortugel'cn over te geven , al re

voren, (wanneer hy derwaerts met Bal-

thafar van de Voorde afgezonden

was,)met Antonio Telles da SHva, gou^
verneur van de Bahia, gebrouwen en
gefmeet hcbbe.

Van gelijken verkocht zeker Ser-

jant zeker reduit, aen de ftad Olinda

gelegen, voor de fomme van drie hon-

dert gulden aen den vyant.

In het begin van het belegh def

Kaep van Sint Auguftijn, zond An^.

dre Vidal de Negretros aen Hoogh-
ftraeten , Ley en Hik, twee brie*

ven van den dertienden van Lou-
maent » door eenen Juan Gomes dt

r Meüü»
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Mello. By welken cenen^Wrc Fidal gedoot: waer door ons grote redenen

over het qnaliik handelen en vermoor- gegeven wordr, om aen U £d. uit den

den der Portugefe inwoonders, door
[

naem en van wegen God, zijne Maje-

de Nederlanders en Portugefcn ge- fteit , en Hoogheit , die Godt beware,

plceght , klaeghde. By den anderen beneflfens de Staten, te verzoeken ,dac

decdJndre l^tdaUcn Hooghftraten, ! U Ed. de beflotene vredeniet wilc ver-

Leyen Hik verzoeken , dat zy zich

aen des konings zijde te verklaren,

enhet fort, volgens beloften indeBa-

hiagedaen,over releveren hadden.

D'eerfte dezer twee brieven luide,

in hctNecrduitfch vertaelt, aldus.

Brief van T ^ ben dczen morgen aen dit dorp als van onze zijde

ïÏÏh-" vanó'. /^«/w/ö ^öCi/'ö gekomen,zcer

breken : maer die veeleer met alle be-

hoorlijke rufte onderhouden werde.

Van onze zijde zullen wy ook alles

doen , wat moghelljk is , met den per-

zoon , die deze inwoonders befticrt.

Dies ik hope dat alles bcvrcdightcn

geftilt zal worden , zoo wel vanU Ed.

ftratcnen bcgccrig om nieus van U Ed. te weten,

'

^^^' en van den kapitein van derLey: wiens

handen ik dtkmacls kufle. Ik geve

U Ed.te verftaen,hoe dat wy door den

gouverneur c/f«/öw/ö Telles da Silva

herwaerts gezonden zijn , alleenlijk

om de beroerten, onrftaen onder d'in-

woondcrsvan dit lantfchap, te ftillcn :

en dat op het verzoek van de Heeren

van den Hoogcn Raet : waerafU nd-

getuigen zijf.tn nadat wyaenTaman-

dare gekomen waren , hebben wy be-

right gevonden ,gantfchelijk verfchil-

lende van het geen wy verhoopen : als

teweten, dat in Rio Grande de heeren

Nederlanders zeven en dcrtigh in-

woonders vcrmoort, vele jongemaeg-

den onteert, het bcclt van onze lieve

vrouwe in ftukken geflagen hadden :

het welk een grouwel en ongehoorde

zake is , en niet te geloven , dat van zoo

een eerlijke natie zou kunnen gepleegt

worden.

In het fchrijven van dezen komt tot

mijner kennifle , hoe in Goyana de

«of Tap- Neerlandcrs door de * Tapoyers een

groote menighte van volk hebben la-

ten ombrengen : hoewel ik zulx niet

voorzeker kan aennemen: wantinzul-

ken gevalle zou men zich moeten ver-

klaren, om aen deze arme ingezetenen

byftant en hulpe te doen : naerdien wy
verplicht zijn hen te befchermen:

fchoon het de verachfte natie van de

werclt was : aenge/ien zy hulpe van

ons begeren, en Kriftenen en onderda-

nen van zijne Majefteit zijn, dieGodt
beware.

En als de Heeren van den Hoogen
Raetons verwachten tot deze vrede,

zoo hebben zy die luiden gaen over-

yallen en aengetaft, en wreedelijk

nus.

Met deze bezending gaet de kapi-

tein Joano Gttomes de Mello ^ bcnef-

fens den luitenant Framifco Guomest

die U Ed. my gelieven zult in alle

kortheit weder afte veerdigen.

God beware U Ed. vele jaren.

Den i3.vanOoghftmaenc
1 6 4 f.

AndredeFidal.

D'andere briefluide aldus.

C"^
Edenkende aen het woordt, dat Brief van

^ U Ed. ons in de Bahia gegeven JJ^^*'^
hebt , en aen het geen door de kapitein tlrateo.

van der Ley aen den gouvcrneuryo<8»
FernandesVieira en den kapitein j^ö-

ano Guomes de Mello toegczeit is, wor-

den wy meer in onsvoornemen aenge-

moedight : want noch U Ed. noch ka-

pitein van der Ley kunnen niet in ge-

breke blijven in de verbiuteniflè en ge-

dane belofte : waer mede zy ons zoo
hooghclijk hebben vcrplight.

Wy zijn in dit lant met drie duizent

mannen aengekomen : al uitgelezen

fchoon volk , en met een van de twee
oorloghsvloten^terwijld'andcrenoch

niet aengekomen is} dSz deftigh wel
gewapent is , en U Ed. nu hebt zien

voorby varen. Waer mede ik hope,
dat nu deze arme ingezetenen bevrijc

zullen zijn , alzoo wy en zy zeer be-

geerigh zijn , om U td. in ons gezel-

fchap te zien, en met diegencgentheit

te beminnen en eeren , als U Éd. wel
bekent '\s.

Wy verzoeken, datU Ed. doch niet

bevreeft zijt , bedorven te zullen zijn.

Want wy belovenU Ed. te houden en
na te komen , al wat Joan Fernandes
Vieira en Joano Gomes de MelhU Ed.

hebben aengebodcn. Van mijnentwe-

ge
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ge belove ik U Ed. vorder te doen , al

watU Ed. begeren zal,en beloove mijn

woout te volbrengen , zonder in ce-

nigh punt in gebreken te blijven.

Aend'inwoonderSjdicdaer zijn, zul-

len \vy vrygelei-bricven geven , en al

hiingoet in bcfcherraing nemen: ge-

lijk \vy te Serinhaim aen den Com-
itiandcur, Schout, Karpentier en al-

len anderen , die zich op zicht van on-

ze maght hebben overgegeven , ge-

dacn hebben. Het welk ik verhopen-

wil, dat Ued. ook zullen doen. En
om vaft te zetten ,de maniere waer op
men handelen zal , zoo gaet derwaerts

Joano Gitomes de Mello , aen wien wy
deze zake alleenlijk vertrouwen, om
alles , gelijk U Ed. my gezeit hebt , in

het werk te (lellen : of dat wy anders

mogen befluiten , wat ons goetdunken

zal. Ondertuflchen beware God U e.

vele jaren.

Santo Antonio
doCaboi3. Aug.

164.5.
UE.zeergenege

vrient en Dienaer

Andn Vidalde Negrnros.

Hier op fchreven Hoogftratcn,Hik

en Ley een brief, in dezen zin, hem tot

antwoort:waer by fy fich over het ver-

moorden en qualijk handelen der in-

woonders , door de Tapoyers en Ne-
derlanders , ten hooghfte ontfchu Idig-

den , en den fmiiikhandel met Joano
Guomes da CHello quanfuis affloegen.

Brief van ITT"Y hebben van JoanoGuomeide

En" ^ ^^''i^'' U E
.
briefontfangen: waer

aenVidal uit wy vcrftaen , datU nd. aendeftad

vanS. Antonio gekomen waert. Het

is ons zeer lief te weten , dat de Heer

gouverneur Antonio "Teles da Syha de

beroerten wil ftillen en neerleggen, die

in deze quartierenontftaen zijn, "Waer

in wy hoopen , dat door U Ed. tegen-

woordigheit ook veel gedaen zal wor-

den. Wat belangt d'affronten dieU e.

verhaeltjdiede Tapoyers, en andere

moetwilligheden,die de Nederlanders

zouden mogen gepleeght hebben > is

ons zeer leet. Van onzent wegen is'er

niet een kint verongelijkt, en veel min-

dereenigh eerlijk menfch. Zoo dat

U Ed.die klachten aen de Heeren van

den Hoogen raet > en niet aen ons kunt

doen.
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Wat voorts aengaet > dat U Ed=

fchrijft, dat wy met den kapitein Joa'
no Guomes de Mello en met Franctfco ,

Gomes lieutenant zouden handelen ^

dat is in onze maght niet : en verzoe-

ken over zulx op U Ed. zeer ernftelijk i

ons met zoodanige bezending niet

meer te begroeten. Hier mcc kuden

wy U Ed. de handen, dieGodonder^
tufichen beware.

Blijvende U Ed. dienacrs en grote

vrienden.

Geteekent

Kafpar va?! der Ley^

'D. van Hoogflraten

Johan Hik.

Hooghftratcn zond ook d'cygen- Hoogh-

fte vyandts brieven : als ook het 'ArxiA

antwoordt , dat daer op gefchreven
^'èTvy.

was , den Hoogen Raden toe , met anrs

groote betuiging van zijne plicht te j^'^^'|][^"

zullen betraghtcn, en dat de Hooge gen Ra-

Raden zich op zijnen perzoon en goe- ^^^^-.

dcdienften mochten verlaten. Enom
den Hoogen Raden zijn getrouwheic

des te meerder te doen blijken , en ver-

zekering te geven , zoo was dezelve

briefook by Ley en Hik ondertekent.

Hier over fchreven de Hoge Ra-
den aen den Majoor Hooghftraten, dat

fy hem voor'als noch in hetcommando
van'tfort beveftigden: desgeüjx ^en

Ley en Hik, dat zy op hunne bevor*-

derin-g tot eenigh ampt, in voorval-

lende gelegentheit,zoudcn acht geven,

om allejaloefie onder die drie perzo-

nen , waer uit anders ondienfte ftont te

rijzen , te weren.

Dit openbaren van des yyantsaen-

zoek wiert by eenen ieder acngeno-

men , als komende uit een oprecht

herte van getrouheit ; waer door te be-

ter gevoelen van den perzoon van

Hooghftraten verwekt wiert ; want
niemantnuaen fijne plicht en de be-

fcherming van die plaetfctwijffelde.

Doch des onaengezien, alzoo zoo-

danige aenfprake met den vyandt ee-

nigh vermoeden in de Hooge Raden
baerde , zoo hebben zy den overflen

p^^^^ ^^

Haus datelijk ontboden, en eenen de Kaep

bark gereetgemaekt, om hem t'zijner ^j/^^"S"'

aenkomfte derwaerts na de Kaepaoiukn.

van Sint Auguftijn te zenden , en op
de befcherming des forts behoorlij-

ke en goede ordre te ftellen:

r X alz.00



n^ GEDENKWAERDIGE
alzoo hetzelve of een belegering, of

een aenval te verwachten had.

Na de Hooge Raden over het fchrij-

ven der brieven vTin y^ndre f^ida/,zcn

Hooghftraren, Lcy en Hek, beraet-

flaeght hadden , en bemerkten, dat het

fchrijvcn van den gouverneur van de

Bahia, belangende het reduceren en

herroepen der rebellen, op enkel be-

Aamirael drogh gegrontvefl was : zoo wierdt

bèhilde'
den Admirael Lichthart voort daer aen

Portugc- door hen orde toegezonden , dat hy
gcfche- gHg PortuKfe fchepen, die hy kon
pen op te, .,

^
1 ^ /i -i

'

brengen, bezeilen, zou doen Irrijken en op-

brengen, en hem niet anders handelen,

alsof zy openbare vyanden waren.

Den vi)fcienden van Ooghflmaent

droegh d'overfte luitenant Haus ter

vergadering van de hooge Regeering

voor, hoe gantfch dicnlligh en noo-

dighzou zijn, aengezien derebellen,

door aenlanding van het fekoers , on-

Beraetfl.i-

ghingof
men hec

krijghs-

volk van

buiten

binnen der dc Portugefe kolonellen, Martin\t.G doen, zouden hebben : doordien

aaUre'k- Soafes MoTcno, en Andre Vidd-^ zich

ken.

Dat de rebellen daer door in maght
van volk zeer T-ouden toenemen, cm
datd'ingezetenen,die toen door vreze

van onze troepen hen niet derfcen

toevallen , alsdan tot hunnen gebicde

zouden blijven, en gcnootzackt wor-
den, mede de wapenen tegen donzen
aen te nemen.

Dat donzen, uit't vcklt zijnde , de
Tapoyers, diezy t'hunner byftant te-

gen de rebellen op ontboden hadden,

in de genade van hunne vyanden zou-
den laten : alzoo dezelve belaft waren,
Machiape of St. Antonio aen te doen :

alwaer zy,d'onzen niet vindende,hch-

telijk konden gcflagen en ontdaen
worden. Hier tegen wiertingebraght,

Ten eerde, wegen het afzenden van
debeeften en farinha,wcrt bygebraght,

dat d'onzen alsdan by een zijnde, beter

voordeel tot toghten en uitvallen ten

platten lande , om heeften en farinha,

fterk bevonden, dat de Hooge Regee-

ring, hoe eerder hoe liever, onze troe-

pen van buiten in 't Regifzouden trek-

ken, zoo welom dat die, als kunnende

de vyant alsdan niet weten konde,
waer het op aengezien was : als an-

ders, daer hem ons leger, plaetfe,

fterkte en alle gelegentheidt bekent

was.

buiten de Br.ifilianen gene 300 koppen ' Daer en boven konden d*onzen,de-

uitmaken, lichtelijk door den vyandt wijl zy meefter ter zee waren, door

konden afgefneden en bezet worden : middel van hunne fchepen , volk re

(alwaer fy,niet kunnende door d'onzcn lande werpen , daer zy begeerden , en
van hetRe^iffbygeftaen worden, zich aldaer om lijftnght uitzien. Waer door

zouden moeten overgeven :)als ook om de vyant gedwongen zoude worden ,

dat alle die troepen, tot bezetting van zijn maght te moeten verdelen, en
het Regiff" genoeghzaem vereifcht dienvolgens het Re^itf des te minder
werden : by aldien men het zelve te- i kunnen bloqueren.

gen des vyants maght ( die na alle be- Belangende dat de vyant, zoo d'on-

righten, inzondcrheit daer op, als zen hunnen troepen binnen trokken ,

zijnde de hoofrplaetfe, meende toe
j

d'overige Portugeie ingezetenen te-

te leggen) zou willen befchermen en gen donzen zoude kunnen in dc wa-
verdedigen. penen brengen, zoo wiert verftaen, dat

Tegen dezen voordagh, om al ons zulx onzen ftaet weinigh zou kunnen
volk binnen de fortificatie te bergen, krenken :omdathetvoord'onzen be-

wierden groote bedenkingen ingc-j ter was, die voor openbare vyanden,

braght. alsgeveinfde vrienden te hebben : de-

terftelijk, dat men daer mede het wijl d'onzen in der daet bevonden, dat

platte lant en fijn gerij f volkomentlijk zy generalijk alle tot hun volk en ver-

zou verlaten, en den vyandt datelijk
^

andering geneight waren: en, hoe
voor de poorten van het Re^iffkrij- fchoon zy zich aen d'onzen voorde-

gen: waer door d'onzen geen middel den, evenwel nergens anders toedien-

zouden hebben , om langer heeften en den , als om alle gelegentheit van on-

Farinha tot onderhoudt te bekomen,

die zy nochtans zoo hooghnoodigh
hadden , om den lijftoght te mogen
ftrekken , en door die de fekoerfcn uit

hetvadcrlant af te wachten.

zen ftaet te verfpieden,en dien aen den

vyant over te dragen

.

En als die alle voor vyant verklaert

waren, zoo zouden d'onzen beter ge-

legentheit hebben, om hunne goede-

ren
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ren aente taflen , en tot onzen voor-

deel te bekceren : waer uit voor den

vyant, geen hjftoghc by der handt vin-

dende, te meerder ongelegentheit ifou

ontftaen, omhet Rc^iff te mogen bc-

flaitenjen met uithongering totover-

gevente dwingen.

Hetgevaer,datdeTapoyers, en die
j

van d'onzen, die mee hen in aenkomfte

waren, door deze intrekking, onder-

worpen zouden zijn, wiertingrooter

betraghring genomen : maer evenwel

niet geoordeelt zoo veel behoorden te

bewegen > dat men de troepen , die

ter behoudenis van Nedcrlants Brafil

zoo noodigh waren, daerom inde

waeghfchael behoorde te ftellen : te i

© meerder, om dat men van hunne af-

komfte noch niet ten vollen verzekert

was,
}

Na^dan alles rijpelijk overwogen
;

was , zoo wiert op den vijftienden van
j

Ooghftmaent , ten tegenwoordigheit

van de Hoge Raden, en die van juftitie

,

befloten,dat naerdien die troepen,bui-

ten ooghfchij nelijk gevaer van gefla-

gen , en van d'onzen op het Reciftge-

fcheiden te worden, niet langer in het

velt zoude kunnen gehouden worden,

endegantfche behoudenis van 'tRe-

ciff daer aen hinge, dezelve hoe eer-

der hoe liever in of binnen het Reciff

te trekken. Alleen zou men op het

huis van de With , dat wel te belcher-

men was, by voorraet vijftigh foldaten

laten blij ven , onder het gebiet van ka-

pitein Wilffchut , om over het platte

lant, zoo lange doen! ijk was, te gebie-

den, en tot behulp en hertret tczijn

aen onze troepen , die geordonneert

waren, alle heeften en tarinha, zon-

der onderfcheit , in te halen ,om op het

Recifftegen uithongering des te beter

voorfientczijn.

Opliet nemen van dit befluit reed

d'overfte Luitenant Haus, tot voorko-

ming van alle gevaer, derwaerts, om
zulx noch dien zelven avont, of ten

langften des morgens , aldaer noch in 't

werk te ftellen.

n'oTcr- Maer naerdien Haus in gebreke

doo^Ten bleef, niet alleenlijk dien zelven naer-

vyantge- middagh •, maerook den gantfchen an-
'^^''" deren dagh , met de troepen op te bre-

ken, en na het Reciff te trekken, en in

dezelve zuiker-molen bleef leggen,

zonder op de tijding van des vyandis

aenkomfte acht te nemen, zoo wicrd

hy den 2.eventienden van Ocghft-
maentjdoor yfW/ f f^/dai, die ongelijk

fterker van volk was , onverziens over-

vallen , en zoodanigh geflagen, dat ons

volk geen tijt hadde, om alle in hetge-

wcer te komen.
Wanneer de Hoge Raden verwit-

tight wierden , hoe Haus met zijn by-

hebbend volkin de zuikermolen van
de With door den vyant met mag'ic

wiert aengetaft , deden zy aenftonts de
borgerye en foldaten in de wapenen
brengen. Bullejirate en Bas ver\ ocgh-

den zich aen het huis Boavifiay om
van daer , als naby orde te ftellen , op
het geen vercilcht wierden , na d'ad-

vijfen, die zy zouden bekomen. IJhk
Hamel endc Raden van juftitie bleven

op het Recift', om aldaer t'ordonne*

ren het geen noodigh was.

Het huis Boavf/la wiert met twalef

foldaten voorzien, tot verzekering van
de brugh, die over de riviere lagh.

Wcinigh tijts dacrnabequamen dé
Hooge Raden tyding, dat Haus mee
zijn volk geflagen was, en zich cp het

huis van de zuikermolen van de With
met zijn volk vertrokken had, en dë
vyant hem bezet hield.

Hierop wierdt by de Hooge Raden
in beraetgeleght, ofmen eenigh volk

zou kunnen uitmaken, omhemt'ont*
zetten. En hoewel men daer toe , cm
dezwakke bezetting, weinigh middels

zagh, zoo wiert evenwel befloren,hon-

dert vry willige borgers , en hondert en

vijftigh foldaten daer toe gereet re ma-
ken, om een proeve te nemen, ofmen
het2.ou te vvege konnen brengt n.

Maer eer dat vol k gereet was, quam
een van onze Brafilianen , dica'leshad

bygewoont , in Fortugefe kleding , on-

der fchijn als of hy een van*s vyants

zijde was, tyding brengen, hoe Haus
zich met zijn volle jdat zich op het hui»

van de zuikermolen voornoemt ver*

trokken had , op belofte van aengebo-

fte quartier,aen den vyant overgegeven

had.

Men wilde dat deze neerlaegmceft

door de onachtfaemheit van den over-

ftcn Haus zelf by quam,als die 't volk

niet tijdelijk genocgh in 't geweer zou
gebraght hebben, als breeder blijkt uic

de volgende verklaring van Willem

Jacobfz. gewefene kapitein van de

r 3 kom»
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kompagiiie van Haus, aende Hooge
Raden , den zeften van Hooimaenr,

dcsjaers i6f6. gedaen,die aldus lui-

de.

vlrb"\ ir\^^ avonts te vore krcegh Haus
van Haus

•"—^door ccnen ncgcr, dienzygevan-

he"' S^" bekomen hadden , d'cerfte kondt-

fchapj hoe des vyanrs troupcn gantfch

ücrk van zJPlor/ieka afquamen.

Des morgens dacr aen quam een

foldaer, die op Sauvcgarde lagli , den

overftcn Haus aendicnê, hoe de vyant

over de riviere trok ren korts daer aen

quam de Molcque van den ovcrften,

willende het paert re water leiden na

de liviere, met een galop te rugh rij-

den, hem desgelijx aendienen , hoede
vyandc over do rivier quam, die korts

daer na op onze buitcn-waght vuur

gaf: wacrop die zich na 't huis van de

With, by den troep, vervoeghde.

D'overrte Haus had niet eer het

volk in't geweer doen komen , of al-

arm laten flaen, voor hy den vyandf in

het gezicht had , en de buitcn-waght

vier gaf: en hadmen toen eerft met den
vyant begonnen te fchermutfelen:

Maer alzoo de vyandt maghtigh fterk

acnquam, cwKameron met zijn volk

achterom trok, om de paffen en we-

gen na het Rcciffte bezetten,die d'on-

zen niet kenden tegen ftaen : dewijl

zy niet beftant, tn(^iC vyandt te fterk

was , zoo fprak Haus. de kapiteincn

Wilrfchut en Blaer, en d&\\ Comman-
deur Liffry aen,en vroegh hen,wat hen

nu re doen ftont. Wacr op kapitein

Wiltfchuthad geantwoort : Ghyhebt

ons jioit voor dez-en raet gevraeght

:

maek het nu, zoo ghy begeert. Waer
op d'ecrfte laft gaf, om op het huis van

de With zich te begeven. Daer te-

gen wilde kapitein Blaer , dat men
de wijk na Maurits-ftad zou nemen:

alzoo hy wel wifte , dat hy geen quar-

tier zou hebben. Zy hielden het huis

by de vier uuren tegen den vyant, zoo

lang zy kruit en loot hadden : maer

alz,oo hun jongfte kruit, dat naulix een

half vaetje was, inden brandt raekre,

en Andrc Vtdal hem quartier aen-

bood, hadden zy hetzelveaengeno-

men : bedingende by gefchrift, dat

de Brafiiiancndaer mede zouden on-

der begrepen worden : het welk alvo-

rens, eer zy den vyant op het huis lie-

i

ten, by Andre Vïdal^ en noch twee of

drie van de voornaemfte Portugcfen

gcrekent wicrt, dat d'overfte Hatish'f

j
hewi nam, en in zijn zak ftak. Maer de

1
Brafiliancn wierden , boven toezeg-

ging van quartier, door d'ingezetcnc

Portugcfen, op 's vyants bevel, ter neer

gehouwen : want zoo haeft ons volk

van het huis, en aen het voorttrekken

• was, vielen d*iuwoonders,(^nict tegcn-

flaendehct bedongen accoorr) op de
Brafiliancn aen, en flocgen hen alle

doof De Brafiliaenfe vrouwen die

I ziende, namen hare kinderen by de
|bcenen,enfloegenre tegen de muuren

j

doot,om die niet in handen der Portu-

; gelen tegeven. Allede Nederlanders,

ten getale van twcehondert en vijftig,

[

waer onder d'overfte luitenant Haus
I zelf, kapitein Willem Blaer, en Johan
Liftry, kommandeur der foldaten, wa-
jren, blevengevangen.

I Zy waren eerft vier ofvijfdagen in

I

de zuikermolen vanHacq. Midlcr-

,
wijle verzochten Joan Fernando de

1 Vieira en d'mgezetenen ernftelijk op

j

A. Vidal , om d'onzen in hunne han-

den te hebben, en te mogen dootflaen:

j

weer toe Vidal geen verlof wilde ge-

j

yen. Maer Vidal deed hen over landt

na de Bahia voeren. Op wegh wier-

den zy wel onthaelt en bejegent. Maer

;
by aldien iemant van ziekte ofander-

j

fmts achter bleef, die wierdt door het

!
lantvolk ter neer gehouwen , dat hen
alle ook zou necrgemaekt hebben, ten

ware hen zulx hec convoy belet had-»

de.

Wanneer zy in de Bahia quamen,
wierden zy datelijk by name opge-

fchrcven, en in de quartieren verdeelt.

Zy ontfingen, ncftens de Portugefc

foldaten , wekelijk in gek een en der-

tighftuivers en een halve, en alle tien

dagen een alquerque Farinha. Hen
wierdt vryhcidt van in de ftad te gacn,

waer zy wilden, gegeven.

Op hun komfte vonden zy den o-

verften licutenant Haus , kapitein

Wiltfchut, en den commandeur Li-

ftry, in de Bahia, die zonder uitdruk-

kelijk verlof niet vermochten uit te

gaen, noch iemant te fprake teftaen.

Haus wierdt eindelijk na Porrugacl

gezonden , en Wiltichut en Liftry m
Zomermacntdes jaerszeftien honderc

zeven en veertigh , op een fchip ge-

%

vangen
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Daer na ontbood de Providor Mor
Johannes Brotkhnizen^ die, na't afleg-

gen der groetcnis, verzocht, dat hjr

zich indienfl:van den koningvan Por-
tugael voor commiflaris generael van
hun leger begeeven zoude .-beloovcn-

de hem een tra£tament van honderC
gulden ter maent : bencffens zijne ta-

fel: QxtK. welk aireede meer was, als

zijne gouverneurs konden vergeven
:J

ofanders zoude fy groot gevaer lopen
van vermoort te worden : wanneer
hy van daer vertrok.

Hy gaf den Providoor ten anc-

woorr,dat hy , niet tegenftaende ge-
vangen, met ccde aende Kompagnie
verplicht was , dien hy om het \^vtn

niet vermoght te verbreken,

Hoe , zeide hy daer op , ü het u dan

vangen gezet : waer op noch twee hon-

dert en deitigh gevangene Nederlan-
ders waren.

Zeftigh of zeventigh van de gevan-
gene namen in de Bahia dienft : maer
Nederlanders wilden zy gene dienft

geven.

Door deze gelukkige voortgangen
en aenflagen te lande , wicrt de vyandt

geweidigh moedigh, en kreegh voor-

dcrs groten toeloop.

Sedert wierpen d'inwoonders van
Paraiba , GoyanUy en andere plaet-

fen daer ontrent, die in gehoor-
zaemheit gebleven waren , en van
nieuws den eet van getrouheit gedaen
hadden, zich mee op, en namen de
wapenen tegen d'onzen aen : zulx on
ze garnifoenen en vrye luiden aldaer

in de forten tot bcfchermingen beter I heter enmeerecie eenm koning te die-

verzekering van dezelve, bcfloten zich
{

»f«, als een deel kanalje van kooplui

te vertrekken. dtn? IVy hebben nu eenen aenjlagh 'voovy

Wyders, na het overgacn der Kaep !
die ons niet kan mislukken. Van zult

vande"^" S.Auguftijn, wiert ous gamifocn aen \ghy zien^ hoe des konings zaken ^ die
KaepSt. de Kacp S. Antonio gcvoert , en muft

;

toch rechtvaerdigh zijn , en ifwe eige

ni% '^"aldaer het geweer aende Portugefen Heerenbegunjiigen^ zullenfloreeren,

KaepSt. overleveren.
j

Hier op liet hy eenen dronk bran-

Onder de gevangenen bevonden fich dewijn komen. Na Broekhuizen daef

ook Ifaak Ziveers , die namaels , met van gedronken had , nam hy zijn af-

grootelofvanftrijtendapperheit, hetl fcheit, en vervoeghde zich weder by

Antonio

gevoerc.

I

«

Vicc-admiraelfchiip van Hollant en

Weftvrieslant bekleet heeft : bcneffens

Abraham van 'JAÏiüingen , t\\ Johan-
nes Broikhuizeny alhier ter ftede noch
in'c leven.

Aldaerquam Hooghftratenhy hen,

metgrooteaenbieding van kapiteins,

lieutenanrs, en vaendragers plaetfen,

indien zy den koning van Portugael

wilden dienen : met byvoegen , hy nu
gelegentheit had, om hen groot te

maken. Maer wanneer zy iiem dat af-

floegen , zwoer hy , dat hen zulx noch

rouwen zoude. In het uitgaen maekte

hydriekapiteinen , te weten, zijn lui

tenant Winfel Smith ^ t_Alexander

Bouchokytn Klaes Klaefz.vzn Am-
fterdam : die een vr;ent van Zweers en

Zwcefs
vctwit-

zijne makkers , verhalende hen hec

geen voorgevallen was : die ook uit an-

dere Portugefen verftaenhad,dathnn

aenflagh op het eiianc itamarika lagh.

Hier over waren zy op het aller-

hooghftebegaen, naerdien zy wel wi-

ften , dat d'onzen op het RecifF daer

op niet verdaght zouden zijn. Dies be-

,

daghtenzyduizender handen midde-

len, om de Hoge Raden binnen het ti8!^c<ic

RecifFdaer van re waerfchouwen:dan 1^^
konden geen bcquamen perzoon vin- ^^"'svjr-

den , om zich na behooren van te die- fi^oVop*

nen. Eindelijk ging Iflaak Zweers-» icanunk.

den trompetter CHarten Stomp door

beloften van veele en groote dien-

ftenen weldaden, die hem daer door

zouden toekomen, bewegen , dat hy
^rofj&^a/SÉ"» was, en zeide, dat hy al- zich liet gebruiken, om die tijding

leenlijkdienft genomen had,om daer

door gelegentheit tcbekomen, om we-

der by ons volk over te loopen : het

welk hy met groote eeden bevertigde.

Voorts wicrt hen het gebruik der

ftraet toegelaten: hoewel noit zonder

waghr, die geftadigh het oogh op hen

hield, en hen meeftaltijt,wacrzy gin-

gen, volghde.

mondeling aen de Hooge Raden te

brengen, met verzoek,orcr eenig mid-

del konden gevonden werden,om hen,

die noch op St. Antonio gevangen ble-

ven, teloflen.

Na het werk aldus beleit was, nam
de trompetter van Zweers zijn af-

fcheit, en ging des nachts de reize na

hcc
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het Rcciff aennemen ; achterlatende heitxiende, maektc zich op wegh , etl jj^j,^;.^

zijn vrouw en kint. Zwecrs en Broek- gekomenindezuikermolen7Vv7/>/f/;rf,kcr won

huizen midlerwijle gelieten fich ner-
,

ontmoete twee Pcrtugefen, die hem
°^"^'|."J

c;cns van re weten : maer waren dacrom weder na Sl Antonio da Caho bragh-

niet minder ni een groote vreze en ten, en met den hals in eene tronk lei-

verlangen na d'uitkomftevan hun be- den. Zy vonden het briefje voornoemt

fteken werk. Zy gingen zomwijlenby byhem : waer over zulk een gerucht

des trompetters vrouw , en bclaften ' ontftont ,dat alle d'inwoonders daer

haer wel hooghelijk, herwerk bedekt door inde wapenen qiiamen, met
te houden: en ,zoo icmant na haren

,

voornemen vanZweersenBroekhui-

man moght komen te vragen , zonder zen in Aiagoduaisócn hals te breken

:

fchroom t'antwoorden ; dar hy van daer toe Fedro Marmha zeven maa
Inernaherleger, ("dattocnmaelsinde uitzond: maer zy waren doorden rit-

Vergea lagh,} weghgeloopen waSjom meefter Ley (om dat zy in zijne molen

dicnfl: te nemen. i
waren, en de bakker niet had willen

Na verloop van eenige dagen klappen} noch verbeden. Dit ontftel-

quam zeker Pieier Ritfaart by hen, ded'onzengrotelix.

die voor bakker aen de Kaep van Sint Des morgens quam de ritmeefter

Auguftijn gelegen had. Broekhuizen Ley hen, het geen gefchiedt was,

verhalen, en vroegh Broekhuizen,

wat hy daer medem den zmhadde?
dan dewijl hy Ley niet betrouwde ,gaf

hyzichgantfch niet bloot, noch uitte

zijne meening.

Den tweeden van Wijnmaentbrak, VewreK

bertonc dien zoo verre de pols te taf-

ten, en terftont gewaer wordendei

waer hy gelogecrt was ,
ging hy hem

(om in hun werk zeker te gaen} met
zoete woorden aen , om hem ook tot

dezelve bootfchap, daer de trompet

ter airede mede wegh was,te bewegcn> ] door dronkenfchap van des trompet- p^/crs^j

Een bak-

Jter trekt

door aen-

Mding
van
Broek-
huizen

na 't Re-

siff:

overmits zy fchier halfin twijfel ge.

raekt waren , hoe het met hen moght
afgeloopenzijn.

Eindelijk kreegh hy hem ook zoo
verre, dat hy befloot , de reize aen

te nemen : doch verzocht een briefje,

omteberoonen, dathy genen dienft

ters vrouw, acndendagh, dat haer'tRecift

mannahetRecifftoe was. Waer over"*'"''"'*

zy terftont gevangkelijk na de Kaep
toe gebraght wiert,enwel wreedclijk

gepijnight vviert, om te weten, wie ha-

ren man na het Re^ifF toegezonden

had. Maer wanneer zy tot gene beken-

S^weers

en Brock-

liuizenin

gevaer

daerovcr.

onderden koning van Porrugael ge- tenis wilde komen, wierd het Hoogh-
nomenhad. Hier mede hield hy zich ftraten aengedient, die over zulx re-

gereet , om met den ecrften donkeren gen den gouverneurs zeide : dat het nu

nacht te vertrekken.
|
niet langer ractzaem was , eenen Neer-

Ten zelven dage wierden zydoor
{

lander meer in Parnambuko te hou-

ten\i3\\i\en igcnotmtjacomo deTe-\ den : maer dat men uit zijne oogen

r«^<z//^ö,gewaerfchouwt, dat zy zich, moft zien, en alle de genen, dieden

zoo veel moghelijk was , van de ftraet koning niet begeerden te dienen, over

zouden hoiiden,dewijlzommigen op lantnade Bahia zenden,

hun lijfgingen : naerdienzy hetafz,en- Den vierden wierden alle d'onfe ge- Onze ge.

den-van den trompetter en bakker in
;

vangenen, die ontrent de KaepS. An-^^"^^'"^"

de neus gekregen hadden , gelijk

Zweers en Broekhuizen ook aenftonts

vermoeden, dat hetdaerom zoude ge-
fchieden.

Dies vonden zyraetfaem, nietlan.

ger daer te blijven : en verzochten aen

den kolonel Pedro Marinha Falkaho,

dat zy na K_Alagoduais mochten ge-

braght worden : alwaer veel doortoght

na de Bahia viel,om alzoo met den ee-

nen of anderen troep voort te raken;

het welk hen toegeftacn wiert.

De bakker ondertuflchen gelegent-

thonio waren , in Alagoduaü ge-Aügo-

braght, en door den kolonel Pedro^^^-

Marinha afgcvraeghr, of'er iemant

onderwas, die zijn MajefteitvanPor-

tugael begeerde te dienen , die zoude
uittreden, en aldaer blijven : daer hy
anders na de Bahia zou moeten trek-

ken: het welkeen verre en endelooze

wegh was, en zouden daer en boven

noch groot gevaer loopen , van ver-

moort te worden.

Toen namen'er zeer vele, uit vreze,

dienft. Andere quamcn by Zweers
en
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cïi Hooghftrafen vragen , of zy ook idie ziilx te weten gekomen was , dacr
begeerden te dienen, dat zy dan mede

|
over by den gouverneur aengeklaegr,

gczint waren te blijven. Maer zy ga-
j

die hen terftonr,met dreigementen van
ven hen tot antwoorr, dat zy liever te

j

de galgh , in het gevanghenis deed
fterven hadden, als tegen hun eigen zetten. Terwijl de zipier hunne na-
voik te dienen. men opfch eef, quam hem een kapi-
Den vijfden trokken zy , onder gelei

j

tein , uit laft van den gouverneur, aen-
van een goede troep, zoo boeren als

,
zeggen, dat zy de verraders waren,

foidaten , uit Alagoduavs na Tojuka. jdie met de Nederlanders binnen het
Aldaer het d*Auditeur Ifaak Zweers

\

Re5iffcorrerpondentic hielden. Dies
wederom van d'anderen afhalen , beval hy hem, hen wel te bewaren , op WorJeii

zweers en na de Kaep van St. Auguftijn bren- datzy met niemant fpraken, noch ook fn dege"
gepijnigt. gen, en met den hais in eenen tronk gereetfchap kregen om te fchrijven: vankenii

leggen, en voorts zeer zwarelijkpijni-
1
daertoe een fchilrwaght voor het gat^""'

gen: alleenlijk om te weten, hoe de
1
gellelt wierdt , die genocgh te doen

trompetter, door vvicn hun aenllagh
!
had, om de burgers van her gevangen-

op Tdw^r/^^ ontdekt was , na het Re-
'
huis af te houden , die niet deden als

^iff gekomen was : maer zy konden roepen : Emforca los cachiores treido'

hem tot gene bekenteniflfe krijgen, en resyduvs , Na degalghy die bedriegers,

hielden hem indieftantnoch 5. gehee- dte verraders.

Ie weken.tot dat zy eindelijk den moet
[

In dien ftant zaten zy vijf geheele i-ijJen

opgevende, hem na de Bahia zonden.
'
dagen, 2,onder men hen t'eetengaf, of ^""S"-

Broekhuizen trok ondertuflchen
1

na hen quari uitzien : zoo datzy van
met d'andere gevangenen fchier nacht honger fchier geheel verfmachten.
en d igh voort , tot dat zy op den acht l!.indclijk bequamen zy, door veel bid-
entvvintighften vanSlachtmaent, des: densj papier, en gaven toen by ge-

jaers 16+5, aen een kafteel qnamen, fchrift den gv^uverneur hun ellende en
genaemt Zöpa^ö; gelegen opr de ftrant hongers-noot te kennen, d^e voorts
van de Bahia, ontrenceen halve miile daerop bclafte, hent'eeten te geven,
van de rtad St. Salvador. Van daer Toen gaf men hen wat wijn en broot, Kr" en
wierden zy in tien fcliuiren, onderaen of flechts een fluk broot, in wijn ge- «ten.

de ftad gevoert,daer die op haer llerk- doopt, voor d'eerfte mael t'eeten : 'en
fteis: opdatzy vandelantzijdeinko- na een ige uuren weer een grooter fluk

mende, niet zouden zien, wat werken op een zelve wijze : zoo dat zy allengs

en forten daergemaekt waren. en zachtelijk weer aen het eeten ge-
Broekhuizen wiert, op bevel van den raekten. Het fchcen als ofde Porru-

gouverneur Antonio Telles da Silva^ gefen noch zelfs bang waren, dar don-
in een Burgers huis gehuisveft : en de zen, metde fpijzeinheteerftaltegul-

foldaten in een by zonder quartier. ! ziginteflmgeren, zich zouden doodc
Op weg hadden zy veel zwarighedê, gegeten hebben : waerom zy hen eenen

gevaer, hongeren moordéuitgeftaen. tijtlangzeer zoberlijk onderhielden,

Den negen en twintighllen deed de Op hetlacfte van Lenremaent hield Komen

gou^ erneur de trommelen roeren , en de euuverneur een algemeen gehoor,
[,o,fr^b»

daerby uitroepen: dat alle de genen, (gelijk hy driemael 's jaers gvwoon de" Gou-

die zijne Maji'fte't van Ponugael be- was te doen) in het welk hy alle gevan
geerde te dienen, hyware van wat na- genen, daer van h/ parihy in zaken
tie hy ook moghce zijn , uitgc zondert is

, perzonelijk ging verhooren. Het
Hollanders , aen het paleis zouden ko-

1
geviel toen , datd'onzen ook toegang

men : alwaermengekengoetbeicheit tot den gouverneur verkregen. Zy
2,ou geven. gingen eerft door eene kamer, van

en^Br^oIk- Dc" iSvanSprokkelmaentondcr- Wederzijde met lijfwaghten van fol-

huiz»n fchepten Zweers en Broekhuizen ee- 1 daten bezet : daer naquamen zy op de

neur.

onder

fchcppen nen Brief van verfcheide geheimenif-! koninglijke zale, rontom met armo
eenbtiei fen van Hoogftraten acn Hondius, om
Hoogh- 3^" '^^" Gouverneur te behandigcn.

ftraten. Den ccrftcn van Lentemaent wier-
'^**'" den zy door den ritmeefter Ley,

zijn en damaft, van allekleuren, behan-

gen. Aldaer zat de gouverneur, mee
een regemcnt ftokin dehant.hebhtn-

de ter rechte handt den koninsili)ken

s throun.
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throon, die vier trappen hoogerverhe- fcheepsvolk in tien raael kon vertee-

ven wasjals de p!aetlé,daer de gouver- ren.

neurzat. Voor hemop de vloer la-' Denachten twintighflen gekomen

gen eenigefchoo.ie tapijten. Achter in Terceira, quam'cr ontrenteen uur

hem Ilonr zijn Sekretaris, eneenige daer naeen HoUantfch fchip byhun

heileb icrdiers. Voorts zaten ter we- ten anker : daer zy zoo lang te-

derziidcalled'advokatenenrechtsge- gen riepen , dat de fchipper eenigh

leerden, met gedekten hoofde. Ach- volk met zijn boot aen boort zond:

ter hem Honden alle de krijghsbcvel- aen wien zy hun beklaghten deden,

hebbers met ongedekten hoofde. De en vraeghdcn na den fclupper, die een

gouverneur d'onzen ziende, wenkte Nieuwendammer was, gcnaemtMar-

datxynadcr zouden foc treden. ten Pieterfz. Honing. Hierdoorwier-

Daernaopeenc knievallende/prak denzy vry beter gcmoet: maerdePor-

Brockhuizen hem met deze woorden tugelen wilden hun niet uu het fchip

aen. laten.

ffj vertoonen , dat U Ed. wel in-
j

Wanneer zy zich dan den twintigh-

daghtightSy hoehyonsy nu em maendt tighften alleen met den ftierman en

geilden y in deze gevangkemfje heeft jongen t'fcheep bevonden, voeren zy

doen bewaren : in dewelke wy groote el- op hun eige houtje , tegen dank van

lende uitftaen. IVy kannen «/?/ ^^- den ftierman, na lant: daer zy de Ichip-

denken , dat wy eenit^hzins crimen of per Marten Pieterfz. Honing vonden,

misdaet tegen UwEd. mogen begaen diehenbeloofde van daer te helpen.

hebben: als alleenlijk met het achter-\ Na de middag riep de providoor^flör

houdenvan den bnef , U Ed. bekent, van alle de Viaemfceilanden,(dieop

Zoo wy hier in eenigefouten mogen be- Terceira, als het hooft der zelver, zijne

gaen hebben, wy bidden UEd. om ver- \
verbliifpiaetfehieldjZweersen johan-

giffenis.
j

nes Broekhuizen , en zeide hen van

/^/(^zeide de gouverneur daer op} den brief, dien hem den gouverneur

dat zuL-c eens inHollantgefchiede. ' Antonio Telles da Stlva toegezonden

Waer op d'onzen weder ten ant- had, om hen daer noch een jaerop

woort gaven : Dat zijn Ed. geliefde het kafteel gevangen te houden : maer

in acht te nemen , dat hetfechts een hy zeide, dat hy niet gehouden was,

particuliere briefwas:engeenydie aen ïw\^ t'achtervolgen. Dat hy onder

£itjn Ed. hield.
\

den koning ft()nt , die den oorlogh in

Daer na zweegh de gouverneur in Brafil tegen d'onzen gevoert, nietaen-

't eerft een weinighftiUmaer gafeven- g"ig: maerdathylafl: had alle gevan-

wcl terftont orde, d'onzen t'ontflacn : genen die daer moghten komen , na

zulx dat zy toen weer los gingen: maer Fortugael te zenden ; dat zy zich ook
waren by alle man in de Bahia m igh- des mortcn getrooften Hy gafhen ne-

tigh in het oogh , en dorften zich noit
;

gen rijxdaelders om van te leven , tot

dat'ereen fchip zou vaerdigh zijn.

Den dertienden vertrokken zy met
ecnFranfch fcheepje,dat hen voor niet

alleen vertrouwen.

Den zevenden van grasmaent wier-

den IfaakZweersenJohannes Broek-

huizen op een jaght,genaemt»5'.F/-ö«-
\

met allen van Terceira na Fortugael
RKen der ciskosiL^hTz^hi.om mede m*Terceira

\

mee nam. Aldaer vonden zy weervelc

giUnden. tc varen : alwaer toen noch gene ge- van onze gevangenen, die gene andere

vangencn henen gebraght waren ; zoo tijding hadden , als dat zy buiten boort

dat nicmandt van d'andere giftlng
j

geworpen waren.

mackte , of de Portugezen zouden

hen, in zee komende, overhoort ge-

fmeeten hebben.

Tefchcep wierden zy noch flimmer,

alsoit te vore, gehandelt ; want zy

moften de gantfche reize pompen , en

daer by fchier van honger verfmach-

ten : niet regenftaende meer vifch ge-

vangen wierdtj.alsmcn met al het

Den lo vanherfftm gingen Zweers
en Broekhuizen van LifTabon met een
oorloglis fchip, genaemt Prins Hen-
drik, weder t'zeil,en quamenden vier-

den van Wintermaent, na zoo veel ge-

vaers en zwarigheden uitgeftaen te

hebben , binnen de Maes,

De



Orde tot

tegen-

weer , by

de Hooge
Raden op
het Rc-
^ifFin't

werk
geflclt.

Z E E- en LA
D'on verwachte ncderlaegh van

Haus ("gelijk bové verhaclt is} en door

dien de forten ophec Reciff macr ten

halven bezet waren, gafaen de burge-

rye groote verflagentheic : maer om
dieaen re moedigen, ftclden de Hooge
Raden alle goede orde op tegenwcer

in 't werk : waer door zich een ieder

des vyandts aenkomfte, indien hy iet

beftaen en ondernemen had willen,

troofte. En om de belcherming van

het Regiff , en de forten daer aen gele-

gen, des te beter in acht te hebben, ten

einde alles,daer toe noodigh,vaerdigh-

lijk mocht uitgevoert worden, wierdt

goet gevonden , een van de Hooge
Raden , Pieter Bas , tot commandeur
opd'eenezijde teftcUen,

D'Admirael Lichthart namde'zor-

gc acn, om op de bateryen,en hetgeen

daer toe behoorde, ter befcherming

vaerdig te houden.

Tot commandeur in Maurisftad

wiertgeftelc Hendrik de Moucheron,
om geduinende deze zwarigheit alles

aldaer in orde re houden: want men be-

goftnu op het verdedigen en befcher-

men van zoodanige plaetfen te den-

ken, daer men te vore gene gedachten

van gehad had.

Alzoo de ftallinge en Negros-
huizen : desgelijx de boomen en tui-

nen van GrjefMaurits huis, het uit-

zicht van het fort Erneftus benamen:

waer door de vyant gelegentheit had,

het zelve fort bedektelijk op den kant

van de gracht te naderen en overval-

len, zoo wiert eindelijk, (^na de zake

al eenigen tijt in bedenken genomen
was} op ernftigh verzoek der gemeen-
te, die over dit ongeval zeer verflagen

ftont, en beducht was, dat de vyant da-

telijkin Mauritsftad zou vallen, beflo-

tcn, de boomen om verre te kappen,

en de tuin, ftallinge, en wat meer fcha-

dehjk zou kunnen zijn, af te breken

:

om het welk bequamelijk te verrich-

ten , en ten minfte fchade van Maurits,

wierden Volbergen, en de Major Ba-

yert, als commandeur, uit het fort Er-

neftus, daer toe geftelt, engemagh-
tighr. Ook wiert orde gegeven om de
huizen,voor het fort de Bruin ftaende,

af te breken : als ook het Hoornwerk
daervoor te flechten : 't welk de fchan-

fe geoordeelt wiert nadeeligh te zijn.

Voorts wierden de Negros tot het
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rfbreken der huizen in Maurisftadjdie

d'affnijding of nieuw retrenchemeat

te na quamen , en de befcherming ver-

hinderden, op verzoek der gemeci te,

onder opzicht van den Majoor Bex,
en dekapiteinen van de borgerye in'c

werk geftelt.

Men befloot de Portugefe gevange-

nen tot meerder verzekering, over de
fchcpen te verdelen , en aldaer in hech-

tenis te houden. Desgelijx wierden

eenigevrye luiden, die, om hun pion-

deren ten platten lande, opgebraght

waren , op hun verzoek , voor drie

maendenin dienft aengenomen.

Op een valfch gerucht van dat de
vyandtden achtienden des voormid-
daghs inde /Ijfogados zou gekomen
zijn , wierdt een compagnie burgers in

de wapenen gebraght, om by nooc tot

hulpete trekken.

Uitliet vaderlant quamten zelven

dage het fchip d'Oranje-boom , den
een en twintighften van Grasmaent uit

de Mafe gezeik , met een recreute van
veertighfoldaten.

Voorts wiert nader orde op de
waghtenvanMaurisftad beraemt, en
de With en Raetvelt , beneffens d'of-

ficicienin Maurisftad , en Aldrichs en
Volbergen op het Reciff, totwaerne-

ming van de Ronden geftelt.

By brieve van den zeventienden

van Ooghftmaent, verwittighde Bal-

thafarj Dormontvanhcteilant Itama-
rika, (^die daer , en over d'omleggende

plaetfen tot direfteur door de Hooge
Raden geftelt v^zs,)hoe^.Kava/kanfi

met eenigh volk zich in Jguaraku be-

vond , en vandaerdeBralïlianenhad

doen opeiffchen, dat zy zich binnen
den tijt van vier dagen by hen zouden
vervoegen , op pene vandoorgeflagen

te zullen worden.

Den negentienden deed de gemeen-
te de nootzakelikheit van het huis van
Graef Maurits af te breken voorftel-

len: dewijl daer door d'uitficht van het

fort Erneftus verhindert wierdt, en de
vyant, indien hy het zelve quam te be-
zetten , uit de toorens , het volk in het

fort voornoemtjzoukonnen vande wal
houden, en zelfhet Recift"befchieten.

Dan de Hooge Raden , beneftens

Walbeek, Admirael Lichthart, Al-
drich, de With , Raetvelt, Mouche-
ron en Volbergen, namen dit in beden-

s 2 ken^

Huizen
in .\i.m-
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Y) Oor den luitenant ManuelAnto- Brief vad^^ nio hebben \vy UEd. bekent ge- ^"^re

maekt , hoe dat \vy in deze Kapitanie ^
"'^'^^"

ken, te zien of men her zelve huis zou

kunnen bexetten en befchermen, om
het itaendc te houden. ,uidCKi., uutudi wy muci^c n^apuanie Ai^o-^a

De Wit en de Sekretaris Hamel gelant en gekomen waren, gezonden Raden,

wierdengemachright, omin Maurirs- •
door den generael van Brafii, den Heer

ftad van huis tot huis t onderzoeken, AmonioTelles da Süva^i^vi verzoeke

wat Negros daer bequacm waren, om
|

van U Ed. bczendinge, om door de

dienft tedcen, en die met musketten

en movgenfterren te wapenen. Op het

Reciffwierden daet toe denAdmnrael

Lichthart, en kapitein Bartholomeus

van Keulen, orde gegeven.

Men gaf laft de zieken , die op

bequaemfte middelen, d'alferarien, al-

hier ontftaen , in vrede en rufte te fte!-

len , U Ed. daer en- boven te vooren
leggende de veelvoudige nieuwighe-
den onweerdigh en onverwacht by
U Ed. geattenteert , die wy te verftaen

het kartcel in genezing lagen, voor zoo
|

waren gekomen, foouit heterberme
lijk kermen van zoo veele Ed. Jonk-
vrouwen met gewelt verkracht, en
met een tyrannige wrectheit berooft

van haerc eere , als uyt het klagen van
de Inwoonders van Rio Grande,waer-

veel zv bcquaem waren , om dienft te

kunnen doen, te wapenen, om het

zelve te verdedigen.

^ „ Men beval ook ten zelven tijde bv
De Hoge . j i

Raden brieve Dorrmont aen , dat ny zoo vec-
gevenor-|g grallUanen op het eilant Itama- {af veertig van de voornaemfte door

Dort-
niont tot

bc\Y.ier- 1 1 • 1 T-"

nisvan op tcdoen drijvcn , CU ZOO vccl l^a-

iietjiiant nnha te lulcu , als hy zou bekomen {ni'tssaders noch twee Perfoonen giller

rika zou trekken , als hem doenlijk

was: als ook zoo veel beeften daer

een gevcynft locken in de Kerk , met
kouden bloede fijn vermoort gewor-
den , in Compagnie van eenPriefter,

Icamarika
kunnen.

By aldienhy in tijt van noodt het

gantfch eilant, noch de ftadt Schop,

metzaghtc verdedigen, had hy zich

met alle maght iri"^ het fort Orangete

begeven, alzoo dat wel te verdedigen

was , en men hem altijt te water kon

te hulpe komen , en toevoer doen.

Karpentier wierd ookgewaerfchour,

wel op zijne hoede te zijn, om zich

tijdelijk op het eilant Itamarika te

bergen, en die van ons volk en de Bra

in de Salinas. Waer by dan noch komt
die Godioofe boosheyt waermede on-
ze tempelen , en beelden van de heyli-

gen zoo fchandelijk getrafteert zijn,

datmen gekomen is, tot het uitfchud-

den met die Kerk-rovendc handen
j

de moeder van Godt met zoo eene
uittermaren opftinaecheyt, dar de uit-

drukkinge daer van verhindert wert
door 't refpe£t , en acnfien van dezelve.

Soo dat wy, zooom 't gewichte van de
voorverhaelde redenen, als ook om

filianen met zich te nemen , by aldien dat U Ed. haer leger in \ velt hadden,

zy vernamen, dat d'ingezetenen zich ons geobligeert hebben gevonden toe

Zenden
ccninen

op kont-

Ühapuit.

totopdantmoghten begeven.

Men zond des nachts, naden negen-

onze natuurlijke defenfie, en ingevol-

ge van \ gebruik van den oorlog], gene

tien Jen,eenige op kuntfchap uit: maer macht achter onze rugge re laten: waer

hadden ntemant daer ontrent verno- )
vandacn wy ons zouden hebben kon-

men. Ook wierden ten zelven einde "en bedenken, ter tijt en wijle wy met

vcrfcheide Negros uitgezonden, om jUEd. mochten befluiten,'tgcne beft

te weten, waer en hoe ftcrk de vyandt dienen mocht tot onderhoudingeen

op ieder plaetfe gcinquartiert was.

Dcsavonts , den negentienden van

Oogrtmaent, ontfingende Hoge Ra-

den , door den luitenant Francvsco

Mendes,{i.\\x\]sex\ van den kolonel An-
dre Vtdal : waer by hy bctuighde als

noch de vrede te willen onderhouden.

vafl: ftellinge van onze vrede : wanc
dit het eenige voornemen en oogmerk
is van onze komfte. Gelijk wy ook
hebben betoont in 't vervolgen van
onzen marchna't Regiff, tot aen de
ftad van St. Antonio de Cabo : alwaer

den gouverneur Andn Vïdal Joan
en over het quact bedrijf der onzcnl Fernandes Vieira gevangengezet, en

klaeghde, als breedcr bhjkt uit het vol- met twalefman van fijne guardes hcb-

gcndcfchiijvcn. bende doen bewaren , ons zoo vcelc

vluchtelingen by zijn gekomen, van

vrouwen, kinderen, papen, geplun-

derde
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derde en geaffronteerde uit de Var-

^^<2, uitroepende de tiran nien en inju-

rien, die zy geleden hadden van kapi-

tein Blaer, en fijne foldatcn,

Dac zy, niet re vreden zijnde met
het gcneverhaelc is, tot meerder fpijt

en oneere, met hem gevangen heeft

genomen drie van d'alderedelfte vrou-

wen , hare huifenuirgeplundert , met
vele andere onredelijkheden meer.

Waerdoor d'inwoonders, ontfteken

over hun leet, en gererght door dit on-

gelijk (zonder dat wy hacr konden ver-

hinderen) haren gouverneur hebben

genomen , en ons met zoodanige hae-

ftig heit verlaten: dar, hoefnelvvy haer

ook vervolghden , hun in de nacht

niet hebben kunnen achterhalen , voor
en aleer zy nu gevochten hadden in

demoolen van IfabelGonfalveSy heb-

bende toen ter tijt al omcingek de
gouverneur van de wapenen, en CJEd.

krijghsvolk, bereidende het gene van

nooden was, om in \ onderhuis van

Engmbo vier aen te fteken , het welke

wy met alle kracht hebben voorgeko-

men, onze perzoonen daer tuilchen

ftellende , tot behoudenifle van het

volk, gelijk wy zulx gedaen hebben,

bewarende, en met hun onderhouden-

de alle behoorlijke beleeftheitj alhoe-

wel het ons vele gekoft heeft, om dat

van U Ed. zyde gevochten wiert met
gebetene, afgekapte, en vierkante ko-

gels. En alzoodeze feditien dagelijx

acn\va{lendoordevyantlijkheden,die

U Ed. dagelijx tegens ons in 't werk
(lellen, zoo leggen wyU Ed. weder te

voren de proclamatie en ratificatie van

onfe vrede. Waer over wy protefte-

ren eens en meermalen , van wegen
Godr, onzen koning Don Joan dei V.

mitsgaders uit den naem van de Hee-

ren Staten ,cn voorts van alle onze gc-

confedereerde Princen ,dat U Ed. niet

en begeeren te komen totcene verbree-

kingc van de gecelebreerde vredehan-

delinge , en ons gene oorzakeen geven

tor het voeren van een openbare oorlo-

ge, met haer offcn fien i vermits het ons

dunkt, dat de menighvuldige klachten

en kermen hier mede genoegh zijn,

die noch excuferen, ja zelfs juftificeren

de motiven en afticn v^njoan Fernan-

des Vteira : want ons genoeghzaem
gebleeken is, dat hy alleenlijk getracht

heeft het bloct van d'onnoofele te be-

N T R E I Z Ê. ï4.t

fchermcn
: 't welk hy wel kennende

doen met zijne wapenen , heeft fijn

volk niet gewilt: maerveel eer nu op
d'een,nu op d'andere plaets geretireerrj
om te zien, of hy het vechten konde
voorbygaen , tot dat hy fich nergens
meer wift te verfteeken, ende genoot-
faekt was fich tebefchermen.

UEd. gelieve op dit ons fchrijven
wel te letten, en het zelfde in te zien
met zoodanige confideratie, alsnoo-
digla is voor onze gemeine zake : want
ons dunkt , dat den hemel zelfs over
deze onze lijtzaemheitgeofFendeert is,

Godt bewareU Ed.

Uitd'Ingenhovan
St.JomiBapiJia de Venje^

den ip. Augufti, 1645-,

Andre Vidal de Negreiros-^

Dit fchrijven wierdt door d'onzen
met den zelvenlieutenant des volgen-
den daeghs, met den volgenden brief

beantwoorr.

VX Y ons antwoort op U Ed. Miflive Ant-

j

*^ uit Serinhaim,in dato den achtften ^°%
dezes, zal \J Ed. konnen fien , dat wy va"cre

I

noch zijner Excell. Kylntonio Telles da j"°seR«-

' Silva;noc\i UEd. proteftatie op hctvldal!"

onderhouden van 't tra£laet tuflchen
fijne Majefleit van Portugael , ende
Hoog Mogende Heeren Staten Ge-
nerael der vereenighde Nederlanden
opgerecht, konnen vertrouwen, om
dat hareaftien ons gants contrarie ge-
tuigen ifle geven.

Het tenteren van onfe Gedeputeer-
de, om haer een van onfe principael-
fie forten, hem vertrouwt, in handen te

ftellen : het landen van zooeenmachC
van gewapent volk onder ons gebiedt

,

buiten onfe kennifle,endatopeen fi-

niftre interpretatie van onzeMilTive,
aen fijn Excell. gezonden : het ver-

fchijnen van een machtige vloot op on-
ze rede : het innemen van onze redou-
te in Serinhaim : het ombrengen van

' zoo veel onzer Brafiliaenfe ingezete-

nen, met koelen bloede aldaer ge-
pleeght: het fommeren van onfe tor-

treflè aen de Kaep St. Auguftijn,en
(èlfs het aentaften en overvallen van
onze troepen, die wy tot intoominge
van de gerlevanceerde als noch in 't

velt hielden, en zijn by niemandt
anders als voor (Irijdigh met het voor-

s 3 gemelde
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melde contraftj en voor genoeghzame

hofcilitcit op te nemen. •

Van onzer zijde konnen wy ter con-

trarie mee de waerheidt die verklaren,

dat heracnnemen van onze wapenen

nieten isgefchictom eenigehoftilitcit

te plegen regen fijne Majcfteit van Por-

tugacl : maer tot tegenftant van de ge-

levanreerden, en die haer afllftercn :

waer toe ons reden gegeven wiert door

het intrekken van diverfciie gewapen-

de troepen over Rio St. Francifco bin-

nen onfe limiten. Het overvallen van

onfe barqiien in de Salgados : bet inne-

men \ an het huis te Marecape : het ge-

vangen nemen van onze fauvegardcn

aldaer , en op de Cambao en andere

p'aetfcn gelcght : het oprechten van

galgen, om onze gerufte onderdanen

tegen ons mede te doen levanteren : het

vermoorden van drie onzer ingezete-

nen met koelen bloede in Pojiika : het

dootflaen van onfe ibldaten en Brafi-

lianen, naer Sf.Laurenfo omfarinha

uitgezonden : het uitplonderen der

winkels van onze koopluiden te lan-

de waerts gezeten , en verfcheide ande-

re aftien by de gelevanteerden begaen,

("alvoorcn wy onze wapenen noch er-

gens \erroont hadden : maer noch alles

bvbrachren, om met publicatie van

pardon de voornoemde gclcvantcer-

de tot rulle te brengen, endieby pof-

felPic van hare goederen en fazcndas te

maintenercn)zijnnietalsvyantlijke ac-

tiën.Wat overigheit is'erjdie,(vvezende

zoodanigh als vorengeter^ht , en fijne

goederticientheit veracht en mis-

bruikt,) langerzoude konnen ftilftacn,

en fijne wapenen in de fchede houden?

Is daer iet gefchiet, dat naer eenigh

oordcel buiten ftijl van oorlogh gaer,

't zelve is geweeft buiten onlc intentie,

en hebben de voorgaende verhaelde

feiten daer toe oorzake gegeven , ende

ftaet in dit cas meerder voor ftrafl'e van

rebellye, als anderfints op te nemen:

en heeft ook noch fijn E\ce\\.^nto-

7110 Telles da SHva, noch Uw Ed,noch

icmant anders, fich zooweinigh aen

te trekken , hoc wy in onzer principa-

len name defc hare onderdanen regee-

ren en ftraffen , als wy ons der regce-

ringe van Portugael , en deflelfs Rijx

dependentien hebben te bemoeyen.

Voorts konnen wy U Ed. niet ont-

houden , dat de feiten , t'onzen lafte in

A E R D I G E
deze uwe Uw E. niifllve gementio-

neerc, alzoo niet op te nemen zijn. Het
is zoo verre van daer,dat de Tapoyers
door onze orde, ofte met onfe kennifle,

de Portugefe ingezetenen in Cnnhao
zouden omgebraght hebben , dat wy
de Tapoyers nu al eenigcjaren by alle

middelen daer van hebben afgehou-

den : alzoo zy door veleoffenficn , en
aenmaningen tot vyandtfchap tegen

onzen ftaet , aen te nemen, van dezel-

ve gepiqueert wezende , trachredcn de
ingezetenen van die Kapitanie om
hals te brengen,'t welk by ons aftuelijk

belet wort , onze fbldatefque en natie

dezelve in hare patticuliere befcher-

ming nemende.
V'rouwen-fchennis is buiten ons we-

ten , en ons noit aengeklaeght ; en om
zulx te voor tekomen,hebben geftrekt

de plakkaten , die wy ten dien einde

hebben doen emaneren. De befcher-

minge gedaen aen de vrouwen,gevon-

denopde-Ingeniovan*5>./^)'7/o«?^'0-

landa^ is notoir, en 't vervoeren van de
vrouwen, door kapitein ^'ö^ö'ï Blaer

opgehaeltjcn konnen wy met verftaen,

om ecnige andere corzaek gedaen te

zijn, als om zijn huisvrouw daer tegen

teloften, en tenminften van injunen

te garanderen , alzoo hem alreeds gere-

lateert was, dat die m Serinhaim on-

waerdelijk gchandelt wierde.

Het pionderen en roven is, als voor-

zeidt is , van de gelevanteeerden ecrft

begonnen , en 't gene by d'onzen ge-

daen IS , kan op verre na niet bereiken

de berövinge van middelen, die zy
met haer opftant zoo veele eerlijke

heden, hare crediteuren , hebben aen.

gedaen en getracht te doen : evenwel

hebben wy, zooveel moghelijk was,

het zelve gezoglit te verhinderen, zoo
met fauveguarde als anderfints.

Het ombrengen van den perfoon in

dtSalinhaSy is by vluchtende Brafilia-

nen op den zeventienden defcs, buiten

onze kennifi"e, cnde t'onzer leetwezcn

gcfchiedt, en dat uit verbittenngeom

dat hare vrouwen en kinderen,zonder

ondcrfcheidt, waren doodt geflagen,

en die van hare natie in Serinhaim zoo
jammerlijk verworght. Wat de bil jer-

x.tny\:!in Antonio Kavalkmiiij \nlgua-

racti uirgertroit , daer toe gedaen heb-

ben, kan U E. ook wel bedenken.

Oyer
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Ovei-deonbehoorlijkckogels, inde 'van een kompagnie te vormeren en

jongfte refcontre gebruikt, hebben op te rechten , onder den fekreraris

wy meerder oorzake als Uw E. om te Hamel, als kapitein, enJeronimoHel-
klagcn: en is onze orde niet anders,

alsftijl van oorlogh te gebruiken.

Uw Ed. beleetthcit, in 't falveren

entrafteren van de gevangene officie-

ren en foldatcn, zullen wy tegen UË,
•

in gelegentheit erkennen , en verwach-

ten diens aengaende van Uw E. refo-

lutie met onzen afgezonden tamboer.

Uw Ed. dan ziende uit het voor-

verhaelde , dat alle de gepafleerde on-

heilen t'eenemael ftaen t'imputeren

den gelevanteerden, die wy op alle be-

hoorlijke middelen hebben gezoght

te bevredigen, endoorhaerobftinaet-

heit eerder llrafte dan voorfprake en
befchenninge mer i reren,zoo is het, dat

wy tot befluit dezes protefteren voor

Godtenallede wereldt, overallede

aftien by zijnExcell. i^ïntonio Telles

daStlva, en Uw E. tot dato dezes in

't werk gefteltjtot verbrekinge van het

onderlinge rraftaet tuflfchen zijn Ma-
jefteit van Portugael , en de Heeren

Sta' en Generaelder vercenighde Ne-
derlanden opgerecht , ende en willen

met twijftclen , of Uw E. zal op den

ontfang dezes, om het voorfz contraQ:

niet verder t'infringeren , hem met
fijiie medegebrachte en ingekomen
macht wederom na de Bahia begeven.

Hier op U Ed. refcnptic

verwachtende, blijve wy
UwEd.

Reciffo den

ao. Augufti, 164^.

ïo.Aug. Des avonts bequam men zekere
Geruchc tijding, dat'cr van's vyantsvolkinde

man, als luitenant.

Ook wierden twee brantwaghten
geleidt : d'een tuflchen de fchans de

Bruyn, en Driehoek: en d'ander tuf-

fchen de Driehoek en de plantaesjc

van GraefMaurits.

De brugge van Boavifia wierdt ook
opgebroken , met twee jokkeri

daer uit te nemen , ten einde den
vyantaldaer gene paflfagie zou hebben.

Uit verfcheide kompagnien waren
zes en twint igh foldaten , tot verfter-

king van de bezetting , m het fort de

Driehoek, geordonneert: alzoo aen
dat fort zeer veel gelegen was.

Inzonderheit wiert zeernaeuweor- dJ^"^
de, door de Hooge Raden , op defor- fterking

tificatien van Mauritsftad , Anthoni
r*'^^^''"

Vaez, het fort Erneftus, Vyfhoek, en
andere geftelt, en daer op geordon-
neert als volght.

De Majoor Bavert wiert gelaft dé
vcrvalle muuren van de ftalUnge van
Graef iMaurits door de Soldaten te

doen flechten: alzoo dezelve allen uit-

zicht van het fort Erneftus benamen.

Hendrik Vermeulen had hft , met
dertigh Negros de ruichte van de plan-

taefie van Graef Maurits te flechten j

en in de gnchten te werpen , om alzoö

des te beter uitz icht te hebben . De Ma-
joorBayert wert belaft de palifatenjdie

inGraef Maurits tuin ftonderi,af te bre-

ken , en daermee zijn fort te voorzien j

om allen inkoomen te beletten.

Den Ingenieur Piftor en fabrijkmce-

fter wiert gelaft , een palifaetwerk aen

het fort Erneflus , tegen het inkomen
van Maurits thuin , te zetten , en het

ract in

linda.

O- ftad Ólinda was. Hier over wiert aen zelve vijfroeden in de riviere voor in-

alle forten waerfchouwing gedaen, en

goede orde geftelt, om den zelven,zoo

hy iet moghte ondernemen, tegenftant

te doen.

Twee bateryen wierden achter de

Moriaens-fteegh, en achter de Negros

huizen geftelt, om het geheel Regiff"

verflerkt.
^^" '^^ nvier kant te bevrijden , en daer

mede alle aenkomen met kanon en

fangaden te beletten.

Alzoo verfcheide vrye luiden van

buiten ingekomen waren, die noch on-

der geene kompagnien verdeelt fton-

den , zoo wiert goet gevonden , daer

HetRe-

Mauris-

ftad

meerder

breeken aldaer te ftellen.

Boven de poorre van het fort Erne*

ftus wiert door den fabrijkmeefter een

houte Wambais gemaekt : om de flank

van wederzijden te bevrijden, alzoo

dit fort langs den muur aen de riviere

gene flankering had.

Alzoo op het Fort Erncftus eenigc

lichte ftukken ftondcn , wiert den
Commifaries Stricht belaft , twee hal-

ve kartouwen daer op te brengen , die

aen het hooft van de brugh ftonden,

om den gehelen rivierkant t'ontdek-

kcHjen daer voor lichte ftukken te bren-

gen,
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een, om de linie te bevrijden. Ilaeghvan Haus, goet gevonden had,

In hec kanael van Maurisftad wier-
1
het garnifoen en de burgeryc , uit de

den door den fabrijkmeefter twee ryen
;

ftad Frederika in de forten te dcen ver-

palifatengdtelt, om het inkoomente' trekken: maerdat de Portugefen op

beletten. •^U" vertrek noch in goede gehoor-

De Hoo^e Raden hebben andermael zaemheit gebleven waren. Voorts,

I

Schrijven

van de

Linge uit

fataiba.

met deRiden van den Gerechte, de

gelegentheit van de nieuwe ftad Mau-

ris, ijL-zichtight , om te zien , of men

dezelve zou kunnen bezet houden, of

moeten flechten : het welk tot des an-

deren daeghs in bedenken genomen

wierr.

In het fort de Vijfhoek wierden

twee ftukken gefchuts geftelr, om
langs het wateitc kunnen flankeren.

En alzoo de bezetting van de hoorn-

werken aen de Vijfhoek veel volks

vcreifchre , om te verdedigen , zoo

wiert den Commandeur gclaft, die

door de Brafilianen en fijne foldaten

voor open te laten leggen , om met ka-

non daer in en door te kunnen fpeelen,

en alle approsjen en nadermflen des

vyants te beletten. Daer toe wierden

noch hondert Negers geordonneert,

om met meerder fpoet voort te gaen.

Dewijl tuffchen het fort de Vijf-

hoek ,end'Affogades eenbofch lagh,

meteenige leeghten , die met hoornen

bewaflen waren, zoo wierr den Com-
mandeur van het fort de Vijf hoek be-

laft, die des volgenden Jaeghs door de

Brafilianen , die in het fort lagen, te

laten afkappen.

Voort wierd Maiirirsftadkleinder

gemaekt en bcfchanft,cn om hetRe9)ff'

alle de wallen verbetert en verfterkt.

Aldus wierdt by de Hooge Raden,

al van den beginne, met alle naerftig-

heir gearbeit, ten einde alle de fortifi-

cat!en,zoo omhetRe^ifF, als elders,

zoud'^n verzekert z: jn : die ook in kor

dat onze fterkte beneden beftont ia

ontrent vier hondert foldaten : waer
onder vele zieken en kreupelen, in

I co. borgers, en ontrent vijftigh Bra-

filianen.

Ook hadden de Tapoyers twalcf of

veertien labaradores, of rietbouwers in

die Kapitanie doot geflagcn.

Ondertuftchen fchreven Hoogftra-

ren Ley en Hek,van de Kaep St. Augu-
ftijn, hoezy alle de buitenhuizenaf-

gebrant, inzonderheit het magazijn en

de kerke,om een buiten-waght te hou-

den. Ookhaddevyandtde bergh aen

de Kaep bezet : desgelijx het cilandt

om de zuid gelegen.

Op den vijf en twintighftcn wierdt

orde geftelt op het bezicht'gen van de
fortificatien van Maurits-ftad, om al-

les, weer zoo haeft doenelijk was.in be-

fchermingen verdediging te brengen.

Ten zelden dage her\ghte de Lm^e
den Hoogf- Raden uit taratba , over

Lamarika, by brieve van denachten
negentienden, hóe Willem Barentfz.

hem van den veertienden uit Kunhao
had verwittight, dat hy en Roelof Ba-
ro met een troep T.ipoyers gereet ftont,

om daeghs daer aen te volgen : en al-

les aldaer noch in ftilte was. Onder-
tuftchen hadden de Tapoyers op den
veertienden der zeiver maenthetKo-
rael van Fierer Farcharfon uitgerooft,

dies daer qualijk meer varfch vleefch te

bekomen was.

De Hoge Raden inzight nemende
op de zwakken bezetting, waer door

\

tentijdt inzoodanigen ftantgebraght mengevacr liep van eenigh fort van

wierden, dat den vyant, hoewel magh- belang, dooreen overval,te verliezen,

tigh en fterk, daer op, tot aen dien tijt, en dat ook de forten in Rio S. Franvü

niet heeft derven ondernemen.

Midjerwijle hadzichDortmontop

htitA^ïiihaniarika feer vaft gemaekt,

en waren op het zelve veertien hondert

menfchen,beftaendein over de zeven

hondert vrouwen en kinderen : waer

voor hy toevoer van leeftoght ver-

zocht.

^oen Seregjppo del Rey i als zijnde te

lande van d'onzen op het Re9ifFafge-

fneden, en om hun zwak garnifoen niet

kunnende uithouden , doch zouden
verloren gaen, zoo wiert, tot behoude-
nis van Ncerlantfch Brafils forten , om
die Noorder fterkten des te beter re

mogen befchermen , op den zelven

VeLinge fchreefvan den twee en twin- dagh als Haus geflagen wiert, met een-

tigften wtParaiba,aende Hooge Ra- parige (temme befloren , het volk en

den,hoehy,opdetiJQingvandeneer-| knjghstuigh en grove ftukken, zoo

I verre
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Beraet-

flaging

over de
behoude-
nis van

de forten

en krijgj-

grippo.

verre het doenlijk was van uitdefor-j haer een troep volks, ommethaerte
vereenigen , te gemoet gezonden
wert. Waer toe de gelightc garnifoe*
ncn uit Rw S. Franctfco en Seregippa
delRej in paflant konden diencn.Ook
wiertraetzaem geacht de metale (luk-
ken te vergeven en in ftukken te laten
Tpringen.

Aldus gedaen in den Hogen Krijgs*
raet den vier-en-twintigften van
Ooghftmaenf des Jaers 164.$-.

En was ondertekent,

Koïnelu Bayer
Albertus Ooftet mans
L. van Harktma.
Jan TDenning.

Samuel Lamhartz.
Hendrik Advocatt.
Frederik Pifioor.

L. Haelmeifter Capitein,

Renede^J^louchy.

ten van Rio S. Franctfco en Seregippo

1)el Rey te lichten en na het Recif te

brengen: waer toe het fchipZeclan-

dia met drie berken fou gebruikt wor-
den.

Den vier-en-twintigften vanOogft-
maent wiert by den Aflêiïbr fVal-

beek, uit den naem van de Hoge en
geheime Raden, het advjjs en goet-

dunken van den Hogen Krijgsraet
bczcttin- verzogtjhoemenin die gdegentheyt

Prnro
" met het fort en garnifoen van Torto

Kalra Kalvo behoorde te handelen : (^naer-

francifco ^^^^ ^^ zwakke bezetting , die aldaer

en Sere. lag , niet beftant was het fort tegen

de grote macht te verdedigen : behal-

ve noch dat de koft , nu haer alle pa(l

fagien te water en te lande afgefncden

w.as, qualijk langer zou kunnen ftrek-

ken,en dezelve ten einde van lijfcoght

zich tochaen den vyandt zou moeten
overgeven,^ of men het garnifoen van

daer zou dienen te lichten , het welk,

zonder verliesvan metalen gefchut en
geweer van op wegh overvallen te

zullen werden, geoordeek wert niet

te kunnen gefchieden, of dat men
haer die plaetle tot den uitterften

Hier op trokken twee berken mee
volkderwaerts.

Den Ijften van Ooghftmaent quam
den Schipper van een van de twee
berken, dienz Rio S. Francifco ^ om
het garnifoen van daer te halen,gczon-
icn was , wederom en verhaeJde : hoe

Zou laten verdedigen, op hope van '
hy op de riviere vznS.Francifco tot

dat noch byftant uitliet vadcriant op een mijle na aen het fortge.weeft

moght aenlanden : waer mee men die

plaecfezou mogen ontzetten.

Het zelffte quam ook in bedenking

wegen de forten in Rio S. Franctfco

en Seregippo T>el Rey en hare bezet-

ting.

^^^A de Hoge Krijgsraet alles wel

overwogen had , bracht die voor

hun ad vijs met eenparige (temmen in ,

hoe die verfl:ond,darmen by die hogen

noot, ("daer de hooftplaetfe zelve by

gebrek van genoegzame bezettinge

gevaerliep,)uitallede drie voornoem-

de plactfen, die doch na hun oordeel

niet konnen uithouden , het garni-

foen behoorde te lichten, en het

gefchut en krijgtuigh , dat men ber-

gen kon, na het Reciffvoeren.

Maer wegens de berging of falve-

ring van het garnifoen van Porto Kal-

vo , als hoogh te lande in leggende

,

en uit oorzaeke de opkomfte van de

riviere eng was, zoo bevond men
meerder zwarighey t , en zagh dezel-

ve niet aen ftrant te geraken; tenzy

was , al waer hy door een Portugees
vaertuig vol mu&kettiers geftut wiert

,

die hem zoo dapper aen vie!en,dathy
had moeten den hcrtret nemen , en
wederom buiten loopen, zonderiettc
verrichten. Ook had de andere berk,
uit vreze van gevaer, na Seregippo niet

derven loopen : waer over her Schip
Zeelandia met haer wederom quam.
Voorts vcrhaelde de Schipper voor-
noemt, dat de re viere by dien tijt, zon-
der goede en welvoorziende Galjoten
of Jachten, niet re bewaren was.

Alzoo de Berken, die na Rio S.

Francifco waren gevaren , om het

bertfe.

om
volk van daer , also^ok van Seregippo

, l^'"™
af te halen, onverrichter zake weer-

om gekomen waren , om dat men op- BcTkcn^
waerts de revicre niet konde komen, gefonden

dewyl'er klein vaertuigh van denk";„t.
vyant in dtn wegh was , zoo wiert by bczating

de Hoge-raden goet gevonden daer
s''"ffn°c.

na toe te zenden, de Dogboot de co en sc-

Spreeu met drieBerken,die in 'tzeylen
fjYa'ie"^

zouden zien het Schip Zeelandia aen

tedoen , om alzoo te zamen hun reize

T te vor-
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te vorderen , en hun Kift te verrich- j

het Port, was deOverftèLfeutcnanc

ten Deze Ikrken vcrrrokken den Haus, de Commandeur Liftry , Ca-

tvvedenvan Hcrfltnuenr -.en had daer piteyn Wikfchu^daer lang na deB^-

over her oppevbcwint Kapitem Wil- /;;'<« getrokken,

lem Lamb. rrz ,als Commandeur. | Het verdragh,zeiden zy, was zoo-

Den ecrllen van Wijnmaent quam danigh gcmaekt , dat de onzen over

ïnc Kapitein Willem Lanibertz. met het de bahian^Tortugad zouden gacn,

o SM Schip Zcclandia en de Dogboot de en van daerna Hollantoyerfchepen

deHogc Spreeu van Rio S.Franci/co weerden behoudens alle hun bagagie: en waren
iud>:n.

ht-t Reciff te landen, en deed aen de voorts wel gehandelt.

Hoge raden verhael, als volght.
j

Voorts meenden de Portugefèn

Komende den twee-en-twintigften twee hondert mannen nabenedente

van Hcrfrtmaint op een halve uur fchikken, om ^cn Belchior ^Ivares

van 't Forc Mauritius, 2.agen zy een leilant den onzen de paflagie af te

klein Berkje, dat, naeeenfchootge- jfnyden, en het uitlopen te beletten:

te hebben, opwaerts liep: komende hoewel die te laet gekomen waren,

nader, zagen een Karavelle met de
|
alzoo de onze tijdelijk doorgingen

berk van jan Hoen , beide vol volks : en hen niet waghteden. Zy zeiden

daer van de K.aravelle tegen hetlant
j

ook hoe het fort dos Afogados aircets

liep en zijn volk iofte, dat te lande jby den vyandt ingenomen was, en

geftapt fchcrmut (eerde , om de den Heer BuUeftratealdaer gevangen

Karavcllc te berryden. De onzen zet- ; hadden bekomen, die onder weg was,

ten het met de Dogboot daer dight| om nadeBahiategaen. Hier op was

achter, en zonden, na een weinigh
! Kapitem Lambert na beneden dere-

fchleten^,de Dogboot met ecnig volk,! viere afgelopen, en had aldaertwec

om den brantin de felve Karavelle te
|
dagen met timmeren doorgebracht,

fteken , aen boort komende , bevond 'j en was zoo wederom na het Reciif ge-

de bat^acrie van ons volk daer in
j
zeilt , daer hy den eerften van Wy-

*3"*a

gelcheept. Wanneer zy dicplondc-

renen den brant daer in wilden fteké,

zoo quam een Kanoe meteen witte

vlaggeaenhun boort :wacr in Papen

maentaenquam.
Het zelffteis aen de fterkte in Sere- sterkte

^rip/'ö mede wedervaren : derwaerts van sere-

de Hoge Raden een berk met leef- denvyatw

lieinr, de geweze waght-meefter van toght afgezonden hadden , die regens vaovctt.

het Fort was,en de Barkier Jan Hoen, orde in Rto S. Francifio inlopende,

met noch ecnige vry luiden, die den I aldaer door den vyant bemachtight

onfen aenzeiden , by zoo verre zy de
j

wiert. Derhalve zy, daer van ontzet

zijnde I het niet langer , als hunne
eetwaren ftrekten

Karavelle in den brant ilaken , dat het

Portugees Opperhoott al ons volk

met vrouwen en kinderen zoude ter

neer hakken. Dieshalvc verzochten

zy de Karavelleniet tewjlLninbrant

fteken, het welk bydecnzcn ook ge-

laten wiert; dcwyl die alreets byden

vyant in de gront gehakt was.

Vorders zeiden zy , dat het Fort

vijf dagen en drie weken belegert was

geween:,en toen voor drie dagen over-

gegaen was, door gebrek van brant en

konden onthou-

den.

DeKrijgs-hezettingvan Porto Kal-

no was onmogelijk te water afte halen,

als te lande ingelegenren dewijl ook de
reviere,derwaerts ftrekkende,om hare

enghte , daer de vyant mcefter te vel-

de was, niet konde bevaren worden.

Dies de bezettingh , zoo haeft haer

leeftoght ontbrak , gedwongen was Kifno."

het fort aen den vyant over te leve-

I

en Port»

koft. Dat de Portugefèn een Serjant
! ren.

met vier Soldaten van Seregrippo had 1 Het volk van deze drie forten wier-

gevangen bekomen: waer van zy de i den met convoy te lande,tegen het ge-

Soldaten hadden dootgeflagen, en den
!
maekt verdragh , in plactfe van het

Serjant met twee hondert Soldaten na
|

RecifF, na dcBahiagdeii, Maerdie
Seregtppo gezonden , die de onzen van

daer zouden halen : alfoo noch maer

vierdagen koft hadden.

Acht dagen voor hctovergaen van

door ziekte of vermoeirheit niet kon-

den voortkomen , wierden alle op den
wegh door de Portugefèn ter neer ge-

houwen.

Vele
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Vele foldaten , zoo van de garni-

fbcnen , en van de Kae^ van S. ylugu-

ftijn y als V an den troep van den overfte

Lambart Haus , uit vreze van op wegh
na de Bahia te zullen doot geflagen

worden , namen by den vyant dienft.

Macralzoo zeker Klaes Klaeszen,dic

als Kapitein met vier en zcftigh man
vanden v^nt gezonden was , om in

Allegè- ^^^ cmbufcadc of hinderlage te leg-

vangene gcn , tot deonzenoverouam loopcn ,

deTdoo':
zoofleed de vyant alle dc^onzé uic mif-

genagcn. vertrouwen op hen , die by hem dienft

genomen hadden,ont\vapenen en zeer

fchandelijk in koelen bloede vermoor-

den , desgelijx alle de Nederlanders

,

die noch ergens ten platten lande ge-

zeten waren.

De Kapitanie van 'Paraiba bleef,

i/pJai- onder beftier van het opperhooft Pau-
ba. lus deLinge, noch eenigen tijt m ge-

hoorfacm hei t , of ten minftc j n fchij

n

van dien, tot ontrent den vijfent win-

tighfte van Oogllmaentdes jaerszcf-

tien hondert vijfen vecrtigh : als wan-

neer die van 'FaratbavQvn^mcn^ dat

d'ovcrfte lieutenantH aus in deVergca
van Olinda ge{lagen,enhy metmceft
al fijn volk gevangen genomen was:

dat ook de Kaep S. Ly^uguflijn over-

gelcvertwas, het welk fchijnthen de
wapenen in de hant mede deed nemen:
te meer alzoo vijf of zes Bahiafe

Compagnicn met geweer en krijghs-

tiiigh hen door Vidal en andere Por
tugefè hoefden uit 'Pernamhuko tot

byrtanttocL'czondcn wierden.

En alzfo hun voornemen was het

garniloen , het welk m de befcher-

ming vari her kloofter van S.Francisko

lagh : bencffens de burgerye van Fre-

driks ftad , die ecne ope plaetfe was

,

te bezetten , en van de forten , die aen

den zeekant lagen , te fcheiden en af re

fni)den,zoo werdt by de dire£teurPau.

lus de Linge en de officieren,zoo van

de foldaten als borgeren, geraetzaem

gevonden , het volk inde forten voor-

noemt mer al hunne goederen en om-
flagh te trekken: eensdeels, omdat
die dcordePortugefen , die hen nu te

maghtigh waren , niet zouden over-

vallen worden : andersdeels, en inzon-

heit, op dat deze forten door dat

volk zocdanigh zouden worden
verfterkt, dat men den vyant , met wat
maght hy ook aenquame , zoude kon-
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nenaf-keren : daer andeifints, wan"
neer het garnifoenafgefiieden was, de
een en d'ander gevaer zou konncnte
loopen.

De Brafilianen van dat geweft wer-
den van gelijken onder deze forten

ontboden, daerzy zich inafgefteken

quartieren met hunne huisgezinnen

logeerden : het welk tot merkelijke

verfterking diende ; nadien deze quar-

tieren of bcfchcrmeringen , gelijk als

buiten werken van de forten waren.

De vyant dan doordeConjunftie
en veretniging van het garnifoen in

Paraiba niet veel middel ziende , om
door gewclt daer meefter te worden

,

heeft, volgens fijne gewoonte ilincver-

raderye wederc m m 't werk gcftclr : en
gelijk het Pontacl ofKacpS.Auguftijn
hem voor geit gelevertwas , mi e een
proefwillen doen en ondcrftaen, of de
forten van Paraiba te koop waren.

Ten welken einde hy inHcrfft- maent
des jaers zcftien hondert vijfen vecr-

tigh, aen Paulus deLi'ige, dired-cur

en Commandeur aldaer, eer.en Fer-

dinando Rodrigues de Bulhaus of
Bailloux , Secretaris van den gerechte

van Paraiba , afzond, die z'jnen

laft-bricf hem openbjcrde en zekere

merkelijke zom van penningen, on»
trent negentien duizent gulden, aen-

bood: indien zy gelegentheit mochten
vinden , waer door de Porrugcfèn

meefter van de forten voornoemt wier-

den. Doch in plaetfe van gehcor te vin-

den, wcrt de gezant dcor hem in hech-

tenis geftelt, en des anderen daeghs
opgehangen: gelijk de Linge des de
Hoge Raden by brieve vandenzeA
tienden vanHeLfftmaent vcrwirtigh-

de. OndertuOchen waren (volgens

fchrijven van de Ligne van den zcften

der zelve macnt3 uit Pajaiba^ vijf

vyandts comp3gn'en,fterk drie hon-
dert koppen, in de Kapitanie van 'P<ï-

raiba aengekoraen : waer by hetjong-

manfchap van de ingezetenen zich

met de wapenen gevoeght had: zy
waren in Tibery gelogcert : alvvaer zy
plakkaten uitgegeven hadden : waer
by zy belaften : dat een ieder zich bin-

nen den tijt van tien dagen op zijne

zuiker-molen zouden begeven, cm
die op re maké, op pene van verbeurte

.

Üm dat door des vyants Icopers

de paflagien, tufllhcn de Vijf hoek
T 2 en
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cii Affogades onvry gemaekt wierden ( Servaes Karpentier, dathy , onaen-

het welk den onzen tot grote ongelc-

gcntheit quamtcftrekkcn, doordien

aldaer hunne weide hadden , waer van

gezien het verzoek der ingezetenen

vanGoyana, om cenigh geweer, tot

de weinige bcrtenjdic behouden waren hunne verdediging, regende Tapo-
yers te mogen behouden , met het ont-aiUdCl UmilJV- vïW'">- ..".— >-. 3 < 17

alrectseen parthye doorden vyantweg wapenen der zelven zou hebben voort

gchacltwas, zoo wcrtgoet gevonden jtegaen: daerbeneffens te willen order

op de bequacmfte plaeifccen houten i

ftellen dat de foldatcn en Brafilianen

Wambais tulTchen beide cc leggen,om
j

van Marui na ^^w ingeze«nen niet be-

de ganfche vlakte tuilchen beide vei- ;

fchadigden. De Hoge Raden om de

ligh en t'onzen gebruike te mogen Tapoycrs totbyflant te doen af ko
men
te in

, gaven

Willem
Afletcen en

Lambertszen
Kapi-

benef-
hebben.

DcnzcsentwintighftenvanHooy ---- ..

maent , was by de Hoge Raden or- fens hunbtrjcht fchnftcn , cok brie-

de gcftclt, dat de ingezetenen van ven mede, om aenJmDuwy, Koning

Goyana hun geweer aen Servaes Kar- der Tapoyers, en aen den overfte, Ka-

pcntier moghten overgeven , die by rakara, die een parthye Tapoycrs on-

de Hoge Raden,oiTi het'zelvet'onifan- der zich had, te behandigen.

gen, gemaghtightwas.
|

Aen hen allen werden ook eenigé

De ingezeten van Goyana deden vereeringen gezonden,alzoo zy klaeg-

fchrifcelijkhunklachte, aen de Hoge den dat niemant als Jan Duwy
Raden , over het ombrengen der Por- door d'onzen met gefchenken vereert

tugefen door de Tapoyers in Kunhao, wierr;dics zy daeroverjaloers waren,

daerzy zeven en dertigh Portugefen, ;
Ailetren en Kapitein Willem Lam-

die hunne wapenen aendeNederlan-
\

berffz-namendeniachtentwintighnen

ders hadden overgegeven, vermoert hun affcheyd van de Hoge Raden, en

hadden. vertrokken met een berk na ^^r^?/^^

,

Dies waren zy beducht dat hen , om van daer na Kuhao te lopen en al-

by ontwapening, het zclfftcmoghte
i

daer de Tapoyers te vinden,

tvedervaren : waer omzy verfochten ' Alzoo de Raden van den ge-

hun geweer te mogen behouden , om :
rechte , hoge krijgs-raet, Schepen

den Tapoyers te mogen weerftant en borghclijke krijghsraet den Ho-

doen, en de Hoge Raden orde wilden ge Raden de nodigheit van het

ftellen, dat de Tapoyers buiten hunne af-breken der huizen in Mauris

lantpalen en,gebiet mochten blyven.
I

ftad , en hec flechren der waU
Hier op fchrèven de Hoge Raden aen len van dezelve, vertoont hadden,

die van Goyana te ruch: dat het om-
\

zoo wert op den negen en twintigh-

brengen der ingezetenen door de Ta- flen, goergevonden , eenen ieder
j

poye^rs buiten hun weten, en tegen die daer huizen had by trommel flagh

hunne orde gefchiet was : maer zy
\

te waerfchouwenjdat hy zijnehuizen

mochten wel verzekert zijn, dat by zou hebben af te breken binnen den

aldienzy in hunne plicht tegen onzen {
tijt van twee dagen enden opftal van

ftaet volharden , voor de Tapoycrs
|

de zelvete bergen, op pene van an-

hct minfte niet te vrezen hadden , al- 1
ders door anderen te zullen mogen afl.

zoozy hen in hunne byzondere be- gebroken worden, die met de af-bra-

fchcrming namen: ook hadden zy ken hun voordeel moghten doen. Men
niet te denken, dat hetoniwapenen befloot alleen het huis van Jan van

.yanhen, ten quaden einde gefchiede: Rechtercn , dat daer aen ftont,fl:aen-

of om hen ten roof van de Tapoycrs de te houden , om dat al leen tot cene

te laten , maer allecnhjktotfccuriteit reduit re houden, om her geheel plein

en veiligheit der onzen, op dat zy, te konnen befchermen.
'

' Ten zelven dage wert, in plaets vannadien zy door d'aenrechters en bel-

hamels der beroerte acngezocht waren

om zich met hen te vocgcn,daer op bil-

hjke redenen moghten hebben , om
zulxaf te {[izw en inrufte te blijven

zitten.

Ook fchreven de Hoge Raden aen

Kapitein Jan Blaer .diebydenvyand
gevangen zat, de lieutenant vanden

ovcifteHaus, Jan Denniger gezet.

üenigevrye Negros en andere bo-

den zich ten zelven tijde aen , om
t'zi-



H$

^

ZEE en LAN T-R E I Z E.

't'zamen cene Compagnie onder hun- , flaen en verjagen,

nen eigen Kapitein en andere hoof- Den dertienden van Herftsmaent
den op te rechten. des jacrs 1645. verfchccn Jeronimo
Den dertjghften vanOoghftmaent! Serrao da Paiva, Commandeur Ad-GevanFs

quam Kapitein Willem Lambeitz,i mirael van de Portugefe vloot, in (Ta- ^°""^'^'

'^'^f^^7 g<^%e'Vn
nu by den Admi- SefS

rael Lichthart opgezonden) rer verga- "Pli"

dering van de Hoge Raden. Hy wert
^'^'^'

die uitgefonden was, omdeTapoy
crs tor ons byftant te doen komen, met
een gedeelte van zijn volk van /*4m-
l>a weer op het Reciff-, wacr op de

red zou volgen. Hydeed ter vergade-

ring het volgendt verflagh van zijne

verrichting. Hy had grote moeite ge-

had by den Koning der Tapoyers, Jan
Duwey , aleer die een igeTapoyers had

willen afzenden : uit oorzake hy zwa-
righeic maekte, dat 2.ijne vyanden ,

midlerwijle hy het man volk miftc,

moghten koonJen , en hem met vrou-

wen en kinderen dootflaen. Ook
had hy ernftelijk aengehoudcn , aleer

-hy aen de onze eenige Tapoyers mede
wilde geven , datmcnalledePortu-
gefen in de Kapitanie van RioGrande
zoude dootflaen.

Na Lambert eindelijk twee hon-

dert Tapoyers bekomen had , was hy
daer mee in de Kapitanie van Paraiba

gekomen : alwacr de Tapoyers alle de

Portugefen ten getale van hondert

,

dootfloegcn, die xy konden aentref

en alle de Portugefe goederen voor

goede buit rekenden.Wanneer hy hen

by hen over het voornemen vanden
Gouverneur van de 5^/^/^, met de af-
vaerdingh van de vlooteonder zijn ge-
biet en het krijghs-volkin Tamandare
gelant : als ook over den foeleghcn
aenflagh van Sahador Korreade Saa
rnet de vloot van Rh Ge7ieirafi:htvpe~
lijk ondervraeghr. Doch zy kondcij
met gcmoedc niet uit hem verftacn:
als dar hy met de fchcpen en krijghs-
volk uit de Bahia zon gekomen zijn,
om de ontdane rebellie en muiterien te
dempen en ftülen, en ren dien einde
zijnen dienft den onzen acn te bieden.
Hem wcrr opzijn verzoek toegel

flaen, ecne brief nier eencn Tamboer
aen ócKoloijclkn Martin Soares Alor^
rem en AndreFidake zenden:wacr by
hy verzocht, dat tegen zijnen perzoon
en meer gevangenen Portugefen wif-
feling moght gefchicdcn.

Alzoo eenige af-gezondenen van
de borgerye op den voorigen dagh
hart aengehoudcn hadden ,om te ver-
nemen wat de Hoge en geheime Ra-dat zocht te verhinderen was de helft

van de Tapoyers, na zy veel Negros
|

éeny aen de vergaderingh dcrXJX.
en andere goederen bekomen hadden, aengaende den ftaet en gelcgentheit
terftont wederom na Rio Grande ver-

j

van Ncerlants Brafil, gefchreven had-
trokken, den , uit een beduchten alsof denoo-

Voorts gingKapitein Lambert met digheit van de Sekocrfen niet genoeh-
Veriopcn deandcre Tapoyers voort na Goyana zaem zou uitgedrukt izijn , zoo wert

toe, om op het Reciffte komen , maer by de Hoge Raeden goetgevonden

,

wanneer dezeTapoyers hoorden, dat cm den burgers vcrnoegingh te geven
zytegen-ftant in Goyana te verwagh- dat men niet alleen dien; maer ook
ten hadden , waren zy , zonder iet beide voorige brieven hen zou vocrlc»
meerders te willen verrichten, terugh zen en mededelen, om alzoo alle on-
gekeert.

\
luften voor te koomen.

Waer over hy Lambert genootzaekt
|

Den negentienden van Herftsmaent
was zich na het fort Margaretain pa- op de middag quamcn alle onze fche-
raibatebegeven-.vanwaerhy tefcheep pen uit de ^^^vxvs.7amandareo^iit
op het Reciffquam. DeHoge Raden 'rede re landen en brachten met zich
zonden den zeftiendenvan Herfts- 'twee vyantsfchepcn en een kleine ka-
maent brieven vaRio Grande aen Ko-

j

raveile met een barkjc. Doch ik was al
ningJanDuwy, en aenJakob Rabbi, aenftonts na het gevecht nahetRegiff
en Roelof Baro, om hen aen te moe- vertrokken. Des avonrs wert .S'fri/^ZÉ'jKoioacl

drgen,tot hunner beider befcherming, Kar^entier die den vorigen dae^hs ^ande*

de wapenen met de onzen zamen te overleden was , begraven. ° burgcryc.

voegen, ren einde de Portugefen , die Den negentienden werthctjaghtde
derwaerts gegaen waren, te mogen Rhee, en de genomen karavelleby de

T
5 onzen
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onzen het Rcciff genocmr, voor

de Kntp van S. xytvguftijn en

daer ontrent te kruiflenu.toezonden

,

om den v ant allen toevoer na deha-

vcnte verhinderen.

Compa- Nadien men zagh, dat des vyants
gnievier- trocpcn tocleiden.om den onzen de
roers op- , n <- 1 i t

gercchc. beellenar te dryven, en machtigh te

worden, en het viflchen en houtha-

len, zoo veel doenhjk was, tebelet-

ten , daer niet alsgrote noot uitont-

(laen kon , zoo werdt by de Ho-
ge Raden goet gevonden een com-

pagnie vierroers op te rechren,

om op alle aenkomflcn tepaflên,

en den vyantwatvan de hant te hou-

den.

Deze vierroers wierden uit allede

compagnien , zoo veel doenlijk was,

getrokken , en daer over rot Kapitein,

met irocrv'inden van den ovcrften heu-

tenant Garsman, Rembaghgeftelt.

Op den een en twintighftcn van

Herfllmaenc wert by plakkaet par-

don of vergiftenis voor de genen , die

bydenvyant dienfi: genomen hadden,

afgekondight, enluideaidus.

Wakaet ^jT)^ i^^g^ engeheime Reden in Bra-
van par- J ĵ^i ^^^^j te 'X'f/£« : alzoo doof Ver-

fcheide ongevallen , eenigevan ens volk

in '/ vyants hinden vervallen Z'^n , al-

waer zy , of om htm leven te redden ,

om niet vervoert teworden^ ofom an-

dere inzichten , zich in dienji hebben

moeten begevenf zoo is dat wy inzicht

nemende^ hoe dat vele van defèlve^door

hunne hoofden tot zulx aengevoert en

müleit zijn , en mitsdien berou van
deze hunne begane mCsdaet moghten

hebben , goHgevonden hehhen^gelyck

"iVygoetvinden mits dezen aen alle per.

zonen , die zich aen onze zijde zullen

hegeven , -par don verlenen , van alhet

geen, zy zullen hebben bcgaen : (^uit-

gezondert 'Dirk van Hooghfkaten , en

anderefchelmen meer , die als hoofden

aen den vyant de plaetfen , hun toever

-

iroiit y voorgeit hebhen overgelevert)

toeflaende dat zy op hun voorgaende

traElament in hunne oude bediening

mogen treden ^ en dat die pafpoort be-

geren , om na het vaderlant te ver-

trekken , het zelve zal vergunt iz'or-

den.

A E R D I G E
De vyandt ondcrtuflchenbefloot

't Regiff van de lantzijde, om alle paf- Rf(;iffbc-

fagicn en uitwegen te belegeren •, me- ^2"'*

nendedeonzendoor zoodanige blok-

kering mhongers noot te brengen, en
alzoo tot overleveringvan die plaetfe

te dwingen.

Diens volgens hadden zy met alle

macht, zoo die uit de Bahia geko-

men was , als van de opgcreezc

Portugcfe ingezetenen, zich rontom
het Rc9ff",van de ftad Olmda aftotaen

dcZ^^re///ï, gelegert, en de onzen als

met een halve macn befluitende

:

waer over niemant van het Regift' te

bndwaerts kon uirgacn. Zy wierpen

ontrent eenhalvemijlc vanhetfortde

Aftügados zekere flerkrc op, met zes

of zeven ftukken gcfchuts, die 2.y

uit Porto Kaho derwaerts gebracht

hadden.

Doch al zoo alle onze forten en fterkté

wel verzien , en de onzen tegen vyanfs

aenvallen wel gev/apcnt waren, zoo
richte hy niet met allen uit.

De Hoge Raden, ziende uit het ^^^""*^^'"

fchnjven van Dortmont , en uit deicamariica

mondeling berighten van verfcheide "\^lf^
perzoncn, de noodigheit van eenen
uit hunne vergadering te machtigen en
af te zenden , om op het eylandt Ita-

martka in alles, ter befchermingh noo-

digh, behoorlijke orde te (lellen, en

inzonderheit de Brafilianen , die zich

ten getale van vijftien hondert, zoo
mannen , vrouwen , als kinderen , op *c

eilant bcvonden,eenigh vernoegingtc

geven, alzoo zy door Kamaron(^gè\i]k

den Hoge Raden beright was } zeer

werden aengezocht, om hen aen Z'jne

zijde te krijgen , en wel licht, by qua-

de onthaling, daer na zouden heb-

ben mogen luifl:eren,zo verzochten zy

de Hoge Raet BuUeftrate daer toe,om
eene reize na Itamarikatc doen, die

met het fchip Deventer , den drie en
twintighden van Herffl-macnt,met den

dagh vertrok , en quam den negen

en twintighftcn weer op het Recift":

alwaer hy ter vergadering het volgend

verhael van zijn reize en verrichting

deed.

Ontrent den middagh was hy voor
de reviere van iJMaria-Farinha ge-

komen: alwaer hv uit den mont van v^'^«*
- Tan li|ne

Jan Vos Barki^T veritont , hoe de vcrrich-

vyant op de ftad Schoppe twee harde
^"^jj^ge

• aen- Raden.
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aenvallen gedaen had , en met veel

volks noch daerom lagh.

Voorts was hy met vijf of 2,cs ma-
trofcn in de floep na het fort Orangie
gezeik : daer ontrent komende, zon-
den die van het fort den boot uit , met
verzoek dat Bulleftrate wildeaenleg-

gen, alzoo op den bergh noch zeer

gcfchoten wierf, en men niet wift hoe
het aldaer gelegen was.

Waerop Bulleftrate twee matrofen
met eenen brief aen Dortmontzond

,

onder beloften van hen z. Spaenfe rea-

len te betalen , by aldien zy den brief

bedelden en antwoort brachten: die

lact inden avont wederom quamé,met
fchrijvcn vanDortmont, daerbyhy
verwittighde, dat de vyant af gewe-
ken en vertrokken was.

Met den dagh, den vijf en twin-

tighften , voer hy met de floep na de
ftad Schop , en bevond , dat de

vyandt, foodoorvreze van hetaenge-

komen fchip op derede, als door te-

genweer van onze foldaten, niet al-

leenlijk van daer : maer van het geheel

cilant vertrokken was. Hy fteldc

voorts orde op het vermaken en ver-

nieuwen der veftingen en al wat tot

vcreifchte tcgenweer kon doen.

be vyant Want dewijl op hetReciffen de om-

ha" ^ibnt
'^gg^n*^c forten geen voordeel voor

lumatika dcn vyant te doen was , zoo befprong

hy den twintighften van Herfftmaent

de ftad bergh van Itamarika,

tot twee en dnemael zoo onverziens

met grote maght van volk, (^hebben-

de on fe overlopers den voortocht,) dat

zy den bergh bemacbtighden,ende
onzen in d'affnijding na de kerk

moeften wijken.

De vyant had onze brantwaght te

Tapecima overvallen en verbrant > en

was alzoo met acht boten en een berk

op het eilant gekonien,om het zelve te

bemachtigen. Twee dagen te voore,

op den i3ften, was de Hoge Raet

Bulleftrate met het fchip Deventer na

dit eilant over gefteken,om daer op,

op aenfchrijven vanDortmont, inal-

Ies,dattotvcrfterkingvereifchtwiert,

noodige orde te ftellen , inzondcrheit

i

den Brafilianen , die zich op het eilant

onthielden: eenige verncegingte ge-

ven,alzoodeHogeRadenberichtwa-

ren, dat Kamaron hen zeer deed aen

N T-R E I Z E. kVt
zoeken , om die aen zijne zijde te krijf-

gen: waer nazy, indien zyby de onzen
niet welgehandelt wierden, raift^chien

zouden mogen geluiftert hebben.
Men vond niet raetzaem van het

Re§ifF meer volks te lichten en der-
waerts te zenden : dewijl geen forten

van het Reciff iet van hunne bezet-
ting miflchen konden , zonder het
uifterfte gevaer te loopen.

Daer en boven bevonden zich op 't

eilant Itamartka meer als vier hondert
n^eerbareBrafihanen : dies het beter j

nagelang,als lietRc^ifFvoorzien was.
De Hoge Raden en krijghs-Over-

ften verftonden eenpaerlijk in alle ma-
niere aen het fortOranje het meefte ge-
legen te zijn. Eningevallehetganich
cilant of de bergh niet te houden wasi
dat men de haven met het fort Oranje
alleen zoude zien meefter te blijven.

Men vond ook, op goetdunkcii
van Bulleftrate , raetzaem de ftad

Schop , ten aenzicn van hare gelegent-

heit, in alle maniere tehouden: ver-

mits 't fort Oranje van daer zijn hout
bekomen mcft:wantdiie ftad was zoo-
danigh gelegen, dac dezelve, zoo
lang men meefter te water was, van 't

fort Oranje niet kon afgefneden wor-
den , maeraltijtderwaertsde wijk ne-
men.
Het jaght de gulde Ree ging tuf-

fche den bergh en het fort Oranje leg-

gen , om de revier tuftchen den bergh
enhetfort Oranje te bevryden : ten
einde ook de wijk van den berg na het

fort Oranje voor de onzen in alle ma»
niere mocht veiligh en verzekert zijn.

Daer na beftormde de vyant de on-
zen tot tweeof driemael in het fort of
af-fnijding: hoewel machteloos en
met verlies van hondert en vijftigh do-

den. De onzen hadden flechts vijftien

doden en zeftiengequeften bekomen.
Een barbier , die van den vyant tot

de onzen quam overlopen , begrote

het getal van doden en gequetften des

vyants op vier hondert en vijftigh,zelf

Kameron en Hooghftrate waren ge-

quetft.

Eindelijk verliet de vyant des nachts
jy^lyger,

tuftichen Zondagh en Maendagh, het

eilant wederom. Mannelijken trou-

lijk qucten zich aldaer de Brafilianen.

Ook holp meeftde byftant, juift

ter rechter tijt met Bulleftrate C '^o^^

wel



I5t gede nkwaerdige
wel met mannen van de burgerye) \ox Agupnho de Magdhaes , eeneu

derwacrts frczonden: zonder welken brief aen de Hoge Raden : waer by hy

bvftant men het ganfch eilant verlo- hen verwittighde , hoe de Admirael

ren had mogen houden.
|

Serrao de Paiva hen by twee brieven

Men had ook op dit eilant deBrafilia- 2.ijnc verlofling uit de gevankenis ver-

re uit de Ald:as van Goyana^lgarajfih ' zocht had. Voorts verzocht Fidalby

en andere plaetfcn daer ontrent, doen
|

den zciven , om den zeh'cn Admirael

vertrekken , om van overvallen be-
'
tegen andere van onze foldaten, al-

vrijt te zijn , en onze macht door hun-
\

dner gevangen,tc wiflelen : ofwel voor

ne vereeniging tegen den vyantdes te

beftandi^errezijn.

i^cHose op den tweeden van Wijnmaent

bcractlla-

gen over

de be-

houdenis

v.m Ira-

nunka.

gclr.

By aldien de Hoge Raden daernict

toe verflacn wilden , zoo zouden zy
hem gelieven na de Bahia aen denwicrt by de Hooge Raden over de be.

houdcnis van het eilant hamarika be-
j

gouverneur Antonio Teies da Silva te

raetflaccht; alzoo hen tijdingen en] zenden, om hem fe rantfoeneren

berichten door vcrfchcidc perzonen "' ' '' '""

toegebracht waren, dat des vyanrs

jongde aenfljgh op dit eilant op eeni-

gc geheime correfpondentie en onder-

Jini^vcrftant meciemant van d'onzen

gefondccrtwas. En hoewel de Hoge

Raden niet wiftcn, wie zekerlijk daer

mee te betiirhten was , zoo bertooten

Hy deed ook het loflen der (bldaten

tegen malkanderen verfoekenrendat

de inwoonders, by d'onzen gevangen»

zoo lang voor dien toeval, voor geit

moghten werden verloft. Doch dit

vviert by de Hoge Raden voor dien tijc

afgeflagen.

Ondertuflchen had, volgens ((chrij- Tapoyers

zy nochtans', om alle zwarigheit voor ven van het opperhooft van het fort Jo^"ug|J*

te koomen , het eilant voornoemt, dat ini?/ö Grande^^n den Ichout Johannes fc» döot.

Hoek , van den zcften van Wijnmaent
aen de Hoge Raden) Jakob Rabbi yko~
mende van den tocht van den predi-

kant Aftetten, met weininighTapoy-
ers en behulp van Brafilianen , en der-

by dien foeftantvan machtigh belang

voor on zen ftact was , Kapitein Slui-

ter en zijne compagnie van daer te

lichten , en in dcifelfs plaerfe de com-

pagnie van Kapitein Willem Lam.

bertz. , aldaer te leggen , en aen dien tigh Neerlantfe ingezetenen , het huis

her qebiet van dekVijghs-machtopte van Jan Leftan_vermeefl:ert , en vijf-

dragen : gelijk dat ook des anderen

daghs in het werkgcftelc wert.

a,
iOk 'wert het fort omdekerk en het

'fort Oranje met flormpaien voor-

ficn. Voorts njondm de Hoge Raden ,

op aenfchrijven "jan den overJtenlieti-

tenant Garsman en 'Dortmon^goet het

fort om de kerk met een conterjcharp te

'uerfterken i
cm een Comp». Brafilianen

tien of7,eftien Portugefen dootgefla-

gcn. Het zelffte meende hy met het

huis van Fernando Mcndes in Totigi

te doen •, maer de Portugefen, ten ge-

tale van vijftig , hadden hem vvecrftant

geboden en afgeflagen.

Maer wanneer de onz.cn verftonden,

dat de vyant van daer derwaerts

in aentoght was , zonden zy der-

waerts volk, die met dezelve Portu-

viet hunnevrowji'enen kinderen daer in gefen zich verdragen hadden , op be-

te logeren^ en alsdan de rcjlvande Bra-

filianen na beneden in httfrt Oranje te

brengen , om des te beier verzekert te

zijn.

Men deed ook de teduit ^ tot bevryding

van de 'waterflaetfe^ in aller maniere

cp enganfch weerbaer tegen een aenval

r/iakèn : alzoo dat fort zonder water

niet honwbaer geoordeelt 'i^'ert , noch

waerdigh om de koften tot verfierking

daer aen te doen.

Vidal

zoekt ver

Jofling

van ge-

vangenen

fprek dat zy vijf van hunne voor-

naemfte ingezetenen , in het fort van
Rio Grande tot gyzelaers zouden ge-

ven , ten einde niemant van hen allen

zichby den vyandt zou begeven: of
anders zou het verdraghbreukbaercn

krachteloos gehouden worden.
En alzoo, des niet tegen ftaende,

cenigc van de Portugefen zich op
vluchten na Paraiba acnftelden , zoo
hadden zy alle de Portugefen, die zy

1 konden krijgen jter neer gehouwen :

Vanden 'fden van Wijnmaent zand niemant als de vrouwen en kinderen

iyïndre Vtdal^ dooreene Serjant Ma- ;
in het leven latende.

Na
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Na dan de vyant geen kans zagh,

om de forten van Taraiba en andere
plaetfen met verraet door geit te ver-

meefl-eien, heeft hy fedcrt gctraght

d'onzen op het Regiffte blokqueren
en uit te hongeren, door het bezetten

van alle paflen te landcwaerts.

Ondertuflchen vielen vcrfcheide

fchermiitfelen en gevechten voor :in-

zonderhcit hebben de Brafilianen

door hunne velrtochten en uitvallen

den Portugefea veel afbreuksgedaen,

en hunne nootwcndigheden ten deele

uit het lant weten te halen.

In de Vargeas van de Kapitanie

van taraiba heeft de vyandt
, gelijk

in 'Pernambukoi mede een fortrefle ge-

maekt , daer zy hun hertret en wijk in-

ramen : te weten, in zeker zuiker-mo-

Icn, genaemc St.Andriesy die^eenen

Georg Homo 'Pinto toequam. Doch
die (lerkte was van zoodanigen belang

nict,om den genen tegen (lant te doen,

die meefters, ofanderfints met maght
te velde waren.

In de Kapitanie van Rio Grande
hebben zich de zaken gantfch anders

toegedragen.

Tapoyers De Tapoycrs waren (^gelijk te vore
omijften gezcït is,} inZomermacnt des jaers

vanRlo"' zcfticn houdert vijf en veertigh,eeni-

Crande. ge hondert fterk, in de Kapitanie van

Rio Grande, volgens hunne jaerlixe

gewoonte, afgekomen. Wanneer zy
luiden aldaei- de revolte en opftant der

Portugeze inwoonders in de Kapita-

nie van 'Pernambuko vernamen , ver-

voeghden zy zich,uit een ingeboorene

haet tegen de Portugezen, op den zes-

tienden van Hooimaent, in de zuikcr-

molen van Kunhao,en brachten aldaer

eenige Portugezen om 't leven, ten

einde de Portugezen in dat gebiet niet

meer zouden opftaen. Zy taften de
Portugezen met zoodanige woede
aen.datde weinige Nederlanders,die

daer by waren, onmoghelijk henzulx

konden beletten. Hier door wierden

de zaken in de Kapitanie van Rio
Grande ook ten beften gereddeC

N t-R È I Z È. i^
gerden , en eindelijk by verdragh ver-

meefterden. Onder andere punten
hield dit verdragh in, dat de Portu-
gezen het leven zouden behouden:
mits dat zy daer by ftil en zonder ge-
weer zouden blijven. Dan naerdien
dit verdragh by cenigen niet onder-
houden wierd , die zich datelijk na
Paraibahy den vyant begaven, zoo
wierden de Tapoyers daer door ver-

bittert, en oordeelclen,dac de Portuge-
zen hunne beloften van zich ftil byde
onzen in Rio Grande te zullen hou-
den , gefchonden en gebroken had-
den.

Dies befloten zy met de Brafilianen

mede van hunne zijde het getroffen

verdragh niet t'onderhouden -.maerde

Portugezen, die aldaer noch waren, te

vermoorden .-gelijk zulxookgefchie*
de: roepende de Brafilianen, dat zy
dat in weerwrake van 50 of 40. van
hun volk deden , die ^ndre Fidal in

Serinbaimy tegen het verdragh, aen de
palliftaden aldaer tirannelijk had laten

worgen.

In dezer voegen wierd de Kapita-
nie van Rio Grande t'eenemael voor
dien tijtgezuivert , uitgezondert eeni-

ge weinigen van de Portugefen , die

het ontvlucht waren.

Voorts wierden de goederen , be-

ftaendemeeft in vee, ten deele by de
Kompagnie, ten deele by de krediteu-

ren van deze Portugefen, aengeftagen
en verorbert. Waerdoor onze Ma*
gazijnen veel ontlaft wierden : zulx
d'onzen , zonder het vleefch en Fann-
ha van daer gekomen, geen raet zou-
den geweten hebben, om die garnifoe-

nen zulken langen tijt t'onderhouden.

Wanneer dan de Portugefen be-
merkten, hoe d'onzen ook in Rio
Grande meefter van het platte landt

bleven, en van daer levens-middelen
totonderhoudt bequamen, hebben zy
tot verfcheide malen troepen der-

waerts gezonden,om zulx te beletten:

maer wierden t'elkens en ieder mael te

rugh gedreven , engedwongen,weder
Van daer trokken de Tapoyers na 'na Taraibatc\^'\]kcny mede nemende

Monpobu, Goyanuy en Toiojy , alle zoo veel heeften, als fy konden opvan-
plaetfen in de Kapitanie van Rio gen
Grande gelegen : alwaer zy de Portu-

gezen, (die in een cirkel ofkring,ront-

om met paliffaden bezet, gefterkt wa-

ren,) beneffens de Brafilianen , bele-

Volgens verklaring van kapitein
stertte

Klaes Klaefz., op den vijftienden der vankrijgs-

zelver maentby den Afl'eflbrWalbeek,
if^Jl*

idoor orde van de Hoogc Raden, on-

V der-
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dervracghf,waren de vier kompagnicn zcnt Portugcfc ingezetenen,beftaende

Nederlanders, die de vyant in de l^er- in zeer vele kompagnien : wacr onder

gea h:id leggen, de naer volgende. meer mulaten als blanken waren. Al

De kornpagnie van hem Klaes her jongmanfchap was van de Zuid

Klaefz., flerk drie en zeftigh koppen : van Htina tot St. Lattrens toe op ont-

waeronder driecn twintighman met boden.Vele waren gewapent met fnap-

fchictgeweer.
l

hanen, die zy van outs hadden, en mee

De kornpagnie van AlexanderBuc- musketten, die zy van den on2,cnver.

holt, fterk drie en veertigh man: waer overt hadden: maer meeftendeel met

onder zes en dcrtigh met Ichiergc- pieken.

Yvecr

.

Dit volk was meefl: een hoop kan al-

De kornpagnie van Anthony,iongft je', die zich op den oorlogh niecver-

doodelijkgequetft , fterk zes en dertig ftond, engewilligh tegen d'onzcn in

waeV onder twee en dertig met het velt wasman
fchietgeweer.

De kornpagnie van Jan de Wit,

fterk veertigh man , doch flecht volk,

en twa'ef met fchietgeweer.

Boven deze kompagnien had de

vyant noth twee kompagnien Neder-

landers in het gebietvan Goyana, als

de kornpagnie van Jorge Pieterfz.

fterk zeventien man, meefl: Piekeniers.

De kolonel van dit volk was Joan
Fernand Vieira: de majoor, «^«r^öwjy

T>ias^ uit de Bahia gekomen.

De voornaemftekapiteincn,die men
mecft achte , waren Sitnon Mendes

,

Domingos Fagiindos , en Johan d'AU
burquerque y beneffens ontrent hon-
dert Brafilianen van Kamaron, die

meeft met halve haken gewapent wa-

De kornpagnie van Z<3 ATowr, fterk
|
ren. Hendrik T)ias had onder zich

negentien man, ook meeft piekeniers.
'

honderten vijftig Negros, met fchoon

In Paraiba waren noch twee kom- 1
fchietgeweer voorzien : met vijftigh

pagnicn, als die van !P;er^ Gfw^r^, Negros van d'onzen. Daer waren ook
fterk negentien man, en meeft alle pie- 1

cenige Tapoyers.

ken: en die van Eduard Versman,

fterk twintigh man : waeronder flechs

een roer was-

Dies die acht kompagnien t'zamen

twee hondcrt feven en vijftigh kop-

penuitmaekrcn. De kolonel daer van

Ieder foldaet genoot des daeghs een
pontvleefch,en wat min als een halve
kan farinha , zonder iet meer.

Een kapitein trok maendelijk hon-
derten twintigh gulden :een vaendrig

tweeen veertigh gulden : een ferjant

wasHooghftraten zelf: de Majoor, een en twintigh gulden: een korporael

Fra7icükola'Ioiir\ gewezene fchepen vijftien gulden, en een foldaet twalef

in Serinhatm , die machtigh tegen de gulden. Doch zy hadden niemant

Nederlanders ingenomen was.

Alle de Nederlanders en andere

volken waren gedwongen, zich onder

te ftellen , en dienft onder den vyant te

nemen : vermits zy wel wiften , dat zy,

by weigering, onder dekièl van na de

Bahia te worden gcvocrr,zoudcn doot

geflagen worden : gelijk tweeen veer-

tigh man , vrye luiden en foldaten , by

den vyant acn de kaep S. Auguftijn be-

komen, en d icn goet quartier toegezeit

was, inhetgaen na de Bahia, by de

zuikermolen Konjau, ontrent Serin-

A<2/w, dootgeftagen waren.

Des vyants macht indeF'ergea be-

ftont in ontrent zeven hondert man
van de Bahia, onder negen kompag-

nien, die alle goet geweer, zoo van

musketten als fnaphanen, hadden.

Daer en boven waren'er noch dui-

als Duitfche kompagnien betaelr. De
foldaten van de Bahia ontfingenjacr-

lix hunne afrekening.

Zy waren toen doende,om een fort-

je met vier punten, en een groot kruir-

huis, tuftrhen Bierbooms zuiker-mo-

Ien,en Ca/a de Sobrado,op te werpen.

Waer van op ieder ten hooghften twee
of drie ftukken zouden kunnen leg-

gen. Hier toe waren acht ftukken van
'Porto Kaho gebracht : waer onder

vijfmetalen.

Aenen om dit fort je lagen alle de
foldaten van de Bahia: iiitgezonderc

de compagnie vzrxjohan de Magahais^

die in de Baretta lagh, en de vier Duit-

fche kompagnicn : te weten ,alle de
Nederlanders in de zuiker-molen van

Bierboom , met de kompagnien van

Pedro Kavalkafiti cnAnthoni lakomo:

en
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en in de zuikermolen de Bntode reft nade Kaepvan St. Anfonio gevoerr,

van de Bahifche foldaten , twee of en had aldaer dienft by de Portugefen
drie kompagnien. D'overige waren genomen; hoewel uit inzicht alleen-

Pomigefen, Mulatcn, ongecrouden, lijk, om daer doorgclegentheit tebe-
die zy van de Zuid hadden mede ge- komen, van weder by d'onzen over re

braght of ontboden.

Deze volken waren ten mecften de-

le mei musketten en fnaphanen voor-

zien , en d'overige met pieken gewa-
pent. Andre Vidal , Joan Fernando

Vieira , en de Majoor Hooghftraten,

onthielden zich in Cafa deSobrado.

De gantlchekrijghmachtbeftont in

ontrent zeshondert koppen,

By de zuikermolen van Joan de

Mendonce lagen diie kompagnien in-

gezetenen : en acnhet huis van Scha-

loopen: gelijk hy byeedeaen Ifaak
Zwcers en Johan Broekhuizen ver-
klaert had.

De Portugezen maektenhem kapi.
tein over een kompagnie Nederlan-
ders, diezichzoo uitdebygeflagene
troepen, als veroverde forten, hadden
moeren onderftellen. Hy wierdtden
dcrtighften van Wijnmaent,cpvoor-
flel van Hooghftraten en Al bert Ger-
ritfz. Wedda ("die met de kolonellen
Vidalenjoan l^ieiradztt over gefpro-

jiiaen Karvalho twee, en twee in de ken hadden) gelaft, om met zeftigh

zuiker-molen Mengao. D'overige la- Nederlanders ,uit de 4. kompagnien,
gen, zoo in de Salinas en Baretta , als die hem dienden , drie nachten te vore
in de ftad 0//«^^ verfpreit. Indezui- aen de Sahnas in een embufcade of
ker-molen van Schot lagheenigh volk laeghe tegaen leggen , en op d'onzen
v^n Kamaron: en in het huis van te paften, of zynioghten overkomen.
Joan Kordero de Mendonje, aen deri-

j

Hem waren vier kompagnien ingeze-

viere^de voorwaght: en in het huis van
1

tenen roegevoeght, die hem in tijt van
LufJelenyHendnk ^ias met zijn volk. noot zouden te hulpe komen , daer op

^ " '
^'

'
' hy zijn hertret zou mogen nemen.

Naerdien dan het beleit van dic
troepen hem toevertrouwt wierd , was
hy,met de voornaemfte Nederlanders,
na het fort de Bruin gaen leggen: waer
doorhygelegentheit kreegh,om zon-
der belet van de vier kompagnien Por-
tugefen, zich, zoo dradedaghaen-
brak, met de zeftigh Nederlanders na
het fort de Bruin door het water te be-
geven, en aen onze zijde over tegaen

:

naerdien al zijn volk daer toe gezint
was.

Dees Klaes Klaefz. wierdt door de
Hooge Raden over dit overgebraght
volk, op zijn verzoek j en belofte van
daer mede goeden dienft aen de kom-
pagnie te zullen doen, als Kapitein en
Commandeur geftelt.

Zoo haeft dit gerucht in 's vyandts
leger quam, wierden datelijk alle d'o-

verige Nederlanders ontwapent, en
daer na alle,met vrouwen en kinderen

,

over lant wegh na de JBahia gezonden,
en doot geflagen,

Den tweeden van Slachtmaent be-

quamen de Hooge Raden fchrijvcn

Inde reduiten van de ftid Oiinda la-

gen, ten dage zijner ovetkomft, niet

meer als zeventien mannen ingezete-

nen.

In Slachtmaent kregen de Hooge
Raden , zoo uit het fchrijven van Pau-

lus de Lignc uit Paraiba^ als uit den
genen,die op het Re^iffquimen over-

Joopen , gewiftic kuntfchap , hoe uit de
Kapitanie van R?ö Grande na Taraiba

400. foldaten getrokken waren : waer

onder 100 van de Bahia , en twee

hondert ingezetenen van Paraiba
waren, om zich over het platte landt

van die Kapitanie mcefter te maken,

often minften het vee daer uit te voe-

ren , en t'hunnen gebruike af te bren-

gen.

Hier op befloten de Hooge Raden
den dertienden der zelver maent, met
goetvinden van den overften Gars-

man,dien toeleghdes vyantstc belet-

ten , en hunne troepen te mogen flaen

ofverjagen-

Den twalefden van Slachtmaent

quam Klaes Klaefx. van Amfterdam,
looptnietvoorhene veerman by d'onzen aen de

f^^''°^^^Kamboa y by de Kaep St. Auguftijn, ' van deLinge van Paraiba ^ van den

*cn over. op het Re^iffoverloopcn. Hy was na ' eerften der zelver maent : waer by hy
het overgaen van de Kaep St. Augu-

!
verwittighde, hoe Andre Fidalindic

ftijn, beneftens d'andere gevangenen,
j
Kapitanie, met twee hondert Soldaten

V 2 was
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was aensjckomcn : als ook, dat Kama- zuikermclen van ^Andre Dias de Fi-

ron ztn^Ti'tri Potty had gefchreven, ^e/>f<^<ï, een groot deel Portugexen,op

om hem mer lljne onderhebbende Bra- Sinte Martcns avont, vergadert: daer

filianen van d'onzcnafce trekken: dat zy met groote woede op invielen, en

Potty te doen gcwcigert,en een fcherp hen alle, beneffens de zoon van Figei-

antwoortdjer op gegeven had. redat en den prieller, die de Miflc

Hier op wierdt by de Hooge Ra- deed , doot floegcn , zonder iemantte

den goet gevonden , aen Pieter 'Potty verfchoonen : behalven een bevallige

twee ftukkcnlijnwacts te zenden, om en fchoone dochter, welker fchoon-

hem des te mcei- tot onzen rtaet te ver- heits glants deze woede en onbezui-

binden. fte menfchen zoodanigh" in d'oogen

Hy fchrcefook van den vierden,dat Ichitterdc , dat zy daer over 'ycrbjeft

het daer noch wel (lont, en de vyandt ftonden, en haer na hunne wijze zoch-

niet op hem ondernomen had: en het ten re vertrooften : dewelke als dul en

fort geheel in befcherming was.
|

razende meende te worden, wanneer

DePortugefen deden in den begin zy haren vaderen andere vrienden in

van den oproer zeer erndelijk door hun bloet zagh verdagen leggen. De o

brieven en beloften aen de Rcgtdo- Brafilianenbraghrcnhier op deburgt

?-w, ofopperhoofden der Brafdianen, van Taraiba, om hacr voor allen Iccc

verzoeken,ten einde zy met hun volk en overlaft re bevrijden,

van donzen zouden afgacn , en by hen Desavonts, den een en twintighften J°'^^f

komen :waer na zy alleenlijk niet heb-
i

van Slachtmaent, trokken d'onzcn, JnTn"'

ben willen luHleren, maerzondcn ook fterk hondenen zedigh Nederhntfe R'"

al de brieven, die hen zo van Kamaron Soldaten , en twee hondert Soldaten,

'

als anderea tocquamcn, gcfloten,zon- !
van het Re§iff, met vaertuigh na de

der die gelezen te hebben, aen de Ho-
(
BvjTraicatty en namen noch dien a-

ge Raden, of aen de opperhoofden i
vont, onder den luitenant van Berge,

hunner onderhoorige plaetfen , op de SchoutHock,deRefidoorofont-

datmenhen nietzoiide verdaghthou- fanger Parauhoba,cti-\:Lr\dexcn wegh
den,alsofzyeenige de minfteondcr-

j

na Kunhao^ om den vyand, die van

ling verftant m"t Kamaron ("die na- Taraiba in de Kapitanie van Rio

hXoztw'xtxw.xdiwPiettr Potty was) of GmWc gekomen was, aen te taften.

met iemantvan desvyantszyde zou- Maerdevyant,verwitrightvand'aen-

den houden.
j

komfte der onzen , had zich uit Kuni'

D'onzcn Sedert zy ook , invoegen voor- hao op zijn voordeel in een morafch

icn"vei"t- noemt, door de Portugefcn tot over- vertrokken,daer niet als een doorgang

^oghf. komen verzoght wierden , hebben zy op was: alwaer hy op d'onzcn, die hem
hen met hun uitvallen zoodanigenaf- zochten te befpringen , op het onver-

breuk door plonderen en dootflaen ge- verzienfte vuur gaf : waer door d'on-

daen, datmcnaen hunne trouwheit in zen eenen doode en cenen gequctftc
i^^^.^

hettockomende niet behoefde te t wij- bcquamen , en onverrichter zake we-

felen. der terugh moften wijken.

Ondertuflchen verftond men op' Voorts namen zy hunnen hertret na

het Regiff, (^uit hetfchrijven van de hetkafteel Keulen, eenfdeels om het

Linge van Paraiha^ van den veertien- ! volk te ververlTchen > en xtw anderen

den van Slachtmaent,^ hoe drie hon- om des vyants voornemen te bclccten,

. dert mannen van d'onzen, metbyftant ten einde hy niet wijder zou mogen in-

vaneenige Brafilianen van Paraiba^
\ breken.

opavontuuruitgegaen waren, enecne Den vierden van Wintcrmaent

parthye van achthondert aengetroffen wiert goet gevonden , het fchip Over-

hadden , die zy , na een lang en fcherp,
i y (Tel en Dogboot de Spreeuw , na de

doch twijffelachtigh gevecht , op de Bahia te laten loopen , om te zien waC

vlucht floegen, en vele ter neder mats fchcpen en vaerruigcn zich aldaerbc-

ten. 1
vonden,om de Hooge Raden daer van

Erafiiia- De Brafilianen , hicr door aenge- te verwittigen, en hun beft te doen,om
rortu^e""^oedight, liepen daer ontrent het lant i m het heen enwcdcrzcilencenigeprij-

fcn döoc. rontom , en vonden eindelijk , in eene zen te maken.

I Den

rruchtc-

loos ii.
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schrij. Den vijfden wierden bv dcHocce

ven der t» j n i • ^
i Xi

XIX. aen ivadcn alle kapireinen en andere ofh-

ilatf n^'
^'^''^" ^^" '^^ Brafilianen ontboden,

bekent C" hen aengezeght, dat de Hooge Ra-
geoiaekt. den met het fchipde Zvvaen een goe-

de parthye kmir , loot , lonten, en an-

der krijghstujgh bekomen hadden:
met byvoegen , dat hen Hooge Raden
gefchrevenwas, dat eerftdacghs een
aenzienlijke vloot ftont te komen.
"Dit: wierd gcdaen, om deBrafihanen
aen te moedigen, en allen t wijflei uit

het hooft tcftellen, van datter geen
fekóers zou komen: gehjk hen de I'or-

tugefen zochten wijs te maken. Hier
over warende Erafihanen verblijt, en
namen aen het zelve hun volk bekent
temaken.

h ?< a"ie
Den vijfden des avondts quam een

dcNidfr- Brafihaen van denvyandtoverloopcnj

zljln doot d'eopondervrageverhaelde, dat alle

gcflagcn. d>:; Nederlanders, door d'ingezetenen,

!

zonder onderfchcid ,doorgeflagen , en
hunnn vrouwen en kmderen tot flaven

gi maekt waren.

Volgens bericht van zekeren] over-

gekomen Neger van Boekholt, kapi-

tein van eene kompagnie Nederlan-
ders, die onderden vyandtdienfl: de-

den, hadden dePortugefen denzelven

kapitein ,uit vreze hy by d'onzen zou
overkomen, vermoort, en allede Ne-
derlanders , die noch in hunnen dienft:

waren , ontwap-rnt , en op wegh na de
Bahia laten ombrengen.

4. Kom- Op den fevenden vanWintcrmacnt,
pip-i'on desjaers feftien hondert vijf en veer-

opgercgt! t'ghj vonden de Hooge Raden raet-

zacm,vierkompagnien vuurroers op
re rechten, zoo uit de nieuwe aenge-

komene roers, 'als uit de genen , die

noch onder de kompagnien waren,

om d:e met gelcgentheit in'tveldt te

kannen brengen: alzoo men van de
vuurroers beter dienfl: als vandcmus-
ketten te verwaghten had. De mus-
ketten wierden onder de Brafilianen

verdeelt.

Hier toe wierdt gebruikt het volk

van den overften Garsman , kapitein

Juriaen Rembargar, kapitein Niklaes

Niklaefz en kapitein Snijder.

Oniuft In Wintcrmaent was zeker Portu.
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aen de Porcugcfcn verkocht, en zy
voor hadden alle na Hollant te vertrek-

ken , en de Brafilianen in handen van
de Portugefcn te Jaten: waerdoorde
Brafilianen geweldig ontroert en onc-
fielf wierden, en groorc moeite maek-
ten

; meenende zulx waertezijn. En
dewijl dees Kafpar Gorifai'ues na het
Rc^ifl' gezonden was, al eer dit tot
kennis van Gafpar Honighhuizen (die

den achten twintighften van Ooghft*
maent tot Commandeur en opper-
hooft der Brafilianen op Itamartka
gekoren was, in plaetfe vanjohan Ly-

1

fl:ry, die by den vyant gevangen zat^
quam , zoo had die daerover groote
moeite, eer hyde Brafilianen kon (lil-

len, en tot rufte brengen. Zoodanige
h(ie ftreken gebruikten dcorgaens de
Portugezen.

Ontrent denzelven tijt trok Jakob
Rahhi^ (volgens fchnjven van den elf-

den van Wintermacndt aen de Hooge
Raden} tachentigh mijlen te lande-
wacrts in na de Tapoyers, om die t'on-

zer hulpe afte brengen. Hy trof ein-

delijk Ojepe, deflicfzoon van koning
Duwy,acn,die hem beloofde,by aldien
die van Siara tot d'onzen wilden
overkomen , zijn beft te zullen doen,
2,00 veel volks t'onfer hulpe afte bren-
gen, als hem moghehjk zou zijn. Ko-
ningJan Duwy zelfken niet afkomen,
uit corzake hy door ziekte veel volks
in de Sartan verloren had.

Des nachts, voor den zeven en Brant-

onder de Qtts.GafbarGonfalves.hydc Brafilia-
Braliliane D ',''.. t /

op itama- ncn op het Gilzmliamarika gevangen
"''»• ingebraght, die den Brafilianen wijs

gemaekt had, dat de Duitfchen hen

twintighflen van Wintermaent, l:iad ['"PP*"

de vyant door een afgezonde Sangada amaendi
^zeker vaertuigh} twee poppen met ^^'^^v^^

vierwerk aen de boeghvan het fchip
^^**^'''

de Zwacn gefchroeft: hetwelk men
om de duiflcrheit niet was gewaer ge-
worden. Maer zoo haell het vier fich

openbaerde, wierdt het datelij k uitge-

goten, zonder eenige fchade te lijden.

Hierop wierdtaen alle fchepen belaft,

zeer fcherpe wacht te houden.
Den dertighften van Wintermacnt ^^ ^"'''^

wierden by twee foldaten den Hogen den!^^""'

Raden twee poppen , totbrandtftich-
'

ting dienende, aengebraght, die zy
over de fchans de Bruin , nevens een
Sangadüy gevonden hadden.

Deze Sangada , des nachts me-
nende over te varen , om de poppen
aenheteen of ander fchip vaft re ma-
ken, was door de fchiltwaght ontdekt,

V 3 dic
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idicdenbrandftichrcrstoeriepjdiedaer nie niet ontzet blijven. Voortsver-

op uit verbacllheit doorliepen, en de maendcndeHoogc Raden hem , alles

Sans^adaen poppen liet ieguen. i te verzorgen , wat tot dierjfte van de

Schriiven B^y brievc van den lacrftcn van Compagnie vereifchtwierdt, enallé

vaaJc Wintcrmaent, ber.ghrede Linge uit noodigeordeteikllen, teneindedie

•VvTnirhet fort Margareta van Ta.aiba van Kapitanievoord'invallen vandenvy-

cOTkgh! den dertighltên, hoc een Neger uit des ant bevrijde, en het fort wel bewaerc

vyants qüartiertcSc.Andries by hem vvicrde, en d'mgezetenen in goede

gekomen was,; die veihaelde, dat de ruft bleven, en zich tot den bouw van

vyant twee groote barken aldaer had
^

hunne landeryen en aenqüeeking van

toegeruft , en fcheutvry voor een roer beftiael moghten begeven

opgeboeit. In ieder berk meende de

vyanc driehondert mannen te ftellen,

om door het quartier van Pieter Pottj^

opperhoofc der Brafilianen, te breken,

en dan voort re lande aen te taften.

Kameron\\-xA ontrent dx'ic weken in

Taraiha ,
(die zich fed :rt meeft aldaer

onthicldj gewceft , en geboden. De
want was aldaer vijftien of zeftien

Den twalefden quam van Paraiba
op het Re^iftTieter Duinkerken , met
dekaravelle Hamel , om uit kruiftèn

te gaen, óiQ brieven van de Linge,

opperhooft van het fort Margareta
aldaer, van den elfden mede braght.

De Lmge zond met de zelfde karave!- stecnhu!-

leeenen Picter Steenhuizen over , die zen loopt

van den vyant overgekomen was, en

kompagnien ftcrk. Ook begon hen zich aldaer by hem opgehouden en

leeftoght t'ontbreken , en waren vele gedient had. Dochalzoo hy bcmerk-

zieken onder hen, noch hadden ook te, datde Portugezen alle Nederlan-

geen volk meer m de Kapitanie, van ders dootfloegen, was hy het met de

tot d'on-

zcn over.

Rto Grande.

Denfeften vanLoumaent, desjiers

vlucht ontkomen. »_

Voorts verhaelde dces Steenhuizen Verhadt

Zijn bc-

richt-

Ichritc.

Bas trekt zefticn hondcrt zescnveertigh,ging
j

aen de Hooge Raden, dat Kamaron H^geRa-

bacnTio ^^ Hooge Kaet Pieter Janfz. Bas, uit met vijf hondett wel geweerde man- den des

eunV° laft van de Hoge en geheime Raden, i

nenuit Paraibanz. Rto Grande geto-^y^'U^g^^

met de'karavellen Lichthart en Re-
i

gen was, om aldaer zich Van het platte tocftant.

ciff, als ookdebark de Blauwe Boer, lantmeefter te maken, en d'onzen te

na de Kipitanien van Paraiba en Rio
j

beletten, dat zy vandaer gene heeften

Grande t'zeil. |
of farinha zouden bekomen. Hy zei-

dc ook ,dat by den vyandt gebrek vari

vlecfch, oly , wijn , en andere behoef-

tigheden was , en dat d'mgezetenen

eikanderen inbeeldeden, dat d'onzèn,

door gebrek van lijfcoght, eerlange de
forten zouden moeten verlaten, en die
in handen der Portugefen geven. Al
het welk ook de Lmgehy brievevan

den tienden den hogen Raden verwit-

tighde.

Over dit fchrij ven van de Lihge en Daerovet

bericht van Steenhuizen, wierdt den ^^j^^^^^'j

dertienden van Loumaent byde Ho- gen.

ge Raden Dirk Hamel , Bulleftraten,

Hy was, volgens zijn berichtfchrifr,

gelaft, te ^Parüiba gekomen, m-:t het

opperhooft de Linge te beraetftagen en

overleggen nopende de fortificatie van

de forten en fchanflien der Brafilianen

quarrieren, om dien aengaende zoo-

danigh befluit met d'aldacr zijnde of-

ficieren te nemen , dat dezelve tegen

alle aenvallen des vyants moghten ver-

zekert zijn.

Wanneer hy daer niet wijders te

verrichten had , zou hy op het fpoe-

dighfte na Rio Grande voortgaen

:

waer tos dic affending eigentlijk ftrek-

tc. Ook zou hy bericht op alle gele-
j

bcneffensden Aftêflbr WalbcekjOVer-

gentheitvandieKapitanicncmen, en ' fte luitenant Garsman ,Ractsvelt, de

inzonderheitwatgoedcren , zoo wel
j

With , Ahich, Volbergen, en Lems,
roerende als onroerende, van Portuge-

fen,door die ontftane onrufte en revol-

te,aen de kompagnie vervallen waren,

enalle naerftigheit laten aenwenden,

datde vcrduiftcrdc en ontroofde goe-

deren wederom te voorfchijn mogh-
ten gebraght worden,en der Compag-

ernftelijk beraetflaeght en befloten

wantzy zeer wel bevroeden, indien de
vyant meeftcr van het platte landt van

RioGrandewicrd, en den onzen ver-

hinderde, dat xy zich van 't vee en

defarinha-velden der Kapitanie niet

langer dienen konden,hen 2ulx,in die

on-
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ByflïtU

na Rio
Grande

gezon-

den.

ZEE- ch t
ongelegen tlieit van rijt (^daer zy op
hccRecif, op het cihnt Itar/tarika en
Paraiba doox den vyant belegert wa-
ren, en niet als daer alleen een vrycn

uitgang te lande hadden) in de befcher-

mingcn verdediging van Nedcrlants
Brafil,en afwaghting van de beloofde

fekoerfenuit hetvaderlant, tenaller-

hooghften fchadelijk zou zijn,

Hieropwiertdanvoorgeftelt, op
wat wijze, 'rzyby wegevandiverfie,

of zending van fekoers , men zulx zou
mogen tegengaen ,enden vyandt van
dit zijn voornemen verftckcn.

Dewijl nu de vyant zich ontrent het

K.e(^ifihaMarika en Paraiba zoo fterk

bevond, dat, zonderden gantfchen

ftaetvanNecrIantfch Brafil in gevaer

te ftclien, daer op niett'ondcrnemen

viel , zoo wierdt by de Vergadering,

na alles wel overwogen te hebben,

voor 't beften raetzaenift ingezien, om
buiten zoodanig gevaer de Kapitanie

van Rio Grande te mogen byftaen ,en

zich in de bezitting defTelfs als noch

te bcfchermen, Dortmontoppcrhoofc
van Itamarika^ aen re fchrijven, dat hy
in allen fpoet , met de toegezonde bar-

ken , van Itamarika na Rio Grande ,

onder het gebiet van den luitenant

Weideren , zeftigh foldatcn en hon-

dertBrafilianen zou afvaerdigen.

Desgelijx wiertaendeLinge, op-

perhooft in 't fort Margareta te Parai-

haf belaft, dat hy gelijk getal van Sol-

Baten en Brafilianen, onderden luite-

nant Bransma , van Paraiba na Rio
Grande zou zenden , om zich aldaer te

vereenigen mee de macht , die zich al-

daer reeds bevond,en alzoo des vyants

voornemen te mogen tegen gaen en

fluiten.

Men vertroude dezelve gezaemde
maght beftandigh te zijn, om zulx te

zullen kunnen uitwerken : en dat het

derven van dat volk op het eilant Ita-

marika en de forten van Paraiba,zon-

der gevaer dier plaetfen, voor dien tijt

zou kunnen gefchieden.

Deze vercenighde krijghs-macht,

fterk hondert en twintigh foldaten,cn

tweehondert Brafilianen , zeilde den
negentienden met een galjoot en twee
berken na Rio Grande.

Schrijven By bricve van den vijftienden ver-
vanDort- wittighdcn Dortmont en den kora-

lumarika mandeuf Willem Lambertfz,, hoe zy

A N T-R E I Z E. i^^

'j
een troep van zeftigh Soldaten en hon-
dert Brafilianen hadden uitgezonden,

die tot inde AldeahyOuhoUy en van
daer op de zuikermolen Arraripc^ wa-
ren geweeft : maer hadden nergens ee-

nige vyants troepen gevonden, alzoo
alles in dien hoek by hem verlaten was.

Doch was hier en daer een fchoot uit

de boftehen op hun gedaen. AI dus wa-
ren zy over Ta^afima weer op Itama-
rika gekomen.

Uit hetlchrijven van deLingevz.n

den twee en twintighften j uit het fort

Margareta 'xnParaiba^ kregen de Ho-
ge Raden bericht, hoe de Refidoor
Pieter Potty, met hondert en vijftigh

Brafilianen , den vyant, fterk over de
vier hondert man,m d'Aldea Magreb.
*^^ ontmoet was, en zooaengetafthad,
dat zy hem op de v lucht gebraght had-

de, met achterlaten van overde twin-

tigh dooden. Ook had hy menigh-
te van gequetften bekomen ,daer van
d'onzen met als eenen Brafiliacn ge-

que ft was.

Den negen en twintighften werdt
by de Hooge Raden, Hendrik Hamel
en BuUeftrate, befloten, de fchepen
Elias, Oranje-boom, Deventer,Om-
landia, en de Zwacn, buiten op de rede

te brengen, ten einde, ofde vyant mee
eenige fchepen afquam, zich van de-
zelve te mogen dienen.

..

Om die khepen te bemanncn,wicrt
befloten, de helft van de boflchieters

van 't lant uit alle forten op te lichten.

5^/ (^volgens zijn fchrijven uit het

kafteelKeulen, in Rio Grande-^ van den
drie en twintighften van Loumaent,
aen de Hooge en geheime Raden} had
door het harde weer zijn volk in Kun-
hao niet kunnen landen, om het met
de troep onder kapitein Reiobergh
te doen vereenigen : dies hy voort na
Peringi was geloopen , alvvaer hy den
veertienden en vijftienden der zelvcr

maent al het volk te lande had doen
zetten.

Ondertuftchen was Kamaron van
boven door de Matta gebroken , en

; had zich in C^lompahon en in het huis

vanHenrikvan Hamme met fijne troe-

pen ter neer gcflagen , om den onzen
het vee, farinha-roflenen vordere ge-
rieven t'ontzcrten. Hy had verrcheide

van ons volk, zoo vrouwen als man-
nen , onverziens in hunne fazendas

bver-

Necrfje»

der 1'or-

tugcfeii.

Schepen

op de ree

gcbraghc.

Bjsver-

%vittighc

den Ho-
gen Rade
zi;n we-
dervaren.

En des

vy.iiit»bc-

drijf m
Rio

Grande.
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overvallen en doorgeflagen. Deflelfs ftant der onzen , en d'onzen van dagh
troepen beftonden uit vierhondert totdagh hulpc uic het Vaderlandt te

blanken, vier hondert Brafilianen , en verwachten hadden, zoo wiert by hen

tachcntigh Tapoyers , die tor hooft gcoordeclt , datmen dcnftaetvan Ne-
Antonïojakomo Beferro hadden. derlants Brafil met ontijdige progref-

D'onzcn brachten hun macht, bc-
! fen en acnflagcn niet diende in de

ftaendein ontrent looo. mannen, Bra-

fihanen en Tapoyers , aen het huis van

JanLejtan Naverro^ by een, en namen
den drieentwintigftcnhun wegh der-

waarts, om den vyandt te flaen,ende zichtigheit aen te bevelen, om" onze
'

Kapitanie van Rio Grande te bevrij-

den,

Jakob Rabbi , en de zoonen van ko-

ning Jan ©«ze-f^, met zeftigh Tapo-

yers, waren op den negentienden aen

het kalleel Keulen gekomen. Ook
trokken alle dagen noch meer Tapo-
'yers daer voorby , tot byftant van de

onzen.

Voorts verzocht ^««/voorraet van

leeftocht , alzoo daer groote fleete in

de eetwaren was : naerdicn onder het

waeghfchalc te (lellen.

. Dies befloten zy, Bas en de hoof-

den,dien het beleit van de troepen ver-

trouwt was , op 't hor ghfte de voor-

maghtniet te zeer in gevaer te (lellen,

en zich liever te laten; vergenoegen,

met de bevrijding van de Kapitanie

van Rio Gï'ande^zh voorder na ''Parai-

/7/ztegaen ,en alies^ in de waeghfchael

te (lellen.

. Dtw dertighften van Lentemaent overft»

wiert by de Hooge en geheime Raden G^J'S'^an

d'overfte Garsman in een berk met Gnnd°

Soldaten na de Kapitanie van iJ/i? gezonden

Grd«^^ afgevaerdight, om aldaer,vol.[°her-'

genszijn bcright-(chrift,te vernemen, ming.

kafteel meer dan vijftien hondert zie- 1 offich weerom ecnigevyantlijke trce-

len gelogcert waren : want alle oude
j

pen in die Kapitanie bevonden, waer

terplaetfe zich die onthielden, wat
(terkrecn hun voornemen was.

Voorders luide zijn beright-fchrift

aldus.

Na hy daer van kennis bekomen
had, zou hy , zoo veel moghelijk was,

en met d'aldaer aenwezende machc
kon te wege brengen, orde flcllcn , dat

de vyant in zijn voornemen mocht ge-

(tut worden. Doch zoo hy daer toe

mannen, vrouwen, en kinderen der

Brafilianen warendervvaerts geweken.

Hy fchrcefook om geit, krijghstuigh,

lijnwaet en ftoffen , tot vercering voor

de Brafilianen en Tapoyers : al het

welk, bene(Fens eenigh root laken,

ook de Hoge Raden befloten dervvaens

te zenden. _
®

HooeUa- Macr alzoo de Hooge en geheime

den'racts- Raden vermoeden, dat de vyantonze
P'^S'^"'°^ macht in de Kapitanie van RioGrande

[

genegenoeghxame macht byderhand

bevrijden nict 2.0U afwaghteu , maer zich weder 1 had , zou hy den Hogen Raden date-
vanRio na !P<2r/2//7ï bcgeven , zoo overlciden

I
lijk daer beright van zenden, opdat

i'.iraibi zy met eikanderen, op den negen en ' zy in allen haeft zoodanigh lèkoers
zaïzoe- twintighften vanLoumaenr,zeerern-

tt krijgen ftclijk, ofhct geraetzacm zou zijn, den

vyandt, indien hy door d'onzen gefla-

aen hem zouden mogen afveerdigen,

als totbcfcherming van die Kapitanie

vereifcht wiert. OndertuHdien was
gen was, of van zelfde Kapitanie van i

hy gelaft, allen yver en naerftighcitacn

Rio Grande verliet , met alle macht in

de Kapitanie van Taraiba te. vervol-

gen, om proevete nemen, ofmen ook
die Kapitanie zou kunnen wederkrij-

gen.

Maer aengezien zy de gelegcnthcit

van onze macht zoodanigh bevonden,

darvanhetRe^ifnochvan Itamarika,

noch van Paraiba, buiten ooghfchij ne-

lijk gevaer,geen volk kongemift wor-

den , om de troepe , die te velde was,

te verfterkcn: dat in tegendeel de vy-

ant middel had, om uit alle quartieren

te wenden, om den vyandt zoo lange

op re houden , dat tot den zelvcn fe-

koerfen moghten by komen.
Byaldien nu t' zijner aenkom fte de

vyandt reeds zoo fterkendiep in die

Kapitanie was, dat'er geen middel
zou zijn, om zijn voornemen tegen te

gaen, en men genootzackt zou zijn»

den vyant het platte lant dier Kapita-

nie te laten vermeefteren , zoo wierdc

Garsman ten hooghftcn bclaftenaen-.

bevolen , de befchcrming van het forc

Keulen, en de behoudenis van de Bra-

na Paraiba volk te (lieren, tot tegen-
[
filianen , niet hunne vrouwen en kin-

deren.
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dferen, dat die in aller maniere voor
|

vervolgen. Doch daer over wiert by
des vyams overval moghten bevrijdt

|

cieHooge Raden bcraetfiaeght, en de
zijn.

I

zake noch eenige dagen in beraet ge-
En alzoo't in generlei maniere dien- houden , ter rijt toe zy nader fchrijven

fligh zou iijn , by aldien de vyandt van Bas bekomen zouden,
moghtc voorhebben hetkafteel Keu- i Op den zevenden van Sprokkel- Schepen

lenaen te taften, d.u hydeBrafiliancn ' macnt vviertbyde Hoge Raden, rtet""
'""'''*

met hunne vrouwen en kinderen daer
i

goetvindcn van den Luitenant Admr-io'nden.
inliet befluiten, om dat de lijfcoght rael Lichthart, bcfloten, de fcliepen

voor2.ulkengrootemenighte niet lang :
Hollandia endeZwaen, methetjachc

genoegh zoude kunnen toereiken, de Vlnght, en de karavellcn Hamel,
Bulleftraten en Lichthart, uit kruiiTen

op den vyant te zenden.

De Linge verwittighde by brieven Tijding

van den elfden van Sprokkclmaent, "" ^»"

uit het fort Margareta,in Paraiba,de"'
*'

Hoge Raden , hoe een Neger by hem
overgekomen was, die verklaerde ,dac
Katnaron met alle zijne maght zich in

deflad Taraiba bevond, met voorne-
men van onze forten aldaeraen te ta-

ften. Waer op hy verzocht , datheC
volk hem wederom mocht toegezon-
den worden.

Hierop wiert datelijkby de Hooge

zoo wiert acnde zorge van Garsman
bevolen ,in zoodanigen geval dezelve

tijdelijk van dacr te verzenden na zoo-

danige plactfen , daer zy z,ich buiten

merkelijk gevacrvandenvyand ecni-

gentijtkondencrneren. Waer toe by

de Hooge Raden klein Siara , of een

andere bequamer oort voorgeflagen

wierd.

In het wederkeeren na het Reciff

was hy gelaft, (hy aldien zonder ver-

let kon gcfchieden^ Paraiba en Ita-

tnar'tka te bezoeken en aen te doen, en

kenniiïe te nemen uit de opperhoof-

den dier plaetfen, van den toeftant der

zclver, met een de forten en hunne ge-

iegcntheden te bezichtigen, om tzijner

wederkomfte den Hoogen Raden te

gelijk daer ran beright te doen.

Volgens fchrijven van Bas van den

30. van Loumaent , uit het fort Keu-
len, hadden de troepen van kapitein

Reimbachop den vyant,die van Mum-

Raden geantwonrt , en met een berk
toegezonden, het geen vereifcht wiert.

Met een berk van Rio Grandevtr-
wittighdedeHoge R aet .fi<?^ de hoge
Raden Hamel en Bulieftraten, hoc
hy zich noch met zijne troepen by het
huis van Jan Leftan bevond , en allen
vlijt acnwende , om aldaer den zelven
allen nodigen onderhoudt te verfchaf-

fcn.

Dat ookde vyandt noch in xJMom^
guapfc lagh,en alle toegangen geftopt

Grande

gedaen

^abou na Kunhao geweken was, al-

daer op 't eilant in de moeras , zes tref

y^ f.felijkeaenvallengedaenjzondereven-

feaeimi- wel zijne befchanfing te kunnen over-
j

had. Voorts had hy veVfcheide Bra'fi-

den vyant
^eldigen. D'onzen kregen in dieaen- lianen op kuntfchap uitgezonden, om

in Rio vallen ontrent de hondert dooden en de rechte gelegentUeit van den vyant
gequetften , en begaven zich weer ge- 1 te vernemen.

zamenthjk, (alzoo zy geen voordeel ;
Den zeventienden van Sprokkel-

op den vyant zagen te doen) na het huis! macntwiert byde Hoge Raden goet
van Johan Leftan, om aldaer zich van

;

gevonden, het fchip de Zwaen, en ka-
farinha en vleefch te voorzien : doch

'
ravel Bulieftraten uitkruiflen op den

7.y konden aldaer zecrqualijknoodi-i vyant te zenden,

ge leeftocht bekomen : maer moften Den achtienden ging hetjaght de
zich, door behulpvan twee netten, Vlucht,enden twintighftenhetfchip^

meeft met viftfchen erneren. Onder- Hollandia uit kruiflen. Ook wiert ten
tuflchen wasdc vyandt yNZZxxaVarai- zelven dage het fchipOveryftll gelaft

ha geweken. Acht en twintigh ge- in zee te gaen, om tot Taraibao^ den
quetften wierden in de karavelle brantwacht te leggen.

Lichthart na het Reyiff^gevoert.
|

Den een en twintighftenontfingen Schrijvea

Voorts ver2,ocht Bas aen de Hoge de Hoge Raden , Hamel en BuUcftra- '''^"

f*
en geheime Raden verfch volk en

1

ten, fchrijven van de Linge uit hetfort at'iï^de

krijghstuigh , om het werk te mogen
j

Margarera, van den achtienden der '^°°e

hervatten, en den vyant in Taraibatc\ zelvcrmaenr, hoe hy niet vordcrs vooc
^'^"*"

' X dien
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dicntijt vanden vyant vernomen had,

maer wenfchre zijn volk, nzRio Gran-

<?'é'uirgczondtn, wederom te hebben,

om des te beter zij ne forten tegen alle

acnvallen des vyants te mogen be-

fchermen.

Veltfog- Den vier en twintighften wierden
tender ccnigc Soldaten onder, kapitein Kil-

liaen Snijder, en Klaes KlaeCz., uitge-

zonden, omeenige gevangenen te be-

komen , die zich ontrcot lïcr eilandt

van de Barctte onthielden. Doch zy

quamcnden zesentwinrighftcnwccr

op het Re^if, en hadden Hechs vier

mannen van verre gezien.

Een ander troep.die ontrent de ftad

Olindawasgeweeft, en gelegen aen

éc Bracco de St.JagOy hadden nie-

mantaldaer kunnen acntrcffen. Doch
op het afkomen , als zy ontrent de re-

duit de Bruyn waren, had de vyandt

zich op het Landt het Re^ifï" vertoont,

hoewel niet acngevangcn : dies deze

troep ook on verrichter zake wederom
keerde.

Den zeven en twintighftcn van

Loumaenc, des avonts, vertoonde de

vyant zich fterk in de SaUrias: wacr op

uit het fort de Bruin verfcheidefcheu-

ten gedaen wierden. Dan hy ging van

daer , zonder iet te beftaen

Trding Ondertudchen waren drie barken
van Pa- met volk uit Rio Grande te 'Paraiba

*' aengekomen : het welk de Lingc den

Hogen Raden by brieve van dcnttwec-

den van Lentemacnt vcrwittighde; en

hoed*overigc koppen, tot vijfhondert

tQe,metPieter Bas alle uuren ftonden

teverwaghten.

Hy Ichreef ook den Hoogen Raden
aen , dat hy genen vyandt vernomen

had,als dat een groote troep in d^Aldea

ofdorp Magarebbe^ in eene lage zou-

de leggen : derwaerts hy hondert en

twintigh Soldaten en hondert Brafi-

lianen na toegezonden had, om die op
teflaien,en ecnige gevangen te nemen.

Op den vierden van Maert quam
de Hoge Ract Bas met het volk, fterk

500. koppen, weer op het Re^ifF, dat

van daer na Kio Grande gezonden
was. Hy deed den vijfden verflagh aen

deHooge Raden van al hetgeen zich

toegedragen had.

Des nachts voor den negenden

vertoonde de vyandt zich by het

fort Prins Willem , iï\ drie croepcn, en

A £ R D I G E
fchooc uit musketten verfcheide fcho-

ten, die by d'onzen van het fort beant-

woort wierden. Doch op het loflcn

van het gefchut trok hy aenftunis

af.

Tenzelven dage wierdteen troep
schei^-

van vijftigh man uitgezonden , onder mmfe.

denjluitcnanc Mos, omkuntfchap te ^^"^
bekomen. Zy wierden door twee kom- anc

pagnien van den vyandt acngezocht,

daer tegen zyecncn langen tijtfchcr-

mutfelden, en weken zonder fchadc

onder hecfortWaerdenburgh. De vy-

ant nam , zoo haeft onder hem mee ge-

fchut gefchooten wierd , de wijk.

By brieve van den acht ften vcrwit-

tighde de Linge de Hooge Raden uit

het fort Margareta, in Paraiba , hoc de

vyandt in Rio Grande, op de vijfden

ons volk zooverre uitgelokt had, dat

hy hen eindehjk met alle macht te voet

en te pacrde omcingelde. De lieutc-

nanc Jan de Wacl , die den vyant mcr
zijne byhebbende foldaten, ten getale

van acht en vcertigh, te verre en te

wanordendijk vervolght had, was
metdertighman komen te fneu velen

:

hoewel de vyandt ( volgens bericht

van eenen neger, die in het gevecht tot

de onzen quam overloopcn) mede ve-

le dooden en gcqueflen gekregen had.

Kamaron^ Atidre VidalyZ^ meer Bahi-

fche krijghjbcvelhebberen , hadden
zich by dit gevecht bevonden.

Ten zelvcn tijde overvielen vijftien

Brafilianen ineen flerkte, gcnaemc
7^d;/>^^«, leggende zeven uuren boven
Igaraku , vijf mannen , zes vrouwen,
en achtien kinderen , en floegen dic

doot.

Ondertuflthcn warende Tapoycrs Tapnyet*

uitdcKapitanievan R/o Grande (die '«titc»

jaerlix in Zomcrmaent , eenige hon- Grand"»

dert fterk uit het gebcrghce , vol- n^hun

gens gewoonte, afquamcn ,) weder na
"*

hun lant vertrokken. Zy hadden alle

peerden en merricn,die konden wegh.

krijgen,mede genomen, uit vre-'e va»
doorden regen-tijt overvallen te wor-
den. Zy deden grote fchadc aen hci

vee. Dies het meer dan tijt was,dat zy
van daer vertrokken , ten einde ons

garnifoen haer onderhout aldaer noch
bekomen niochr.

Des nachts, voor den negenden van

Lentemaent, vertoonde de vyandt

zich by het forc Prms Willem in drie

troepen.

I
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troepen } fchictendc met musketten
|

ioxtSAfogados^ en gaf vief daer op.

verfcheidechargien, die by d'onzen Doch trok op dicrgeüjk antwoort af.

Beract-

n.iging

of men
Volk zal

kunnen

jn 't velt

brengen.

van het fort beantwoort wierden.

Doch zoo haeft met grof gefchutge-

lchootenwiertjtrokkenzy af.

Alzoohcr gebrek van lijftoght ^\^

van het Re<^iiV'hoe langer hoe meer
drukre, zoo wierd, om de Magazij-

nen van deBraHlianen (^dieecn magh-
tigh groot getal uitmaekten} t'ont-

laften, den zeilen van Lenremaent

by de Hooge Raden beflooten, de
op ontbodene Brafilianen van Rio
Grande , met ccn kompagnic v uur-

roers , na het cilandt Itamarika te

zenden, om aldaer farinha-wortelen

te trekken.

Ontrent den zclven tijdt fton-

WambaiS

Des avonrs tuflchen negen en tien

uuren deed de vyanteenen aenval op l^nnlt

het houten wambaiSj (^dac zeer fterkh^houte

verzien, en tot bevryding van de vlak-

te, tufTchen de vijfhoek, en d^Jfoga-
<^^/gemaekt wassen duurde die tot

een uur toe \n de nacht.

De vyandt hieuw op verlcheide

plaetfendepalliiladen af,en trachte te

ondergraven, en met droogh riet op
twee hoeken het zelve werk acn brandt
te werpen: hoewel vruchteloos.

Hier op week de vyanc af, met ach-

terlaten van eenige dpodcn , zoo Por-

tugefen, Mularcn, alsNcgers. Aen
onze zijde bleven twee , en waren vier

den de Majoors Bayert en /'//?öö;',
;

ofvijfgequeft:waer onder deluifcnant

ter vergadering van de Hooge Raden, '

Kafpar Ferdinandes van Grcl^dietwee

binnen, en vertoonden , hoe hen ter !

gevaerlijke wonden kreeg.

ooren gekomen was, dat onder de I
Des morgens wiert orde geftelt, om

burgejye, onder andere redenen,om- 1
depalifladcn te vernieuwen, en noch

gingen, dat de Soldaten wel in het velt
i

een ry palifladen dacr buiten te (tellen,

zouden kunnen gaen , en zy de forten i
en tufTchen beide met voetangels te be-

bewaren: waer toe door den Luitenant ftrooien.

Admirael Lichthart drie hondert man-
nenaengeboden waren. Dochdathet
aen hun yver en vlijt zou fchortcn en i

ba uit .S/^rrf, medebrengende zesBra

Den zeventienden kregen de Hoo-Ty<Jing

ge Raden beriahr met de bark Parai- *'^ ^*'''

haperen. Dieshalve quamen z.y hun
Bcndienftaenbieden,om in het velt te

gaen, met de kleine macht, die zoude

kunnen uitgemaekt,cn uitde garnifoe.

filianen , met tijding, hoe de overige

Brafilianen zich van Siara na Kom-
mefi begeven hadden, eo na Rio Gr<e»-

^^ niet wilden afkomen, uit vreze men
ren gelight worden. Hoewel zy zei- over hen wrake mochte nemen , we-
den by het befluit te blijven voor wei- !

gens het vermoorden, voorhene acn
nige dagen gegeven : te weten, dat het

\
d'onzen gepleeght.

niet als met groot gevaer vermengt i Met dezelve bark vcrwittighde de

was, doordiende macht , die men in Linge van den veertienden der zelvct

het velt kon brengen, zeer klein zou maent : hoe de vyant zich te dier tijde

zijn, en evenwel daer door geen lijf- zeer fterk ontrent het Noorder forc

tocht in hetmagazijn zou komen.Hier gehouden had , en toen weaerom ver-

op wiert de Lieutenant Admirael bin- '
trokken was : hoewel hy niet wift ofna

nen ontboden en gehoort : die zeide, Rio Grande ofna S.Andries. De twee

niet te weten oit aen iemantgezeidt te 1
hondert Brafilianen van Itamarika en

hebben, dathy eenigh volk zonde Rio Grande h:iói\iy nochby zich, en
kon nen uitmaken : alzoode fchepen I verzocht orde van de Hooge Raden,
zoo niet gemant waren, om eenigh wat hy met hen doen zou.

volk daer van te kunnen vermiflen. De vyandt had de farinha-velden

Vy,nt Des nachts, voorden dertienden
j

van de Brafilianen in dAldeas Ma*
vertoont yan Lentcmaent, vcrtoondcde vyaudt /Vr^^^^ en andere uitgerocit, en ge-

trent° het
^'^'^ ^^" ^^ reduit de Bruin , zooop de heel bedorven. Dies de Brafilianen

Reciff. overzyde van de reviere, als op den
j

uit onze Magazijnen voortaen zou-

dijk, tot aen het gerecht, en gaf van den moeten onderhouden worden,

dacr dapper met musketten en hack- Waerom hy de ftaet van het magazijn

ken vier: dochtrokaf, op het loflieuj overzond, en verzoght vooral, met
vanhetgrofgefchutuitde reduit. j wijn en olie te mogen voorzien wor-

Hy vertoonde zichook rontom het] dên.

X 2 liiet



Tijdinj»

endrieamenolic, een vac erweten,

kriji;lis.behüefren.

Voorts wicrdt de Lingc belafl:, de

Farinha-

\Torteleii

by, den
.Adoiirael

Lichthart

gchaelt.

Schepen

'Jiciltiuf-

fen ge-

bonden.

i€4. G E D E N K W A E R D I G E
Hier van wierdt Dortmont, opper- byeentebrengen,endienadcKapitJl-

hoofc op Itamarika , kennis gegeven, nie van Parawa at te voeren,

en voorts na Itamarika in gereden Op de aenkomfte van d'overftc

gelde duizcnc gulden , en eenigh oor- Garsman was, (^volgens zijn fchrijven vancats»

lüglistiiioh gezonden.
!

van den vierden van Grasmaent aen R.Granje

JVIen zond ook duizent gulden na deHooge Raden, ^ de vyandc reeds

Paraiba aen de Linge, vijfen twintig uit de Kapitanie van Rio Grande ver-

vaten meel, een vat gort, een vat wijn, trokken, en hadeenige beeften mede
genomen , zonder op d'onzen iet te

ondernemen.

D'onzen lagen noch te dier tijde

BrafiüanenjVan Rio Grande gekomen, met dertigh of vccrtigh Soldaten , en
wederom daer na toe te zenden , om twee of drie hondercBrafilianen, aen

die Kapitanie voor overval van den het huis van yoban Leflany omophct
vyant te bevryden,en allen vlijt aen te doen van den vyant te letten,

wenden , om kuntfchap te bekomen,
!

Ten zelven tijde, (volgens fchrijven

ofde vyant na Rio Grande vertrokken van de Linge} onthield de vyant zich

was, en dan ordeteftellen, dat zijn ontrent de forten vanTaraii/a y en

voornemen mocht tegen gcgaen wor. maekte nu en dan eenigh alarm, zon-

den,
I

der iet aen te taften. Maernaderhant
Ondertuflchen was de Luitenant liet hy d'onzen, ontrent die forten, on-

Admirael Lichthart (volgens fchrij- gemoeit , en vond in het begin van

ven van den een eniwjntighften aen Zomermaent, geen vyandt zich aldaer

de Hoge RadenJ met de Soldaten en meer.

Brafilianen van het eilant Itamanka Des jaers zcfticn hondert zes en J*'^"l|'

na het Noorder gat gezeik, en aldaer veertigh, des middernachts voorden joor-

de riviere opgeloopen, en had op het 5- April, wicrdt Jakob Rabbi door fi-hoten.

eilandt Tapefoque een grootc parihye 'beleit van den Overllen Luitenant

van Mandioka-wortel bekomen , die :
Garsman, ontrent Votof^ ydrit uuren

ontrent acht hondert Alquer farinha
\

van heckafteel Potofii nieü verre van
zouden uitleveren. Deze Mandioka het huis vaneenenJan Mullerfby wien

wiert door hem na het eilant //^f«^r/- |hy dien zelven avont met Garsman
i^ii gebr3chr,en onderde Brafilianen en

;

vcrgaft was3 bedekter wijze aenge-

anderen verdeelt, omalzoo de maga- '• troffen , en met twee' kogels van hcc

zijnen te ftrekken. i peert dootgelchoten.

Den dertighften van Lentemaent Lang had Rabbi voor dit ongeluk

wierdt, met goetdunken en raet van gevreeft:waeromhy in bedenken was,

den Admirael Lichthart, bcfloten, (volgens zijn eigen zeggen aen ver-

voorde Ba hia de volgende fchepen te fcheide luiden} uit de Kapitanie vari

laten kruiden : als Vlilfingen , Ter Rio Grande te fcheiden, en zich by

Veer, en dcjachten Ha(êwint,Heem- dcTapoyers t'onthouden , om hetgc*

ftec. Spreeuw, en Bulleftrate.
j
vaer t'ontgaen.

Desgelijx wiert den zeften van! Dezezake wiert byde HoogeRa-
Grasmaent befloten,de karavellen Ha- den zeer qualijk opgenomen , en van

mei, Lichthart , beneven de fchepen de zeer quadcn gevolge geacht : itaerdien

Zwaen,SouteIande en de Vlucht,voor zy vreefden, dat daer door alle de vol-

de KacpSt Auguftijn en daer ontrent jken der Tapoyers (dewijl zy dezen

te laten kruilïèn, óxc den tienden in zee Jakob Rabbi in zeer hoogcn achting en

liepen. voor hunnen patroon hielden} wel

Den een en dertighften van Lente- 1 licht tegen onzen ftaet mochten

maent kregen deHooge Raden fchrij- verbittert worden: alsook dat de
Brafilianen hun wel onvernoeghc

mochten toonen : dewijl zijne vrouw
een Brafialin was, en men haer ten min-

fte niet had laten behouden , het geen
hy met de doot ontruimt had.

Hierover wierc Garsman , doorbe-
1 vel

I

ven van den vijf en twintighften der

zelver maent uit Rio Grande , hoe

Pattlo da Kiinha en Kamaron met
acht hondert koppen, waer onder drie

hondert met vuur-gewcer , zich in

Kunhao bevonden,om aldaer bccften
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Vel van den Hogen Raedt vanJuftitie

en Finantie, den vier en tvvintighften

van Grasmaent in verzekering geno-

men , en op het fchip HoUandia ge-

braghr.

Ondertufïchcn zou de Majoor 5^-
yert by voonaetdeplaecfe van Gars-

manwaerncmen.
Decs Jakob Rabbi was voorhen e

gccoraraittcerr, om onder de Tapo
yers re verkeeren, en by copiminievan

hare Ho: Mo:, zijne Hoogh: en bydc
Compagnie gegageert , om de Tapo-
yers in vrientfchap en goede genegent-

heit tot dezen ftaec t'onderhouden :

gelijk hy tot verfcheide malen die vol •

ken tot onzer hulpe uit het geberghte,

("hunne woonplaetfe} afgcleidt had.

Hy woonde in Rio GrandeyO^ het fort

Keulen , en had cene Brafilianin tot

eenvrouw,- hoewel hy vanDuicfchen

afkomftwas.

Garsman quam den negentienden

weder op het Reciff > en deed aen de

Hooge Raden verllagh van zijne ver-

richting.

Doorliet overlijden van den Kom-
mandeur, Kafpar Honighuizen, of

opperhooftder Brafilianenjdiein het

lacfte gevecht van Itaniarika geble-

ven was, verzochten de Brafilianen

een ander opperhooft : waer roe zy

Vincent van Drillenbergh opdroe-

gen.

Devyant Den zeventienden quamcn den
ftroyt Hoogen Raden wederom eenige brie-

ven ter bant , als voorhene by den vy-

ant uitgeftrooit , om het volk te doen

ovcrloopen. Waer tegen by d'onzen

brieven overgezonden wierden , op de
namen van een igc Soldaten: dacr by

zy hunne klocknioedigheit toonden,

enden overloopers hunne trouvvloos-

hcit verweten en bekent maekten.

Men vond mede goet , ten platten

lande uit te ftrooien den brief , by den
Ambafladeur van Portugael aen hare

Ho: Mo: vertoont, dien hy voorgaf
vanden koning te hebben ontfangen.

By welken briefde koning den aengc-

vangen oorlogh , en de troepen,by den
gouverneur van de Bahia^ ty^ntonio

^Telles da Silva
,
gezonden, herroept

:

benefFenshet antwoort van hare Ho:
Mo: op des Ambafladeurs voorftcl.

Alleenlijk om d'ingezetenen te doen
zien, dat'cr gene hope voor hen was,

brieven

uit.

En d'on-

zen dacr

tegen.

N T- R E I 2 E. itff

I

om fekoers uit Portugael te bekomen j

noch eenige fchijn, dat dien oorlogh

tot hun voordcel, gelijk zy voorgaven,
zoude bygeleght worden. Dit deden
ook d'onzen alleenlijk ten dien einde,

om hen daer door tegen die van de
^^z/jMoptchitfen.

Op den vier en twintighften van Lamtogt

Grasmaent trokken twee kompagnien ^«vyan«t

Portiigefe Soldaten, d'eene onder ka-

pitein Laurenco Karnero SiexV. ontrent

vüftigh koppen , uit de Vergea: en de
andere onder kapitein Pedro Kaval-
kant!,uk de ftad Olinda, flerk ontrent

veertigh man , ha Igarafji. Hier by
hadden (Ich t^ndre y}dalen Hoogh-
ftraten zelfs in perzone vervocght.

Hun toelegh was, om den onzen te be-

letten, dat die van Itamarika gene fa-

rinha-wortelen zouden trekken : na-

dien zy verftaen hadden, dat d'Admi-
rael Lichthart en kapitein Jan Klaelz.

daerom uit waren.

Den vijf en twintighflen trokken

zy,gelterkt met een kompagnie lant-

volk,uit Igarajü. By hen bevand zich
Kj-idoffd

zeker Chirurgijn,KriAofl'clMars,een Mars by

Hooghduitfcher , die by den vyandt te
'^'"^^^^

vore gevangen was: maer in het voort-

trekken was Mars, wanneer hy zijn

water maken wilde , van de troep afge-

dwaclt, en in onzeembufcadcjontrent

de pas van Tapajimo, vervallen.

Deez verklaerde ("op ondervraging Verhaefe

van den AflèfTor Walbeek , door orde ^'^ "y-'"'*

van de Hoge Raden) hoe niet lang te bedr'j'jV^''

vorenochaen deBaretta yBkrlooms
en Britos meulen,en inde ftad Olinda
negen kompagnien Soldaten gelegen

hadden, ieder fterk, d'eendoord'an-
der, veertigh of vijftigh koppen, zon-

der krijghsvolk inde Vergca te zijn.

Ook lagen in de Salinas vijfkompag-
nien, fterk door malkanderen veertigh

of vijftigh koppen. Hendrik Dtas
lagh in Kafpar K ox huis, en had twee
hondert Mulaten en Negros by zich.

Op orde van Alartin Searos CHo-
rem waren ontrent twee hondert en-

zeftigh Nederlanders , zoo Soldaten

als vrye luiden, ("waer onder vijfofzes
vrouwen en twee kinderen) in het

bofch van Tabatinga , tufichen Sibero

'Deribaen Tabattnga,door een kom-
pagnie lantvolk vermoort , die men by

een doen komen had, na kapitein

KlaesKlacfz, overgekomen was,on-
X 3 der
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Uittoght

«icr on-

zin om
Mandio-

der voorgeven, als of men die na de , hooft van Itamarika , ernftelijk aCrtj

Bahia vervoeren wilde. Behalve die

waren noch vele andere vermoort , ten

getale in alles van ontren: dne hondert

koppen.

Alzüo het meel by d'onzen op het

Regif begon zoo lchac"s te worden,

dat'er niet ovcrigh was, om de buiten-

placrfcn dacr mc-dc te voorzien, en

om hem met meel te voorzien : alzoo
het Magazijn gantfch geen voorraet

had. De vyandt had ook verfcheidc

dooden gehad.

Den cerften van Bloeimaent wierdc

by de Hoge Raden bcfloten, dcrwacrts

twintigh vaten meel , twee vaten gort,

twee varen erwcten, een vac wijnen

evenwel de Brafilianenop Itamarika^ ; een vat brandewijn te zenden : benef-

die aldaer met vrouwen en kinderen

in grooten geralc waren, hun noodigh

onderhoudt moftcn hebben: dewijl

ook de gehaelde Mandioka toen al

ten einde , en de Mandihoka rontom

het edandt Itamarika toen al wegh-

tensduizent gulden in gcreetgch, toe

1

onderhoudt der Brafilianen en de on-

i zen.
' Den derden van Bloeimaent kregen

de Hoge Raden , by brieven vanden J^nu"?

1
vorigcn dagh , door den Direftcur oiatika.

gehaelc , of by den vyandt zelf uirge- (Dortmont, van Itamarika beright

trokken was , ten einde d'onzen zich

daer van niet zouden dienen,zoo wicrr

bydeHo)ge Regeering, uitperfling

van hoogen noot ,belloten ,een troep

van ontrent vier hondert koppen in

verfcheide vaertUigen uitte maken,

om daer mee na St.Laurens da Praia

of Tujukapa.tegaen , en aldaer Man-

dioka offarinha te bekomen.

Deze vier hondert koppen zouden

gevonden worden, alsvolght.

De kompagnie van Klaes Klaefz,

fterk 9.\

Uit de Vijfnock 2 f
'

Uit d'Jffogados 15.

Yzn ItaMarika^ondec J koppen

kapitein Willem
Lambertfz. 5'o

Vrye luiden van daer. 30.

I fo.

twintishflen

Valt

ruchte-

loos uit.

Brafilianen.

Den negen en twintigniten van

Grasmaent bequamen de Hoogc Ra-
den fchrijven vinlfamarikat dat de

onzen, uitgegaen zijnde om Mandi-

hoka of fannha-wortelen te halen , na

zy den vyant uit twee ofdrie van hun-

ne befchanfingen verjaeght hadden,

een vyants ftcrkte, die ecne diepe

gracht voor hacr had , en met zware

palifladcn voorzien was , met groote

kloekmocdigheit , doch zeer onvoor-

flchtelijk,aengetaft hadden: wacr door

zy den Kommandeur van de Brafilia-

nen , kapitein Willem Lambertfz. en

twee luitenants verlooren hadden

:

hoc de vyandt op dat eilant geweeft

was , en zes negros van cenen Seulijn,

vier van de kompagnie, en vier by-

zondcre perzonen , genomen had:

Ook hoe de Brafilianen zoo verre reets

gedcbaucheertcn gebracht warcn,dat

zy zich van d'onzen afgezondert , en

zich in het bofch begeven hadden. Zy
waren twee mael binnen gedaeght;

nucr hadden niet willen komen. \V^aer

over d'onzen Apprifius^ predikant

der Brafilianen, met vijfen twintigh

Brafilianen , derwaerts gezonden had-

den ,om de Brafilianen met gemoede
zien te bewegen, fen einde zy zich

weder by d'onzen mochten vervoe-

gen. Dan zoo zulx niet wilde gefchie-

den,datz.y tegens hen geweitxoudcn
moeten gebruiken. Doch Ap^rifiti»

wift zoo veel by hen te wege te bren-

gen , en hen te belezen , dat zy weder-

om inquamen, en zeiden alleenlijk uic

hongers-nootvcrtrirt:ken te zijn, om
zich des te beter te kunnen onderhou-
den.

Voorts verzocht Dortmont nieuwe
voorraet voor het Magazijn, en hield

inzonderheit hartacn, dat aldaer een

bequacm perzoon tot Commandeur
moghte gezonden, en de kompagnie
van Voftermanverwiflèlt worden: al-

zoodcficifs Soldaten zich zeeroproc-^

righacnficlden.

Hier op wiert den zclvcn dagh , den Buiieftr»-

derden van Bloeimaent, beQoten, te na ita-

dies zy zonder farinha- wortelen te be- tot demping en wegneming van deze

komen, met zeventien dooden, en 2,es

en-twinrigh gequefien, hadden moe-

ten den hertret nemen.

Hier over hield Dortmont, opper-

opgcftanezwar/ghcit , cenen perzoon

vangpzaghcn aen aenzien, te weten,

BuUeftratcn, een van de drie Hoogc
Raden, derwaerts te zenden, om

proe-

m.in<a



Raden.
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proeve te nemen, ofhy met eenige per-
zonen zou kennen accorderen , om het

garnifocn van vifch te verzorgen , en
voorts in alles orde te ftelleni hetgeen
ten dienfte van de Compagnie ver-

eifcht wiert.

Bulleftrate dan trok, den vierden

van Blocimacnr,methet fregat de Ha-
zcwint derwacrt , en quam den vijf-

den des namiddaghs op Iramarika, en

den tienden weder op het Re^iff, en

deed verflagh van zijne verrichting

aen de Hooge Raden : als volght.

vethad Te wctcn : hy had de werken op
van fijneden bcrgh en ftadSchopbczichtight,

^ingaeo ^^ ^P^^ vcrmaken van het fort Oran-
de Hoge je,cnopalIesgoedeordegeftelt."

Hy had belaft hec groot fteenen

huis, dat boven flont, en het raethuis

certijts was, met paliiladen te fluiten

en vaft te maken,ten einde het niet zou
Icunncn overvallen worden. Hy had
al de Brafiliaenfe kapitemen en hooft-

officieren by den anderen ontboden,

en hen voorgehouden:hoe ons fekoers

alle dagen (lont aen te landen , en
voorts hen vermacnr, om tot onzen
ftaet getrou te blijven , als voorhene,

en hun volk , zoo veel des doenlijk

was , by den anderen te houden. Het
welk zy alle aennamcn na te zullen

komen.
Hierop liad Bulleftrate hen met ee-

nige wijnen en wat geks vereert , en

ftoffe tot kleedin^voor den Refidoor

behandight, het welk by hen dank-

baerlijk aengenomcn wierr.

In het omrjjdcn en bezichtigen van

dcpaflên dcseilants^hadhydeplan-

tagifn en konavialen van Koenraed

Pauli, die door den vyant afgebrandt

waren, bezightighr. Desgelijx de ko-

kos-boomen, die aldacr ten getale van

hondert en zeftigh door de Brafilia-

nen, uithongers-noot,om verre ge-

houwen \varen,om zich van die vruch-

ten, als fpier, te konnen onderhou-

den , gelijk zy op meer andere plaetfen

gedaen hadden.

Hy had ook met verfcheiden per-

zoonen gefproken, om het leveren

van parthyen vifch te belleden, ten

einde d'unzen zichophet K.e§if daer

van zouden kunnen dienen. Doch
niemant wiert gevonden, die daer aen

wilde: alzoo zy zeiden, dat hunne

Negros meeft gevangen waren, enda-

A N T - R E I Z Ê. i6f

I

ghelix verliepen , en hetgeen Zy noch
quamente vangen, op het eilandt wel
vcrkoopen konden, zonder te zouten,

ofandere kollen daer aen te doen.

I

Hy was ook met den Refidoor van
de Brafilianen inbefprek, en floegh
voor, ofmen al fijn volk met gelt,in de

I

plaets van broot, niet zou kunnen
: contenteren , om alzoo het meel, waer

^

van men flecht voorzien waSjte fparen:

temeer, nacrdien zy van drie netten

door d'onzcn voorzien waren. Decz
j

nam aen, met de Brafilianen daer van
te fprcken, en gafhope van ja: te meer,
zy geit zouden ontfangen , om zich

\
daer van te kunnen dienen.

I
Alzoo de voorraet van koft op het ViTc^

Reciff,alsook opTamankayTaraiba Zt^^xé-
en RioGrm4evAnt\]Zioi tijt kleinder kirg van

I

wiert, en de fekoerfen langer vertoef- '''^'°s''''

den,dcbenautheit toenam, en men,

j

te lande befloren zijnde, geen middel
had , om van daer eenigen lijftocht tot

ftrckking van de magazijnen, cc be-
komen , zulx het t'cencmael op de
vifch zou hebben moeten aenkomen,
zoo wiert by de hooge Raden Hamel
en Bas den zevenden van Bloeimaent
goet gevonden , om in dat ftuk zoo
V eel te wege te brengen , als doenelijk

was , al het zeil-garen , dat te vinden
was, op te koopen, en daer van netten
re laten braeien : waer mee zedert veel
vifch gevangen wiert.

In herbegin van Bloeimaent, wiert ^f''?"

by de hooge Raden in hechtenis ge- d'Aia-

nomen , zeker Johan Vieïra d'^Ua- g°*

goa, cp d'aenklaghte van zekeren rmL"**
Portugees, die in Angola een neer-^"£'*"
laegh gcdaen had, en tot d'onzen ge-
vlucht, en van daer nahet RegifFge-
komenwas.

Dees Portugees verweeten betighte

dezen yicira in lutacngezicht aen:
dat hy hem afgezonden had, om zeker
gecijficrtparkement , en een doosje,

daerin eenige verborge papieren ware,
om aen den vyant te beftellen : welk
parkement, doosje en papieren den
hoogen Raden ter handt geftclt wier-

den. Hier op wierdt Johan Vitiray

die zulx ontkende, door den gerechte

ter fcherper examen gebracht ; docl>

(lont het pijnigen uit , en bleefloochc-.

nen al wat hem te laft geleidt wierd.

Macr eindelijk vond men door nader
onderzoek onder zijne verzekerde

paj
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papieren, diergelyk gegijffert fclirifr, vijfden van Blocimaent, van Paral
dac door 7ekcr Jodc ontcijftcrt wierd, ha , uit het fort Margareta , hoc de vy

en hield in een verhael van on7.c

gantfchegelcgcnchcit, met aenwijzin-

ant hen toen ontrent de forten ongc-

moeit liet : en de Brafilianen een par-

ge, in welker maniere de vyandt het thye van hun volk na Tapoa gezon-

Re9iif zo ide mogen bemiclitigcn. den hadden, om gevangens te bekoi

Ten lellen bjken Je hy zelf, dathy men,

datgefchriftin^ijffer-Ietterengefchre- !
Ten zelven tijde quam ter kennis Q^g^jij

ven, en behandighc had, om het aen de van de hooge Raden , hoe de overfte Garsman

negen en

J .ri over

Garsman , zonder orde en lafl: der hoo- TTpoter»
ge Raden, van Rio Grande eenigh ge- in Rio

1'chenk aen de Tapoyers gezonden , en ^^^^
die op ontboden had , om in dieKa-
pitania te komen, voorgevende, dat

vyant te befte Hen

Hy wierd hier over den

twintighllen van Bloeiniacnt met de

doot geftrafr.

Aengezicnnu de lijfroghtindcmvi-

gazijnen gancich klein wicrt, en het hetzou gefchiet zijn, ommetd'aen-
rantzoen zijne voortgangnam,enal!e komende nicuweregeeringnaderver-

i'ftrek-voorraet van meel, potfpijze , en
1

bont te maken. Dit baerde inde hoo-

vleefch re gelijk binnen weinige wee- ge Regeering gene kleine ontftelrenis,

ken zou opgacn , zoo wicrc op den ne- alzoo men zoo fchaers .van lijftocht

genden van Bloeiniicnt by de hooge voorzien was, en, by afkomen der Ta-
RadenHamelcn Bas befloten, ("dewijl poyers,zydaervan noch zouden moe-
het broot noch pottagie, zonder on-

luft van de Soldaten , niet kon vermin-

1: ing der

lijtioght.

ten voorzien worden , om den inceze-

nen dier Kapitanie genen ovcrlaft te

dcrt worden , en het vleefch by dien ; doen.Hier op wiert by de hoge Raden
tjjt, daer zoo veel vifch gevangen

i

bcllooten, aen Roelof Baro te fchrij-

wiert, zou kunnen gefpacrt worden^
j

ven, dat hy allen yver zou aenwen-

aende Majoors Beyert en 'Piftoor^ een \
den , om de Tapoyers weer metvrienr

voorflagh te doen , om inplaetfc van

een pont vleefch, het toekomende
rantfoen, aen ieder Soldaet zes ftui-

vers in geit te geven , ten einde alzoo,

noch vleefch in voorract behouden-

de, des te beter te mogen uirhouden

fchap van daer te laten vertrekken , en
niet als eenigen van de voornaemften
te behouden , om die op het RecifF

te laten komen, en over 't onbehoorlijk

ombTtn2,tnyfznJacoh Rabbi te fpire-

kéjCn hen dienaengaende geruft te ftel-

De Majoors, de nootzakelijkheit wel !
len,envernccgingtedoen.Mengafook

ingezien hebbende, namen aen , het

zelve den Soldaten fmakelijk te ma-

ken , en zoo veel te zullen uitwerken,

dat zy,in plaetfe van een pont vleefcb,

zes ftuiversin geit zouden ontfangen.

En alzoo meer en meer de noot

aendrong, en het fckoers zoo lang

den onzen ontftont , waer door zy

vanallcs berooft wierden, zoo wierdt

des volgenden daeghs by de hooge handen gebleven waren , tot de kom

orde , om aen hen te vereeren eenigen

wijn en gebrande wijn , als ook Nuren-
bergcr waren,

By zoodanigh beloop en gelcgent- yr
^.^^

heit van zaken , hebben de Hooge r. Gran-

RadenjZ.oo lang men het meeftcrfchap ^f,]^°''

in de Kapitanie van Rio Gra7ide bc- zeer

hield, getracht, en allen yver en vhjc '•^«'^'S*

aengewent, om de forten, die hen in

Raden befloten , het broot op een

pont, in plaetfevan anderhalve pont,

ter weke te bakken : en dat ieder bor-

ger , ook de hoogeRaden, en alle per-

zonen van train van de Compagnie,

maer twee brooden ter weke zouden

ontfangen : de Matroofen een ieder

ook maer twee pont ter weke : Ins-

gelijx de kapiteincn , luitenants, en

vaendrighs : doch alle de Soldaten,

tot Serjanten toe, zouden noch drie

pont tot rantzocn ontfangen.

De Linge vervvittighde van den

fte van hctfekoers uit hetvadcrlaut , te

mogen maintineren en verdedigen:

want?, dewijl de mcnighte der zielen,

die haer op het eilant Itamarika ont-*

hielden, het zelve eilant zoo kacl hiel-

j
den,datmen niet alleenlijk gene ver-

I

ververfchingc, ten behoevevan'c Rc-

'§iff^, van daer konde bekomen, maer

dezelve eindelijk, tot de kinderen toe,

uit de magazijnen der Kompagnie
moften gefpijft worden , zoo heefc

de Kapitanie van RioGrande, tot op
het laefte toe van mijn verblijf» be-

halve
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halve defmifen , noch een goede me
|

te hebben, tct ontbftlngvanhet ma-
nighte van beeftcn en farinaa uirgele-

j

gazijn. Zy hadden ook den Afièflbr

vert: waer mede de Hooge Raden
het volk in icdelijke gezontheit hiel-

den , en de vivres en eetwaren noch
zoo lang ftreUcn, dat men dezelve fe-

koerfen hccfi kennen afwachten : het

welk hen anders, na allen mcnfchclij-

ken fchijn, onmogelijk was ge weeft.

Deze Kapitaniezoujbydie uitlc-

vermgvan farinha en becften , ten be-

Walbeek derwaerts gezonden, om de
Brafihanen daer toe te verfprekcn.

Ten dien tijde bcvcndcn fich op
heteilar.t Jtamarika vijftien honderc
Brafihanen, zoo mannen, vrouwen,
aU kinderen : wacr onder vijf hondert

mannen waren, die toght en wacht de-

den , onder hoc belcit van Kafpar
Honighiiizcn , fchout van Itamarika.

hoeve van ce zuidelijke garnifoenen, ,
Sy kregen elk wekehjk noch geen pont

noch een geruimen tijt hebben konncn brcct door malkandcren.

continueren, ten ware de volgende; Na dan dat de leeftocht op het Vootflag

toeval zulxverhindertliad.
j

Rcgiff meer en meer gi-"'-ccl fchaers
gj^^j^^^

"Wanneer de fekoerien uit het Va- 1 begon te worden, en de vlore met het ncnvan

derlant, door de aenhoudende vorfl fckoers uit htt Vadcrlant vertoefde
i"'5t^[|''*

en regcnftrevige winden, boven alle I
te komen , en evenwel d'aenkomfte Grande

verwachtiiige, vertoefden, zoo ver-

vielen de BiafiÜanen vznGoJana,die

zich mctvrouvv en kinderen iiird'y^/-

deoi van Gojanay om voordenvyandt

bc'. njtte zi)n, op Itarnartka verrrok-

jkcn hadden, m den uitterften hongers-

iioot: want dewijl men, na alles dat

eetbaer wasjop het eilant verteert had,

en de vyandt jUc pafien ten platten

lande nauw befloten hield, geen ander

middel vond, om die by het leven te

behouden , als hen gezamentlijk uit

van de zelve, tot het behoudenis des'^*'7"

lants , diende afgewnght , zoo wierdc

den acht en twintighdcn van Bloei-

maentjdes jaerszefticn hondert zes en
veerrigh , by de Hooge Raden, Dirk
Hamel, Bulkftrateen Bas, den Ad-
mi:-ael Lichthart, Majoors Bayert en
Piftor overlcjt en onderzocht, door
wat middel zulx beft by hen zoude
mogen in 'c werk geftclt en volbracht

worden.

Eerft wiert het genomen befluit,

zeiided.

onze magazijnen re voeden , daer over het verzenden van de Brafilianen

nochtans die zoo fchaers waren, dat (van het eilant Itamarika na de Kapi
ieder borger niet meer als een pondt

broot ter weke genoot, ('t welk noch
iraervoor twee weken kon ftrekken,

ranievan Kio Grande , vaft geftelt^

en vervolgens goet gevonden , op het

fpoedighftc het vereifchre vacrtuigh

en deshalven tot onderhoudt van dej daer toe gereet te maken,om dezelve

Brafihanen vrouwen en kinderen niepj te ver\oeren , enzoo daer van ontlaft

kon beftcet worden, 3 zoo konden de : te worden.

Hot ge Racen niet anders doen , als Vorder wiert in beraet genomen, of
ecne proeve Te nemen en onderftaen,' men niet een gcet aental van krijghs-

of mende Brafilianen kondedaer toe volk uit alle de forten zoude kunnen
veripriken, datzymetgemoede, on-

!
lichten, om tczien, ofmen een goede

trenttwalef hondert zielen, vrouwen troepjfou van foldaten als Brafihanen,

cnkinderen,vandaernadeKapitanie zoude kunnen uitmaken, met roelegh

van Rio Grande zouden willen zen-
j

vand'eenc of d'andere r laetfe aen te

den; alwaerzy zich noch voor een tijt
: taften, omFijnnha en andere behoef-

ten platten lande zoude kunnen er- ten te bekomen , ten einde zichalzoo
neren. des te beter re onderhouden. Doch

Dies fchreven de Hoge Raden den hier op droegen de Majoors Bayert

eetften vanBloeimaentnaZ/^zw^r/^^z, enPiftordenhocgen Raden voor, de
aen Portmont , deflklfs oppcrhoofr,

\ gelegentheit van knjghsvolk in allq

dat hy met de Brafihanen aldaer zou defterktcnzoodanighte2-ijn,datwel-

fprel en , om it zien of men van daer licht , zoo zy eenigh volk quamente
vijf ofzes hondert vrouwen en kinde- lichten, d eene ofandere plaetfe in ge-

ren, meteen gh manvolk naklein ^la- vaer zouden ftelicn.

racn RioCraude zoude kunnen ver-j Men zagh mede, hoe men nier ze-

zenden,om aldaer hun onderhoudt, kcrwift, waer men iarinhazou beko-

y men

:
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men: a^zoode vyant overal, daer de j legen : van waer op het Reciff , bY

onzen cp zonden moj:;en toeleggcnjde middel van ecnen tocht , met te beko-

farinhadced weghhalcn : en overzulK i men was : dat denaeftcfarinha-landen

veel volks zou komen gevaer te loo- jom dczuidlagenjdaergrootefarinha-

penizondcrvcordecl tekonncndoenj roflcnofvelden waren: al by S-K^^nto-

behalve men geene macht had om »/<?en i^/or//'f^<2,alwaer,omdemaght

den vyant te flaen. des vyandts, en om de verre wijte en

Daeren boven wierdc inbetraghring afgelegentheit, niet aen te komen was.

genomen, ofden onzen al zulx, tegen Dat de naefte farinha-velden om de
N oorr aen /«^ör/Z'/i lagen, die mede
van de handt en xcekantaf lagen : dies

allen fchijn, qiiam te gelukken, men

evenwel daer door gene farinha in

overvloet, tot onderhout van de gar- i

daer ook gene overvloet zou te bcko-

jiifoencn, zou bekomen. men zijn.

Men vond niettemin goct, een ly (Ie Voorts wicrdt noch in omvrage ge-

van alle de garnifoenen te maken, om braght,of men boven Itamarika met

te zien, ofmenccnig volk by den ande- ! zou kunnen landen, en vandacrce-

renzou kunnen brengen, om ietst'on- '
nigh volklichren.

dcrncmen , tot voordeel van den ftaet. !
iVJaer aengezien de Brafiliancn op

Dies vond men goet , om zekerder hamanka met langer konden gchou-

re fTaen,defo;rcn wel re bewaren , en ' den> maerweghmoOengevocrtwor-

het beloofde fckoeru noch af te wagh- ;

den : zoo kon men van daer geen volk

lichten, ofgene Brafilianen in het velt

brengen.

Na raenovcrleir had, wat volk men
uit de forten zou kunnen lichten > en

die met borgcrs bezetten , zoo wierdc

bevonden,dat uit cCAffogados zouden
zevcntighoftachentigh mannen kun-
nen gelicht worden: en een gelijk getal

uit deVijfhoeken Mauritsftad,en van
Antony-Vacz, omtrent vijfrigh man-
nen , t'zamen in alles twee hondert en.

taghentigh mannen: in wiens plaetfe

borgers van het Re^ifT moften geleidt

worden.

Maer aengezien cp het RecifFnict

meer als zes kompagnicn burgers wa-

ren, ieder llerk zeventigh often hcog-

ftcn taghentigh koppen, d'C toen om

ten.

Voorts wierd goet gevonden, kapi-

tein De Niger met zijne korapagnie

en de Brafilianen , na Rio Grande te la-

ten gaen. De Majoors Bayert en Pidor

gaven ten volgenden dage de lyfte van

allede bezettingen over: waerby zy

vertoonden , dar uic de garnifoenen

geen volk kon getrokken worden , om
in het velt te brengen : als alleenlijk uit

éiAffogados : hoewel dat wcinigh,en

daer mee niet te verrichten zou zijn.

Men vond ookraetzacm,hetfchip

Omlandia, beneftens het fregat de

Hazewint, na het eilandt Itamarika

te laten gaen, om de Brafilianen na

Rio Grande te vervoeren.

Nader Dchoogc Raden, Admirael en Ma
Vmif joors,kidendeneen endcrtigften van |dcn derden nacht de waght moftcn

vyant in't Bloeimaent nader in beract, wegens } houden: zoo zou daer door die plaet-

tc'üften
eenige maghr uit te maken , om den fe, daer de vyant meeft het oogh op
vyant in het velt aen te taften , en waer ;

had , in gevaer gcftelt worden : alzoo

men die tegen den vyandt zou kunnen

gebruiken.

Hierop wiert in aenmerking gcno'

men , dat de vyandt met zijne mccfte

aldaergene Soldaten in garnifoen la-

gen.

Wat het varend-volk acnging,daC

op de fchcpcn was, met jongens daer

macht in de Vcrgea lagh : en fchoon
|

onder te rekenen, beliep niet meer als

diealdaer niet lagh, men evenwel daer ' twee honderten vijfcigh koppen : dies

gene farinha ofandere behoeften zou- 1 daer van niet kon vermift worden: of

de bekomen kunnen; uit oorzake de menmoftdefchcpen met al hetvacr-

vyandt zelf alle zijne nootdrufc van tuigh ledigh laren Ifaen.

verre halen mofl:. ! Na het een en ander by de hoogc

Ook was men bewuft, datde naefte Regeering ovcrlcidt was, vond men
farinha-landcn aen het Keciff, war::n, goer, om met alle verzekering re gaen,

by St. Laiirens , of daer boven , ten het aengefchreven fckoers uit hetva-

niinftenvijfmijlcn vanliec Reciff ge- :dcrlant af te waghten, en zich nade

be-
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beraemde orde van de vergadering
j

Ditvolkwas zoouitgehongert, en
der Negentienen te fchikkcn , om de quam zoo jammerlijk derwaerts, dat
plaetfèn, die donzen in haddcn> wel te het eer na geraemten en doode lijken,

bewaren.
1
als na menfchen geleek.

Ten z.elven dageontfingen de hoo- Wanneer zy nu in de Kapifanic van
ge Raden fchrijven van Walbeek van Rio Grande quamen, taftcn zy alles

Iiamarika : hoe aldaer eenige Brafilia- aen , war zy voor de hant vonden ,ora
nen verloopen waren , en een gerucht ' hunne honger te ftelpen : waer door
uitgeftrooicwaSjdatd'onzenhenvcr- 1

in't kort de Kapitanie ten grooten
laten zouden : daer door 2,y alle vol deelevanvee,ent'eenemaelvan farin-

vreezc waren: hoewel het opperhooft ha ontbloot wiert.

Dortmont en andere hen dat uit het :
By brieven van den tweeden en vijf-

hooft ge ftelt hadden, den vanZomcrmaent, verwittighde

Walbeek en Dortmont hadden ook: deLmgeuxtParaiOa den Hogen Ra-
den Brafilianen voorgehouden, hoe' den,dat aldaer geen vyant meer verno-
zy in getale aldaer zeer groot, en by men wiert.

itamarika Jen tcgenwoordigen tijc zeei qualijk Hy fchrecfook , dat in Rio Grande
Gerande '^ verzorgcn waren , of het niet goet tien Tapoyers van koning Jan Duwy
tever- warc, dat de raeefte maght van hun gekomen waren , die zich dapper mis-
*f= en.

volk, met vrouw en kinderen , na. Rio nocght over het ombrengen van Ja-
Grande vertrok., om zich aldaer een kob Rabbi betoonden. Waer over
wijle te onderhouden, !

de Hooge Raden geraden monden,
^j^f^.},^^.

De Brafilianen, hoewel 2y indien hem het volgende tot een vereeringe ken aen

"

voorflagh gróót beden ken hadden, uit
i

tezenden. ^°"'"g

een beduchten van dat d'onzen hen
j

Twee hondcrt gulden in gerect wy ae"'

zouden verlaten , en met de fchepeh ' gele zonden;

Brafilia-

nen >er-

zocht,

om van

toe.

deurgaen, hebben zich niettemin , om
hun leven te behouden , beter onder-

houdt te bekomen , en hunne gene-

gentheit tot onzen Staettebetoonen,

Staenhetna langoverlegh, zulx aengenomen,

en bcfloten daer na toe te gacn : waer

toe zy vaertuigh , lijf-tocht en trams-

behoeften, om zich aldaer in befcher-

ming te kunnen ftellen , verzochten

:

beneffens een hondcrt , often minften

Vijftigh Soldaten.

Voorts verzochten Walbeek en

Dortmont, op het fpocdighfte eenige

lijftoght,alzoo ep het eiianr geen meer

•was, tot hun onderhoudt te wiilcn toe-

zenden.

Duizent ellen OfnabrughslywaeC.
Vicrhondert kan Spaenle Wijn.

Twee vaten brandewijn.

Twee amen olie.

Een oxhooft azijn.

Een vat met gezouten vleefch.'

Alzoo de Brafilianen , die in het fort

de Bruin , Vijf hoek en andere plaet- llf'Z
fen lagen , onluftigh wierden , dewijl ffkken

aldaer ontrent de acht maenden
uitdefor-

y _ -w. V/..V.V— i.. —V. >«v..>i. .i.a.v.iiws... tenni
hun garnifoen gehouden hadden , zoo Paraiba

verzochten die , den twalefden van t" ^'?
Grande.

Zometmaent , om te mogen na ra-
ratba of Rio Grande gaen. Hier op
wierd her goetdunkfn der Majoors
gchoort, die den Hoogen Raden be-

Hier op wierdt ten zeiven dage lijf- kent maekten,dat , dewijl toch van de

Vertrek-

ken.

tocht voor veertien dagen derwaerts

gezonden,mer een parthye kruit , loot

en lonten : dcsgclijx oorloghs-tuigh

en treins-behoefte.

Voorts vertrokken boven detwalef

hondert zielen , meert: vrouwen en

kinderen, welker mannen en vaders in

Brafilianen weinigh dienft getrokken

wierd, door dien het rantfoen klein

viel , men die ook wel zou kunnen ver-

miflen. Men vond dan goet, hen den
veertienden van Zomermaent te laten

monfteren, om af te betalen, en tebc-

danken,en zo na Taraiba en R.Gran^
dezen oorlogh gebleven waren, met ' de met een bark te laten vertrekken:

her fchip Omlandia, en eenige jagh- op dat elk onder zijn Aldea ofvolk,

ten , van Itamarika nl Rio Grande. daer hy onder behoorde , zou mogen
Ieder hooft wiert tot de reize niet komen,

meer als een pont bakkeljauw gege- Voorts wiert by de Hooge Raden

ven, zonder broot , om dat'er zoo veel befloten , in de Vijf-hoek, in de plaet fe

tiiet overfchoot. ' der uitgetrokken Brafilianen,dekom-

y % pagnie
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pagnie negros van ManttcldeBaró^xc fogados y na hec voornoemt huis, en

leggen. Hier op uierden deBrafiüa- , van daer de riviereen tuflchenleggen-

nen gclaft,den twinrighftcn der zelver de Kamboa pafleren, en van achteren

maenr cTchecp te gaen.
^

alarm maken.

Des nachts den elfden ,t\valefden,
|

Waeropde troep, aen de Baret/

a

dertienden en veertienden van Zomer- gelandt zijnde , zou hebben op te bre-

maentjwieit by denvyandtnuendan ken, enzichookdaernatoeinbehoor-

op het fort d" /iffogados , alsook op de h jkc orde vervoegen , om al zoo , door

reduit Kijk in de Por,cn het huis Boa- Godes hulpe,den vyant op te flacn.

Ondertuffchen zou d'Admirael ziJQ

vaertuigh ter gezeider plaetfe ge-

reet houden , om, na verrichter zake,

\

villa ,mct haken gcfchotcn

Den vijftienden yan Zomcrmaent

flocgende Admirael Lichtharten bei-

de de Majoors, B^ycrt en Piftor,aen de ofby andere toevallen,wederom met

Hoogc en geheime Kaden voor , om ; hctvolktekonnenatkomen.

eenenaenflagopde twee kompagnien j
Na de Hoogc Raden dezen voor-

van de Bahia , en ander volk, dat zich flagh getoetft, en daer by overleit had-

in het huis van t^tmuel Kavalkanti^
j

den, wat voordeelden onzen, by goe-

cn daer ontrent by de Baretta in Kor- den uitllaghdeflllfs, offchadeuithet

yèöröww onthielden, te maken, op ho- mislukken, zouden mogen krijgen,

pe yan aldaer eenigh voordeel te zoo wiert evenwel , niet tegenftaende

doen.
I

de kleine apparentie, om eenigeeet-

Ten dien einde wenden zy voor van waren van belang daer door te mogen

noode re hebben. \
bekomen, befloten,dien op morgen in

Eerflelijk, de kompagnievankapi-I het werk te ftcllen, om de Soldaten

teinKilhande Snyder, ftcrk veertigh aen te moedigen, en tenminfleneenige

koppen. ververfching voor de zieken te beko-

Ten tweede, dekompagnievan ka- men : doordien men bevond, dar de

pitein Klaes Klaefz. , ftcrk zeventigh I Soldaten , door hetgeftadighftil leg-

koppen.
I

gen in befloteplaetfen , zonderop ha-

Hicrby moften zich vervoegen ka- ;
zard en kans uit te gacn,hun moeten

pitein De Niger , uit het fort Fredrik, kouraefie verflapten , en vele, als wan-

met derrigh man: luitenant Mos, uit hopend aen het belooft fekocrs, in.

hec fort Erncftus, met tien man, en lui- 1
ziekten vervielen,

tenant Katnar, uit het fort Prins Wil-

lem, met twinrigh man.

In alles 200. koppen.

Uit de borgerye w/ert vermoet hon-

dertvrywillige mannen te kunnen by-

brengen , die onder den koloi^l Wal-

beek te ftaen hadden.

Manitet de Barros zou met zijne

Negros vijftigh koppen uitmaken,

Dezeaenflagh bleefevenwel achter-

wegen, uit oorzake de wint, tot het achter'

Blijf*

opkomen van de Barettaj toen het tijc

was, niet dienen wilde, ennaderhant

het gety ongelegen quam.
Ook hadden, in plaetfe van hon-

dert borgers,zich flechts vijfen twiq-

tigh vry willigen aengeboden: niet te-

genftaende hen fchriftclijk belooft

T'zamen hondert en vijftigh kop-
;

was,datzy,by quetfure, of ander on-

pcn,diegevoeght by de vorige twee-
,

geval , volgens den generalen artijkel-

hondert, maekten t'zamen drie hon-
,
brief , als Compagnies dienaers, ver-

derf en vijftigh koppen uit. Waer goeding daer voor genieten zouden,

over de Major Piftot verzocht te mo- De vyandtdoor onze overloopers
peVyant

gen gebieden. verftaen hebbende , dat het eilant Ita- onder-

D'Admirael Lichthart bood aen
j

marika , door het vertrek van onze l^^^/k,

met hec vaertuigh te gaen, om het volk
j

Braillianen, tengrootendcelevanzij- itanmika

voornoemt ter behoorlijker plaetfe te ne bezetting ontblootwas, zoo heeft ^^''"'

mogen landen; te weren , de blanken
j

hy zich van die gelegentheit willen

dienen, en, na het overrompelen van

den brantwaght, zich van dat eilandc

meefter te maken. Want hy befloot

paetje , door net moraicn , zouaen zoo veel volks op het eilant te krijgen,

doorbreken, tot aendc pas van d'/^l dat hy zich genoegh verzekert zou
hou-

bezuiden de Baretta , en de negros op

het eilandt benoorden dezelve. Van
waer de negros langs een klein voet-

door het morafch , zouden
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houden, dat d'onzen zooveel maclits

niet konden uitmaken , dat zy hen we-
derom vandaer zouden kunnen drij-

ven.

Hy overviel dan den vijftienden van
Zonie rmaent , met het opgnen van den
daghvoor TajJbosAiarkoSy met drie

booten en eenige Sangadcn, de Doglv
boot de Spreeuw , en kreegh'er drie

gevangen op. De red ontquam hec

met de vlucht ; met achterlaten van

twee doeden.

D'onzen ftakcn den brandtwaght,

Voor Tapajima , zelfs in brandt, na zy

het gcfchut daer van gelicht hadden.

Devyant krecgh het galjoot, dat voor

Tapajima lagh, en by d'onzen verla-

ten was, in handen.

Op het jaght de Gulde Rhee, dat in

het Noordcrgatlagh,zondenxy, tot

verfterking,eenigh volk.

De vyant lagh aen d'overzyde , wel

ontrent twee auizent mannen fberk,

en had tweemetale ftukken byzich,

dit hy van de Doghboot bekomen
had, met chaloupen en Sangaden.Hier

Lsnt °P fcheepte datelijk de vyandt op
daer op. heteilant Itamarika te lande, en fchre-

ven noch dier. zelven avont tylndre

Vidalde NegreirosyQn loan Ferdmand
Vteira , aen den Diredeur en Com-
mandeur Dortmont, door eenenjon-

gen, op de Dogboot de Spreeuw geno-

men, eenen brief van volgenden in-

houdt.

Zijn

fchrijven

aenDort-

mont.

*-^ kAIzoo ongefjvijfelt U E. ge-

noegh hekent ts , het befluit van d'in-

woonders dezes lants , om hen eens we-

dtromm hunne vorige vryheit te her-

jtellen , en hen tot dien einde aengeene

ntagbt is ontbrekende ^ het zy dan door

geweit van "jvapenen^ ofdoor eenige an-

deremtddelen: doch hoe het zelve ge-

voeghltjker , en zonder bloetflortmg

koude gefchiedeny hoe het zelve hen

aengmamer zoude zijn. ^ierhalve

wy U E. dezen tegenwoordigen toe-

zenden : hoe ivy befloten hebhen , met

alle onze maght U E.op het eilant aen

te komen tafien : often 'xare UE. met

ons in een verdragh wilde treden : aen-

gezien wy verzekert zijn,geen middel

van ontzet voor UE. voorhanden ü

:

en derhalven UE gtrade willen heb-

ben met ons in eenigh verdragh^volgens
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j

krijghs-gebrutk , te treden. Op datyzoo

I

Jia dezen iet doorgtwelt van wapenen
moght gebeuren , ons niet zult hebben te

wyten. Om dan ztilx voor te komen^

\

zoo wV, dat wy aenUE. en aen Uw E.
byhehbende kryghsbevelhebbers hunne
\ach:erjiaendê maentgelden hetalen zul-
len , die zy aen de Compagnie te goet

j

hebben.

j

JVy zullen dan hier op tot morgen
UEd. antwoort verwagbten.

I

Inonsquartier

den 1 f. Juniiy 1 64,6.

Andre Vidal de JSIegreiros,

Joan Francisko Vieira.

En alzoo d'onzen , op dit eilant, te-

gen zoodanigen vyants maght niet be-
Itandigh waren,zoo verfocht deCom-
mandeur Dortmont aen de Hoge Ra-
den by brieve van den zeventienden,
(wacr by hy des vyant overval verwit-
tighdc) byftanc, om het eilandt te mo-
gen bcfchermen.

i Hier op wiert by deHooge Raden Ractplc
bcractHaeght, of men van hetRt^ifF.s'igdff

zoodanige macht zou kunnen uuma- dJ-nfof^'
ken, die beftant zou zijn , om den vy- n^en' den

ant
, die buiten twijfel al zijn volk had ^'^^ll^^

overgefcheept, wederom van het ei- z»i drij"

lant te drijven : d.u uit verfcheide re-
^^"*

denen onmogelijk geoordeelt wierdc
ce kunnen doen en by brengen :

Eerftelijk konden van het Reciff en
d'omti ent gelege plaetlèn ofgarnifoe-
nen, zonder merkelijk gevaer, nictals

ontrent twee hondert Soldaten gelicht

worden
, gelijk reeds te vore gezeit is :

welk getal totontzettuig of wederne-
ming van het eilant ("alwaer fchoon
het getal verdubbelt} weinig bybren-
gen kon, ten aenzicn van des vyants
fterkte: alioo die zich alreets op het
eilant gevcft had.

Ten tweeden, zoo mofthet krijgs-

volk in kleine vaertuigen na dit eilant

gevoertworden,endaeren boven het
zelve van het vaft landt door vaertui-

gen afgefneden würden,om des vyants
fckoers en toevoer te beletten : het
welk tot overwinning delTclfs inzon-
dcrheit vereifcht wiert. Daer en tegen
bevonden zich toen by het Reciffniet
als twee berken, daer d'onzen zich in

haeft van konden dienen, die in dat
ftuk van geen kracht noch belang zou-
den zijn.

y 3 Ten



t'74 GEDENK WAERDIGË
Ten derden, zoo waren Icvcns-mid-

j

te vallen. Die dan om verre gefchotert

delen tot dien toght vannoode: alzoo
|

zijnde, zou het fort gantfch open ge-

men daertoe tenminllen voortwalef
j

legen hebben ; alzoo het gene aerde

of veertien dngen van koft diende wal noch borflwecringdacr voorhad.

Rietplc-

gingof
men het

fort op

voorzien te zijn, om niet ter eerftcr

aenkomfi-e, indien devyandthalsftcr-

righ zich ter weer ftcldc, vruchteloos

te moeten uit het werk fchciden : waer

toe geen middel ter werelt was,'t en zy

menhet weinigh broot, dat noch by

liet Magazijn was ,daer uitgelicht , en

het Rc^ff en zijne forten t'ccnemael

van allen leettocht ontbloot had : het

welk onmogcljk niet kon nochdiende

te wez.en.

Dewijl dan onmoghelijk geen by-

ftantvanhet Regiffnahet cilant Ita-

marika aen Dortmont konde toege-

zonden worden , zoo wiert by de Ho-
ge Raden overwogen en in beract ge-

nomen , of het fort, dat op den bergh

lagh, zich voor eenigen tijt zou kun-

*'Tbe'''^
nen verdedigen.

houden Eerftelijk wiert in bedenken geno-
ofvcriatë jugn^ ^ge Jg plaetfe zoo gintfch van

leeftocht onvoorzien was,datdezel-

ve zonder nieuwe voorraer gene week

zou kennen tegenhouden.

Ten tweeden : geen voorraet van

water was'er by, en kon de fonteyn , in-

dien de vyandr mcefter in 't velt was,

den onzen datelijk benomen wor-

den.

Ten derden : de vyant kon zich op

verfchside plaetfen , tuflchen hef fort

Oranje en den beigh,legeren, en alzoo

den ,berg allen toevoer affnijden : waer

door dezelve , van leeftocht en water

onvoorzien zijnde, binnen weinigh

dagen gewiflelijk in des vyandts han-

den zou hebben moeren vervallen : en

d'onzenin dier maniere van volk en

alles zouden ontbloot worden.

Ten vierden D'aenkomfte tot den

bergh was,van wege zijne groote,voor

Na dan alles wel en rijpelijk over-
.^yort be-

wogen was , hoe de bergh van het fort fl. ten te

Oranje, en vervolgens allen toevoer, ""'-"e"*

zou kunnen afgefneden worden : waer

door het gantfch garnifocn , door ge-

brek van water en fpijze , m 's vyandts

handen zou hebben moeten vallen
j

vviert met eenparige ftemmen goctge-

vonden en orde gegeven , het fort op
den bergh (^om het volk, leeftogbt,ka-

nonen andere materialen te bergen^

op het fpoedighfte te verlaten , en na

het fort Oranje zich te begeven , eer

hen de wegh derwaerts afgefneden

wiert,en dat tot flinting van de haven

te maintmeren en befchermen.

Hier in wiert des te minder zwarig-

heit gemaekt,vermits men t'allcn tyde,

als men meefter te velde was , door

middel van het fort Oranje » het eilant

lichtelijk kon veroveren, en de vy^indt

evenwel zich van die haven niet zou
Icunncn dienen.

Dit befluit der Hooge Raden wiert

ook des te vaerdigerin't werk geftelt,

omdat de vyant , het oogh op 't fort O*
ranje hebbende, reeds de konftapels en

boHchieters van 't zelve fort, door lilV nds wil-

en gefchenken, gewonnen hadden,die|'^"'^«

hen de zwakfte plaetfe, om het fort te jemca-*

beklimmen, hadden aangewezen, en tien.

den ftukken het fchrootoffcherp afge-

nomen, ten einde zy zonder wecrftant

daer van meefter moghten worden:

waer door het volk van den bergh

raoftafgdight worden, om tegen des

vyanrs voornemen, dataendendagh
gekomen was, hetzelve fort Oranje

te mogen confcrveren en behouden.

Twee wierden den drie en twintigh- Twee

ften van Zomermaent opgehangen : de opolhj<§!

d'onzen niet bezettclijk: en vervol- andere hepen naden vyant over. Algen,

gens kon de -bergh by den vyandton- het welke de Direfteur Dortmont den

verhindert ingenomen worden : waer T-looge Kaden bybrieve van den vier

door het fort denonzen onnut , en de
j

en twintighften der zelvermaent ver-

vyandt meefter van het eilant zou blij- wittighde.

ven. Hierop verlieten d'onzen den een

Ten vijfden. Het fort was in zich en twintighften van Zomermaent hec

zeiven onweerbaer, zoo om zijne fort op den bergh , en trokken na

klcinte en ongeregelthcit : als byzon- het fort Oranje , om het zelve te ver-

dcrlijk, om dat de muur van de kerk digen : waer op de vyant, die geheel

vooreen gordijn genomen was, die
j

fterk op het eilant was, datelijkop den

van zelve , door ouderdom j dreighde i berg quam, alzoo hy dicht daer by lag.

De
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De Hooge Raden vonden goet,hcr

jaght Heemftce na het Noorder gat

\2in hamarikait zenden, oma!dacr,
beneven her jaght de Rhee

, goede
vvaght te houden, ten einde niemanr
aldaer uit ncch in zou loopen , om al-

zoofaltijt mede van die zijde op het

eilant te kunnen komen, en den vyant
de gelegenthcit te benemen , om de
Vaert op Faraiba om«;y te maken.
Men zond ook leefroght , tot on-

derhout der krijghsbezetting,na//d-

tnarika.

Grote Midlerwijle onze zaken hacr aldus
hongcrs- eenigen tijt,met vcrfcheide voorvallen,

""RecffF. hadden toegedragen,hoe\velmeefl tot

nadeel van d'onzcn ,en gene fchepcn
uit het vadcrlant quamen, zoo begon
de leeftocht ophetRe^iffvan tijt tot

tijt meer en meer zeer te minderen,

hetwelk na eenigen tijt zoo geweldig
toenam, dat men alles, wat men by
byzondereinwoonders, en in de ge-

mecne pakhuizen vond,gemcen molte

maken , en aen nicmant meer ais een

pont broodt ter week wiert uirgcdeelt.

Eindelijk wierdt na eenigen tijdt de

hongcrsnoot zoo groot jdat veel volks

te derven quam.
Eerft zwollen de beenen by gebrek

van vervcrfching : waer op zekerlijk

de bleke doot volghde. Katten en
honden, die daer zeer veel zijn , wier-

den a 1 s w il tbrae t gegcten . De Zwar-
tcn haelden de beenen van half- verrot-

te peerden uit den gront, en lektjn de

vezelen van het gebeente.

Niet minder was dedorfl,dienoch

door degewonelijkehittedeslants, en

door de herde en zoute koft acngefto-

ken wierdt : want men had'er geen
verfch water; en al het water, dacr on-

trent gegraven, was brak.

D'oogcn der flaven , die wel het

minfte kregen, en zelfs niet hadden,

waren door bitreren en fchcrpen hon-
ger ingevallen, en ftonden zoo wilt,

dat het d'onvertzaeghfte herten deed
verfchrikkcn.

Het quam , in 't kort te gezeit, zoo
verre,datde Hoge Raden (^niettegen-

ftaendezy alle uittcrfte zuinigheitge.

bruikten , om in genen decle in hun-
nen plicht nalatigh te zijn} de bor-

gerye het een pont broot , dar zy ge-

had hadden , hebben moeten opzeg-

gen, om den Soldaten, die zeer tot

A N T - R E 1 Z E. i7f

;

overloopen by den vynnt aengezoghc
' wierden , noch twee mael ccn ponc
broot ter wcckc te mogen geven : waer
mede alsdan te gelijk alle vivres cil

levensmiddelen ten einde waren: zoo
dat ten tijde , toen de borgerye hetlae-

fte broot inden monthad,de fchepel
farinha van tag'.ientigh tot honderc
gulden gerezen \vas,enpacrden,hon-

' den,katfcn en ratten mei.ft opgegeten
waren , de twee ecrflc fchepcn van het
gezonden fèkoers op den twee en
twintighften van Zomcrmaentop het
Re§iifquamen te landen.

Yv'"anncer wydan in d'uirterfte be-

nauthcir waren , en g:nc uitkomft za^
gen , zoo wiert byde Hocge Raden
voorgeflagen, en ook vnft gcftelt, door
den vyandt traghrcn heen te flaen,

,

om in het landt te komen: want de
I

mecftcn wilden liever eens derven, als

van langer hanr door den honger te
vergacn, en alledagen te fteiven.

De Soldaten zouden den voorroght
hebben

: vrouwen, zieken, en alle uit-

gehongerde buiken, die genen regen-
ftant konden bieden , in ixt midden
blij ven , en de Hooge Raden den ach-
tertocht geleiden.

De Joden (tonden zeer verlegen;
dewijl zy wel willen, dat de Portuge-
fcn hen geen Iijfsgena wilden geven :

en befloten dienvolgens, met de de-
gen in de vuift , te ftcrven , Iie\ er , als

re branden: gelijk dat lot den Portuge-
fenrcbeurrvalr.

I

Doch God verzagh alle deze zwa-
't R„i4

righeir, als alle onze hope uirwas, met ontzet,

een vrolijker uitkom (Ie. Want men
had nier meer als twee dagen tij rs, tot
dien uitval beftcmt, als op den twee
en twintighften van Zomcrmaent,wel-
kcn dagh ik noic vergeten zal, twee
fchepen , de Valk en tlizaber , door

I

de zee quamen bruizen , dat het

;

fchuimde. Aen het afvvaeien van de
Prinfcn vlagh kenden wy aenftonrsdat
het vrienden, en gene vyant<. fchepen

1

waren. Zoo dra zyde zeilen hadden
ingehaclt, en het anker laten \ allen,

deed elk drie fchcuren, tot een teken
dat zy verfch uit het vaderlant qua-
men. Zy waren voor de kamer van
Amfterdam bevrnghtjCn uit Texel den
zes en twintigl.ften van Gr.ismacnt

gczeilf,enbraL',hren tyding, dat wy alle

Uuren fekoerste verwaghten hadden.

De
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De blijd(chap die dacr v/as, kan niet

verhaclc worden. Het liep al na de

haven, wat van den honger noch gaen

kon. Elk (chreeuwvio liuts keclsvan

bliicfchap, dat'er de lucac van weer-

galmde: niierdien wy toen voor eerfl:

van dien fchrikkcli)kca ho iger verloll

waren.

De kapitein van d'filizabet heeft

zch' my veihjclf , hoe hy oneerweeghs

verfcheiden niael tegen zijn volk ge-

zeidt had. Daer moet noot op bet Rc-

pff^ij>i. Godgeefons digbaendagh

&ulken fchnon waer en ivmt , om daer

hae(t te komen. Gelijk ook gebeurde.

De fchippers kregen elk cengoude
goude penning, tot ecne gedachtenis,

met dit opfchrift:

'Door de Fuik en Elizahet

Is het Rccijfoni^zct.

Bas trtkt
Den drie en twintigden van Zomer-

n.1 itama- maeiK vcrtrok de Hooge Raet Pictcr
''''^' Bas na het eüant Itamarika^ om op

dedèlfs bcfcherming orde te (tellen,

ten einde des vyants vordcre progref-

fenzo^en mo^en gefluit worden.

B V brieve van den acht en twintigh-

flen berighteBasdcn Hoogen Raden
uit het fort Oranje, hcedcvyandt zich

noch ftil op den berg hield, en hy B^u

volk uitzondjom vaftekuntfchap van

des vyants gelegentheit te vernemen.

Den zevenden van Hooimant quam
Pieter Bas van het eilandt Itamarika-,

metdekompagnien van kapitein Blau-

wenhaen enKoenraet Helt op'tRc-

cif, latende aldaerde kompagnicn van

kapitein Reinier Sikkema ca kapitein

Djgnus Byfterman blijven.

De vyant, volgens zijn bericht , had

het gehcelecilant verlaten , enallede

quartierenopdcn berghafgebrant: het

fort op den bergh onder de voet ge-

'

worpen, en het gefchiit wegh gevoert .

•

wacr onder twee mctale ftukken wa- i

ren, en de reft van yzcr.

Wacrom. Want alzoo van dagh tot dagh meer
j

fchepen uit het vadcrlandt aenlande-

1

den, heeft de vyant befloten heteilant
j

Itamarïka wederom te verlaren , uit
j

vreze van dat d'onzen hem door hun i

klein vacrtuigh zouden mogen be- 1

zetten.
j

Ook zagh de vyant wel , dat hy met
|

heteilant voornoemt, zonder het fort
j

Oranje tchebben,weinighkonde uit-
j

richten, om dat het Zuidcr-gac met
|

Itamnrika

v.qr) flen

vy.int

verlaten.
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hccfürt Oranje, en het Noordermet
onze jaghten befloten gehouden
wiert : zoo dat hy van daer met ter

zee kon geraken , om de vacrt van de
berken te beletten.

Den negen en twintighflen van Zo- Tijding

mcrmacnr,verwittighden d'onzen den
G^jpje

Hogen Raden van \ huis van Jan Le- van \m

JlanyUit Rio Grande: hoc aldaer twee ^'"''^y*

zoontn van koning Jan Virj^yy

met iv/ee of drie en tsvintigh andere

Tapoyers, aengekomen waren, die

verklaerden van hunnen vader gezon-
den te zijn , met meeninge van by on-

zen (laet getrouwelijk te blijven, en
alles by te brengen , wat hen doenlijk

was. Maer zy wilden niet in het ka-

(teel Keulen gaen, voor zy RoilofBaro

gcfprokcn tiadden, dieook door d'on-

zen ten dien emde ontboden wiert.

Ondertuflchen hadden by wijle ver- K.ipery

(cheide byzondcre burgers en inwoon- opdea

dcrs t'zamen ecnige fcheepjes uitge-
''^'"''

ruft, om op den vyant te kapen : daer

zommige eenigh voordeel uit trok-

ken : maerde meefte leerden raet fcha-

de, datdcfclicpenender zelveronder-

hüudt geit kofte.De wijl dan aend'eene
zydc veel t'onderhouden , enaende
andere zydc wcingh te nemen vicI,zoo

was het haeft mee dit kapen een uit-

fchci.

\Vanneerde Kompagnics fchepen
op zekeren tijt een fluit, met wijnen

geladen,genomen hadden,en de maets,

onder die voor het RecifF t'ontladen,

zich zoo vol en dronken gezopen
hadden , dat zy niet alleenlijk hun
werk niet konden doen ; maerook in

hetophyzen der pypeneen lieten val-

len, wacr door een man quam dootte

;
blijvcn,en verfcheide andere gcquetft

' wierden, zoo ging ik derwaertsnahct
fchip om orde telkllen, enhetdrin-

I

ken onder het werken te beletten ,• en
alle voordere onheilen voor te komen.

j

Maer naulixwasik binnen in het fchip Dcfchrij-

gctrcden,of alle de zilvere galon van ""
'•T'^^'^ .. , , , .

" ., wondcr-
mijne klederen wiert zwart, en jkii,kblint.

kort daer aen geheel blindt, tot mijne

grootc droefheit ; doch de blinthcit

ging allcnxkens n? eenige dagen ge-

heel weder over.

Dit fchijnt de d.imp van den fterken

wijn, die zoo lang in een dichte plaet-

fc befloten had gelegen, veroorzackc

te hebben,

Den
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Den tienden ontftont een groot kra-

keel fuflchen de krijghs- en burgerlijke

bevelhebbers, wie van beide hetop-
pergebiet ofhoofcwaghtophec Recif
zou bchouden/naerdien de burgerlij-

ke krijgsraet v.m gevoelen was,dat die

dat behoorde re behoudenj dewijl de-

zeIve,geduurendedeHoorlog,altijtde

hoofcwaghtop het Re^ifF gehad had.

Hare Ho: Mo: d'Algemeine Sta-

Slnt" ^^"' ophetfchrijvcn van briefop brief

totnnt- derHooge Raden aen hen enacnde

^«^J"
Heeren bcwinthebbers , nopende den

gezonde, droci'igen tocftanr, hongers-noor en
uitterftegevaer,dacrinNeerIanrsBra-

fil was , hadden den bcwinthebbers
geraden , eene vloote van

f. of 6000.
mannen toe te ruften j om den verval-

len ftact van Neerlants Brafil tcher-

ftellen ,cn de rebellen te verflaen. En
om het volk des te lichter te doen vin-

den , zoo deden de Staren acn de
Kompanjie vijfentwintig kompanjien
van hun krijghsvolk over. Daer en

boven wierden uit ieder regiment en

in alle de fteden zoo veel volks aenge-

nomen,dat het krijghsvolk in alles ten

getale van vier duizent man beliep,

zonder het zeevarend volk en vry-

willige daer onder te rekenen.

De gantfche vloot, beftaende uit

een groot getal van fchepen, die de
Kompagnie verfchafte , was in Slacht-

maenr, des jaers zcftien hondert vijfen

veertighjvaerdigh om te vertrekken.

Maer door hetontftaen van cene on-

gcwoonelijke koude en vorft, die alle

de havens deed tocvriezen , lagen de
fchepen op de Hont voor Vlifllngen,

devergaderplaetfe, den tijt van drie

maenden, tot aen het begin van Sprok-

kelraaent des jaers zeftien hondert zes

en veertigh.

Bankert, Admiraelvan Zeelandt,

had het oppergezag als Admirael over

deze vloot.

Met deze vloot gingen ook de nieu-

we Heeren van den Hoogen Racdt,

om de genen te vervangen en af te

halen ,dicNcderIants Brafil zes jaren

bcftiert hadden.

Deze nieuwe Heeren waren vijf

in getale , als de Prefident Woltcr
Schoonenburgh, Michicl van Goch,

Penfionarisderftad Vliüingcn,Simon

van BeaumoiK , Advokact Fi.->kacl der

ftad Dordrecht. Hen waren bygc-
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voeght , om de zaken der Kompagnie
gateflaen

, Hendrik Haekxen 1 rou-
wens , t wee voorname koopluiden van
Amrterdam : en tot bekreraris, Here-
mijt, advokact der ftad Dordrecht.

Over hetkrijghsvolk zou, als over-
fte, Sigismond Schop, die voorhene,
ten tijde van Graef Maurits , het ampt
vanveldoverfte in Brafil bckleet had,

l te gebieden hebben.
I

' Hy was een eryaren krijghsman, en

I

hield ftrcnge orde, die onder het

I

krijghsvolkdikwils vercifcht wort. .

[

Noit vertrok een vloot uit HolIaRt
na Brafil, die meer ramp en tegen fpoet
op zee als deze, leed, den tijtvanzes
maenden, zoo lange zy op wegh was.
Twee dagen na het uitloopen,quain

zyop dereedevanDuins, tegenover
N ieupoort , ten anker, daer twee fche-
pen door den ftorm en herden wint op
het zant aen ftukken fticten.

Drie dagen bleefde vloot aldacr le^^-

gcn.

Na het weer ecnweinigh bcdaert,
en de wint goet was, ging de vloot met
van Goch weer tzeil : mger moft , na
twee dagen, in een van de havens van
het eilant "Wicht zetten , St. Helena
genaemt , tufichen het eilant en hec
V aft lant, daer zy reeds tcvoorevoor-
bygezeiltwas.

Drie dagen te voorcwasaldaereen
rijk geladen Hollanrfch fchip, dat op
tweemillioenengelchat wiert, en van
Brafil quam, opeen klip vergaen:
waer van men de ftukken van het wrak
noch drij ven zagh. Van drie hondert
perzoonen quamenniet meer als der-
tigh behouden daer af.

Geheele zeven weken bleefde vloot
aldaer,door ftormen tegenwint, leg-

gen.

By geval quam aldaer een ander
Hollantfch foliip van het Re^ift' ge-

zeilt, by de vloot ten anker, datty-
ding braght, hoede Hollanders op hec

Rcgiff' in d'uirrerfie noot waren, en de
vloteling miftchiendie plaetfeal ver-

loorcn zou vinden : dewjjl'er opzijn
vertrek, twee maenden verleden, geen
lijftoght meer was.

Hieropging de vloot, niettegen-

ftaende het in de wint was,weer tzeil,

enwicrdr, dooreen geweldige ftornrij

langs de klippige kuft van Poortlanc

gedreven: da<.r zy in grout ge\acr

7 wast
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wasvanfchipbreuktebjdeniwanteen jcievyantxcutoonen, en hoe hy zich

Scho'slbhip.mer twee hondert zielen, zou acnflellen. Hier opwasdevyant

ftiet regen de klippen, in hun gcziglic, uirgekomcn,en had met d'onzen fcher-

tebcritcn, die alle ver Jronk'en.
j
mu frlinggehoudc-n: dochv/eikwc-

De vloot, ondei van Goch, liep al- deromterugh. Voorrs'ooghde vyant

dacr achter een klip, ten anker, en met cencnnotp duor de Br acco de St.

qium eindelijk, na hec weer bedaert Jago, met voornemen van d'onzen

was, uit het groot kanail, tuflchcn van achteren te.bezctten, tn de wegh
Vrunkrijk tn Lngelandt , inde Spaen- af te hiijden. Macr d'onzen dwongen
fche Zee: alwaer cuiïchen van Goch hem den hert ret tenemtn. Een van de
en Heaumonr , die alleen van de Hee- onzen wiert in dezc'a over val Hechts

rea by de vloc.'te gebleven waren, over gcqu^tfl: : en Schop zdf kreegh een

hetvoeen vande vlaggeen ftellenvan rchampfchcutacn het been. Aen des

orde in het zeilen , een groot krakeel I
vyants zydc bleven eenige verllaj;en,

engefchd onti^ont : naerdien dcZeeu- en verfcheide wierden geqnetll

wen , wanneer nen knjghsract hield, Ter, 8. van (..ogftmiHin; qiiam ' et

van Goch den voorgang toeftonden: fchipjhct wapen van Dcrdrteht , met
en v<>org-iven,darBeaumont alleenlijk den Hoogen Kaet Simon van Beau-

oider admirael wa-. De Hollanders montjadvokac*" fiskaelvan Dort, acn

daeienregon verdedigden de parthyc ' het Rcy^ft te landen, en had ccnigezie-

van Beaiiinont.cn wilden hem tot ad- kefoldatenop. Hy wiert dcsinderen

mirael geltelt hebben. jdacghs van boort gehaelt, en opheC
Wanneer men zich dan onderling Regiffna behooren vcrwel'ekomt

niet kon verdrageojenBeaumont zag,
I

Den twalfdcn, met den diiftcren

dar van Goch gcduurig den voorgang avo-it, quam de prefident, Woltcr

held,en de HuUintfche fchepcn met Schooncnburgh en Hend'ik Haekx,
d'anderehcnj,volg'iden,endenzelven met e n ICompagnies bcik , van de
ko> rs hielden , zoo zeinde hyallede) Noord op het Rc^ifT: alwaer zv,door

Hol'antfche fchepen, by hem re ko- ! al het krijghsvolk endeburgeryeindc

men,ennam met heneen andere koers,
j

wapenen, vcrwcllekomt wierden. Zy
cnzeide, meteen fchcut tefchieren,

van Goch adieu,enfcheide van hem af.

N a vetl zukkelens cindel ij k, en het

hadden het fchip Middelburgh , daer

zy mee overgekomen waren , voor het

Noordr:rgat van//tfW/?r//è<ï laten icg-

uirftaen van vele xiekren,inzonderheit gen-, dewijl zy daer mee niet konden

van fchcurbuik, qu.mi eindelijk van opkomen.

Goch,merzijnfch:p, een half uur van
!

Hetwas deneenendertighften van

'c Ke^iff den \ eerrienden ten anker,cn ' Hooimaent in het gezicht van de ftad

was d'ecrl^e van de nieuwe Heercn, <^)Iinda gezien: desgelijxhetlLhipdc

die aldaer aenlande.
{

Dolfijn, datby de kanervan Zeclant

Den een en dcrtighflen van Hooi- Imct levens middelen bevracht was,

maent, desjaers i6+ó. quam op de 'en zijnelading te Kochelle ingenomen

rede het fchip de blacuwen Haen.-'had.

Schip
(ioc-r vcr-

Beide deze fchepcn wareii weer be-

neden van de ftad Ohnda aft;cdreven :

en quam de Dolfijn den dcricnden
van OoRhftmaent aen het RecifF te

landen.

Op den dertienden van Ooghft-

maent quam zeker Neger van des vy-

Maeropde Heer Trouwens van Am-
ftcrdam was : als ook het oorloghs-

fchp VlilTingcn, van Zeelant , en met

het zelve de overften Sigdmond

Schop, voor de tweede mael in Brafil.

Den zcftcn van Ooghltmaent ver-

hicKari' fcHicn dc koloncl Schop ter verga-
finKn dcringby Hamel, Bulleftrare, Basen [ants zydc, by d'onzen Of)hct Re<^itï"

• TfQy^v^.is , met vcrhacl , hoe hydes ) overloopen: die berichtCjhoede vyant

vorigendaLghs, volgens genomen bc- voorhad, aen de pas van de B'ireite

fluit, meteen troep van ontrent vier

hondert en vijftigh koppen, zich on-

der her fortje bv Ölind i gelegen, neer-

geflagcn h ld , om eenigc gevangens te

bekomen, alsook te zien wat gelaet

eenc vaftighcir te leggen , om d'onzen

van allen inging ten platten landete

weeren ,en hen alzoo hunne krachrcn

ounutrelijkop het Ree liVtc doen coa-

fu meren.

Hier
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Hier op wierdc by den Prcfidcnt

Schoonenburgh en de Hooge Kaden,
renoverllaen van den kolonel Schop
en Luitenant Admiracl Lichthart» be-

floten,des vyants aenflaghen voorne-

men voor te komen.en zelfs die plaetïb

te verftcrkcn , ten einde donzen mid-
del zouden mogen hebben , om met
maglit te lande in te trekken, en, by de
aenkomde van vordere hulpmidde-
len, weer mcclter vanneerlants Brafil

te worden : want alle andere pafTa-'

gicn waren zoodanigh bezet en bc-

fchanft, dat die, zonder groqf verlies

van volk, by donzen van den vyandt
nier te bemagtigen waren.

!

Voorts trok de kolonel Schop, in

v.ïn der nacht, met alle macht, dichy by
Schap 11.1 een kon brengen, derwacrts j latende

met het vvaflend waterde boots met de
bouvvftoffen tot de forti ficatien vol-

gen.

D'onzen bezetten aenftonts het

,

huis van de Barette en maekten het

ftcrk. De weinige vyants foldaten,!

.die aldaer de wacht hadden, verliepen

aenfïbnts.

Voorts verzoght Schop het goct-

;

dunken en oordeel der Hooge Ra-

1

den, of hy aldaer den aenftaenden
j

nacht, met al het volk , noch zou blij-

'

ven.
j

Hierop wierdt, met kennis van den
\

prefident Schoonenburgh , de Hoo-
gen Raet BuUeftraten afgezonden,

om het werk te bezichtigen, en dien

aengaende met zijn Ed. te beraetfia-

gen-

Bu!l< (Irate quam den veertienden

des nachis wecrvandeS^rf/Ze'op het

Rc^iiT, en verhaelde: hoe hy reeds het

werk aldaer in redelijke verdediging

gevonden had : en het in 't kort tegen

allen aenval des vyants zou verzekert

zijn : al\ wanneer Schop denoodigc
bezetting aldaer zou laten , en de troe-

pen wederom brengen.
i

Den dertienden van Ooghftmaent

'

verfchecn RoelofBaro , die voor hene ;

aenjan Duwy, koning der Tapoyers,

gezonden was, ter Vergadering van
de Hooge Raden , en braght ecnen
brief van den zelven Jan Duwy, van

denceirten vanHooimaent : waerby
hy den onzen voor de gezondene ge-

\

rthcnktn bedankte, en verzocht ee-

nii;h jzerwcik, eu andere dingen, al- '
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•Loo hy met zeker volk , de Tojuhis
genoemt,inoorloghwas. Na die vol-

ken overwonnen te hebben , beloofde

j

hy den onzen, met alle zijne macht,

1

tegen de Ponugefentezuüen tehuipe
komen.

NadandeprcfidentWalterScho-oude
nenburgh en de gezamendijke Ka- Raden

den,uirmakendede nieuwe rcceerinc, ^*
T^*"

Denouden op hec Recift gekomen en nieuwe

aengclant waren , voorzien met kom- ^"j^^"

miflie van hare Ho: Mo: de Heercn
Staten generael, en zijn Hoogh: de
Heere Prince van Oranje en Verga-
dering der XIX , cm d'opper-rcgee-

ringvan Necrlants Brafil te bedienen,

enwaerre nemen, zoo beraetflacgli-

dcn d'oude hooge Raden, Hendrik
Hamel , Bullcibatenen PieterBasmet
hare Hd, om hen , nacr gewoonte en
op behoorlijke wijze, in hunne bedie-
ning c'inllalleren, ende rcgecring op te

dragen.

Dies beflootmen de Collegien , en
voornaemlk perzoonen,die 'xw ampten
waren ofgeweed waren , ter Vergade-
ring t ontbieden, om hen zulx bekent
temaken.

Vervolgens verfcheenen aldaereerfl:

de Collegien vanden Raet vanjufti-
tieenFinantie,daer na Schout,Schepe-
pcnen, Commiflanflenen Weesmee-
Itersvan Maurisftad: daerna de pre-
dikanten en kerkenract, de landt en
zeekrijghsoverften : d'ouderlingencn
voornaemfte van de Joodfche natie,

envoorhctlacftde Commiflarifcn en
boekhouders van de Compagnie.
Toen wicrt hen allen doorden Af-

fcflbr Walbeek aengezeit , hoe de ho-
ge Raden, Hendrik Hamel, Bulleflra-

tenenPieterBas, van teen afzich van
de regeering ontfloegen , hen bedan-
kende wegen den dienll:, die een ieder,

nagelcgentheitvan zijfiampt.acn de-
zen ftaet en de Compagnie gedaen
haddc ;en inzonderheit dat zyhen iii

de jongfte oprccrige en gevaerclijkc

tijden met raet en daet bygeftaen, en
alle behoorlijke ecrbicdigheit, trou-

we en onderdanighelt bewezen had-
den : hen voorts ordonnerende en be-

Inftende uit den nnem van hare Hó;
Mo:, zijne Hoogheirdc Hccre Prinfc

van Oranje en de Vergadering der
XIX. den Heer Walter Schoonen-
burgh ende nicu wc hope Kalden, voor
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^c hooge Regeering van dien Stact te pleeghden de oude en nieuwe Hoogc

wiücn erkennen, trouwe en gehoor- Raden t'zamen, over her geven van

zaemheit te bewijzen. een algemeen pardon en fchnjven na

Na dan den Prclïdent en nieuwen den vyanr, zoo inde Z^/?/)/^ as anders.

Raden ^eluk gewcnftht wis, zooj Waer op den zelfen een tamboer na

wicrt ZLilx by d'ontbMdene Collegien
^

den vyant gezonden wierf, met een al.

voornoemt v.in geüjk'cn g'.'daen : en

d'oudehooge Raden van wegen hun-

ne Regeenng bedankt.

Hier op icheiden d'oude hooge

Raden, na aenbieding van hunnen

dienft aen de nieuwe Radon , in het

gemeen pardon en fcbrijven aen die

van de Bahta , dat zy vertrekken zou-
den.

Den I o Scptmeb. wiert een algeme- Burq?ry

ne monftermg van de gchcele hun'erv ^^"^i'

van t Kc^itr en Manntift.jd gehou- Maunts-

Troii-

wens

ftcrfc.

geen, dacr over zy hun benchtzou-j den, en zeven hondert mannen in de
J]

^

den mogen van nooden achten , uit de wapenei»ftcrk bevonden.Voorts wierc

Vergadering, en heeft de nieuwe Ke-i dezelve voor haren trouwen d;enfl:,

gceringalzüo haeraenvanggcnomcn jaendenftaet, geduurende de beroerte

Des avonts den negentienden van bewezen , bedankt , en verzocht dacr

Ooghftm::ent overleed de heer Trou- in voort te gacn.

wens. Desgelijx wierden d'afgeganehoc
D.n twintighflen wierden d'oude 'ge Raden, door de borgcrye, voor

hoogc Raden door den prcfidenti huiineregecring bedankt

lunlicrc.

D'oude
Baden

net te

plegen

Schoonenburgh in den Raec ontbo

den , en met hen over verfcheide ge-

wichtige zaken gcraetplecghf

.

Voorts verzocht de prelldent en

nieuwe hooge Raden aen d'oude hoo-

verzocht ge Radcn , dat zy, alle dagen ten ai ht

dc'n'vc"
i'iiren , de Vergadering voor eenigcn

wc Raden fijt noch Wilden bywezen , mef hen op

alle voorvallende zaken, ten dienft van

de Compagnie j te raetsplegen : gelijk

ook om hen te dienen van adviferen

de en raetgevende Hemmen : gelijk zy

ook naderhant met eikand re, over

verfcheide gewichtige zaken ,
ge-

duurende hun vervlijf, geraetplceght

hebben.

Den derden van Herfilmacnt wicrt

een algemeene monftering gehouden

over het volk, ontrent het Rc^iffin

bezetting leggende : als ook over de

treynspcrzooncn. Hier toe wierden

gemaghtight in het fort Emeftus en

Waerdenburghcn Boa-vijfa^ Haekx
metde komnuffaris Zweerts.

Op Antoni Faez- en iVIaurits-ftad,

Bennmont en C^loucheron.

OphctRcciff,methettrcyns-volk,

van Goch, Hameien Alrichs.

Aen de Barette en omleggende

volk , Raetsvelt en Kraeyvangcr

Algeme

ne mon-

ftering.

Den dertienden deden de Hooge
Raden lezen het antwoort van d,- ko-
loncilen uit'tvyants leger, den elfden

door een afgezondencn gekomen , op
het fchnjven van het Regiff va^ den
Zffteii, aen hen gezonden, met het

aengeboden pardon Welk aurwoor
vol vercierde leng nen en vuiligheic

llak. Als ook , hoe zy niet vertrekken

konden , naerd ien zy door d'mgezere-
ncn opgehouden wierden. Dc'gchjx
gaven zy voor, dat hun vertrek btlec

was :dewi)l hunne fchepen in laman"
dire opgehouden waren. Zy melden
mede, datzy op d'ordc van hunnen
koning wachten : alzooeene orde ge-

had hadden , en nu eene nader ver-

wachten wilden. Onder andere roem-
den zy ook zeer op hunne groore

macht.

Den twalefdcn en dertienden wier- Brieven

den brieven by de Portngefcn uirge-^''"'^

ftroit, die aen den fcliout Daems en f-.^uKg^cl

aendekoopluidenMatthiasBek, Bal- Utou.

rhafarde Fonfequa, DuarteSarayva,
Gafpar Fran^isko da Kofta,hielden,en

door Joan Fernando Vieira mgcftcit

waren.

Zeer breet wiert daer in de macht
der Portugefcn uirgemetcn,cn die van

In het fort Willem en Frcdrik Hen- d'onzen daer en tegen verkleint.

drik. Volbcrgen en de kommiflarisj

Stricht.

Daer benefleiis dreighden zy, by
aldien zy het lant moften verlaten,alles

Inhctforrde Bruin, lanr en water- te willen verbranden, verderven en

kafteel , Bullcftiate en de With.
i
verwoeftcn , gelijk zy ;ilrce in dekapi-

Den vierden van Herlllmacntract- tanievan Parayba begonnen en gedaen

hadden. Deze



Deze briefluide aldus.
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Z E E- en L A N TR E I Z E. M
heeff 6oo.fnuskettiers,Henrique T>ias

500. Negers f 200. Minos en 700. Ta-
^ foyers y en y zoo 'ury dievan de Certan

j

E tijdt en de reden moet U E. ver- wilden moeken /aten, kunnen die tot on-

toont hebben de verzekering van zen wille bekomen y en boven alhebben
dezen oorloghy en wat oorzake wy heb- wy God aen onze zijde. IVy weten ooky

ben om die te movei en , gelijk nok dege- dut , eer de Heer Sigümundiis Schop
fucceerde occafien uitwijzen^ datzu/x qnam, UE. geen 600 . fcldaten badde^
€en flrajfe is , die God gelieft heeft te en hy ontrent elf of twalefhonden man
doen overzoo vele booshedeny die in de- gebracht heeft : waer van , behalve die

:te landen tegen d'inwoonders begaen doot zijn, de meefte fartfiek leggen y en

ztjny alsikveriroiiweUEd.wel we- jongens zijn : alzoo dat d'oude folda-

ten y dat dit wafris y en wat profijt en tendaer qnalijk aen zijn. Zoo dat ik

fchade hier uitzoude karnenyhet welk welweet wat UE. macht üy wanneer
ttndeelegefchietii yendatmet delae- ik met gefcherpte fokken hebbe ver-

fle engroote refliitie da' mwoondereriy flroit , verfhgen en gevangen genomen
daerfyhaernu vryfen V(<nde onder-. zCco. mannen y alle oudejoldaten y en

drukkmge van de macht dertyrannige
\
500. Brafilianenybehalve die y gequeft

tnenfchen: entky alsgouverneur van
dezen oorlogh (^hoewel daer te gering

toe) hebbe, met allen in 'tgenerael^ de-

zelve re(olatie get^men : alzoo ü Ed.

met onbekent bcJJoort te zijn de groote

macht, die wy tcgenv)oordigh hcbbeny

tenaenfienvan de kleiney die U E. heb.

benen die datrkomen kan-, en met het

verlaten van de kapitanien van Ta-
rayba en Goyana , is veel meer macht

hy den anderengekomenyWaer door zoo I ü E.ontrent twee maendengdeden^e'

.ijndêy op 't Refiffge/lorven zijn.

'Du zyn werken van den Hemelge-
weeH : want alzoo groot efchade tsgc~

fchiet zonder kruit of loot y dat tegcn-

woordigh zeer zoudcverfclotllen , al-

zoo wy by ons hebben groote machte
zoo van quantitcit van ammunitie
van oorh'igh yals van volky wapcne?i en

artilleryey dat ik UE.y als een vriend,

bevejlige y over de protcjlen , my door

veelte klaerder blijkt hetgoede voorne^

men van d^inwoonders y dewelke liever

daen. Indien ik het om de wille van de

kolonellen uit de Bahia niet gelaten^

haer leven en goederen willen verlie-^yn haer goetdunken , ten aenfen van
•sf» j dan zoodanige overlajien te ver-

^
fijne ^lajefleit ,

gevolght hadde , ick

dragcriy als zygeleden hebben: het wel- zoude reeds het Re^iff'y of eenige van
ke d'oorzake van haren opjiant ü ge- 1 uwe forten verovert y of ten minflen

weefl , en niet hetgene U E. zeggen : te

weten , dat zy haer omfchulden zou
den hebben geabfent eert : want tegen-

groot e fchade gedaen hebben : maer
zoo wanneer alles by accoorr niet en

werc bygclcght , ben ik gerefolveerr.

voofdigh ziet men wel het tegendeel-,
I als defperaet zijnde jZulken oorlog te

alzoozvmeerverlatenals zyfchuldig maken, dai'er geen zuikermolenjoflen

zt/n. Enbyaldien dezelve inwoondersinochnegers zullen overblijven, die

Aaer met de wapenen niet zullen kun- men niet en zal verdeftrucren , eer dat

uen verdedigen, zullen zy in gelijke |\vy ons wederom, door dwang, ondcir

maniere alle andere kapitanien ver-

woeden. Verhalveny als een vriendty

geconfidereert hebbende de vonrdeleny

die dezen oorlogh kangeven , dunkt my

goet , dat UE. kiefcn'tgeene haerge-

rieffeltjk is,overmits den uitgeroepen en

vryen oorlogh zeer refoluyt is, en te

meery daer zoo veel reden zijn, met

uwc gehoorzaemhcit zcudén moeteri

begeven.

yan alle 't zelvegeloove ik, dat UE,
genoeghzaem zijngewaerfchouwt, ten

aenfïen vari't welke U E. met alle de

andere heeren kooüuiden zoodamgen

accoortgelieven te maken : waer mede
UE. hare goederen niet en nomen te

-^ooveelduizent menfchenJVant UE. 1
verliezen : indachtigh zijnde y dat'er

behoort wel ie weten, dat die meer nis \ tegenwoordigh vele Ingenhos zijn, die

veertien duizent zijn,buiten de Negers in tien jaren niet zullen ko7men malen.

en Tapoyers dewelke van Rio Grande

af tot Rio St. Franfuko toe , op vele

plaetfen bevonden worden. Kameron

De Vargea is in geljken ftant als Pa^
rayia en Goyanagelaten , en de beeflen

zijn op alleplaeijcngecorifitmeert, dat

z 3 het
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[et mcefie, is dat de Ingcnhos behoe-\ pitein eemge vragengedaen^ r^egens

i -en.
' dezen corlogh : waer op den zelven ka-

"De Heer Sis^ismundus ^ die met de\pitein antwoordende
, fy hem 'i£;ide) om

'Hacht ^ diehy gebraght heeft ^ prcfii-
\

eemge woordenzeide^die i/ieerfchee-

meen het veldt te 'j:;ntni'n,gehjk als ly,

tilden vooigaenden oorlogh, fwccvin-

pexen breet gedaen heeft y zal nu bet

iimtrarïe bevinden : alz-oo duer geen

:>rjvoonder is , die zulx zaihegitrvn:

nin van dronkaerts als van foidfiien te

komen : maer zulke woorden wilde ik

wel hooren: wantfy fpt eken maer tnet

de tonge. Laetfe hier Luiten komen' in

van den degen (preken , ik zalfe het re-

enby aldien daer temant ware , zoude \
(peti doen ubferveren^^dat dm perfoonen

ik hem datelijk doen ophangen. Zoo dal
j
van dl minijtyrs^die den oorloii^h beftie-

elk voet lams hem veel bloei kijhn zal.
\

ren^ toebehoort. Ik laet UE dit \chrif-

t.y4engaende bet zeg'^en-,du wy vajja- 1
telijk weten , en foo wannerr het tijdt

len van de Kompagme waren : waer
j

wortyzal ik het u met den degen toonen^

heeft men indewerèlt overweldtghdel gelykalle dagen ^ als wannter d'uwen
pnderdaven van andere natiën gp(ien.,

\

mikomen ^ gedaen werdt. Bedncght
doch u zelven niet : want hrafilen zal
iiwi niet sê^n. God wil onze wapenen
favorijeren y en, zoo wy ons leven vet'

liefen, Jhl het zijn in defenfievan ons

H geloove en vrydom : en alle de hte-
ren koopluiden en andere perjooncn fiiL

Un verliefen haer leven, goederen fn

Ichuldtn: alfoo fy fiiet hebben gfwilt,

noch loegelatenaen te nemen iy tijts de

verfekermgc, die haer tot groot vwr-
deel ('oude gewee/lztjn. ^yl Reyal den

12. Septemb. i6^6.

En was ondertekent

i

die "soo wei dengecaptivcert
,
gelijk als

wy gefraüeeri giweejl zijn , ja erger

alsjlaven,als Ü Ed. zeer wel wet efi;

:z!)o hebhen wy ons uit de jlavernye wil-

h'H bevrijden > en zyn wy geen mder-

danigheit fchvldigb. En zoo wy niet

gt'Wachtioadden, dat U E. hetUnt op

goede conditien zouden verla'en , wy
zouden den koning van Kaflilien vj

l'^rankrijk alom befcberminge verzogt

hebhen : en onze refolutie U zoodanig

dit,hy aldien die ons hadden ontbt oken,

uy zouden de Turken en Aiooren daer

tot verzoeken , en zoo [• E.en andere

Jjeeren het contrarie ver^aen, bewaert

dizen brief.

Alfoo den tijt de waerheit daer van
pil Ieeren , gelooft ookniemant als die

fcrfoonen, die vandcfe plaetfen gezon-

den worden • alfoo wy fuüen doen, ge-

lijk wyop andere plaetjen gedaen heb-

ben.

Ik hebhc aen U E. goede vriendefi

(^efeght, wat in der waerheit pajfeerr,

en O E. fullen't felve in den oorlogh

bevinden. Nugelieve U E. tefien wat
^hy mj belaften wilt /<?/ U E. dienfi^dat

ik met eenzoeden wille fal doen . En
hoewel de Heeren aen my niet en fcbrij^

ven, foo hen ik nochtans den genen , die

defen oorlogh befliert, en hebbt alles on-

jfoan Fernandes Vieira.

Den veertienden van Herfftmaent

lande, naeenereizevan veertien we-
ken^aen hctRe^iff het oorlogh fchip

ter Veer, voor de katner van Zeclant,

en met het zehe de kolonel Hindcr-
fon.

Den vieren twintigften wierden by
den vyanteenige pardon- brieven mee
hooghdravende woorden iiitgcllroit:

aenbiedende daerby, rot verdra^h

over hunne fchulden te komen : en ve-

le andere onfatfocnelijkheden, en wel

inzonderheit , dat d'onzcn het lant

verlaten zouden.

Den zeven en twintighften qinrt\ Kolonel

den kolonel Schop van Itamarika we- ^^^'^?

der mijngebiedt, alfoo de kolonellen,dte\ derorn, die met ecnigh volk in Goyana lummk"
'lil de Bahiagekomen zijn, niet wffr

j
was gewecft : doch had nicmant van

commanderen als* t Hjolk^dat fy gebragt i den vyant gevonden: maer alle de zui-

hehben. A Reyal de bonje/us den 1 1

.

September^ 1646.

kermolens waren aldaer verbranr:

doch de rietvelden en roflenoffarinha-

Op den tienden dezes hebben de kolo-'vddet\ wcinigh befchadight. Dan
vel/en een kapitein gezonden, rnetant- naderhantbcvondmcn , dat de fchade

woort op de blieven, die de Heeren van even wel in Goyana zoo groot nier was:

l'et Refff h/idden gefchreven Eenige alzoode zinkeimolcns m:ier cendeele

vartnuliere aldaer hebben dezelve kw aengeflekcn en afgcbrant waren.

Den
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'd'Oiije Den zeven en twintighftcn van
R den Wijnraaent deden d oude HoogeRa-

grit/et ^^" ^^'^ Heer van Goch onderrich-

vanGucii ting van verfchcide zaken, den ftaec

van brafü rakende; en welinzonder-

hcic over het planten van den wortel

Mandihoka: om daer van farinha te

maken, en andere acrdtvriichten : als

mede op het flachren van het vee : daer

in men zoo fpaigh moll gaen als

doenl:)k kon zijiv.alzoo anders, het

vee gcflaght zijnde, Brafil niet kon

beftaen : naerdicn d'oflTen totdezui-

kcrmo'.ens moflen gebruikt worden,

z 'Otoc het hout voeren, net aenbren-

genj en de molens om te doen gaen,

als veel meer ander werk.

O ver het planten van farinha wiert

het eilandt Iiamarika,Rio Grande en

T'ar ayba aengewez-tn: alwaer zoo veel

zou kunnen worden geplant, als men
hier en daer van doen zou hebben.

Doch dat het met den eerfte diende ge-

daen te worden : alzoo het faizoen

ftontteverloopen.

Na Schop ondertuflchcn verfchei-

de proefftakken op den vyantgedacn

had, die meerendcels tot ons nadeel

uitvielen, wierden wy eindelijk we-
derom zoozwjk, ten aenzien vande

Portugefen, dat wy ontrent het Regiff

nietdorften uitvallen: maer befloten

D'onzen RioS. Frarjfüko tevermeefteren,dat

eenvoordeeligeplaetfe voor ons was.

D'aenflag wiert doorde kolonel Hin-

derzon in het werk gcftelt> ©die ook
wel gelukte: naerdicn hy weinighte-

gcnftantsvond.

Hierop ging den vier entwintigh-

ftcnvan Wijnmaent een vloot, onder

beleit vanden kolonel Hinderfon , en

den Admirael Lichthart, derwaerts

tzeil,nadeZu:d.

De fchepen waren Graef Enno, als

Admirael, Loanda, Vice- Admirael;

het wapen van Dordrecht, Schout by

nacht, de blaeuwe Haen , waekende
Hont,Hazewinr, Arent , Ster, Hectn-

ftede, Vlucht, bencffens acht berken:

te weten, vier vande Compagnie en

vier bevrachte, met twee groote boo-

ten.

Den zeventienden van Slachtmaent

bequamen de hooge Raden tyding,

hoe onze troepen , onder den kolonel

Hinderfon uitgezonden, met het vaer-

tuig'a, onder den Admirael -Licht-

trekken

om Rio

S. Fran-

ciskote

vtrovcié-

N t-R**E I Z E. i8i

I hart, aen Korafippa gelandt, en van
' daer nz Rio St. Franfi^sko tot aen hec
' fort Mauritia getrokken waren. Het
klein vaertuigh was derivieteopgelo-

! pen,totdiezelve plaetfe : doch men
had genen vyant vernomen : want het

,
volk was overal gevlucht , had alles

; verlaten, en ook het fort mecrendeels

geflechr. Voorts was al het volk over

denvierena Sercgippe dd Rey getrok-

ken. Vier Portugefen vertoonden

zich, en quamen om het pardon fpre-

ken,dathea toegezeit was.

JVJid'erwijIe verzagh enhermaekte
ons volk weer het fort.

Terwijl nu onze macht daer was , Nieuhof

zoo wiert ik bel aft, met een kargifocn
j^r-

'"^^

van koopraanfchappen derwaerts te waerts.

gaen , om te bezorgen, dat ons vol k al-

daer, daer vleefch en vifch genoegh
te bekomen wasjdaer van mcgt verficn

worden :en t'effens , tot voordeel van

de Kompagnie, te helpen bevorderen,

wat'er mocht voorvallen.

Jk maekte my dan gereet , om , nef.

fens d'ingefcheepte goederen , der-

waerts te vertrekken, en ging den vier

en twmtightighften van Slachtmaent

met het karveel de Bruinvifch tzeil-

dar dertigh eerers voerde, en tot fchip

per Frans Franfz. van Amfterdani

had.

Een fterke wint dreef ons wakker
voorr,en de zon klom ons recht bo\ eil

het hoofc ; zoo dat men van een op-

ftaende piek gene fchaduwe kon zien.

Ontrent ten twee uuren waren wy
tegen over de hooghgecopte bergen,

die d'onzen, om degedaente,de5;<7-

delbergen noemen, en byna met hunne

kruinen tot aen de wolken reiken. Het
lant heeft aldaer langs de zee witte

zantduinen.

Een halve Uure na zonnen ondcr->

gang , waren wy legen de bay Taman-
dere over, en gingen alzoo met eene

fterke koelte voort, en quamen, na

twee dagen zeilens, voorden mont
vandegrooreriviere, en door Gods
genade , met mooi weer geluk kigh

daer in.

De fchipper en ftierman waren al-

daer even veel bedreven. Wicnikna
de gclegentheit vroegh , niemant w ift

'eraf.

Deze riviere kan in de breere nauliV

mee een zes ponder over gefchoten

wor-
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Worden ,cn ftioomt t-oo fncl af, dat

mcnrwnnghmylen jnzeezijii verfch

Wutf. r verneimt. Des zomers is zy

hoogh en des winrers laegh , dat mif-

ftlucn he''gei"mo!renfiiecu warer.dat

des zomeis van het geberghte afvloeit,

vcroorzaekt.

Vijftigh mylen landewacrrs in , de
riviere op, is een groote waterval, met
vele eil mdcn tullchen beide-

Wann.ci- voor deze rivicrede zee

ontftelt ii )dan gacn de baren zoo yze-

lijlc hoogh , tegen den geweldigen

lïroomacn,datdiebywijleheclertuk-

ken lants, met boomen met al mee

fprakeloos : want zoo dra als ik behe»

den ging, om hem te (preken, vond ik

hem onmachtigh om antwoorc te ge-

ven.

Terwijl ik by hem was ,gaf hy den
geeil. Het lijk wiert voorts in een kift

gedaen, en met een gepekte perlcn-.

nmg wel verzien.

Des volgenden dseghs wierdt het

lijkaen boort van de gulde ftcrre gc-

braght, om na het Re^ifFgcvoert te

worden. De kirt wasmetdePnnfcn-
vlagh, en zijn geweer, ver9iert.

De kolonels, kap;teins en wyalle»

als ook v'er benden kiijghsluiden,

floept : zoo dathetdeftoutfteenerva- volghdcn het lijk rot aende rivier^daer

rent te ze^'luiden doet verfchrikken. Idefoldaien dr eoiael de mo^kettert

Wy zeilden tot aen denavont, als! losbranden. (Jok wierdt het gel'chuc

de zon haer achre'-hetgeberghtever-

berghde', en lieren het anker mde ri-

viere vallen. M ^n moft , om hooger

o,' te kornen, d'Oofte wint, dicaldacr

ten dr.c uuren begint tcwaeicn, ver-

wachten.

Wy zagen een fchoonen en lufti-

gCQ lanrsdouw , en vol wilde beeflen,

op hci f'jrt en de fthepcn los gcbrant.

Tegen den avont voer ik weder met >j,>„hof

een kanoo ni boort, maer diefloegh,'" s^""

door den fterken drift des ftroom^om. verdien-

Aldaer quam my het zwemmen wel te "-"

pas : want anders zou ik verdronken
hebben. De fchipper fmcerecn huk
aen een ton uit, daer een matroos , die

dccacn Jen oever gingen. Daer nef- wel zwemmen k()n,opza6> ik vatte

fens lionden vcrfchcide ftrooie hut- het met groote moeite en ter nauwer

JrS. noot
,
(want hef was my byna mis ge-

Wy raekfcn op eene drooghre, daer , di even) en raekte aldus, door GodcJ
wy cerlt des anderen daeghb afriui- 1

genade, behouden.

n-en , en eindelijk noch , mer een Oo
fte wint , aen het dorp Venedos .^dacr

wy n!et zonder klein vaercuigh aen

lant kond 'n komen.
Her dorp leidt aen het hangen van

een tamelijk hoogen bergh. Daer
ftondentedierrijr weinigh huizen, die

d'onzen her^o.iwt hiddcn: dereft was
door den vluchtenden vyant al afgc-

brant.

In hetforfftont,ten tijde derPortu-

gcfen , een klein kerkje, d.ier d'onzen

namaclscen wapen- kamer van maek-
tcn.

Het was met een zeer hoogen en

^ierhjken wal omringt, en de rivier

vloeit voorby zijne Noortzyde, daer

de bergh z eer ftcil is.

;^j^;r,ji
Den dertighften der zelvcr macnt

Lichihirt wxrt d'Admirael Lichthart van een
ovetic c. 2warc ziekte overvallen, uitoorzakc

miflchien hy in de groote hitte teveel

kont water uit de rivier gedronken
hsd. Hy wiert in ccnboac, meteen
officieren dertien roldaten,na beneden

gebracht; maer raekte in korten lijt

De foldaten liepen en zochten al op,

wat'er te krijgen was. Z,y braghten

zci'enhondcrt horen-beeftcn, clic al-

daermct men>ghte waren, en drie hon-

dcrt kalveren op , die alle in het riviers

eilant ter weide gegaen hadden,en mee
foldaten bewaert wierden. De mceftc

heeften waren niet al te vet: maer had-

den goet vleefch , dat, om de hitte,

voort moft gegeten worden.

Aen d'Ooftzvde van den berr'h „

hadden de loldaten hun quartier, in om leger,

goede orde , van vcrfcheidc takken en

bladen gemaekt, om zich voor den
regen te befcherinen. Dit raekte den ,

derden van Wintermienr in brant,cn

floegh de vlam , metzulken gewcldt,

voort, dat alles in een vierendeel uurs

in kolen ftont. De trommelscn trom-

petten ftelden alles in alarm, en ver-

doofden het geroep van zoo veel hon-

dcre menfchcn. tenige foldaten, die

in de rivier waren gaen zwemmen,
konden zoo dra met weer komen , om
iet te bergen, daerzy hunne naektheic

mee bedcktcr.

• Het
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Het gefchiede by daegh, dat een
)

D'oorzakevandirquaetbclcidt en
groot geluk was : want by nacht zou dezen neeilaegh wiert gezeitte 2,ijn,

'ereen groot alarm ontftaen zijn : de- !
dewijl d onzen, tegen het bevel van

wijl cenigen hielden , dat het door
j

den kolonel Hinderfon, t'efFens den
verraet: en andere door ongelukge-

j

vyantonder d'oogen gingen , en hun
fchiet was : gelijk ik ook vertrou.

,

roers loften , en toen met de degen in

De velden ftondcn toen vol tabak, ;

de vuift op hem invielen, en alle te ge-

die aldaer zeer goet vak , doch was lijk vochten, zonder toeverlict : heC

noch niet tijdigh : en moet dezel-
j

welkde vyanr,dedommedapperheit
veop zijnen tijt waer genomen en gae van d'onzenbefpeurcnde, aenlokte,

geflagen worden : uit oorzake al het om hen zoo te bezetten en te flaen

.

lage lant, door het overvloeien der ri-| Tegens den avont quamen noch
vieren, onder loopt.

j

verfcheidefoldatcn in hctquartier,die

De kolonel verzocht my om eeni-
{

meeftendeel met pijlen zeer gequeft

ge officiers en foldaten , die hetal in ,

en doorfchoten waren. Eenigen , die

den brantverlooren hadden, weder- j

hun geweer weghgeworpen hadden,
om te verzien , en acn hunne maent- ;

moften om hun leven looten: Dit viel

gelden het af te korten. Maer ik gaf eencn Duitsman en Brafiliaen te beurt.

hem ten antwoort , dat my het goet Doch zoo als zy aen den pael fton-

vertrouwt was, en vele niet te goet den, om doorfchoten te worden,
hadden. Dies ik dacr over aen de ho- fchonk de kolonel hen het leven.

ge Raden zou moeten fchrijven : ( ge-

lijk ik ook deed,} en dan hunne orde

volgen.

Den vijf en twintighften verfton-

denwy > dat de vyandt zieh met ver-

fcheide troepen verzamelde : waer op
de kompanjien van kapitein Koiïn,

Schut, Gyfeling, Lamontanje en een

Brafiliaen, genoenit Tomee, uitge-

zondenwierden , om hem op te zoe-

De luitenant van kapitein Gyzcling,
die zonder geweer m het quarrier

quam , wiert na het Re^ifFgezonden,
en aldaer onwaerdigh verklacrt, cm
deKompanjie meer te dienen : niet te-

genftaende hy de Kompanjieden tijt

van negen jaren wel en trou weiijk ge-
dient had.

Ondertuflchen krecghik aenfchrij- Nieuhof

vens, om met d'eerfte gelegentheit na ",f/rn.i

ken,en zijne koralen of vee-ftallen te hetReciffaf te komen, dacr het ook 't Reciff.

verbranden , en de hoorn heeften her- !
niet wel ftont , en de zaken niet al te

waertste drijven.
|

voorbarigh gingen: naerdien de vyant
Den volgenden Maendagh kregen !

door den laeften voorval geweldigh
,

Neerlaeg
y^y fy(jij-,g , hoc ons voIk door den vy- : ftout geworden was.

xènacn ant ZOO Omsingelt was , dat'crlichte-
1

Na ik dan alle zaken , die my te

Frrnci'i'ko ''J^ "'^^ ^^" '^^" ^°" afkomen. Dit
\

doen ftonden , verzorght had, nam ik
verfchrik'tcd'onzcn niet weinigh, die den zeftienden van Wintermaént van
niet wiften wat van de zake zijn mogt. den Heer kollonel enden Heer Da-
Hier opquamende Brafilianenalhij-! mes en andere vrienden mijnaffcheit,

gcndegeloopen , met tijding, dat al
|

om weder, met het galjcor de Vleer-
ons volk verftrooit en geheel enal ver- muis, na het Recitf te trekken, en was
flagen was: en kapitein Schut, Kofin des avonts ten negen uuren al aen den
en Lamontagne vechtender handt ge- mont van de riviere. Het was zoo
fneuvelt waren, lichte manefchijn, als of het dagh was:

Eer hy uit had,quam een Duitsman, zoo dat wy vele viflchcn , Zaggers ge-
die genoeg met zijne druipende quet- noemt, vingen, die aldaer veel en goet
furen te kennen gaf, hoe het gelegen

was, en beveftighde het met meer om-
ftandigheden.

van fmaek vallen.

Wy vervorderden onze koers, en
ontmoeten vier van onze fchepen ,die

Hy voeghde noch daerby: dat de 'ons toenepen, dat zy ten einde van
luitenant van Gyfeling, de vendrigh 1 lijftocht gekomen waren jCn by aldien

vanLamoutanie,envan Schut en Kil. Izy met d'eerfte gelegentheit dien niet

niet ontrent dertigh foldaten doorge-
1 kregen , het Recift' zouden mocterï

broken waren ,en haeft.in het qnartier
i
zoeken.

zouden Zijn. I Den achticnden hadden wy noch
aa wei-
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weinigh gewonnen, en konden de beide zyden opbraken, en dapperop

fchepen voor de riviere noch zien. d'onzcn vuur gaven. Aenonzezyde

Mee den donker wierdc een klein quamenelftefneuvelen, elf oftwalef

kincjc buiten boort gezet, datdaeghs

te vore ge Horven was.

Wy vingen meer Vifch,als men ver-

tieren kon.

Den twintighden was noch al wei-

nigh voorrgangs. De macn was zoo-

danighgcecliplcertof verduifl:ert,dat

Zyde h'-lft van haer fchijnfel verloo-

ren had, en bleef aldus den tijt van

twee uuren, eer zy hacr volkomen

fchijnfel weer vertoonde.

Des volgenden daeghs quamen wy
zoo na aen Sr. Antony,dat wy het volk

konden zien wandelen.

Tcgens denavont zagen wy Porto

Lagen
des vy-

ancs.

wierden gequeft , en drie foldatcn ver-

mift, die men hield gevangen te zijn.

De reft van ons volk trok m orde we-
derom af, en nam den herrrct. Aen des

vyandts zyde bleven ook verfcheidc

dooden en gequeften.
ündertuflchen waren de Tapovers Tapoycrt

,

,

r • y . vallen
van d onzen, met wien ity alti)t invand'üh-

vrientfchap geleeft hadden , afgeval- ^'^"*^-

len: uitoorzake d'overfte Garsman,
eenenjakob Rabbi, hunnen overften,

vcrmoort had.Decz was een Duitfchcr,

en had de zeden der Tapoyers zooda-
nig aengenomcn , dat hy hen byna , in

ommegang van leven, m alles geleek

:

\

Kalvo, derrigh mylen van Rio Sint
|

waer over de Tapoyers (Ich van hen,

Fran^isko gelegen.

Wy hadden geduurigh al veel ftil-

te, en vingen veel koningj-viflchen,

en een kabeljau. Vorders zagen wy
des nachts verfcheide vuuren langs

het ftrant branden.

Den vier en twintighften waren wy
recht tegen over deKaep SintAugu-

ftiin,daer vijf fchepen in de haven la-

gen. Wy zagen de Portugefen aen

ïantloopcn , vernamen aen ftrant veel

volks, en telden zeven Sangaren,daer

roeiers op zaten. Wy zouden hen

meteen fnaphaen hebben konnen be-

reiken : maer dorften , om het riff, too

dicht niet aen de wal loopen.

Des middaghs quamen wy voor het

Re^iff, met zulken donker, dat men
het water-kafteel niet kennen kon.

Wy liepen evenwel binnen , en lieten

de dreggen voor het hooft vallen.

Ikftapte voort te lande, om denpre-

fident Schooncnburgh te fpreken ,en

hem de gelegentheit van alles te verha-

len. De veldoverfteSchoppe.die my
ontmoete» ging met my, om alle ge-

legentheit van dieplaetfete verftaen.

Voorts deed ik hen beide van alles be-

richt.

Den zeven en twintighften van

Wijnmaent had de vyandt twee la-

gen geleidt , op den wegh , gaende

na het fort Prins "Willem , voorby de

reduit Kijk in de Por. Hy was ge-

heel fterk, doch brak niet op, tot on-

trent den middagh, als wanneer een

kompanjie vicrroers van ons over den

dijk trok. "W^aer op 's vyanis lagrn van

als hunnen overftc,hadden laten gebie-

den. Gewcidigh fpeet den Tapoyers
dcdoot van Jakob Rabbi, die dezen
Garsman dreighdcnj in weerwrake , ic

dooden.

De hooge Raden namen Garsman
gevangen , en maekten , na verfcheide

handelingen , al zijn goet verbeurt , en
zonden hem ten lande uit. Dit holp

evenwel niet, noch deed de Tapoyers
veranderen, ofde vrede houden.

Den achtienden van SlachrmaentvanGoch

floegh van Goch den ouden hoogen
""J" ^^

Raden voor, hoe hy dienftigh oordeel- met de

deelde te zijn , met de groote fchepen °"''* ^°'

een goet aental van volk te zenden, overeen

omdaermee wat anders by der handt *="^*S-

te nemen , en d eene ofandere plaetfe

teverfterken, om alzoo een diverfie

in den oorlogh te maken. Waerop de
oude hooge Raden hem te gemoec
voerden : wat zwarigheit daer uit ont-

ftaen konde : te meer, dewijl de vyant

d'onzen op het Reciff noch vaft; ge-

blokeert hield : en byaldien eenigh

ongemak aldaer quam t'ontftaen, of

niet alles in gevacr zoude zijn geftelt

:

dat wel diende overleit te worden.

Des anderen daeghs waren zy met
den Heer van Goch in nader gefprek

over 't geen zy desvorigen daeghs ver-

handelt hadden. Zy droegen hem dan
voor, en oordeelden, datmenden vy-

ant wel zou kunnen aentaften,alsmcn

de geheele maght by den anderen

braght , om ontrent het Reciflmcer o-

pening te krijgen: dat het zelve wel

konde gcdaen worden zonder alles in

de
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de waeghfchaül te ftellen. Met een I per te verwenderen : alzooz.) wtl wif-

Voordag
ofmen
denvy-

wezenzyaen, op wat wij7e het zelve

zoude konnen werden gecben jCn^vat

vrucht daer uit te verwachten ftondt.

Van Goch duer en tegen oordeelde,

dat het zijn gcvaer zouda loopen : en,

als men niet opdede , de vyandt meer
zoude verfterkc zijn, en d'onzen in

machteloosheit brengen. Waer op
aen van Goch nader onderricht gc-

dacn wiert.

Alzoo men nu begon te zien, dat

met het zenden van pardonbrieven

antqiar. nict gewonneu wierdc , zoo droegh
tier zal y^^ Goch den cerften van Winter-
weigeren -

,

maent voor ; of het niet goet en wa-

re, dat men den vyaudr quartier wei-

gerde. Waer op hem ten antwoordt

gegeven wiert : dat by hen noit quar-

ner was opgerecht. Doch zy mede
weinigh gevangen bekomen had-

den ; macr dac de vyandt veel van

d'onzcn in handen hebbende gekre>-

gen, meeft hadden om den hals ge-

braght : dan aen alle quartier op te

zeggen, dat had zijn bedenken : te

meer, dewijl vele ingezetenen geerne

in vrede zouden zitten, en, met het

opzeggen van quartier, zich mede tot

de wapenen zouden moeten begeven.

Dies zy oordeelden , dat werk wel

diende overleit te worden.

Den drie en twintighften van Slaght-

maent leiden d'onzen een embufcade
of lage by het fort van Affogados

Lage op
denTy»
iint.

ten , watyvercnnacrftigheit door den
i Advokaet Fiskael gedaên was : als me-
de door andcre,dien het niet toequam
tedoen. Ja, men had de luiden ten

huiz-e ontboden, beloften gedacn, met
amptcn te zullen vervorderen , t n uir-

(tel van betaling te geven : mus dat xy
iettotlaft vand'oüdc Regeering zou-

den zeggen. En als de luiden verklaer-

den meeste \\'eten , hadmcn hen met
dreigementen aengcgaen , om alzoo

iets uit hen re trekken, Ook had men
luiden in de kamers verborgen gehou-
den , om acht te geven wai'tr zoude
gezeit worden.

Daer en boven had zeker perfoon
by de Porrugefe gevangenen, die toen

op het Reciff waren, geweeft, om uit

hen iets te trekken: en als zykiidcn ver-

klacrden niets te weten , had men hun
gedreight enaengezcght,darde nieu-

we Regeering het felvc van hen wilde
weten : en zoo zy het niet wilden
zeggen > dac men hen het zelve door
den pijnbank zou doen zeggen, Jn-

zonderheit was men, zeiden zy, zeker

Rodrigties de Barros 'Pinnntel daer

over aengeweeft, en had hem met den
pijnbank gericht.

Van Goch zeids hen , dat hy meer-
malen van die klappernyen had vcr-

flaen: doch dat'er gene bewijzen voor
den daghquamen. Hymeindegoette
zijn, dat men alle en een ieder , die iers

Waer op eenigh volk daer uit trok, ,
hadden in te brengen , by plakkaten

€ïi den vyandt van daer aenlokte, die zoude doen daghvaerden, om alzoo

daerop tot onder het kanonacnquam, ^ eenmael ceneindedaer van te hebben,

dat toen onder hen begon te fpeelen. Waer op de Heeren van d'oude Re-

Admiracl

Licht-

han be-

gravea

Toen braken onze lagen op, en vielen

op den vyant aen, en quetften en vel-

den eenigen terneder.

Op den rwalefdcn van Winter-

maentwierdt het lijk van d'Admirael

geering ten antwoort gaven , dat zy
daer in ongehouden waren , en hun
zelfs met behoefden ten fpot van alle

de werelt te ftellen. Docli zcoiemant
iets tot hunnen Lfte had , hy kon dat

Lichthart begraven , en was met een
j

voortbrengen, om hen daer op te hco*

ren.

Den een en dertighften droegen de
Heeren van d'oude Regecring van

Goch voor, hoe hen ter ooren Jfeko-

men was,dat een Elbert Krifpijnfz.en

kompanjie borgerscntwee kompan-
jienfüldatenverzelt, die elk driemael

los fchoten : desgelijx deden alle de
Ichepen drie Ichocten. Boven zijn

graf wiert een defcigh veersgeftelt.

Oudcho- De Heeren van d'oude regeering PaulusVcrmeiilen,desavontste vore,
ge Raden droegen den 2S. van Wintermaent ophetpIein,ingezeirchap vanjakob^

aerfvil» Van Goch voor , hoc zy, ccn gcruimcn Quirijn Sprangeren andere, gezeidt
G"':'! tijdr herwacrts , van eenige beklad- hadden: dat de hooge Raden verzuimt

iaik"ins '^'"S ^" klappernyen verftaen had- hadden , Joan Fnnandes yteira en
van luiri- den , daer mede zy berucht wier- 1

andere te verzekeren, en dar zy een-

den. Het welk zy zeiden, hendap- maelden kapitein rcnningcrliadden

aa 2 te'ait

ne rtgte-

rir»



GEDENKWAEPvDIGE
liditen, wat dacr toe behooVde ge-

eelad Vieira re verzekeren: doch daer
j

ii'-lin

na den lall verandert was : waeidoor daen te worden : wacrtoe hy en aHe

Zirt paa- n

hy Vieira alzeo ontkomen was.

tn alzoo dit een zake van groot be-

denken was, en ongcdraft nkt kon

doorg-ien , zoo wieit daer over by de

nieuwe Regeering kapicein Dennin-

ger aengefproken, die zeide , nou iets

daer van te hebben gehoorc : maer

wel, dat hy cr\ andere , volgens hun ge-

dicn rappor: , verCchcule m.ilen uit-

gezonden waren , om l^ieira, en ande-

retc bekomen, volgensden laft, hen by
j

de hoogc Raden gegeven. O' k had-

den zydaercoe allen yveren vhjtaen-

gewcnt; d.)ch hadden hem noii kun-

nen aencreffcn : niettcgcnftaende zy

gene plactlcn on bezocht hadden ge-

laten.

Hier over ging des morgens EIbert

Knfpijnfen by Bulleftrate , en deed ^aen, dat'emocheenigh volk van de

zijne ontfchuldiging, vandiewoor-i Vergea mede verwaghc wiert : alsde

den no.t .>cfprokcn te hebben. Maer weghgewekencn

officieren altijt gereet zouden zijn,des

verzoght,vcrklaringte geven. Gelijk

ook ücrningcr het zelffte voor den
Notaris Indijk op het Regiff, ten be-

hoeve van de hooge Raden , Hendrik
Hamel en Adriacn Bulleftrate, des

jaers 16.^7., met aenbicding vancede,
vcrklaert heeft.

Den dertighften van Wintermaent TvJingi

lande aen het Keciffhetjaghtd' Arent, 'l'"^"'

van Kio öu Francukti , met brieven ci»ko.

van den vierden der zei ver maent:

daer by benght wiert : hoc boven het

fort,op een eiianr,de kolonel Rebdliay

mettwet^hondertfolJaten vandeBa-
hia, aengekomen was , en noch meer
ander volk verwacht wierf. Ook had
men, door afgcworpe brieven, ver-

wel, dat'cr ecnige diskoerlen waren

gevallen over den opftant der debat-

ten onder hen: of men dat volk had

kunnen acntaften , zonder meer ope-

ning tegeven.

Hy getuighde ook , noit van kapi-

tein Denninger zulx hadde gehoort:

en, wat meer is, den zelven nier te ken-

nen , of oit te hebben hooren fprce-

kcn.

Hier op wiert hem aengezeir, dat

hv kapitein Dsnninger en zijn vaen- plaeifcngewe.'ft was ,en alle derivie-

drager, kapitein Helt, luitenant Kat- ren daer ontrent bezichtight ; maer

tcnaer , kap.temla Montanje, de Ma-
j

nergens geenen vyant vernomen had.

joor Rcycr, en zijn luitenant Hartlken 1

Den vijlden der zelver maent kreeg

zoude willen vragen, wat toch daer in men fchrijven uit RioSt. bran^isko:

D'onzen waren een fluk wceghs de

riviere op gewecft : alwaer zy eenigh

volk van den vyandt hadden aenge-

daen: doch >varen het door het warer

ontkomen : achterlatende hunkleede-

ren en geweer.

Den tweeden van Loumaent, des Kolonel

,,. , ,
Schop

jaers zcltienhondert zeven en veertig, komt van

quam de kolonel Schop weer op het Govana

1 1 rr j weer op
Kegift, die met ontrent 300. vuurroeis het Recif.

in Goyana en alle d'omleggende

gepaflbcrt was. hoe ons volk aldaereen troep van vijf

Denninger had, den tweeden van 1

kompanjien Brafilianen na Orambou

Loumaent des j^ers zeftien hondert \
uirgezonden had

,
om een troep van

zeven tnveertigh, tegen dezen Kri- 1
den vyant, aldaerleggende,op te flaen:

fpijnfT,. gezeidt , dat hy verwon-
\

gelijk zich ookopd'cerfte aenkomftc

dert was, dat'er zulke vuile klapper- i van d'onzen een troep van ontrent

nye omgingen. Dat niet alleen hy hondert koppen vanden vyandc ver-

met zijne troepen; maer noch vele toonde: daer op d'onzen inzetten, en

andere officieren, tot verfchcidc ma- die deden afwijken. Maer dicht daer

len, ift 't landt , de velden en bolTchen by had de vyandt een lage van een igc

doorloopen hadden, om kuntfchapte hondert man leggen : die op donzen

bekomen en volk aen te treffen.' Ja inbraken: waer door d'onzen te rugh

mofthy Denninger en alle andere offi- moften wijken, mits achterlatende on-

eieren getuigen, dat by de hooge Ra- trent hondert en vijfrigh koppen: vijf

dengeduurigh allen y ver gcdaen was,

z.et pag. om op alles -o-de orde te houden, en

kapitelnen, drie luitenants en eenigc

andere officieren , daer van cca kapi-

noit verzuimt hadden om de rebellen tein doot bleef

te doen opzoeken, en voorts te ver-'. De gevangene kapitcinen waren

ba-
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Samuel LambertjLaMonranje, Ger-
1 zenvijtt/ghpeizoonen , zoo mans als

rit Schut, Kiliaen Snijder, Daniei

Koin : de luitenants, Jooli Koynian,
Antony Baliart , Jeionimus Helle-

man s, met een vaen drager.

Raetple- Denachtftcn van Loumaent quam
ging of Michiel van Goch uit den raet, by de

^r"aray- oude hooge Raden , en zcide , dat de
Raet van meining was, een goet aen-

ta! van volk uit de Kapitanie van Pa-

ba zal

iidicen.

:ijn

wreet-
licit.

vrouwen, gemill wierden : d^ier van ee-

nige van den vyandtdoorgcflagen wa-
ren. De Braliliaenfe vrouwen waren
daer en boven doot de buiken opge-hc
fiicden.

Den dertienden van LoumaentBrieven

wierden by den vyant eenige brieven ''*'^^"

n •. , { , ».,. vyant (lic-

uifgcltrooit, ncudtnde acnd inwoon- geiiroit,

dersophet Reciff : hGCgecnvcordcr
r<2^^ö te lichten,om alzooeen gros van 1 ontzet te verwachten wa»,: dies hetbefl;

een hcirleger te kunnen uitmaken, tot
i

zou zijn, tot een veidragh te komen
een zekeren aenflagh. Dies verzoght

hy van hen re vci ftaen, hoc het met die

Kapitanie gelei',en was , en of men de
ftad van Parayba en S Andries wel zou

kunnen behoudcuj met weinige bezet-

ting , en ofde vyandt , als die met een
gros daer zou komen, dezelve van on-

ze andere forten niet zou kunnen af-

fhijden.

Hier op zeiden de oude Raden
aen van Goch : dat de ftad Fredenka

geen water had, als dat wel een half

quartier uurs van daer gelegen was, en

de vyant dat kon afinijden: desgclijx

kon de pas , gaende na de ri viere , afgt-

fneden worden. Ook kon de vyandt

licht ons volk daer belegeren : alzoo in

de ftad gcnefterktc waren,als het kloo-

fter, dat van klein belang was: en de

De vy anden gaven voor, gczmt te zijn

van hunnent wege niet ie zuilen wij-

ken : doch zoo zy daer toe gedrongen
wierden, alles zoudenafbrarden, en
alsdan doorgaen. Maereerft zouden
zy alles opzetten , om het landt te be-

houden, Zy voeglidcndaerby,datdc
ingezetenen van hetRcciff zich door
de dicnaeis van de Kompanjie heten
misleiden: dat zy gene rtbtlli.n ofmui-
telingen waren : maer zochten zich
vryrcftcllen: gelijk de rs'eerlanders

mede tegen den kcning van Spanje
gedaen hadden.

Den zeventienden quamen vier Ne- bfa^l'*
gros van cenenIfaakdcRalller, die vyant

over weinige dagen by den vyandt in
^''^''^'^"

'Parayba gevangen genomen waren,
b}^ d'onzen, uit des vyants Jcger,op het

*Duarte Gotnmeskerk in de ftad, ge- Recifi", en wiftcn te zeggen, dat de
duurcndede beroerte, by den vyant,

verfterkt.

Wat St. Andries acnging, dat was
een zuikermolen, gelegen ontrent vier

uuren van de ftad "Parayba, op de kant
van de rivicre: die men die paflagie

mee wel kon affnijden: alzoo mede on-

trent vier uuien van het fort Margareta

la'gh, als men over de riviere was: doch
datmen te water daer aen kon komen

:

maer vele vcrhinderingh onderweegh

kon vallen.

Na van Goch het goetdunken der

oude hooge Raden gehoort had, zei-

de hy, dat aen den Raet bekent te zul-

len maken.

Den twaiefden van Loumaent kré-

vauir"^ gen de hooge Raden fchrij ven , hoe de
Parayba. vyant , met een groote troep volks , in

de kapitanie van Parayba gevallen, en

op een halve uur na hy de zuikermolen

vyant in de kapitanie van Tarayba
maer wcinigh cijtsgcweeft,en weder-
om van daer vertrokken was. Hy had
aldaer vijfKeerlanders dootgeflagen,

met eenjge Brafilianen , en eenige ge-

vangen van daer mee genomen , en na

deVergea gebraghr.

Des morgens den twee en twintigh- De vyai^t

ften van Loumaent begon de vyandt heïïó"»
met kanon op het houte fortje, aen de f^>"ie aen

Baretta, te fchieten. Hy had aen de f^""''
ftrant,nadezuidzy » een batery opge-
maekt , en deed van daer , dien gehee-

len dagh, met twee ihikken op het fort-

je fpeelen,

Tegens den middagh^ merlacgh wa-
ter, wierden'er vijf kompanjien iblda^

tcn,met eenige boots en allerhande be-

hoeften, na toe gezonden.

Na de vyandt den gehelen d:!gh op
het fortje gcfchoteii had, hield hy met

vanSt. Andnes gekomen was: alWaer den a vont óp.

die by nacht cenigh van ons volk en D oude hooge Raet Hamel drccgh Hamei

Brafilianen hadden gevangen beko- 1 van Goch voor, dat die p]aet{e,alhoe-,"'^|,^^^"j_

men en weghgenomcn : di'. s van d'on- wel daer aen 11 ict veel gelegen , en on- d.j,cn.

aa 3
iioodigh
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noodiMi was, daer volk te houden, nu ;

den vyant. Ja het quam zoo verre, dalf

evenwel mofte verdedighc worden : 1
ook zelfs Seijanten en andere officieren

alzoo het d'eerfte pUetfe was , die den
|

verliepen , toen de twee eeifte Iche-

vyant met kanon hadde acngetafl: :. pen van fekoersjde Valken Klizabeth,

want zoo by d'onzen die pl.ietfe verla- 1
haer in het gezicht van het Re^iffver-

ten wie-t , het zou den vyandc dapper
,

toonden.

moet geven, en hy daer uit gelegent- j
Ondertuflchen vervaerdigden zich ouje

heit nemen ,om andere placrYen mede '

de oude hooge Raden tot de reize, om 5^°^|*

aen tetaften. Doch zoohy aldaer te-' na het Vadcrlantte vertrekken. Hier verzoeke

gcnftant vond, het zou hem den moet over hadden zy al den vier en twintig-
jJ^','J^*;^

doen vallen, en hy wel niet licht ande- ften van Wintermaent des voorUden ,«rtrek-

re plaetfenacnraften: te meer, dewijl jaers met dcnPrefident Schoonenburg ''<="•

d'onzen akijt by hoogh water met
|

gefproken, en zeiden hem acn, hoe zy

vacrtuigh aen die plaecfe konden ko-| nu laiigh aldaer verbleven waren, ten

men : desgehjx kondtn zy langs het '• diearte van de nieuwe Raden ,en op

Regiff of nf mcr lacgh water te voet I hun orde. Nazy nuderegéeringhad-

daer na toe trekken. Ook kon men i
den overgegeven , zouden zy geeme,

den vyait te water uit zee met jaghten ten halve van d'acnftaende Loumaent

dapper m zijne approchicn mee fchie- vertrekken. Dies deden 2,y Schoonen-

tenverhindcren: gelijk dien dagh al- burg verzoeken, of hy't ze IvegeÜcfde

m den raet voor te dragen, op dat ecni-

gc fchepen mochten gercer gemaekt
worden,om hen over te voeren. Hier

op wi-erdt by de nieuwe hooge Raden
hei fchip Vi!ffingen,tot hun overvoer,

hen toegezcif.

Alzoo nu het fchip Vliflïngen noch
nier gekomen was, datgefchikt was,

om met d'oude hooge Raden na het

Vaderlandt te gaen , zoo fprakcn die

den ï5.yanuar. desjaersiö^j.metvan

Gochdaerover,enzeiden: hoezynu

ree gebleken was

Èn acngczien de gclcgenthcit van

*c landt ontrent het Reciffnoth on be-

kent was ,nls mee hetloopen van de ri-

vieren en mocrafTen daerontrent, als

ook aen de Barctta gelegen, zoo heb-

ben dcnieuwe Raden vanGochdaer

%'an onderricht gedaen , en, tot beter

onderricht, een kaert bchandight van

de gelogentheit ontrent het Rc^iffjCen

myicwijrin'tronde, om alzoo des te

beter kennifle te bekomen

De ryant

breekt

van 't be-

leghop.

Des morgens den vieren twintigh- (aldaer over de zes jaren in het landt

ftenbequam men zekere tijding, dat
i
geweefl: waren: dncrhun accoorten

de vyandt voor de Baretra , des voor- commiffie-brief inhield , dat een van

gaendcn nachts, was opgebroken , en hen met de drie jaren zou ovcrgaen.

het gcfchuten ander, gereetfchap mee
)
Waer toe Kodde geordonnccrt; was

:

genomen had. Men gelooft hjm dit !
doch dat'er gf en ander gekomen was,

befluit heeft doen nemen, naerdienien dat ondertuflTchen Kodde wasko-

hy zagh , dat men hem in zijn werk uit

zee dapper konverhinderen:als mede,

dat'er altijtverfch volk : desgel ijxhjfs-

toght en krijghstuigh kon werden acn-

gcbracht , dat de vyant den onzen niet

kon verhinderen. Ook zagh hy, dat

d onzen regen zijne werken begonnen

aen te graven en die af te fnüdcn : dies

hy aen het paliflTaet werk met licht zou

hebben kunnen komen.

Midlerwijle d'onzen aen verfchci-

de kanten door de Tortu'^elen beftre-

ment'over lijden. Zy voeghden'erby,

dat het nu al ontrent drie jaren geleden

was , dar zy om hunne verloiling ge-

fchreven hadden,en men hen voor twe
jaren al belooft had , andere perzoo-

nen tot de regeering te zul'ien zenden,

dat toen eertl over cenige macnden
gefchiet was. Zoo dat men hen , tot

hun groore verkleining en fchadc

van hun huisgczm , ophield. Dies

verzochten zy wederom van Goch,
dat toch een eind met de fch;;pea

den, endoor den hongersnoet ge- i
mocht werden gemaekt. Dees beloof-

plaeghc wierden, quelden ook d'o ver- |dehen, allen yvcr te zullen laten aen

D'onzen loopcis hcQ gcduurigh. Velen, die

mecover- aeu dc fckücrfcn wanhoopten , bega-

gequcu.
v^" 2*^''' ' "'"^ vreze van doch eerlang

in 's vyandts handen te vervallen , by

wenden , dat dc fchepen gereet ge-

maekt wierden,en hec fclup VhlÜngen
op ontboden wierdc, om alzoo te kun-

nen vertrekken.

Op
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Op het

»pk

overgeven dei- regeering

Veftin-

^en,die
d'onzen

op het

vertrek

bezuen

en vertrek derHooge Raden , Hen
drik Hamel, Adriaen Bulleftrate en
Picter Janfz. Bas , dat in Blocimaent
wa-i- bezat noch de Kompanjie deze
naervolgende forten, veilingen en ka-

ftelcn.

Het fort Keulen , in het inkomen
van Rio Grande.

De reduit St.t^ntonio, gelegen aen

W°e"^^ de Noortzyde van de witxtTarayba.
Raden Hct fort Reflingius , gelegen in de

riviere van Farafoay aen het eilant Re-

ftmgues.

Het fort tJHargareta , aen de zuid-

zydc van de riviere Parayha.

Het Fort Oranje, op het eilant Ita-

tnarika.

Nojfa Senhora de Concepciano ', een

oude baterye op den bergh Ita marika.

Dereduit Juffrouw de Bruyn.

'tFortdeBruyn.

't Fort Waerdenburgh , andeis de

Driehoek, op den weg ofdijk tuffchen

het fort de Bruin en' tRcgiffgelegen.

Lant-kafteel, anders Sr. Joris.

Water- kafteel , op het Re§ifF, by de

mont van de haven.

Het Rcciff.

Maurits-ftad, opliet eilant Antony

Vaez.
't Fort Fredrik Hendrik, an ders de

Vijfhoek.

De Steene Reduit, buiten Fredrik

Hendrik.

De Reduit Kijk in de pot,tu{Tchen

het fort Frednk Hendrik en Prins

Willem.
't Fort Prins Willem, aen de riviere

tyfffogados.

Alle deze fortenen fterktcn waren

te dier tijde behoorlijk met metaelen

yzer gefchuc voorzien. Te weten

:

Op het fort Keulen lagen 28. meta-

Ie, en een yzer (luk.

Op de reduit S. Antonio zes yzere

flukken.

Op het fort Rejlingiies vier metale,

en vijf yzere flukken.

Op het fort Margarcta, veertien

metalen , en vier en twintigh yzere

ftukkcn.

Op het fort Oranje, zes metale , en

zeven yzere (lukken.

Op ISIoJfa Senhora de Conceptrano,

twee metale en acht yzere Hukken.

OpdereduytJuftr.de Bruyn, drie

yzere ftukkcn.

Op het fort de Bruyrt, veertien me-
tale ftukken.

Op het fort Waerdenburgh, vier

metale en vijf yzere ftukken.

Ogthet lant-kafteel of St.Joris , elf

yzere ftukken.

Op het Water-kafteel 2.even meta-
le (lukken.

Op het fort Erneftus , vijfmetale en
drie yzere ftukken.

Op hetaerde Bolwerk of Baterye,

vijf metale en twee yzere ftukken.

Wat belangt de forten of fterkten,
J^n'^j"",

die de vyantten dien tijde in Neder- Vortuge-

lants Brafil bezaten , en den onzen af- IZfnIf.
genomen en ontweldight hadden , genomen

zullen wyook in 't kort hier ten toonc
ftcllen.

SeregippodelRej, RioSt. Franfü-
ko en Porto Kalvo , na de Portugcfen

dieplaetfen door uithongering (gelijk P^g »47-

verhaelt is,} in handen gekregen had-
den , zoo deden zy het geichut daer

afbrengen , en de forten Hechten, ten
einde d'onzen des te minder daer op
zouden toeleggen : wel wetende, dac
de diftri£len door d'onzen, niet zon-
der forten konden beheert worden,
die men aldaerop een nieuw alsdan^

tot groote koften ,z.oude hebben moe-
ten leggen.

Aen Plinto Tamandere ^ daer 6\t
van de Bahia eerftmael met hunne
maght landeden, en daerna hunne vlo-

te door d'onzen gcflagen wiertjbegon-

nen zy een fort , tot verzckertheit van
die rede, op te bouwen, dewijl die
hen beft gelegen quam : alwaergroo-
te fchepen kunnen zetten en ten anker
komen.
Den drie eri twintighften des na- R^^jp^.

middaghs quam Beaumontbyd'oude ging ovct

Hooge Raden , en fprak met hen van
^\l^^^,

degelegentheit van Rio St. Franfü- ImK^
ko, en wat aldaer te doen ftont. Zy ^ f"""

zeiden hem,als voordefen meermalen
aen d'andere Heerengedaen Was, dac
het fort, daer het toen gelegen was,
ondienftigh was : alzoo het konde
afgefneden worden. Des men beter
daer op diende te lettenen onderzoe-
ken, ofmen niet beter zou doen, met
den voorflagh te volgen,die by hen oii-

de Hooge Raden fchiift^lijk in't eerfte

aengevangen was,om alzoo buiten ge-
vaer texijn.

Beaumont fp ak ook overdegcic-

gciu-
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Ecntheit van het werk aen de Baretta

:

werk acn d oflicf niet noodigli ZOU Zijn, aldaer

de Bi- een aerde reduit te legeren ,daerde ka-
'""

pel peftaen had, om voor het kanon

bcvrijttezijn. ^
Hier op voerden d'oude Raden

hem tegemoet, wat dat werk zou ko-

men te koften, en hoe weinigh dicnlt

cfaer van konde werden getrokken :

alzoo men op andere phietfen beter

gclegentheit had, om in het landt te

komen.
Beaumont meende dat de vyant,als

d'onzcndacrgcne werken hadden, op
het eilantover de Vijfhoek konde ko-

men, en alzoo met fchieten groote

fchadc doen -, dat toen door het werk
aende Baretta belet wiert.

De oude Raden dienden hem aen,

dat de vyant , niet tegenftaende d'on-

zen het werk aen de Baretta hadden,

daer daghelix opquam : alzoo d'on-

zen datniec konden beletten , of mof-

ten daer geduurigh volk ophouden,en

alzoodaernict wastehalen, onnoo-
digh.

Wat aenging het fchieten , de vyant

zoude zich wel waghten, daer gefcliut

op te brengen ; te meer, dewijl hy met
hoogh water daer op kon bezet wor-

den : ook kon hy van daer op het Re-
^iiïniet fchieten: al zoo zelfhet zwaer-

ftegefchuc , dat d'on ze inde vefting

deVijfhoek hadden, het eilandtnict

kon bereiken.

Des avondts quamen van Goch
en Haekx by d'oude Hoogc Raden,

en zeiden hen aen , dat het fchip

Hollandia met den ecrftcn zoude wer-

den toegemaekt , als mede het fchip

Vliflingen , dat voor de Bahia kruifle,

"twclk op ontboden wierd , om ook
gercct tot hun vertrek gemaekt te wor-

den , en alzoo na het Vaderlant over te

kunnen gaen ; waer voor de Hooge
Raden hen bedankten,

D'onzen De vyant bcgoft d'onzen nu te lande
op het op het Re9iffgeheellijk te benauwen,

n.-m'bcle- 6" allc paflcn tc bezetten: zoo dar men
8"'- na de lant-zydc niet een voet konde

buiten zetten.

Zeker Portugees had , op de brui-

loft van xijn dochter , alle onze voor-

naemfte bevelhebbers genoot, op toe-

legh van hen te vermoorden; terwijl

het Portugees krijghsheir van buiten

zou opp:4Üen, en m die verwcrring

op de ftad aenvallen. Doch eenige

Portugefen en Joden braghten den
acnflagh uit.

Ontrent den vijfden van Wijn- Fort Bon

maent begon de vyant het fort, Bonje- if^^^h

lus byde Portugefen, en by d'onzen AUcna"

Altcna genoemr, by het Korael van de gen'^emt.

hooge Raden ,over de riviere, op te

maken. Men hoorde wel van d'ovcr-

loopers, wat'er gaende was •, maer kon
noit zoo verre komen, datmenhet za-

ger eensdeels, dewijl men door hec

gedonder van het grof gefchut aldaer

niet duuren kon: ten andere ,was het

in 't büfch zoodanigh 'opgeworpen,

dat men het niet zien kon , teroorzake
van het dicht loof der boomen en
kreupelbofch. Maer wanneer dat h« Ré-

wcghgchaktwas , zaghmen het klaer ^''^^y',

ltaen,en daer van uit kartouwen m de befchoté,

Itad donderen , dat het rammelde.
Elk quam gcwapcnt , op zijn al-

arm-plaetfe en hoefflagh verfchijnen,

en (font verwojidert en verbacftover

de nieuwe vaftigheit, door de Portu-

gefen in het kreupelbofch opgewor-
pen.

Ieder begaf zich in zijne huizen na
beneden , om de ongenadige yzere ko-
gels, diedaghehx vele menfchen van
't leven beroofden, t'ontrluchten.

Onder deze was een zeer fchoone DroevigH

jongvrouw, en nicht van den Admi- Scho»-

rel Lichthart , die haer fpeelnoot , die
'^^

'

des daghs te vore getrouwt was, quam
bezoeken. Maer eerl kogel komc
door de muuren gevlogen, en fchoot

de nieuwgetrouwde midden door,
haer op ftaende voet het leven, en de
andere beide beenen benemende. Ik
quam, dewijl mijn huizing daer naeft

ftont, op het gekerm boven , en zagh
dit ellendigh fchouwfpel met bedroef-

de oogen aen. De juffer vatte ray om
de beenen , daer zy zoo vafl aen be-

ftorf,dat 7,y naulix daer af te krijgen

was. De gantfchc kamer lagh vol bloec

en ftukken van menfchen , dat fchrik-

kelijkomtezien was. Zy wierdt wel
verbonden : maer fterf den derden
dagh daerna.

Wanncerik, niet lang daerna, de
ronde ging doen, quam een kogel , en
nam twee burgers , daer ik by ftont te

praten, het leven ,en eenen ander, on-
der her aenlleken van een pijp tabak,

beide zijne handen wegh.

Alle

i
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Allefchcpcn moftmenuit de haven t toen ook de neerlaegh genad hadden;
halen , of souden in den grondt zijn

i

Het velt was noch wit van de beende-

worden gcboort. De huizen wierden '

plat enom verre gefchoten.

Schoppehjd,alsverhaeltis, Tape-

rik . ingenomen en gantfch verdelght,

lïiet ontvluchten alleenlijk van twee

duizent Portugercn. Dcth na verloop

van ecnigen tijt, Cd na veletegcnhe-

den, ranipen on ongelukkige fcher-

mutfelingenvan d'onzen, groeiden de

Portugefen weer geweld igh aen : en

ren der verflagenen van den overle-

den jarc.

De Portugefen ondertuflchen ver-

nemende het trekken van onzekrijgs-

maght na buiten, verlieten in ftillig-

heit hun opgeworpen fort Altena , om
zich by malkanderen te voegen, en
den onzen gelijkeihant hec hooft te

bieden.

D'onzen des verwirtight
, (hoewel

wydaer en regen verminderden. Waer |
de Portugefen dat niet gcwaer wier-

overSchoppe , door orde van de Ho- 'den) namen het fort datelijk in bezet-

ge Raden, den kolonel Hinerfon be-

laftc, RtoS.Franguko te verlaten , en

op Taptrika te komen. Dit moght
evenwel, niettegenftaende het zeer

wel gedacn was , niet helpen : maer
wicrdtn ,d'onzen ook genootzaekt,

Taferika te verlaten , om het Re^iff

t'ontzetten, daerhet numecftom te

doen was.

Wanneer dan onze gantfchemaght,

die toen ontrent achtien hondcrt man
kon uitbrengen, op het RecifFbyeen

was, wierdt verfcheide mael geraet-

flaeght, (^alzoo men niet meer als voor

zeven maendcn lijftoght had) wat beft

gedaen diende , en op wat vöec men
zouaenvangen.

Eenigen, en onder andere Schoppe,

oordeelden,dat men meerder volks en

beter gelegentheit behoorde waer te

nemen: uit oorzake wy te zwak van

volk waren. Demeeften daer en tegen

oordeelden , dat men behoorde uit te

vallen , en eenen kans te wagen : want
by aldien die gelukte, zou men het

Re^iff , dat de Portugefen zoo nau re

lande bezet hielden , datmen niet bui-

ten de poorten kon komen , daer door
ontzetten , om vcrverfchingen leef-

toght te bekomen.
Deze voorflagh wierdt vaft geftelt

en nam voortgang. Onze maght
wierdt dan by een geroepen, gemon

ring, en vonden alleenlijk een oude ne-

gcnn daer in. A Idus wiert het Rc^ifF

van dien bril ontflag'en en vcrloft.

Den zeftienden dagh van Gras- Krijgen,

maent was nu al opgegaen , en ver-
[''^"J^"'^*

loft om onzen tweeden nederlacgh

t'aenfchouv/cn, als d'onzen den zei*

ven dagh den vyant mannelijk ondei*

d'uogcn zagen. Ter wederzyde wicrt

geweldigh fel gevochten. Maer de
vyant, gewent om te winnen , viel met
over de vijfen twintigh hondert man
des te dapperder aen, en braght d'on-

zen aen het dyzen, die evenwel noch
lang ftant hielden,doch moften einde-

lijk vlughten. Her ging'er weer, als

des verleden jaers, op een loopèn: hoe-

wel weinigh hun léven redden: naer-

dien hondert en vijftigh Portugefe

ruiters daer op in vielen,en vele fchadc
aen de vluchtende deden.

De koUonel Brink, en de mcefte be-

velhebbers en vele foldaten, die ilant

hielden , wierden , ten getale van elf

hondert, verflagen : bénèftèns het ver-

lies van negentien vaendelcn. AI hcc

gefchuten krijghstuigh , datmen mee
genomen had , verviel in's vyandts

handen.

Den vijfden dagh kregen d'orizéri

eerft verlof van hunne dooden te riio-

gen begraven : die deerlijk van het wilt

gedierte en gevogelt gefchonden wa-

doen.

Het opperbevel wierdt den kolonel

Brink acnbevolen : naerdien Schep-

je noch niet van zijne quetfure, die

lyin'c laefte gevecht ontfangen had,

genezen was.

D'onz»n Zy trokkcn , met het fluiten van de
vallen

den vy

ancuic.

ftert } en voort« befloten , een uitval te ren, en een yzelijken ftank gaven , die

de brandende hitte der zon veroor-

zackt had.

Toen was'er geen kans,om den vy-

andt weer het hooft re bieden ; maer

d'onzen vonden ractzaem, alleenlijk

hunne forten te bewaren.

Dewijl nu niet anders kon gedaen

t

°P poortc , landewaerts in, tot by de Gue- worden, of her moll uit het V^adcrlanr

rarepcs, en by de plaetlc, daer d'onzen komen, dar langzacni b.quam, zoo

""bb vierder^
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wrdeil de mecften zwaerhoofdigh, Mandiokaihctetmgh^e\tvtnstnidóc[

en datmen het ten leftc , zoo het Godt en onderhout der Brafilianen,beginné.

niet wonderlijk vcrzagh , evenwel De mcefte gcwcftcn van Amerika
nochzou moeten opgeven. Dehooge hebben tot noch toegeen gebruik van
Raetklaeghdeoverdekrijghraet: en tarruwc of koorn gehad. Maer de

de krijghsraet over wanbetalingen fo- milde natuur heeft hen dacr voor , tot

ber onderhoudt des krijghsvolks.
j
onderhout van menfchen en heeften,

Dewijl mydan ookdochr,datjdie zekeren gewas verleent, dieeen voet-

d'eerfte dacr van daen ging , het befte zamen wortel geeft : want deze wortel

deed , zoo begoft ik ook om mijn ver- gedrooghc , tot meel gemaekt , en ge-

trek te denken , byaldien gene andere kooktofgebakken, iszoogoctals het

tydingquam. ,
befte wittebroot, en verfchaft den in-

Voorrs wert het met alle zaken hoe woonders van het wijdftrekkend A-
langer hoe flechter rwacromik vaftbe- merika lijftoght.

floot mijn affcheit te verzoeken, dat' Dit gewas groeit overal overvloe-

ik, hoewel niet zonder groote moeite, digh, en wordt by de Brafilianen Ma-
verkreegh. niiba en Mandnlai en de wonel Man-

Uoch aleer ik van Brafil vertrek, en dihoka ^tnotmt.

my nahet Vaderlant fpoedc,zalikeen; Men heeft veelerleiefoortcn van die

korte befchrijving doen van eenige gewas, diebyde Brafilianen alleen

een ieder roet een byzondcren naem
genocmt worden : maer de wortels

Brafiliaenfe gewaffen, &c.

Wortel Adandihoka. van alle voeren een en den zei ven
Gelijk het geweft van Pernambuko naem van Mmdthoka^ en hebben

en gantfch Brafil rijk van dieren is , al-
j

voerzame en heilzame krachten-, hoc-

200 groeien daer ook menïghten van wel in verfcheidcn trap en graet.

vcelerleie wilde en tamme kruiden,
|

Alle deze gtwafi^n hebben fpitfe,

boomenen andere gewaflen: waervan rmalle,langachtige,zachteen9ierlijke

wy eenige zullen ten tooneftellen , en ' groene bladen ,dieaen lange ftcelenof

met het gewas ^iandiiba en wortel
j
takjes, by c'h.°, vier , vijf, zts en zeven

ftcrs.
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ftcrswijzc byeenzitteh, en worden byi we bladen. Ook knjght de wortel
de Brafilianen Ma>i!kol;agcnocmt. da'er geen fchade van ,"

indien fieclus

Zy hebben een houte knobbelige de ft^m heel en onbefchadight blijfr.

fteel óf ftam , van een duim ofvinger

dik, en zes of zeven voeten hoog'i:

hoewelde meefte niet boven een mans
lengte cpfchieten.

Zy verdeilen zich boven in vele

takken, die zich weer in andere kleine
i

takjes verfpreien,dacr de bladen aen-

groeien.

Zy dragen kleine bleckgeelc bloe-

men , die uit vijf bladen hcltacn , en

vele gele ftijlen m het midden hebben.

Na de bloem voighc klein zaet.

Maer door den wortel iVJandihoka
kan gene voortplanting gefchieden:
want zoo dra die uit d'acrde getrok-
ken en aengcraekt wort, zoo rot hy cO
en ftinkt gcweldigh.

N a de reigen den rijt van tien dat^cn
in d'aerde gellekcn hebben , dan bot-
ten of fchieten zy uit, en geven zoo
vele fcheuten , als zy knoppen of boe-

ten hebben, ieder fcheut is een vino^er

lang, en in vele takken verdeilt, en
purperachtigh root.

D'akker moet drie óf viermael in'cDe yf;onc\i Man^thoka genoemt, is

onzen pijnfternakei niec ongelijk , en ' jaer gewier, en van onkruit gezuivert

anderhalve, twee of drie vceteri lang,
.
worden: ter tjjt toe het gewas zijn

en een mans arm of been dik, op het
'
vollen wasdom gekregen heeft, dat

cindlangwerpighront,en van buiten in den tij t van acht, negen of tien

van kleur, als de fchors van den haze-
[

maendengefchiet. Het onkruit fchict

laer, en van binnen wit en bros, metj zeer weefdrigh op d'akkcrs uit, 'en
een dunne fchel. Hy is vol melkach- verftikt zeer licht het gev.'as of plaii-

tigh en lijmigh zap , dat allen dieren
;

raesje, 't en zy het uitgeroeit wort.
doodelijkis. ^

|

De fcheuten van die gewas, enten
Dit gewas wil liever op een droo-

gen , dorren en berghachtigen grondt

waflên, als op een kleyen vochtigen

gcre bladen worden door de mieren
opgegeten en afgeknaeghr , tot groote
fchade van de planters. De wilde die«

gronr. Ja het is zoodan igh een vyant ren, als geiten, &c. alsook ofTeni

van alle vochtigheden , dat het alleen-
, (chapenenpcerden , eetenook de bla-

lijk inde zomermacnden wil geplant den af : waerom de plinteryen met
worden, en op gene fchaduwachtige, een rtaketfel van afgehouwe boomeit
maer zonrijke plaetfen. Dewijl dan ofpalen afgefchooten worden , om de
dit gewas een hoge en zandigen gront

| beeden daer uit te houden.
vereifcht, zoo houwen d'inwoonders

j

De byen, konijnen en andere Brafi-

dichte boflchen , zoo op bergen , als - liaenfe dieren j zijn ook zeer happigh
vlakten,af, en verbranden d'afgekapte ' na de wortels.

boomen, om daer akkers van te maken, I En alhoewel dit gewas van takken
die zy Ko , en de Portugefen Roza of i en bladen berooft wordt , zoo knjght
Chokasy en d'onzen roiTcn noemen,

j

het daer gene fchade van , indien de
De toebereide aerdeofakkerwort wortel ongefchonden blijft,

tot ronde berghjes, als molshoopen,
|

De wortels krijgen hunne volkome
gemaekt,diede Portugefen A/ö/z/fJöV groote en rijpdom in den tijtvan een
terra Cavada , dat is, bergen van uit- jacr,na de planting : doch by noot kun-
gegraveaerde, en de Brafilianen Kujoticn zy in de zede maentuirgetrok-
nocmen. Ieder berghje ftaec derde-

1
ken en gebruikt worden : maer zijn

halve voet van malkanderen , en is on-
j

dan van klein genoc en geven wein;g.
trent drie voeten breet ,en anderhalve

} leder gewas geeft twee, drie, vier»

voet hooghenront, ten einde het re- en meer,ja tot twintigh wortelen toej

genwater des te beter daer afkan loo-
i
na de vruchtbaeiheitdcsgroncsis.

pen.
^

De rijpe wortels blijven twee endrie
Op ieder heuveltje worden drie jaeren onder d'aerde goec : maer een

fcheuten ofenten, zonder bladen of gedeelte verrot en bederft geir.eene-

loof, vandit gewas geplant, ieder van
;

lijk: dies men die ten hooglikn met
acht of negen vingeren, of een voet' boven een jaér in d'aerde moet laren

lang. Deze fcheuten, fchoon vanbla-: blijven: maer hen \an nieuws door tel-

den ontbloot , krijgen aenüonts nieu- gen voortplanten.
' bb 2 Wan-
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Wanneer'er te veel vochtigheit

valt , moeten de wortels aenftonts uit

gehaelt worden,al wasVook zes macn

Deze zak met het rafpfe! wort in een

pers gcdaen, en dan daer uit, met
grootekrachtjher zap, dat ondeugend
en vergiftighis, gcperft, tot dat hec

ping. j

rafpfelgantlchdroogh wort,c'n vanal-

D'uifgetrokke wortel kan naulix ;
Ic zijne vochtigheitontbloot is.

drie dagen goct gehouden worden ; i _ Het iiitgeperfte zap wort by de

den voor de tijt van de volkome rij-

fchoon hy noch zoo wel bewacrt woir:

dewijl hy verrot, en ftinkt dan 7,eer

vuil Dies, hoc eerder hy rot meel ge-

ni.iekt worr, hoc liet beter is. Hierom

ncemtmen t'elkens zoo veel uit d'aer-

de»als men gebruiken wil.

De wortel Mandihoka, Mandjhu-

rnana genoemt j
groeit liet haeftighfte

van allen op, en wordt het vroeghlle

rijp: gel ijk dacr van ook het befte meel

gemaekt wort.
^

Dit gewas tiert het aldcrweeldc-

righfteopeen zandigcncn mecfl: ver-

branden gront, als d'andere.

De vooinacmlle Mandihoka van

allen , en die in daghelix gebruik is,

•woxtMandiüzparata genoemt,en waft,

Brafilianen Manipoeraoi Manipuern^

en by de Portugefen ylgoa de Man-
d/oka, dat is, water van Mandihoka,
genoemt.

Het drooge en uitgepcrftc rafpfcl

wortdoor een zeef, die de Brafih'anen

Urupema noemen
,
gezift : en dan op

een ronde breede en ondiepe acrde of

kopere plact,pan offchotel, met vuur

daer onder, uitgeftort en gedrooghr, en
gclladigh met een houte fpatcl of le-

pel omgeroerr, tot dat het gcnoegh-

zaemgedrooghtis.

Het vat, wacr in 't rafpfel gedroogt

wort,noemen de Bralilianen yimovi-
paOa^tndc fpatcl F/pucuitaha.

Dit meel , ten halve flechts ge-

zonder onderfcheit, op alle gronden,
j
drooght, zoo dat het noch half week

Hetmeelofdefarinha wort van deze

wortels aldus gcmackt.

De wortel, uit d'aerdc getrokken,

wort van de dunne fchil, met een mes,

ontbloot , die lichtelijk daer van gaet,

en dan met fchoon water afgewaf-

fchen Dan houdt een man den wortel

met de hant op den rant van een radt,

van vier of vijfvoet in 't kruis , dat op
de rant met een kopere of bl ikke plaet

beflagen is , die met vele uitgeflage

fcherpe garen doorboort is , als een

rafp. Het rat wordt door een of twee

mannen omgedraeir, als een flijplleen.

Het ralpfel ofafgerafpteftofte valt

geduungh beneden in een bak.

Dit rat wort by de Bralilianen Be^

is , wordtop Bralililch f^itniga^en op
Portugees Farm' are/ada genoemt.

Wanneer het noch meergedrooght

wort, heet het op Brafilifch f^iekakoa-

tiriga. Maer wanneer het geheellijk

gedrooght is , zoodanigh dat het duu-
rcnkan, dan wordt het op Brafiiifch

Fiata en Vicica , en by de Portugefen

Farjnbafecd, dat is, gedrooght meel,

en Farinha deGnerra, dat is,oor!ogs-

meel, genoemt ; dewijl dat gemeene-

lijk mee in 't leger ten oorlogh geno-

men worr. Want hoe dit meel meer*

der gekookt en ged rooght is , hoc het

duurzamer is. Maer hoe zeer het ook
gedrooghtjCn hoe wel het voor de lucht

bewaertwort, zoo k.;nhet naulix over

cem Babaka, en by de Portugefen Ro- ' het jaer goet blijven. "Want by aldien

da de Farinha y dat is, Ratdesmeels, flechts de minfle vochtigheir daer by

genoemt. Dcbakhcet op Brafiliaens komt, zoo bederft het. Waeromde
Meekabüy en op Portugeefch Koche de onzen en Portugefen, na den voorgang

ralar Mandihoka. der Brafilianen , het gedrooght meel

Slechte luiden, die weinighmidde- tot bollen, (Z^^'/Vfi op Brafiliaenfch ge-

Jen hebben,rafpen den gezuiverden en
,

noemt}en tot dunne koeken maken,

fchoongemaekten wortel met een
j

endieopeenroofterof op eeneplaet,

hantrai'pofrijf, die zyTrf/';// noemen.
I

meteen vveinigh vuur daer onder, hert

Dan wort de gerafpte wortel in een
|

bakken , en in de brootkamers eenen

langwcrpigh ronde zak gedaen , die '•

tijt lang bewaren,

vanfchorfenvanboomengcmaektjen i Wanneer het zap Manipuera, uit

ontrent vier vingeren brcet is, en bydc ! den wortel Marfdihoka geperft, en m
Portugefen E/premeudouro aeMandi-

\
een vat gedaen is, en den tijr van twee

'uuren te zinken geftaen heeft , zo;>

blijft

hoka genoemt wort
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blijft op den bodem een zeer witte
|

van fmaek is, en alleen, ofmet hecle of

droefem zitten, dien de Brafiliancn een weinigh geftoore Brallliaenfe pe-

7ipio/a,Tipiaka enT/piahika noemen, per, ^w/jc^gcnoemtjCnmetde bloem

Wanneer deze droefem of hef op de-
j

N/jamhi gegcienwort : of men mengt
ze gezeide wijze gedrooghc is, zoo 'er andere kruiden , of kreeften ofge-

ge. ft het een zeer wir meel , Tipiocui kookte vifch en gekookt \ leefch on-

geberen.waer van kngwerpige dunne der, en wordt di2Xi Minguipiiinga ge-

koeken gemaekc worden , Tipiacika noemt.

geheten , die zoo goet als witte broor Dit is een zeer gezonde en lekkere

fmaken. Het zelffte xap tot een pap fpijze ,en wordt vecltijts over tafel ge-

of bry gekookt , wordt ook gegeten, nurtight : ja de Braiihanen memen niec

Dezelve pap wordt ook m plaetfe van luftigh te kunnen levCn , indien zy die

ftijffcl gebruikt , zoo om het linnen- fpijze niet nuttigen. De pappen en

goetteitijven, als papier te plakken, dranken, die daervangemaekt wor-

De Portugefen maken ^ook van deze den, zijn zoo wel den gezonden als

pap, met zuikeren rijs gemengr,enge- '
kranken heilzaem : want dit Karima

difteleert oranje-water daeroptegic- en ook het meel Tipiaka gcdronkeni

ten , een konferf van een zeer aengc- of in vorm van een (yroop , met water

name fmaek, die zy dan yl/^^rwf/^d'/ï van oranje-bloemen en een weinigh

deMandihoka noemen.
j

zuiker ingegeven , verltrckt veeltijcs

Het zap Mandtga of Manipuera is een tegengift,

zociachtigh van fmaek, waerom de Het meel Kaarima dient ook in

heeften daer graegh na zijn: hoewel pl^ctfe van ftijffclof lijm , indien het

die alle, na zy het gedronken hebben, ' tot een pap gemaekc is, en wordt dan
aenftonts daer van fterven : want dit

|

CMingaiipomonga gcnocmt.

zap is den mcnfchen en heeften doo- i Van het zelffte meel worden met
delijk. In dit zap, wanneer het een !

water, boter en zuiker lekkere koekjes

daghof tweebewaert wordt, groeien

wurmen, die de Brafilianen "tapuru

noemen , en ook vefgifcigh 7,ijn Dan
men heeft bevonden, dat het verfch

uitgeperft zap, na vier en twintigh uu-

ren , zijnen vergiftigen aertafleit.

Zommige drinken het gekookte

zap, zonder eenigeongezontheit daer

van te vernemen.

gemaekt , en warm gegeten.

Van den droelem of hef der ge-

weekte Mandihoka, C^landiopuba gc-

noemt , worde ook een week ,en half

gedrooght meel , ils kruim van witte-

broot, gemaekt, dat de Brafilianen Vi'

puba, en Plabtmru , en de Portugefen

Farinha Frefca dat is, verfch meel, en

Farin':a d^tjAgoa, dat is, meel van wa-

Deraeuwe wortel Mandihoka wort, ter, noemen. Dit meel is acngcnaem

't zy geheel of in ftukken gefneden, van fmaek; maer blijft niet boven vier

drie, vier of vijf dagen in'c water te en twintigh uuren goet : waerom het

weken geleidt, en, week geworden, alle daeghs van nieuws gemaekt wort.

heet (ianTuhaofMandiopuüa en Ma- Menmaekt dit meel Fipubaook mee
niopuba. Daerna wordt hy onder de de Iwnden tot een bol , en leghrze iri

adchc gebraden, engewonelijk by de de zontedroogen , die dan Fiapuden.

wildeen woefte Brafilianen, dieinde Miapetekagenoemiv^oxt, en kan dan

boftlhcn zwerven, genutright : dewijl lang goet blijven.

hy licht toe te maken is. DeTapoeyers bereiden dien wortel

Dezelve Mandiopuba^ byhet vuur gcmenelijk in dier wijze ,desgeliix alle

gedrooght , kan tot het gebruik be- d'andcre Brafilianen, en mengen het

waert worden, en wordt Kaarima ge- daerna met het meel Fiata gcnocmr,

noemt.
i
om des t'aengcnamer te fmaken.

Dit A'ö^riw^ ftooten zyook geme-
1

De raeuwe Mandihoka, wanneer

nelijk in een houte mortieren meteen die gczuivert is, wordt ook in dunne

houte ftamper,totmeel,dat zeer wit en ftukjes gefneden, én meteen houre

fijn IS, en dan Kaarimacitt genoemt ftamper géftampt , en het znpallcen-

wcrt. Van dit meel, met ziedend heet lijk met de handen uitgedrukt en daer

of gekookt water heilagen, wort een
|
na tot meel gedrooght : welk meel //-

pap of bry gemaekt, die acngenaem \nden Mixakuruba ^^enocmiwort.
.

bb 5 De
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De wortel Mandihoka wordt ook
|

fchcnalsbcedenevendoodelijkis

op eene andere wijze tot'smenfchen

gebruik bcreir

Maer de bladen van Mandiiba, te

deegh met een houte ftampcr in een

Deraeu\veMandihok3,na dieeerft houte mortier gellotcn en dan ge-

ge2.uivercis, wortin (iukjcs, van on- 1 kookt, worden met olie of boter, tot

trent twee vingeren lang, en een halve eenfauflegcmaektjby de zwarten en

vinger breet gcfneden , die dan , zon-
:
erafilianen , en ook by de Portugefc^n

der hec zap uit te perfTen , in de zon te cnd'onzen,met grootcfmaek, als mel-

de of gekookte fpinaesje, gegeten.

De bladen kan men ook als falade ge-

bruiken.

De Brafiliancn eeten 't broot van de

wortel Mandioka liever als her !• uro-

piiehbroot: maer hetis den onzen zoo
gczont met, want het is hen Ichadelijk

voorde zcnuM^en en magc , inzonder-

heit wanneer het té veel gebruikt

wort. Het verandert het bloet en
maekt het on zuiver.

Een gezont, fterk en arbeitzaem

droogen geleidt worden. Deze ge-

drooghde linkjes zijn fpierwit , en

kunnen in plaetfc van krijt gebruikt

worden, om te fchnjven. Zy wor-

den in een houte mortier met een hou-

te ftampcr tor meel gefloten : welk

mee! de Brafiliancn Tipiratiy en de

Portugefcn b'a>inha de Mandioka

a/n, dat is, meel van raeuwc Man-

dioka, noemen.

Van dit meel wordt zeer lekker en

wit broot , zoogoet als het befte witte-

broot, gemaekt. Men bakt'erook zeer I man , kan met een halffchepel van die

goede bifchuit van , Mtape a by de

Brafilianengenocmt, die te velde kan

gebruikt^en Lng bcwaert worden.

Uit den geftampten en gekookten

\joïZG\.,Aipimakaxerahy de Brafilianen

genoemt , wort een witachtige drank,

als wei of hui, gemaekt , die aenge-

naem en amper van fmack is. Hy wort

laeu gedronken, en Kavimakaxera

genoemt.

Van den zei ven wortel, doord'ou-

de vrouwen met de tanden tot een pap

gekacu wr , wort een drank , met water

dacrop te gieten, gemaekt, dienzy

Kaon-Karaxu noemen.

Men maekt ook zeer goet en fterk

bier van de dunne gebak ke koeken,

die van dit meel gebakken zijn , aldus

:

Men leidt drie koeken in een vat met

water op malkanderen, en laet hetdan

zamen ftaen giften.

Alle de foortcn van Mandihoka

lijnden menfchen, indien zyraeuw

gegeten worden , doodelijk : uitgezeit

deibort Aipiamkaxera genoemf,die,

zoo vers uit d'aerde getrokken,en by 't

vuur ofondcrd'aflche gebraden is,kan

gegeten worden, en fmaekt wei. Maer

alle debeeften, zoo wilde als tamme,

eeten alle de foorten van Mandihoka
raeu,zonderfchadc,enworden'erdik

en vet van : en niet alleenlijk van de

bladen en ftronk of fteel van dit ge-

was: maerook van den wortel zei ven.

Daer nochtans hun uitgeperft zap,

alleen ingenomen , zoo wel den men

meel eengeheelemacnttoe.

Een fchepel gold zomtijtsvier, zcsj

achtjtwalcf, en by wijle meerHoUant»
fe guldens.

Een ftuk landts met deze wortelen

beplant, kan viermael zoo veel op-

brengen , als of het met terruwe be-

zaeit was.

De gerafpte wortel ofhet meel van

de Mandioka, ?*/Viw^ö byde Brafilia-

ncn genoemt, heelt en zuivert de won-
den en oude zeeren.

Deze wortel groeit ook op het ci-

lantSt. Thomee,dochaldaer wort'cr

het zap niet uitgeperft: nacrdienmen

in dat ongezont en vergiftigh lant van

geen vergifweet.

Deze wortel groeit ook op d'eilan-

den van Hifpaniola, Kubaen op mde*
recilanden: alsookin demeeftcdce-
len van het vaft lanr van Amerika : al-

waer deze wortel Tuka en Kajfave^ en

by de Mexikaners ^auhkamoth ge-

noemt wort. Desgelijx wort ook het

broot, van dezen wortel, by d'eilan-

dcrs voornoemt Kazahis^oïKazAbi
oïKakavi genoemt.

Men houdt de Mandihoka by de
inboorlingen van Brafil gevonden te

zijn. Namaelsishet hout, daer van

het geplant wordt, na andere gcwel-

ten van Amerika en Afrika ovcrge-

voert.

Met het meel \ an de wortel Man-
dihoka, alzoo tucgemaekt , onder-

houden mecft al:c d'inwoonders van

Bra-
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zwarten, als mede mceft alle de genen,
j

Kalahajjen.

die van ons volk te landewacrtS in
! Het gewas ofde flruik van kalabafc

woonden, hun leven.
\
fen waflen als pompoenen. De ge

Nacft de tarruwc is er ook geen drooghde fchil van de vrucht is zoo
voetzamer fpijze re vinden. Onze hert, vaft en fterk , dat daer van aU
loldaren waren'er ook zoo toe gewent,

' jerhande vaten , vlelTchen , koppen,
darzyhevcrfannha, als brootuitde fcho'els, fchepvaten en diergeiijkc

dingen gemaekt worden.

Men heeft zich met recht te ver-

wonderen/noe dit gewas vruchten van

magazijnen voorrantfoen ontfingen.

De zwarten en Brafilianen (chieten,

onder het eeten, hecle handen vol fa

rinha ofmeelin den tViondt, zonder de 2,00 menigerlei gedacnte kan voort-
Tninfte kruim verloren te gaen,lchoon brengen :\vant men vindt'cr naulijx

2y de handen ook verre van den mont
houden.

Sedert d'oorlogen van het jaer zes-

tien hondcrt vijf en vecrtigh,was de

farinha qualijk , en niet anders als tot

zes, zeven, acht, negen, jatienofelf

gulden d'Alqucr , (een mate ,daer een

man een maent van leven kan) te beko-

men : waer door de heeren van de

zuiker-molcns qualijk hunne negers

konden voeden jen de molens in treyn

houlen.
Dies de Hooge Raden zich genoot

zaekt vonden, allen demnwoon Jers,

een ieder na zijn vermogen en gele

genvheit, te belaften , op zekere pene,

alle jaren eenige düizent Kovas met
Mandihoka te planten, diedaer nain

de roflcn of velden gevifiteert Vi^ier-

den. Die in gebreke gebleven was van

zijn finta , dat is, quota ofaendeel, niet

geplant te hebben , wiert daer voor ge-

ftraft: waer door de farinha in zooda-

nige ovcrvloetquam, dat mend'Ale-
quer voor vier fchellingcn in gereet

geit op het Re^ifFkon koopen , ch te

landevvaerts in minder.

Kaaeo of Hirha Viva.

In Brafil groeit zeker kruit, Kaaeo

by de Brafilianen , en by die van Euro-

pe op Latijn HerbaV'iva^'di'x'i'x^^cvtn-

digh kruit, genoemtjde wijl het in het

aenraken zich verroert en neerflaet,en

zich fchijnr als te bewegen en tzahien

tetrekken of fluiten; maer breit zich

kort daer na weer uit. Ontrent zon-

hen ondergang fluit het zich ooktza-

roen, als met droefheit bevangen.

Hetzaetis van daer ook naEuropé
overgebraght, daer uit du kruit tot

volkome waldom aldaer voortgeko-

men is.

twee, die eikanderen gelijken. D'een
is ront , d'andere lang : deez voor, en
d'andcr achter dik.

Dit gewjs geeft alle maendcn bloe-

men en vruchten. De bloem is ^ecl

met groen doormengr. Het mergh of
vlecfch van de vruchten is ecrft wjr,

daer na violet-verwigh. Het fmaekt
wijnachtigh \ maer is niet zeer gezontj

uit oorzake het den buik ftopt.

Boom imakarn.

De boom, Iinakavuhy de Brafiüi-

nen genoemt, is van middelmatige
groote, rondtengracu van (lam, dic

metfchcrpe en graeuwe difte.'en bezet
is. Boven heeft hy neerhangende tak-

ken. Atn de rakken zitten eyronde
en platte bladen, rontom met doornen
bezet.

Daer is een ander fljghvan/w^/èiïrf/i

die ook by de Brafilianen Kaxahu , en
by de Portugefen Kard n genoemt
wort. Het is een groote boom.

Eerfl: fchict uit d'aerde een achthoe-
kigh blat, met langwerpige ronde hoe-
ken , die op een ry met fterswijze doo-
rentjes bezet zijn.

Op diteenigh b!a 't wallen vele an-

dere bladen, vaneen ztlve gcftaltè.

Ieder bladt is twee, drie, enzomtijtS
zes voeten lang, en zomtijts een arm
dik, en iomtijts dik'cr, By verloop

van tijtv/ort hetondferflc bladt gracu^

en verandert in een houtige en dikke
fteel ; hoewel die fpohzigh en licht te

doorfnijden \s.

De bladen , die dicht aendcn ftecl

of (lam ziften , zijn in plactlè van tak

ken, d'andere in plaetle van bladen.

Aen denftam k( mtflcchtseeneeni»

ge witte en grote boem. Daerna volgt

een vrucht tcns zoo ^rcotals een cy , -
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en eyront , en van buiten donkerbruin,

die gegeten wort. Deze boom groeit

zecrhoogh.

Dacr is noch een andere Tooft van

Jantakaruo^ Kardon, denvorigein
groote vanftam, bloem, vruchten en

alles gelijk: behalve dat hy driehoeki-

ge bladen hecfr.

Pako Ka&tinga.

}^ct ^cwasTakoKaadnga, by de
«rafilmnen genoemt, wortbydePor-
tugefcn doorgaens Can)d Mat o ,|daf

is,\v:ltriet,gchcren.

Het hcett een rictachtige ronde
ftengcl, vaneen vinger dik, daer in

van binnen een zappigh mcrgh van
2oetachrigen fmaekzit.

Ronrom zitfen hier en daer,3cn den
ftengel, vaftc bladen zonder fteclcn,

van zeen, acht en negen vingeren

lang, en ontrent drie breet, en zomtijts

grooter , van geftalte als een tong.

Zy zijn van boven gladt, en licht

groen, van ondere met een zaghte
ruightc ofwollighcit bezet en witach-

tigh.

Aen Jden top van de ftcngel komt
een vrucht als een pijn-appel , negen
of tien ving'-renlang, metfchubbcn,
die aen d'einden goutgcel van kleurc

zijn. Na verloop van tijt wijken deze
fchubbcn van eikandere: en vertoont

zich onder ieder fchubeen bleeke of
grijze bloem, a is een byenkorf van ge-
ftalte en bleek purper vankleure.

Onder den bloem ziteen witachcig

vlies, als een ront zakje : waer van ie-

der twmtigh of meer z wart blinkende
zaden befluit.

Deftcngel van dit gewas gckauwt,
trekt de vochtigheden uit het hooft, en
breekt den fteen der blazc.

Deze zelve ftengel wordt door-
gaens in Brafil tegen denzaetvloetge-

!

kauwt, en is daer tegen een treffelijk

geneesmiddel : te weten , indien de
ftengel dik wils des daeghs gckacuwt,
en her zap ingedikt wordt. De zaet-

,

vloedt genceft inden tijt van acht da-

gen, zonder ander geneesmiddel te ge-

bruiken.

Boom en vrucht Kasjou.

In Brafil, en inzonderheitophctei-

lant Itamarika
, groeit met groote me-

nighte , zekerboom Kadjut o?Kasjou
genaemt , welken nacm ook de vrucht
draeght.

Hy heeft donker groene en breede
bladen, die voor ftomp zijn, en met ac-

dertjes byna dwers doorloopen wor-
den.

Hetbloeifcl, datzoovolalshaf aen
den boom komt, bellaetuirroodeen
witte bloemtjes ,

'^daer tweederlcie
vruchten uitgroeien Ic weten , on-
der aen den boom groeien fpongiach-
tige en zappigc appelen, en zijn van
een verkoelende en t'zamentrekkendc
kracht. Macr de boven fte fmaken als

kartanien , én hebben een verwarmen-
de kracht.

De Brafilianen trekken van dezen
boom groot voordeel : want zy maken
van d'appelen,die onder aen den boom
groeien, ccnen drank ofwijn , dien zy
Kasjouwy noemen. Decz drank of
wijn is wat wrang ; maer wort met zui-
ker verholpen , en zoo drinkbaer ge-
maekr, als de befte kijnfe wijn. Hy
verwekt de vrolijkheit met der haeft j

hoewel die ook terftonr,zonder hooft-

pijn,wcerovergaet.

De bovenfte vruchten worden by
hen gebraden gegeten, die zeer zoet en
aengcnacm van fmaek zijn , als kafta-

nien.

TinoguofUi en anders Tapajf.

In Wcft-en Ooft- Indien groeit ze-

ker boom, die doorgaens by de Java-
nen en Nederlanders Tapay^ en by de
Weftindianenï*;«(?^«tfp en Mamoei-
ra^ en anders , van wegen de geftalte

zijner vruchten , de Meloen- boom by
d'onzen genoemt wort.

Deze boom is tweederlei, een man-
netje en een wijfje.

Hywaft zeer haeft op, en vergact

ook haeft en licht.

Zijn hout is fpongiachtigh , en zoo
voos, dat men het zelvc,alscen kool-

ftronk, kandoorfnijden.

De baft aen den ftnm of ftruik is

doorgaens groen, en met ruiten ge-

ftreept,alseenfchubbighflange-vel.

Hy heeft zeer groote, breede en ge-

hakkelde of gefchaerdc bladen , die

zich aen lange (kelen, om den top,uit-

breidcn,en de vrucht overfchadu wen,
dewelke haer dicht by malkandere in

een
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een tros om den top van den ftam ver-

Toonr, Zy is eerft groen , daerna geel,

enpecrachtighvan vorm: maer zoo
groot ontrent als een kleine meloen,

met geel vleefch onder de buitenfte

Ichel , dat , raeu gegeten , byka'ns als
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Na de bloemen volgen bbesjes, die

de vruchten voortbrengen : maer zijn

kleinder als de hicrlantlc, en bcfluiten

het zaer.

DMndianen en Sinezen eetcn die

kruit, met zekere vrucht, Porna d'Oroy

een meloen fmaekt. De groene wor- en Tamatas by dePortugefen , en by
den gemeenelijkby vicefch gekookt

en geftooft.

Chililada of Brajï/iaenfe peper.

De roodc peper, gemeenelijk Brafi-

liaenfe peper by d'onzen,en Cht/i lada

by de Brafilianen genocrat, groeit aen

d'Italianen Melarifann genocmt , en
met Chilt lada of Brafiliaenfe peper.

De Portugefen houden dit goet
voorde fluimen en racuvvheit der ma-
ge te zijn , dicin dat gewed zeer ge-

meen is. Te weten : zy frtijden de
vruchten Porna d'Oro met de Brafi-

liaenfe peper aen kleine (lukken, en
ftrobbelige enknobbelige ftruiken of

|

gieren daer olie en eek , met een wei
ranken van vijfofzes voeten hoogh.

Deftamof ftruik heeft een donker
groene baft, met witte vlakj es. Aen
de knobbels fchieten wollige knop-

jes uit , die zommige meer als een hant

breetlang en wat gebogen zijn , dacr

een klein wit bloemtje, met zwarte ve-

zelen, uirfpruit : waer na een groene

peulvolght, die in het rijpen fchoon

root wordt, en van binnen met eenigh

zaet bezet is , dat zoo heet als de brui-

re peper is , en fcherp op de tonge

bijt, gelijk ook de gehele peul.

Deze peper komt mede in zeker

lekker diichgcrechr, lylttzaer by de
Ooft-Indianen genoemt

I

nigh zout o ver, en eeten dat voor eenc
lekkernye.

i D'inwoondcrs,en ook d'onzen, kaïi-

j

wende Brafiliacnfe peper gcdnurigirt

j

den montjdaer zy nochtans brandend
heet js , en den UKmc als ia vuur zet.

Ztiiket riet.

Het zuikerriet , by de Brafilianen

Viba genocmt, groeit in Weft-en
in Ooft-lndien: doch overvloedclijk

veel door gantfch Brafil, en inzonder-

heitin de kapitanie van Pernambuko.
Het is tweedcrlei : want het een

heeft kleine en het ander grote bladen.

Het is ook een gemeenc fauflc by
I Het riet met groote bladen , dat hèc

verfche vifch

Men fnijt ook twee ofdrie van de
befte is , vertoont zich met een hoo-
genftam,vancen kinder arm dik, daer

ze peulen aen fchij ven , inzonderhcit de bladen van het riet boven boswijze
alfle groen zijn, en doet dezelve on- uitwaflen , maer is onder zonder bla-

der olye , met verfch limoen-zapon-[ den. De baft heeft grove leden. De
der een gemengt en geklopt: hetwelk

^

bladen zijn lang, en donker blaeuach-

aen zommige, door zijne warmte,ee- tigh groen.

nc graeghte om t'ccten veroorzaekt: Het ander riet heeft kleine bbden,
maer den genen, die dat niet gewoon en is van onderen tot boven aen den
zijn, gaet het velbywijle, door de, ftam met bladen bedekt en groen.

hitte,van de tonge

de geweldige hitte.

Het zout breekt! Het zuike+riet wordt van de klefnc

fpruitjes voortgeplant , die men in de
Dcxe peper groeit ook in Ooftin- aerdc fteekt, als de ranken van een

dien, op het eilandtJava, Bengalc en wijngerr, oplange (malle bedden. Het
andere plaetfen meer. Ook zictmen

[

groeit zomtijts wel twalef voeten
die hier te lande in de hoven by de lief- liaoogh, en zeer weeldrigh in vette en
hebbers groeien,

InOcftindien,aen d'oeversder ri

mollige aerde, en wil wel van onkruit

I

gehaventzijn , ofhet wordt verdrukt.

vieren, groeit zeker edel gewas met
i Zes maenden na de planting krijght

fchoonegcle bloemen, en is van fat-
! het boven in den top bruin zaet. Dan

foen en groote dat gewas zeer gelijk,; is het tijt om gefnedcn te worden:
hetwelk byd' Arabieren Halikakabm\ want als het langer [[^cr , zoo verheft

of y^/^c'^<?w^i genocmt wordt, en ook het al zijn zap, en wordt hert en

hier te lande groeit en genoeghzaem zuur,

bekent is. c c Veel
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Het zap van verfchxuikerriet inge-j Ten tijde als wanneer deezVenarlt

zogen, veroorzaekc den buikloop.
'

! in Bralilqiumacn te landen, lieten de

De bergen zijn zoo goer niet tot Hooge Raden hem na bequamclande-

denzuikerteck en planting, als de lage ryen uitzien, daer hy mcinde, dat de

landen , en aen d'ocv ers van de rivie- Indigo beil waflen en aengetcelt zou-

ren gelegen, dk bywijlc van den regen de konnen worden. Dienvolgens wicr-

overloopcn worden : daer de wortel den by hem zekere landeryen, aen een

veel langer diiuren kan, als die met riviertje, genaemt AIercera,u\xgcko-

zout water overftroonit worden,
^

ren : alwaerhem alle nootzakelijkhe-

Zekerflagh van een zwart wurmtjej den gemaekt en toegefonden wierden,

metvleugels, datdeBiafilianen G/«.
j

Waer op hy aen het arbeiden viel.

ïüpeakoka noemen, en anders dooi- '

Men heeft ondervonden , dat de

gaens Taj de Galinha op Portugees ,

mieren , her fchadelijkfte ongedierte

"chctcn wort, doet groorefchade aen 'in Brafil, de bladen van het gewas

hetzuikerrief,in2onderheitopvoch- Igantlch hebben afgeknaeght : waer

rige en broekige plaetfcn : want het
|

van gene verruwe zoude konnen zijn

knaeght den wortel af, en doet het riet gemaekt geworden, ten ware decs

uiff^aen. j

Venant, door den arbeit van de Ne-

De zuiker wordt met vele vlijt en
;

gros ,de mieren met graven, branden

kunft gewonnen, en ook met z waren en andere middelen, uit het landt bad

arbeit van Qaven gemaekt , onder op- gedreven. Wacr na het lof bleef waf-

zicht van eenige meefters en andere! l'cn,enfchoone indigodaeruitgetrok-

heercn der zuikermolens. i

ken wiert : waer van de monfters na het

Ons volk was in 'c maken vanden 1
Vaderlant overgezonden wierden,

zuiker tot noch toe zoo niet geoeffent
|

Daer wasgoede hope, om jaerlix

en ervaren , dat de Maetfchappy met
i

daer van een goede menightegemackc

dezelve zoudengcdient zijn: dies daer jen overgezonden te worden: temeer,

toe noch altijt Portugefen moften aen
|

dewijl de Hooge Raden airede met an-

de handt gehouden en gebruikt wor- idere perzoonen, als ecnen Kriftoffel

den, om goede zuiker te maken.
|

Aycrfchettcl, in onderhandeling wa-

Teroorzakeyan de vruchtbaerheit ren, die de plantagie mede zoude heb-

des landrs , w aren in de kapitanie van ben by der handt genomen : mits Ve-

Pernambuico vele machtige ingenhos '
nant hemde wetenfchap van de ver-

ófzuikermolens , en partidos of lan-
\

we te doen coalefcercn en zetten , zou-

deryen opgerechr en geplant, wel ten

getale van over de hondert , die alleen

in trein waren, en labradoresofbouw-

lieden, met partidos, naeifch van de

zuikermolens, onder zich hadden, de-

welke alle met zoodanige maghcvan

de hebben onderwezen

.

d'y^«/J,die in Brafil overvloeigd in

'c wilt waft, heeft wel grootc overeen-

koming en gelijkenis met de rechte In-

digo: maer is niettemin toodanigh

onderfcheit tu(Tchen beide, dat daer

menfchcn, zoo vrye luiden als negros, !
van gene goede verruwe zoude kun-

offlaven van Afrika,bearbeit wierden,
^

nen gemaekt worden,

datmcn, nagiüing, het getal van die Ookzou'erKoutz.enillic,zooeeni-

wcl op veertigh duizcnt zou kunnen ge gevoelen, in 't wildt waiïen : naer-

bcgrooten. dien zeker perzoon een foort daer van

Gantfch Nederlants Brafil kon , in mcinde gevonden te hebben.

een goeden ooghft, zocoo. ofzfoooo. Daer zou mede menightc van ka

kiften zuiker jaerlix geven.

Indigo.

Men heeft ook op het jacr zeftien-

honderteen en twee en veertig bcvon-

den,dat d'indigo o^Aniel in Brafil wel

waffcn wil , als men goet zact heeft

:

het welk door eenen Gillis Venant uit

d'eilanden van Wcft-lndien daer ge-

braght is.

toen kunnen geplant en gewonnen

worden : maer alzoo men houdt , dat

de zuiker het meefte profijt geeft,heeff

niemant zulx by der hanc genomen.

Vrogeryen.

Genbcr wort'er geplant, maer wci-

nigh:dics geen handel daer mee gedre-

ven wort:geli)k ook niet met de wortel

Mechoakanrta, Radix China , en an-

dere
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dere wortelen en drogeryen , die men
doorcrvarenthcit bevonden heeft zeer

heilzaem Tczijn. Waer onder de voor-

naemfte zijn : Herba de Cobra , of

Berba de Noffa Senhora : welker wor-

tel een onfeilbaer geneesmiddel regen

het graveel is: als mede de wortel F^-
quoquanha by de Brafiiiancn gehe-

ten, die tegen alle ziekten onder hen

gebruikt wort.

Daer groeien ook weelderigh vele

gewalTcn,diederwaerts uit andere ge-

wcften ovcrgcbraght zijn : als genber,

tabak ,rijs , katoen , Turkfe terruwe

,

Anil ofIndigo. Zelf het zuikcr-gewas

is door de Portugcfcn allcreerll van

de Kanarifche eilanden in Brafil over-

gebraght.

De vruchten, die al daer daghelijx

gegeten worden , xijn Ananas-, Bana-
n/Uy Mangaba-, Jkajii^ groote en klei-

ne Arakou^ Guajaba, verfchcide foor-

ten vzn Murukujti y lipapiratiga, Ma-
:taxanduhay Akaja^ Aratikn , Guita-

kory , Birwgela , Mamaon , Bakovens,

kokosnoten, en vcrfcheide Indiaenfc

vygcn.

Onder d'acrtvruchten zijn de wor-

telen ^^x/ö^^w, AT/^-^w^/ en Umbiy als

ookd'Amerikaenfe ekelen, Mundny
geheten, die zeergoet van fmake en

voetfel zijn , en voor banket verftrek-

ken.

Vrucht- Het landt van Brafil is,door de me-
baerheit nighte van rivieren en poelen, zeer

j

yanBrafi
yruchtbaeren luftigh. Hetis opxom-
mige plaetfen vlak en effen , en rijft op
andere met heuvelen en bergen.

Daer het zich in de vlakte wijd en

brcct uitftrekt, ishetkleiachtigh, vet

envochtighvangront: (welke oorden

by de Portugefen Vergeas genoemt
l

worden^ en brenght vele vruchten
)

voort, inzonderheit suikerrieten al-\'

lerhande zactgewaficn.

De velden , ope landouwen en wei-

den, zijn minder des zomers ; maer al-

lermeeft in de regenmaenden (alhoe-

wel het lant dan zeer droevighichijnt

te zijn} vrolijk en luftigh groen.

Tarruwe en rogge fchicten,doorde

gcduurige hitte en weelderigheit des

gronts,te haeftigh en te geil op,en wor-

den al te vroeg rijp : hierom moeten de

akkers geduurig bezaeit worden, zon-

der braek te leggen, en worden meer

met zant als meft tot het voortbrcn-
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; gen van vruchten bequaem geniaekt.

Die van uithcemfche zaden een

i ooghft van vruchten verwachten wil-

len, moeten het rijpen vcrwijlcnof be-

letten: dewijl dic langer in de aerde
willen gequeekt worden, op dat de
gcwaflcn, fchoongrooren rijp gewor-
den , zonder zact en granen , den lant-

man in zijne hope niet ie leur ftellen.

Jn Sprokkel- en Lentemaent, wan-
neer na het eindigen van den zomer,

,

het vochtigh iaizocn of rcgentijt

;

volghtjdan worden de planten en za-

!
den in de acrde gcdacn : dat in den
eerften avontftoiit, en niet ^c^ dacghs,

noch fpadc 'm den nacht gefchiedcn
moet.

Al wat diep in d'aerdc gefteken

wort, daerdezonneftrakn niet dc8r.

,
dringen kunnen , loopt gevacr van uic

te gicnj dewijl d'aerdc,dic onder hacr

I

korft, inzondcihcitdes zomers , zeer
kout is, defcheuten, enten en zaden
lichtelijk bedcrfr. Dat ce vreemde en
onzeeerftaenkomendclanr!uiden,tot

hungrüorcfchade,gelcert hebben.

De zaden, gelijk ook de vruchten,

worden op fteile en drooge plaerfen,

op een heel andere tijr rijp, als op lage

en broek igc of vochtige plaetfen Des-
gelijx kan men daer de hooge kokos-
en palm-boomen , zonder cenigeaen-

fchouw van tijt des jaers ofouderdom
van boomen, verplanten , dic evenwel
weelderigh groeienen voortkomen:
De meefte inlandtfche boomen en

hcefters brengen byna den gantfchen

tijt van't jaer blocifelen vruchten zeer
weelderigh voort : dies men daer aen

te gelijk de Lente , Zomer en Herfft

bcfpcurt: desgclijx ook de wijngert,

citroen , limoen en vtcle andere boo-

men, die uit Portugacl en Angola o-

vergebraghtzijn: alsook veel worte-

len, hauwvruchtcn en moeskruiden,

die uit Nederlandt derwacrts overge-

voert zijn.

Die rijpe druiven het gantfchc jaer

door willen hebben, fnijdcnierfcheidc

wijnftokken in vcrfcheide niaendcn,

en plukken daernanjpe druiven: wacr

uit zeer edele wijn , als Malvefcy , ge-

perft wort.

De druiven , fchoon zy wel groot

waften en zoet van linack zijn , wor-

den, doordcmcnighco van ungczijfer

en mieren ,bedor ven , dic het zap daer

ce 2 uit
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uit zuigen , zonder ier of weinigh daer

^

jen,onder het geboomte , hier en dacr:

inblijfr.
i

alwaerhetgelchilt,en voorts metkar-

Andcrs heeft men daer vcrfcheide ren aen ftrantgebraghr wort.

Neerlaritfchevruchtboomcn gcbragr, Het wordt meefttot verruwen ge-»

die zeer vvcelderi;;;h neren, en zeer brujkt : hoewel men daer ook ver-

goede vruchten voortbrengen. ifcheide werkftukken van maken, en

Depoelen van Brafil zijn, doorde hctglat en fchoon pohjften kan.

gcduunge vochr,zoü wel op den gront .
De boom plant van d'uitfpruitfelen

als boven op, groen, en met geheel der wortelen voort, en geeft blocifel

verfchcidenllaghvan poelkruiden en noch vruchten,

heefters bew.iflcn. Dies men de poe- De Brafilianen noemen dezen

len geen water, maer landt zou mo- boom, uitftckentheits halve, Uira-

gen noemen Ook voeden zy zoo wel pitanga.

ïanr- en water dieren, als vifTchen,

(ontrent de monden der rivieren,

In den begin van het innemen de-

zer landen, door d onzen ,vondmen in

dacr oiicallijke mcnii;hte van ocfters vcrfcheide oorden, inde boflchen.

en kreeften honden, is het landt met

zeker High van boomcn , Guapara-

bfl ;)f 'Jiiangle by de Brafilianen ge-

noemt, zoodanigh bezet, dat het voor

de reizers on bereis baer is.

goede parthyen van dit hout, doorde
Portugefen al afgekapt: het welk toen

door de eigenaers,acn de Kompagnie,
verkogt en overgezonden wiert.

Sedert wierdt her zelve hout , zoo
Op de rteile heuvelen en wijrftrek- door donzen als Portugefen , van tijt

kende bergen, die op d'ecne plaetfc

kleiachtigh, en op d'anderc met grote

ftccnen als geplaveit zijn, is Brafil ook

7.eervruchtbaer, en op weinige plaer-

fen, en zelden , onvruchtbjcrufonbc-

wrifTcn: maer het leit overal met dich-

te boomgaerden en boflchen bewal-

fen : waer over de Portugefen ecrcijts,

met grooten arbeidt, hunnen wegh , in

hef reizen door het landt, na het kom-

pas hebben moeten richten.

( )p de bergen wort zeer welriekent

hout gekapt , dat, om de verfcheide

kleuren en vcrruwen, en andere uit-

ftekende gebruiken, als inzonderheit

het Brafilicn-hout, naturopeoverge-

voert wort.

Brajïlien-hout. &c.

De boom offtam van het Brafilien-

houtisgantfchknobbelighenbultigh,

als dat vand'oude en dikke hagcdoo-

rcns

Hy riekt liefelijkjCn worden zom-

mige wel twee en drie vademen dik.

De bladen zijn donker groen , klein

en ftckelachtighop het eind, en han-

gen acndunne deeltjes.

Hetfpint, datwitachtigh, en on-

trent drie vingeren dik is, wordt'cr

rontom afgekapt.

Dit hdut wall: ontrent tien of twalcf

mylenvanllrant, in dikke boflchaed-

tottijt gekapt, en op hetjaerze'licn

hundert zes en zeven en veertigh, zoo
door der Kompagnies debiteuren als

anderen, aen dezelve gelevert.

Enalzoode Hooge Raden, Hen-
drik Hamel, BuUeftrate en Kodde, be-

vonden, dat daer in buitenfpuorigheit

begaen wiert, en alle fpruiten , zonder
onderfcheit, aengetaft wierden , waer
door in tijten wijle de ftammen zou-

den vernielt zijn geworden, zoo heb-

bendie daer in by plakkaten voorzien,

op dat de houthakkeryc t'allen tijde

mochte voortgaen en in zwang blij-

ven , en de Kompagnie wat profijt

daer mede doen.

Ander fraci en net hout , dat in Bra-

fil valt, en daerook handel mede zou
kunnen gedreven worden , is op Por-

tugeefch genoemt Pao Santo , Gitaj-

ba, Violetcen-hout, Majóarandubay

cederen hout, en andere foorccn, daer

men mee fraeie werken van zou kun-
nen maken.

De hoorn,Tataiba by de Brafilianen

geheten,en wiens hout de Portugefen

'Ptfö Amarelh noemen, geeft een gele

verruwe.

Deboomt^^vïr;^^ heeft een alch-

verwigen fchors v maerdie wordt, in

water gekookt, root, en geeft een rode

verruwe van zich.

De boom Jakauranday oVJaturiba

ofwitte^cderjCn vele andere boomen.

I
lang
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Vcrfchaffen goetcn bequaem hout tot

den huis-en fcheepsbouvv j dewijl het

lang duurt, en het water daer niet in

nekt.

Uit de fchorfen van zommige boo-
inen worden door de Brafilianen lon-

ten van gcmaekt , en , by gebrek van
hennip, couwerk daer van gefligcn.

GewajJenTimhosn Tipo.

Onvruchtbare en dorre plaetfen

brengen zekere wonderlijke gewallen

voor t, als touwen , zonder bladen , die

met een algemeinen naem Tirnho en
T/^ögenoemt worden. Deze gewaf-

fen verfchaffen met hunne taeic en

buighzame takken den kuipers hoe-

pen ; en de geftampte fchorfen den
leerrouwers en fcheeps-timmcrluiden

run en werk.

Vuurhouten.

Met het tegen malkandercn aen-

flaen van zekere houten, vandeboo-
hien Karaguata Guacutnimbaiba ge-

beten) en uit andere gewaden, weten

de Brafilianen helderder vuur, als \vy

uit een vuurfteen , te flacn. Her Ka-
raguata Guaiu is een wonderlijken

fraei gewas, met zeer lange, fpitze,

en dikke bladen, die twalefen vijfden

voeten hoogh van d'aerdeopfchicten

Het brengt een zeer fchooncn en hoo-

gen ftam of ftengel voort, die,tot rijp-

heir gekomen , boven aen den top gele

bloemen krijght.

Vandezcgcdrooghde ftam worden
ftijlenof ftokken tot hangmakkcn of

hangbedden gemaekf.

De bladen verfchaffen zeker werk
en dradige ftoffe, waer van de viflchers

hun garen maken en netten braeien.

Uit d'effe gcfteke ofingefnede bla-

den druipt een taei en vet zap, dat in

plaetfe van zeep gebruikt wort.

DebcifTchen worden'er niet alle jaers

met bladen bekleet noch daer van be-

rooft : het welk ook niet te gelijk op
cenzelvcn-, maer op een gantichvcr-

fcheiden tijt gefchiet. Daer en boven

wort een gintlche boom niet te gelijk

van bladen om bloot : maer het een gc-

•dceltc der bladen valt af, en het ander

N T-R E I Z E. 207

I
blijft zoo lang daer aen zitten , tot dac
d'eerfte of voorige bladen weer uit-

fchieten. Dies de boomen in Brafii
niet op een zelven tijt bladen krijgen

.

Maer van eenige boomen vallen zom-
mige bladen af, en andere groeien daer
weer aen. Zommige boomen ftaen al-

i

tijt vol bladen.

Boomen van verfcheideflagh
, als

hooge neten, en klimop-gewafren,
ftaen'eraltijt weeldrigh groen, en krui-
pen op d'eene plaerle zeer verre langs
U'aerdc, en klimmen op andere plaet-
len by de hooghfte toppen der boo-
men op:dies zy lig van vei re als ontoe-
g-ingkeLjke boiïch en vcrtooncn , dat
aengenaem en lulbgh om i'aenfchcu-
wen is: dewijl zy , als prieel-gevvaf-
lèn

, cenc geduunge Ichaduwe geven.
Dies menfchenen heeften onder de

de dichte groentevankrcuptlbofchen
boffchacdjen leven : en de verborgene
wegen van te jagen geven het grootfte
vermaek.

Boofii- enaertvruchten.

Men heeft'er vcrfcheide flag en aert

van fchoone boom en aert-vruchten;en

onder andere geweldige fchoine en
groore oranje appelen van verfcheide

fmaek.

De vordere vruchten , die , behal-

ve de Mandihoka- wortel, in Brafii

tot lijftoght vallen , zijn vele : als njs,

millie, batatds , ananas, b.mannas , me*
loencn, pompoenen, ballancias (jfwa-
ter-meloenen , pompelmoefen , kom-
kommers , boonen , bakkovas , vygen

j

Marakuia, Mangavas, Arataku,/^pej

beneffens eenige mocskruiden , als fa-

lade, kool, radijs, latuw, porceleinj

peterfe'ie, kervel, gele wortelen, ka-

roten, &c.

itchten Akaju.

Van gene vruchten maken de Bra-

filianen meer werks , als van de wil-

de appelen , Akaju genocmt : dewijl

zy ongemeen zappigh zijn , en hen
nictalleenlijkfpijzei maer ook drank,'

die vele maenden gcet kan blijven,

verfchaflcn.

De boom j daer aen de vruchten

c c 3 Kylkaju
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tyikaju groeien , munt in dcughr en i In de kaftanie zit een kern of pif,

nutighcic onder alle andere boomen die beide de gcdacnre van een fcha-

uit, en is den inwoondcrs van die ge- pcn-nicr hebben. De pit is met een

weften, als door oenen goddehjken ,
dun vlies bekleet ; maer de kaftanie

weldaer, vergunt. !
mee een dikke en fpongiachtige asver-

Hy iszeerfraei van acnzien en loof-
j

wige fchors : waer in een fcherpe en

rijk) en fpreit zich wijt en breer, met ,

zeer bytende olie zit, diedetonge en

vele ("choone takken, uit. Doch hy lippen als vuur brant, by aldien ie-

fchietzüo zeer niet in de hooghceoprj mant die onverziens met den mondt
maer kromt zich met verfcheide bogh- aenrackc. Om d'olic in de fchel te

ten , en heeft zijne takken na d'acrde doen vervliegen, wort de kaftanie on-

toe hangen. der de aflche gebraden; en daer na

Hy heeft hert hout, dat dienftigh ,
met een hamer gebroken , en de pit

tot den fcheepsbouw is , en gcefc in de ! daer uit genomen , die jareh lang onbe-

zomermacndea van fclfeen klaregom
j

dorvenengoer blijft:of zy wort verfch

uit. De bladen zijn dic van de noote-! gegeten, en Imackt, gebraden, veel

boom gelijk : doch zeer welriekend, en i
bettr als een kaftanie.

leggen hunnen aromatijkc reuk niet Deze appel,als ook de kaftanie, die

af, dan dooreene fterkc diftillcermg. boven acn den appel vaftzit,is dcnBra-

Macr veel welrickendcr zijn de bla- filianen,fcdcrt vele eeuwen jÊengrootc
den,die,wanneerhet in Brafil Lente

is, uitfchietcn : die men dan daerna

fchoon en hoogh root overal in de

boiïchen ziet.

De bloemen beftaen uit vijf blaetjes,

en zitten , ten getale van hondert , in

een kroontje, neftenselkandcren. In

ieder bloemtje zit een ftijl mee een

hoofc.

Wanneer zy eerft uitfchicten , dat

in het begin van Herfftmaentgefchiet,

dan zijn zy fpicrwit : maer worden

aenftonts roosverwigh, Zy zijn welrie-

kend, en vervullen, evenals demci-

lelien, met een zeer liefelijke reuk, het

gantfchc bofch. De vrucht beftaet

uit ecne kaftanie en appel : want

na de bloem volght een kaftanie:

trooft tot levens-onderhout geweeft.

D'oorlogen,die vecltijts onder hen
on t ftaen, worden ten deelc uit begeer-

te van die vrucht gevocrt: want d o-

verwinnaersflaen hunne legers byden
boom neer,en blijven zoo lang befuters

van de veroverde plaetfe, tot dat zy al-

le de vruchten van deze boom afgcge-

ten hebben. Zy rekenen ook daerby,

op hunne wijze, hunnen ouderdom:
want deze vrucht komt alleenlijk een-

mael in het jaer voort : te weten , in

Winter, Lou- en Sprokkel-maenr

:

want dan ontbreekt dezelve in het ge-

weft vanPcrnambuk.

Wanneer de zon van de Stecnboks-

zonnekeerkring, of Iropictu Capri-

for«/,terughkomt, dan wort hetlant

dewelke boven aen een langwerpige met die wateren bevochtight, die de

appel uitwaft, die uit fpongiachtigh en
;

inwoonders de regen van t^kaju noe-

taei vlees beftaet , met bezien en zaet-
{

men. Indien dan deze boom van deze

huisjes onderfcheiden , en vol zoet en
j

regen weinigh krijghr, noch daer mee
zuiirachtigh amper zap is. Dit zap al te veel overvallen wort, zoo belooft

verft en befmet met een yzerroeftige hy dcnBrafilianenecn goeden ooghft.

kleur zoodanighet linnen goct.dat die De kaftanicn zijn in den tweeden

door gene kunft kan uitgewaflèn wor- graecwarm. Indien zyraeucn verfch

den , als eerde boomen weer bloeien,
j

meteen weinigh wijn en zout gegeten

Het vcrlchczap is witachtigals melk, ! worden, dan fmakenzy als okernoten.

en amper van fmaekj maer deftclfs

kleur en fmake vergaet allengs door

gefting , en wordt fterk , en verwekt

dronkenfchap.

De buitenfte fchel van den appel is

zeer dun, en ten deele geelachtigh,en

ten dcele roosverwigh. Dies deze zeer

edele en treffelijke vrucht in fatfoen

,

kleur, en fmaek verfchilt.

Maer de gebraden, of met zuiker inge-

leide, fmaken veel zoeter en herder:

waerom ry ook onder het banket voor

eene lekkernye optafel gezet worden.

D'olie,die in een aeder van de fchel

zit,geneeft den hairworm : is warm
van de derde tot de vierde graet : en

wortm kankerachtige en quaetaerdig*

"

z weeren gebruikt.

De
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Dcgom,toteen poeder geftooten, het eind rot byna het midden, in vele

'en met een bequamc vocht ingegeven, andere bladen , van fatfoen als debla-

opent de verÜ:optl;eden des lijfmoe-

ders.

Vit het zap van de/:c vrucht wordt

ook een drank of wijn gemaekc.

Talm-boomen.

Daer groeit veelerlei flagh van

palm-boomen : welker zommigcn
van zclr in 't wilde , en zommigen,
door naerftigheit der inwoonders , in

de aerdc gepoot worden , en tot een

luftige hooghteopwallèn.

Onder de wilde palm-boomen is de

meefte, die by de Brafiliancn ^Ptndova

genoemt worr, en zeer Inftig en hoogh
opfchiet , en dichte boflchcn maekt,

In de zeer verre afgclegc boffchen

groeit een flagh van palmboomen,
dien de Brafilianen Karanaéam en

t^nachekariri ycn de Portngefcn met
een Arabifch woordt T^awjör , dat is,

dadel, noemen : mifIchieBomdat hy
vruchten als dadclen voortbrengt.

Hy fchiet zoo hoogh op als een da-

delboom , heeft root en hert hout, met
dikke draden van binnen, hoewel van

geen gebruik.

De buitenftefchors is graeu , en van

d'aerdc tot zekere hooghtc metkrac-

kebcenige fchubbenoffchelfercn be-

zet, die op een ry flekswijze ftaen.

D'ondcrfte zijn langer , dacrna wor-
den zy allengs korter : ja vallen ten

lefte boren af : want hooge boomen
hebben den helft van den boven-rtam

glat : maer het onderftc alleenlijk met
Ichobbcn bezet. Want deze fchob-

benzijn niet anders, als dover blijffc-

len der takkefi , die af of uitgevallen

zijn : terwijl de boom in de hooghtc
oplchiet, en andere takken daer uit-

waOèn.

den van den dadelboom, gefneden \s.

ieder van deze gcinedc bladen is on-
trent twee voeten lang.

Tuflchen de takken , die de bladen
dragen , fchietcn andere takken van
vier of vijf voeten lang , uit : daer uit

vele met wifachtige wol bezette tak-

jes overhants uitfchicten. Atn deze
takjes zitten op eene ry ovcrhantvS

bleekgele blccmtjcs, zonder ftclen,

die ieder uit drie blaetjes beftaen.

Na deze bloemrjes volgen vruchten
van gertalte en groote als een olijf , die
eerlt groen, bitter en niet eetbaer zijn:

maer worden in bet rijpen zwartach-
ti'gh, en in Sprokkclmaentzoet.
De Brafihanen noemen deze vruch-

ten 'Tirade , en ccrenze raeu en toebc-
reir, vooreen Ickkcrnye: maer worden
by d'onzen niet gegeten.

De bladen dienen mzonderheit onl
huizen mee te dekken , en korven van
temaken.

De palmboom , Piftdova by de Bra-
filianen genoemt, heeft, in plaetfc van
den fchors, witachiigh en rou hout: en
inftedevan hout, van binnen fpongi-

achtighendradigh,enlichtontvonk"
baer mergh : waer uit de Brafilianen

heilzame en zeer fterkc loogh weten te

maken.
Behalve dat heeft de boom geen of

wcinigjnuttigheit,en wort alleenlijk tot

9ieract ,om zijne uitflekcnde hooghte
en fraeie uitgcfprcideen loofrijke tak-

ken, begeert : want de. Portugelen ver-

gieren daer mede de portalen en wan-
den der kerken, Maer d^inboorlingen

bedekken hunne hutten daer mee voor
de regen. Zy maken daer ook korven
en manden van.

De bladen van dcZe bocmcn han-

Aen den top des booms zitten de gen niet neerwaerts inderontc, gelijk

takken bolront uitgefpreit, en zien

recht na bovcn,na onderen en ter zyde,

gelijk d'Afrikaenfe dadelboom : maer
veel dierlijker van aenzien.

Ieder tak is twee of drie voeten

lang en zeer dik, op beide zyden plat

of ingedrukt, en met herdeenfcherpe

doornen bezet, die het fatfoen van een
tandeftokcr hebben.

Aen het eind van ieder tak zit een

cenigh groen en rondt bladt , met plo-

|en ofvouwen, als een waeier,datvan

die van den kokos-boom : maer ftaen

mecrendeels recht overeind.

Dicht by d'uitfchicting der bladen,

fchietcn ook neerhangende takken

uit, die troffen van vier of vijfvoeten

lang, en vol bloemen, voortbrengen.

Waer na ook trofTcn van vruchten vol-

gen, die van gcftalre en groote als een

hcnnen-ey, of noch grooter zijn, en

op het eind fpits toeloopcn. Met het#

ander eind zitten zy in een dop,als een

pijnappel.

Den
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Derijpe viuchtis van buiten groen- meer bladen in een ronden kroon, je-

a^tjg geeI,of ook bruinagtig. De (cj^d der ontrent vijftien voeten lang

of fchors is ran buiten dradig als in de i
Daer groeien ook dadel- booracn,

kokos- noot: dochzoo dik niet: maer! zoo mannetjes als wijfjes,

ontrent eens zoo dik als een hennen- Alle gewaflenen vruchten worden

ever fchael. Onder deze Ichel ziteen ',
'er inzondcrheit vande groote mieren

weinigh fafraen-eecl vleefch.datby-lgeweldighgefcliondcn en opgegeten:

na ''ene fmaek heeft, en by de negers hoewel die door middel en behulp van

met Farinha of meel van Mandihoka

gegeten wort.

Van binnen in dit vleefch zit een

zeer berde noot , eyront , alsde kokos-

en byna van een zelve dikte-.

vuur en water verdreven kunnen wor-

den.

Eenige dingen , 2,00 gewaflen als

dieren , die in Europc vcrgiFngh zijn,

xijnin Brafileerbaer, oftenminltcn

maer zonder garen. In dehoUighcit ! minder fchadclijk. Daer en tegen zijn

van deze opgebroke noot vindtmen \

in Brafil eenige dingen vergifugh, en

noot.

een witteen hertacluige pit, van de

groote als een okernoot ; maer is een

weinigh droogcr , en zoo zoet niet,

als die van de kokos -noot. Het

<Tant»ch jaer door hangen rijpe vruch-

ten aen den boom , en de kernen of

pitten worden zoo wel by d'inboor-

iingcn als vreemdelingen gegeten.

De Brafilianen noemen dcz,e vruch-

ten Inajamirii dat kleine kokosnoot

gezeit is.

Uit deze pit wordt een treffelijke,

en witte geurige olie geperft , die ver-

koelt, en in plaetfc van rofen-olic kan

gebruikt worden.

De verfche olie wordt in de fpijze

,

maerd'oude in delamp gebruikt.

Uit de fchors van de vrucht wordt
|

ren en vogelen, als ook van verfcheidc

ook heilzame en geele olie getrokken •
1 viflchcn , krabben en kreeften : insgc-

maer is zoo verkoelend niet. lijx boom , acrt , en vcrfcheide hauw-

Uit den top des booms druipt een
}

vruchten: ja ook zekere ongediertcn.

in Europe niet. Want men heeft ia

Brafil kikvorfchen en vifchjes , die on-

gemeen vergifrigh zijn : daer en te-

gen worden zekere groote mieren, en

het vleefch van eenige flangen, hage-

diflen, padden, wurmen, en wilde rot-

ten by d'inboorlingen voor lekker-

nyen gtgetcn.

Sptjzfen drank der Brajilianen.

D'algemeene fpijze der Braillianen

I

is het meel van den wortel Mandiho-
ka , dat de Brafilianen Ft^ en de For-

tugefen , in een zei ven zin, Farinhade

Mandihoka noemen , daer af te vore

wijtloopigh gefproken is. Zy nuttigen

ook veelerlei vleefch van wilde die-

klare, welriekende en zeer fchoonc

^om, die inplactfe van d'Arabifche

gom gebruikt wort.

In den top des houts zit een wit-

achrigh mergh , en van fmaek als een

verfche okernoot , dat , met broot en

zout gegeten, een zeer goct voecfel

geeft.

Kokos-boomen.

Daer groeien ook kokos- of klap-

Zy eeten 't vleefch halfgaer, \ zy ge-

kookt ofgebraden. Zy kooken in ron-

de aerde potten , Kamu gcnoemt , dic

zy zelfs uit goede potacrde maken.

Het vleefch braden zy aldus : Zy
maken eene kuil in het zant of in de

aerde, en leggen op den grontof bo-

dem der kuil groote bladen van zeke-

ren boom,cn op die bladen het vleefch,

dat te braden is: dat zy desgclijx met

per-noten boomen , die de Brafilianen bladen bedekken , en daer zant of aer

Inajaguacüiba , en de vruchten ofno-

ten Inajagiiacu noemen , die zeer veel

van de boomen Tindoba verfchillen :

deoverfmijteru Bovendie aerde fto-

kenzy een helder vuur, en doen dat

zoo lang,als hen dunkt het vleefch wel

want zy fchieten zelden met een rech- . gebraden te zijn. Wanneer'er wel op-

ten op;maer vceltijts met een krommen
,

gepaft wordt , is het ongemeen u:tftc-

ofgebogcnftam van vier, en zomtijtSjkend lekker van fmaek, en overtrtfc

van zeven voeten dik, en dik wils van in lekkerheit van fmakeal het ander

^vijftigh voeten hoogh.
|

gebraden vleefch, hoe het ook zou

De boom heeft gene takken: maer' mogen gebraden zijn. Zulk gebraden

aen den top zitten vijftien, twintigh of I vleefch wortby henBiarihi genoemt.
'

Ge-
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Gebraden of gezcden vifch ceien zy

met Inquitaya j dat is > Zout en

Peper. Wanneer zy kreeften of

beter by.Ja hef doet ook aenftonts zwe-
ren , en zcr het water af, en ontfteck't

delufl: van eeten : en maekt dienvol-

krabben koeken, doen zy dacr noitjgensd'inwoondershongerigh.

onderhct koken zout by : maer eeten Het water, dat uit de li vieren Taray
die gekookt, met enkel zout of met P<"'''0^^ vloeit, is goet tegen de (teen

Inquitaya, en fmaken dan wonder wel. der blazen en nieren , graveel en jight

:

Kleine viflchen braden zy, in bladen waer over men de luiden zelden van
van kruiden of boomenbewonden, in deze qualcn hoort klagen.

korten tijt onder de heete aflchc , |
Men hecft'er luiden , die hondert

gaer.
,
en meer jaren out worden , en noit ee-

Het meel van den wortel Mandi-; nigen anderen drank, als warer,in hun
hoka nemen zy met de twee of drie gantfchlevengeprocft hebben,

achterftc vingeren van de rechte hanr,' In de>ivintermaenden isbywijle het

en werpen dat, onder het eeten, in den i
warer, om de veelvoudige regen, zcó

mont , zonder lepelen te gebruiken. '
helder en ook zoo kout niet, als in de

Op een zelve wijze fmijten zy ge- zomermaèndcn.

kookte peulvruchten in den mondt, |
Bejaerde en oude luiden zijn niet

cndatzoo vaerdigh en behendigh,dat "i'n fchranderder in de verfcheidenr-

naulix iet daer van voorbygaet. heden van de waters teprocven, a!s

Zy eeten dikwils des dacghs : ja ook de volken van Europe in de verfcheic'e

des nachts , en onderhouden gene ge-

zettctjjden van eeten. Zy eeten met
ongcmeene groote ftiltc , en drinken

zelden onder het eeten : maer na het

eeten drinken zy daer op.

In plaetfe van lepels gebruiken zy
de vingeren ofzeker flagh van fchel-

pen.

De Brafilianen gebruiken ook tot

hun voetlèl het vleéfch van verfchei-

de wilde dieren: Als grote en kleine

wilde xwijncn , die een navel of bult

op de ruch, en zeer goet en heilzaern

vlecfch hebben.

Ook nuttigen 2y het vleefch van

hoedanigheden van den wijn t'onder-

fchtiden : ja men houdt de genen
onvoorzichtighte zijn ,die het water,

zonder onderfcheit te maken , drin-

ken: Want dewijl demeefte wateren

van fneeu en metalen cnrbicot zijn, en
uit de hooghte en uit diepe bronnen,

die na \ Oofte ftaen, neerwaerts fchie-

ten , door den langen Wegh en geduurf-

ge hitte der zonne gekookt worden ^

zoo zijn zy zeer zoet en dun > en heb-

ben gene droefem of drabbigheit.

By de negers en gemeen volk wordt

ook vecltijts zekere vuile en ftin kende
drank genuttight , G^r<7p<j doorgaens

rivier-verkens, Kapiverresby de Por- 1
genoemt,die van zwarte zuiker en wa-

tugcfen genoemt , dat zeer fmakelijk 1
ter gemaekt is , zonder byna te gef-

is. ten ; en , voor een geringen prijs

verkocht wort. Dezen dranken flinge-

Vrank. ren beide mannen en vrouwen zeer

gulzighen overvloedigh in , en ver-

De gemeende of gewonelij kfte en flijten daer mede gantfche dagen en

heilzaemfte drank der inwoondcrs

van Brafil,is kout rivier offontein-wa-

ter, dat aen dic geweden als godde-
lijk verleent is , en door zijne aengena-

me koelte den genen, die doorde hitte

der zonne, en lange reize , afgemat

zijn, verquikten zecrverfrifcht : het

welk inzonderheit van 't fontein-wa-

nachten , onder het zingen en danlTen,

zonder ojphouden. Onder het drin-

ken kijven of krakelen zy zelden,'teri

zyuitjaloersheit.

Mendoet'er by wijle ecnigc bladen

van den boom Akaju by : door welker

hitte de darnpen opgewekt wordenj

die dan deherflèncndes te lichter be-

ter te verftaen is. Want fchoon het rij- i vangen.

keiijk en dikwils gedronken wort, zoo

verwekt het evenwel in den buik gene

winden noch pijne , noch verzwakt

demage: maer men bevind zich daer

De Portugcfen en d'onzen makeri

ook een luchrigen en koelen drank van

water, zuikeren limoenen.

dd Andé-
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Andere gieten het warerop eenigli tedeegh gczuivertis, aen ftukkcn ge-

kruit, en klenfcn het dan door en dnn- fneden , en dan geltampc en met waier

ken het op. Zommigen duinven een 'gekookt , daer dan een wirachiigc

limoen in het water.
j

drank als karrenmclk van komt, die

Behalve den gemcencn drank van ook laeu gedronken wort.

kouten klaer water, maken de Brafi

lianen ook, uit verfcheidc vruchten en

Deze drank is aengenaem en geu-
rjgh van fmaekjbyna als wei ofhui,en

wortelen , verfcheide wijnen , daer zy !

een weinigh ferpachtigh, en wort Ka
zich mee vrolijk makenenverluftigen:|^^wö^'^^^r<« genoemt. Doch beide

als inzonderheituit de vruchten ''Pa- jdeze dranken worden met een geme-
kovenst Ananas ^AUngaba .Jampaba, \

nen naem Aipy geheten.
Pakoby is een drank , die uit de

vruchten van den boom 'Pahbüt en
/*d^ö/'//^r7<gemackt wort.

De drank of wijn ^^/ïfy, wordt by

Karat'uata, &c. Want alhoewel de

wijnftokaldaeropeenzclvenjacrdrie

en vier macl vruchten voortbrengt,

zoo groeit die evenwel aldacrin zul-

ken grooren overvloet niet, darmen

daer bequamelijk wijn zou kunnen

vanperflcn.

F.erft-elijk hebben zy ecncn drank,

Kaoi genoemt, dien zy uit de rijpe

vruchten Akant , en gemenelijk Kaju
genoemt s die aen den boom Akayba
groeien, bereiden. Zyftampendeze
vruchten in een houte mortier, ofduu-

wenhctzapflechtstudchende handen

uit, en klenfenhetdandoor , nahet

een weinighte zinken heeft geftaen.

Deze drank of wijn is witachtigh,

als melk , zoo lang hy verfch is : maer

worr,naeenige dagen, bleker ofgrau-

wer.

Hy is zamentrekkend van fmaek, en

fterk, en bevangt , wanneer hy een

weinighje te veel genomen wordt , de

herflenen met dronkenfchap.

Hy blijft een tijt lang goet -, maer

wordt eindelijk tot zeer goede en geu-

rige eek of azijn: dies onkundigen den

zelven voor wijn-azijn zouden hou-

den.

De wijn of drank Aipy wort op
tweederlcic wijze uit wortelen ge-

maekt , 't zy met den zelven re kau-

wen of te ftampen : hoewel op beide

wij2.e door opkoking.

Op d'eerfte wijze kauwen oude

vrouwen de gefnede wortelen Ai-

f)imakaxera,Qccn([dig\\ van Mandiho-

ka,)en fpuuwcn het kauwfel , dat als

eenpapofbry is,en Kara^u genoemt

wort, in eencpot. Daerna wordt'er

water op gegoten,en dan langzaem ge-

kookt,onder het geduurigh omroeren.

Eindelijk wort de vocht uitgepcrfl: of

gedrukt, dien de Brafilianen Kavika-

raku noemen , en laeu drinken.

A nders wort dezelve wortel , na hy

de Portugefen ^in o de Millo
, ge-

noemt, dat is , wijn van geerft, anders

i urkfche tarruwe , en /V/4/2 by d'ln-

dianen geheten: dewijl die van die gra-

nen gcmaekt wort.

De drank Nanai wort alzoo by de
Brafilianen genoemt } dewijl hy van
de zeer treffelijke vrucht Nana of A-
nanas gcmaekt wordt , die de (ierkfte

van alJe d'andere dranken is, en hec

üchtftc dronken maekt.

De drank y(?f/V/ wort by de Portu-
gefen Vinho de BatatM genoemt : de-

wijl hy uit de wortelen Batatas, en op
verfcheide wijze onder malkanderen
gcmengt, bereit wort.

De drank Beeutingui en Tipiaci

worden beide uit het meel van den
wortel Mandihoka gemaekt: te weten,

uit Beju en "Tepioja.

DeBrafilianen vindê ook grote fmaek
in denFranfenof Rijnfen brandewijn,

dien zy Kacitata noemen, en boven
mategulzighinflingeren, wanneer zy

dien bekomen kunnen.

Alle de Brafilianen drinken ook zeer

veel en gulzigh tabak. Zy noemen
het gantfch kruit of gewas Tetima^
en delTelfs bladen Petitnaoba.

De tabaks- bladen, na diecerftinde

lucht gedrooght zijn , leggen zy by
het vuur, omdicdestegeraakkclijker

aen kleine ftukjes te kunnen wrijv en,

en fteken die dan in de pijpen, dieuit

defchorsoffchel vande noot Ptndo-
ba, of UrukitruibafiïJocara.o^Acjuc^

of uit diergclijke andere gcmaekt
zijn. Tc weten , zy fnijdcn die aen hec

een eind af ofopen ,nemen de kern of
pit daer uit, en polijilen de fchcl. Dan
(leken zy in een gat, opd'eene zyde
gemaekc, een rietje of houtepijp.

De
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De Tapoeyers zuigen uit rechte,

grootc,enhouteof ook ftecne pijpen,

van kley-aerdc gemaekt, diezuiken
groeten ketel hebben, dat een gantfche

hant met tabak daer in kan.

Zy gebruiken ook pijpen van pot-

aerdc gemaekt en gebakken : als ook
de genen , die uit Europe derwaerts

gcbraght , en by hen Amrn^etunbun.
bay en by de Portugefen gebroken Ka-
tunbaba^cnhy de. Nederlanders noch
•meer gebroken, Katgebouw genoemc
>vorden.

Wanneer de Tapoeyers, (te weten,

de genen, diedcdorjèen bcwoonen, en

uit hctgeflaght der Tapoeyers zijn,

Kariri gcnoemt) de dranken Akavi
of Aiph toemaken , dan doen zy'dat

alle te gelijk. Daer na wordt een dagh
beraemt , en die cenen ieder te kennen
gegeven.

Zy komen alle des uchtens by een,

en zuipen,beginnende van d'cene hoek

dt% dorps, allen den wijn vervolgens

van huis tot huis , uit , tot dat'er niet

overblijft. Onder het inzwelgen van

de dranken, zingen en danzen zy ge-

duurigh. Wanneer iemant hunner

door te veel dranks zich overladen en
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De rede van deze zoutpanne heeft

geen bcfchut. Alleenlijk is'erecngoe*

de vlakke gront : daer men, een halve
myle van de wal , niet wel drie vadem
water heeft. En alzoo de Brife

of landtwindt, die aldacr doorgacns
waeit , gewoonelijk \k\ het droogh lai-

zoen, opdenavnntftil wort , zoobc-
komtmen dan gclegentheit, om van
des avonts tot des morgenSjde fchepen

te kunnen laden.

Deze zoutpanne mackt alle macn-
denzout:a!s alleenlijk daer op gepaft

wort, datmen in den droogcn tijt het

zout water daer in laet loopcn , en als-

dan de rioelen daer op gefloten houdt.

Maer als men daer niet op pall , dan is

men van dezelve niets zekers te ver-

waghtcn: dewijl het alrcde gemaekte

zout met den naeile (prirg wederom
zou overvloeien, en het zelve te niet

maken.

Beooftc deze zoutpanncn Icfrgen

in zee dcBaxos y dat zijn klippen, die

metlaegh water droogh vallen,en kun-

nen dan van daer gezien v/orden

.

Zy ftrekken zich van het vafte lanc

af, tot wel drie mylen tzccwaertsidoch

wel een myle van den wal, daer de
rechte doorvaert valt, hcefcmen meeopgeblazen bevind, die doet zich bra-

ken , en begint dan op nieu weer te
j

laegh water geen tien voet diepte

drinken. Dienu het mecft kan braken

en weer op nieuw drinken, wordt voor
den braefrten en dapperften onder alle

d'andere drinkebroeders gehouden.

Zout^annm.

Op de kufte van Brafil heeft men
verfcheide zoutpannen, die overvloc- ' in drie weken tijts tot zout wort.

Het water valt aldaer, meteen doot
gety,acht voeten : en een Weftzuid-
wcüc Maen matkt aldaer het hooghfte

water.

Vijf ofzes mylen beweftc het Huis
ter Wocftyne,lcit degroote zoutpan-

ne, z^nocmt Karwaratarna : alwaer

het zeewater, dooreen rioel ingelaten,

delijkzout geven Vijfmylen bewefie degrootezout-

Óp de Noortv;c(l kult van Brafil
;

panne Karwar atama ^Xcididt nvierc

leggen deze zoutpannen. Alaritouva genocmt , die de tweede

De zoutpanne , het Huis ter Woe- riviere van die plaetfe om de Weft is.

ftijne genoemt , leit drie of vier mylen

beoofte de riviere Agturama: welker

ecnc arm zich ooftwaerts te lande in

opflrekt , tot deze zoutpanne , en lofl-,

meteenfpring, zijn v/ater daer in: het

welk voornamelijk met de nieuwe
Manegefchictjdiealdaer het hooghfte

water heeft.

Deze panne leidt vijfhondert ofvijf

hondcrtenvijftigh treden van de zee

af; waer over zy geen water , als van

den voornoemden arm der riviere u/^-

guarawdhokoTüt.

Deze riviere heeft, in het inkomen
metfpringen het hooghfte warer,niec

meer dan twalef voet ; dies het niet

daneentyhavenis.

Aen d'Ooftkant, ontrent een halve

myle de riviere opwacrts, is een zout-

panne, die zeer bcquacm is omzouc
temaken.

Na men voorgeeft , zou men met
behulp van tien oftwalefblanken,ticn

of twalcfzwarten , en twintighof dcr-

tighBrafiliancn , jaerhx in Brafil wel

tweeduizent laften zouts uitleveren,

dd z Men
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Men kon met bcquam: berken al-

j

vermogentheit jinzondcrheitdie,door

dier zoodanige mcmghtc zout in dei de muiterye der Portugefen, alles mof-

drooge maenden halen, als men in ren laten flaen, en hunne goederen

Neeilanis Brafil van nooden had.
|
verlaten, ter beïcheidenheit der vyaa-

Ontrent ten halve wegc, tullchen

Vrve
luiden.

RioG'iinde en Siara: als ook in Sia^

?\iy aenderiviere fVapanie» i\£ggcn

mcc SaUnas ofzoutpannen.

Koo^manjchafpeji van Brafd.

De mecfle , befte en voornaemfte

koopman fchappcn , die in Brafil val-

len ,bcrrjcn in zuiker, Brafilien-hout,

en verfcheide andere ^^erf-houtcn, ta-

bak, huiden, konfiruren , genber: als

ook katoen , die aldaer in't wik waft

:

en indigo , die niet lang te vore by mij-

nen tijt aldaer geplant geworden was.

Maer onder deze waren de zuiker en

Brafilien hout de tv/ee voornaemfte.

Doch alzoo de tabak uit d'tilanden

zoo overvloedelijkin Nederlant ge-

b'-aghc wiert , dac'er zonderling geen

profijt uit Brafil mede kon gedacn

worden,zoo wiert die toen aldaer niet

vee! geplant : immers niet om grooten

den_j.

Behalve degenen, die zich tot lant-

bouweryen begaven , waren'er onder
de vrye luiden ve!c,die zich met koop*
manfchappen , fadbcryen en ambach-

ten enterden.

De koopluiden veikochten hunne
waren gewoonelijk met groote win-»

ften,en zouden alle wel gevaren zijn,

ten ware zy die zoomildelijkelijk niet

hadden uitgebqjfght : door welkbor- .

gen de Pcrtuge(cn de middelen van 4^.

ons volk onder zich floegen,mct voor-

nemen om die nooit re betalen: gelijk

(^God betert) d'uitkomfte genoegh-

zaemgeleert heeft.

D'ambachtsluiden hebben t'allen

tijden groote daghlooncn gewonnen

,

tot drie, vier, vijf en ook zes gulden
daeghs: waerdooreenigen, zoo nu
en dan, met groote middelen na het

Vaderlant keerden. ''

Degenen, dieherberghhielden, en
handel mee te doen , naerdien d'arbeit

j

den drank met de kleine mate verkog-

dacrredicr wasjenvermitsdezuiker't
j

ten, quamenook tot goede winftcn,

m;;~ite opbrcnght, waerom zich een en flecpten veel gelts wcgh : desgelijx

ieder tot den bouw van dezelve begaf, alle de genen , die in 'c klein verkoch-
ten, en niet borghdcn.

Die in Kompanjies dien ft waren,

'tzy Politijken, Militairen , of ander*
amprenarcn, wierden in hunnen de-

voir en plicht gehouden , en volgens

toegeftaneconditien gchandelt.

Waerom ook vele luiden, die voor
dezen zich te landewaerts met landt-

bouweryen, ambachten , en anderfints

erneert hadden, nu hen die gelegent-

heit, by voorval van den oorlogh, ont-

brak, zich wederom m krijghsdienft

Dezuikeren, die door de zuiker-

molens in Ncderiants Brafil gemaekt
wierden ,quarrfcn jaerlix tot twintigh

of Vijf en twintigh duizent kiften te

bcloopen : wanneer de Sjftara ofzui-

ker- ooghftgoet was.

Bevolking van Neerlants Brafil.

De bevolking van Nederlants Bra-

fil beftact uit vrye luiden en flaven,

die van vcrfcheide natiën en (oorten

van menfehen zijn, zoo naturellen of :
begaven, dien mceftallenfra<Jiamenc

inboorlingen, als vreemdelingen

De vrye luiden dan waren Neder-
landers, Portugefen,en Brafilianen, des

lants inboorlingen : waer van de Por-

tugefen verre d'andere by mijnen tijt

in getale te boven ghigcn, en wel tien,

jameer, tegen een zouden uitmaken.

Zy bezaten ook meeft alledezuikcr-

molens, huizen en vafte goederen,

uitgezondertcenige weinige Ncerlan-

ders , die zich tot de qucking van de
z,uiker mede begaven : doch rack-

len meeft alle buiten credit en tot on-

wiert toegeftaen , gelijk zy voorhenc
gcnooten hadden.

Onderde vrye luiden, die buiten Joden,

dienft van de Kompagnic waren , was
de Joodfchc natie in grootcn getale,

die met menighte uit Nederlant in

Brafil gekomen was, en zich aldaer ter

neergezet had. DeJoden dreven al-

daer grooten handel, en, na gelang,

vry meer, als ons volk. Zy kochten

eenige zuikermolcns , en timmerden

groote huizen op het Re^iff^: en on-

dethiclden zich meeft alle met koop-

man-
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slaven.

Negers

of zwar-

ten.

ZEE- efl LANT-REI2Ë. ïif

ttianfchappen : het welk een goede
|

TuffbhenRio Grande en S.Fianfü'

zake vcor ^rafil zcude zijn ge- U'o telde men wel veertighduizcnr ne-

weeft : indien de negotiatie by hen ;
gers,die alle in zuikermolens ai beiden,

binnen de regelen van ge woonelij ken I
Een zwart blinkende huit, platte

handel gedreven geworden, en niet neuzen, dikke lippen en krult kort

tot zoodanige buitenfpoorigheden en hair, wort by hen voor fchoonheitge-

exceflen geklommen was.
j

houden.

De flaven van NecilantsBrafil wa- 1 Deze negers of zwarten komen
ren of Negers, datzijn, zwarteuj of meeft uic het koningrijk van Kongo,
naturellen van 'r lant. Welker laefte Angola en Guinea. Die de befte en

of uit Aiaramaon gehaelt , (die in den arbeiczacmfte2i)n,kcften ingocdetij-

oorlogh gevangen waren,3 of van de denzevenrigh,taghentigbjjahGndert

Tapoeyers gekochc waren jdie defel ve en meer (tukken van Achten. Bywijle

mede van hunne vyandcn hadden ver- zijner ook eenige voor veertien of

overc, en anders zouden dootgeflagcn ' vijfcien hundeit gulden verkocht:hoe-

hcbben. i
^el zoodanige ict byzondersgcleert:

Dan alzoo voorhcne by d'onzen
:
hadden. MaerbyflLcbte tijden golden

bcflotenwas, datgene naturellen van zy naulix 40. llukkcn van Achten. z;«

Brafil tot flaven zouden gemackt of! Onc'erdePuicfchenwas'cmicmant'^'''

gehouden worden , (het zy de zelve vaneenigh vermogen, die niet eenige

gevangene lapoyers van Maranhao7i ' flaven hield.

waren , of van wat natie of ftaet By de Portugefcn worden die (la-

die ook zouden mogen zijn , die ven als onredelijke heeften gehandelc

den onzen vantijt tot tijt waren toe- enonbarmhertigh gchanthaeft. Men
gekomen ,} zoo hebben d'onzen de moet zich ook met de (laven niet

volken voornoemt uit de flavernye
1

te gemeen maken; anders misbruiken

getrokken, en geordonncert , dat zy zydegoetheit:maermatel!Jk gcftraft,

vermogliten te gaen woonen in d'Al- z-ijn zy beft te regeren,

deasofdorpen, en aldaer zoodanige Men ziet deze negers dikwils

vryheit genieten, a^s aen andere Brafi. vreemde potfcn en wonderlijke gre-

liancn werdt toegeftaen : hoewel met
{

pen aenrechten. Het is een zeer over-

geloovjgh volkjdat altijt met toveryen
en andere duivels- kunden weet om
te gaen. Zy wiften ons te zeggen,als'er

eenige fchepen komen zouden,fchoon

P=S'

zoodanige bepaling,dat den penen,die

van hen by de Portugefen wilden blij-

ven,de landen helpen bcbouwen,en de

zuikermolens in treyn houden, mits

daer voor behoorlijke betaliog enbe-
j

zy noch op d'andcrczyde vandemid
looning genietende, zulx wierdttoe-

|

dellijn waren. V/as'criergeftoIen, zy
geftaen. En op die maniere waren wiftenhetook aen te wijzen

noch vele Brafilianen onder en by de

Portugefen gebleven : daermen in 'Pa-

raybatn Ri' Grande vele va.n in d'Al-

deas , in 't begin van den opftanr, heeft

Op zekeren tijt was een neger van
eene van mijne byzonderc vrienden

ziek , daer ik my toen ter tijt juifl: in

huis bevond, als'cr een oude neger

getrokken : dies toen de flavernye over
j

quam om hem te gcnezen,onder voor-

de naturellen van Brafil, federt eeni-
(
geven van betoovert te zijn. Ik ging.

gen tijt herwacrts , quam op te hou-

den.

Men had vele negers ofzwarte fla-

ven, van vcrfcheiden natie oflandaert,

op'cReciflfendoorgantfchNeerlants

Brafil , die voornamelijk het lan t bear-

beiden, en daer door den Portugefen

de küft te vore wonnen ; want zonder

die zou men de zuikermolens niet

hebben kunnen aen het arbeiden krij-

gen , noch zuiker maken , ter oorzake

vanden zwaren arbcitcn groote hitte

der lucht.

nefFens andere, mee in de kooken, om
het zelve te zien, en wat deez oude
neger zoude aenvangen. Hy deed
eerftclijk den zieken opftaen , en nam
een branthout,dat aen de haert lagh,

en aen het een eind gantfch gloeiend en

tot kolen vcrbrant was. Hy liet den
betoverde driemael aen de gloeiende

kolen lekken, nam daer na een kopje

lialfvol water , en doofde de bclektc

gloeiende kool daer in uir,en wreefdie

daernazoo lang in, totdat het water

fchecn inkt te zijn. Dat water gaf hy

dd 3 den
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den bctooverden te drinken , die het ;
hair was. Men Iiccft'er ook een jon-

ookmctcenercugebynaindronk, en geling gezien , die uiteen zwarte va-

voort dacrop een gerommel in het lijf
j

deren zwarte moeder geboren wierr,

kree<^h. en evenwel geheel wit vanhuit was,

Toen vreef hy hem dczyden , en i
en zeer witgekrult hairen wijnbraeu-

vatte boven de hcupe ecnhantvol of; wen had
5 macrecn platten neus had,

het vet was: nam dacr op zijntoege. nadenacrtdcr zwarten,

bogen mesic.dathy in zijne gezontheit
]

Men ziet'cr oude negers metgroote

om'clijf had flekcn,endeedhctmet! bacrdenjcngantfch grijs : desgclijx

de tanden op,rerwijlhy met zijne hant ,

met het hiir des hoofts grijs. Het welk

noch al vaft hield. Voorts fnced hy !

geefligh om te zien is.Dc zwarte baert,

met het mesje in de fwarte huit eene !
dicop een zwarte huit grijs geworden

fnce van ruim twee vingeren diep, dacr I is, ichijnt als met meel bellrooit te

hycenbofch hair, en andere priille.iin
[

zijn.

een geroir, uithaclde. Dacr na ftreek
j

De naturellen of inboorlingen des
jj^j^fj,

hymet hetoverigh zwart wateropde jl^nts van Brafil zijn in vecldcrleiena-ncn.

fnee, die voort wederom te zamen
,

tienof volken, ieder van verfchciden

12-

kromp , en in weinigh tijtsdacrnatoe

geheelt was : gelijk ook de neger ge-

2;ont wiert.

Onder deze negers zijn ook gewe!-

dige gacuwe zwemmers en duikers , en

weten een ftuk van Achten uit de zee

op te halen, dacr het al vry diep is.

Zy zijn ook goede vifTchers, en

winnen met het viflchcn veel geks.

Het welk aldus gelchict. Zy gacn,

voorzien met een angel en mantje , op
<Jrie kurloachtige drijf-houtenaen mal-

kandcrcn vaftgemaekt, zitten,cnroc-

jen zoo, met een riem, verre in zee , en

latende baren over hunne drijfhou-

ten heen rollen. V/anncerzygenocgh
gevangen hebben, dan komen zy we-

derom aen lant.

Het gebeurde by mijnen tijt , dat

zulken viüchcr, die zijn dingen wel

doen kon , tweeofdriemacl verkocht

wiert. Die fpcet hem 2.00 geweldigh,

dat hy . om uit vidchcn te gacn , ecncn

fteen mede nam, enmetden zclven,

aen zijn been gebonden, hem liet zin-

ken , zonder oit weer boven te komen.
Waermcc hydc fmaet genoeghzaem
meende gewroken te hebben.

Op zekeren tijt vermoorde zeker

zwarte (iaef zijnen meefler uit haet,

fnecd hemde tongc uit den hals, en

deed zijn gevoegh daer weer in: gelijk

hy zelf bekende

name, verdeilr. Als daer zijn de Tu-
btjiambos , Tobajaras , Pettguaras en
Tapuijas of Tapuyers of 'lapoeyers'.

welke laeftc weer ïx\ vele andere van

verfchciden name en ta!e onderfchei-

dcn zijn. Doch de drie ccrftcn gebrui-

ken een en dezelve tale, dewelke al-

leenlijk ten deele in d'uitfprake vcr-

fc'nilt : macrde laclte verfchillen van
eikanderen geheellijk in talc.

De Brafiliaenfe ingeboorne man-
nen, die onder d'onzen en Portugefen
woonden, zijn middelmatigh van (lal,

fterk van lichaem , breet van fchou de-

ren, en welgeftelt van leden. D'oo-
gen zijn hen zwart, de mont wijt , hec

hoofthair zwarten rcchtofongekrult;

de neuze ingedrukt, niet uic de na-

tuur : raaer door bedrijf der ouders»

die den jongen kinderen de ncuze in-

diiuwen: want platte neuzen wortby
hen voor eene byzondere fchoonheic

gerekent. Zy bcfchildercn het lijf: en
zommige ook het aengezicht, mee
verfcheidc verruwen. Zy hebben een
yle of genebaert: hoewel'erook vele

zijn, die zwarte baerden hebben.

De vrouwen zijn ook van middel-

matige (tal, wel geileltvan leden, en
niet lelijk van lecll, en ook zwart vaa
hair en fterk van lichaem.Zy zij n uit de
natuur witvan vcrruwe jmaerdoorde
geduurige hitte der zonne', is hen de

Hy wierd,ovcr het bedrijf van dien
|

kleure verandert, die wat na den gccl-

gruwc!dact,lcvendighgerabraekr,dat

liy ganrfch onverfchnkt en flijfz.innig

uitliont.

Op eenen tijt bacrde zeker Afrikaen-

fc negerin, gene zwartin; maer eene

vriichr,diegTntrch ros van huit en van

brumen trekt.

Deze Brafilfanen komen vroegh toe

de jeughr, en worden langzaera oudt

:

waer door gefchict,dat vele inboorlin-

gen, en zeltsd'Europers,een jeughdi-

gcn en langduurigen ouderdom van

hen-

\
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honcfcrt en hondert en twintigh jaren

aldaer bereiken: niet anders, als ofde

hitte derjeughr,door de koude des ou-

derdoms , in die warme gewcften , ge-

te ipert wierdc. Dies zijn de Brafilia-

nen zeer langlevend, en worden zel-

den ziek , cii ook nier lichtelijk grijs.

Hier roe helpt met weinigh de 2,eer

trcff -hjkc en goede temper van luchr,

water en klimaer.

R E 1 Z E. ii7

den : gelijk d'onzen daer na terecht
bevonden hebben.

Daer en boven zijn de Brafilianen

zoo door de voorgemelde oorlogen,
als ziekten, die zomw/jlen onder hen
woeden

, geweidigh vermindert.

Zy onthielden zich in het landr on-
der de Aldeas oF dorpen van hunne
plantagien , en gingen , om eenigh ly-

waet tot kleeding te bekomen, by ze-
Hicrom hebben eerrijts eenige ' kerehceren van de zuikei molens, op

Spanjerts, dieinhun Vaderlandtof in . macnrgelt werken.

Ooftindiën noit gezont waren-, macr
,

D'Aldeas der Brafilianen waren in

altijt gingen quijncn, zich na Brafil
\

GoyauayParayha en Rto Gr ande,(hoc-

begeven , om die lucht en dat hemel-
j

wel mede een en omrcntlgarafu Ing:}

fche water te genieten, als twee vin de

krachnghfte hulpmiddcltn tot het le-

ven en gezontheit.

En alhoewel de kinderen dervreem-

delingen met geduurigc ziekten ge-

quelt wolden, en een derde deel der

zelvcr naulix uit de kintsheit komt

,

zoo moet zulx meerde quade maniere

van opvoeding,als d'ongetempertheit

der lucht, toegefchreven worden.

Men vindt onder de Brafilianen

weinigh kreupelen , ofd ie fchiefofgc-

bogghelt zijn ; maer zijn doorgaens

gaeuen rat : het welk met recht te ver-

alwacr zy ontrent de rivieren bcqua-
nieplaetfcn uitgekoren hadden.
De hutten , daer zy in woonen, zijn

van houte (laken, met palmijt blade-
ren bedekt.

Zy mogen gecnzins het jok van fla-

vernyc verdragen: zijn boven m.ite

genegen tot luiheit, en TLhuuw van ar-

beiden : inzondcrheit de TapoeyerSi
Zy leven vry en vreedzaem onder elk*

anderen, 'ren zy wanneer zy by den
drank zijn : want dan brengen zy dagh
en nacht met zingen en danzen óver.

Vrouwen zoo wel als mannen zijn zeer
wonderen isj naerdiende moeders de

j

tot den drank genijghr,en kunnen niet

jong gcboorne kinderen noit bakeren
I

lichtelijk daer Van afgebraghc wor-
ofmet zwachtels bewinden of binden: ^den: naerdien zy vah geen diner meer
het welk zyoordeelen voor de kinde- ! houden , als van dronken drinken,

ren ongezont, en oorzake van ziekten waer uit krakeelencn andere vuile en
te zijn. Alleenlijk binden zy den jong- :

lelijke ondeugden onder hen ontftaen.

geboornen kinderen debeenenmetj Zy zijn ook boven mate tot dan7,en

zekere zwachtels, die zy Tapakura genegen, dat zy met een algcmeinen
noemen, vaft.

[

naem Guau noemen. Ook hebben zy
Toen dePortiigefen alleen hetlant verfcheidc wijzen van danzen: welker

van Brafil bezaten en regeerden , eer een /^/tt;é<j/'/genoemt v/ordt. Onder
deNeerlantfcheWcftindiCcheKom- het danzen gebruiken zy ook vbr-

panjie een voet daer in zette, hielden fi:hcide wijzen van 2,inL;cn.

zy de Brafilianen en naturellen ge- ! De kinderen hebben ook zekere
noeghzaem voor hunneflaven , die zy fpclen , welker een Künipirara : d'an-

zoo veel verminderden en te nxcz dtrGuaibifaie,Gn detditGuaihiguai-

maekten,als hen doenlijk was: ja ook bibuku genoemtworc.
zoodanigh jdatzy voor taghentighof Zy brengen menighmael den gehc-
tncgcntigh jaren in de kapitanie van len dagh met ronken en fl:ipcn door,
Rio Grande alleen, honderc duizent z-ondcr naulix eens op te flicn : indien

weerbare mannen, gewapent met pijl
,

zygene fpijze van node hebbén, en de
enboogh, konden uitmaken : daer noothennictdwingtomuit tcgaen.
men des jaers zeftièn hondert vijf en ' Dicht by hunne hangemakken brao-
zesenvcerrigh geen drie hondert zou ècn zy vuur, zoo weides dafghs als

kunnen vinden : door welke uitroe- des nachts : des daeghs om hunne fpij-

jing van die gcflaghten dcBrafihanen, ! ze daer by te kooken , en des nachis
gelijk als meteen doodelijke haet te- om de koude lucht af te kceren, die

gen de 1'ortugefen ingenomen wicr- 1
in deze gcwefien des nacht.^ kouder is.
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als in vele geweften van Ëuropc, van

wege de byna gclijkelengce van dagen

en nachten, het gantfchejaer door.

Klecding De binnenlantfe Brafiliancn, zoo
mannen als vrouwen , gaen moeder-

naekt, zoo alfle van's moeders lichacm

gebooren zijn, zonder ecnigc fchaem-

tc. IVIaer die aen den zeekant wooncn,
daer d'onzen en Portugefcn komen,
hebben flechts een hemde van katoen

of lywaet aen : hoewel d'acnziene-

lijkfte mansperfoonen onder hen , by

mijnen tijt, algecrne medeeen ^ier-

lijk kleetje acntrokken, en daer op ho-

veerdigh waren.

Wanneer de mm van huis gaetjdan

volght de vrouw hem altijcna, waer

hy ook gaet: 't zy ten oorlogh, of ver-

re ofnaby.

Hy draaght niets, als zijne wape-

nen: maer de vrouw is als een muil*

ezel beladen : want behalve dat haer

van *t hoof: aftot op den rugh een korf

(die zy Patigua noemen ) bange , 2.00

dracght zy bovenop het hooft een an-

dere korf mee hacr huisraec ; of een

groote kalabas, met meel. Daer en bo-

ven hangen haerop zyde andere kleine

kalabaflcn ; daer zy warer mee fchep-

pcn om te drinken. Daer by moer

noch de vrouw een kint dragen, zit-

tende op een katoenen doek of bandt,

die aen de rechter fchoudcr hangt.

Het kindt zit met de becnen wijt van
malkandercn : te weten , met het een

been over den buik, en met het ander

over de rugh van de moeder geflagen.

Daerbencfïens hout de vrouw in d'ee-

ne handt eene papcgayof eenaep,cn
leidt met d'andere hant ccnen hondt
by een touw.

Aldus gacnzy beide zonder zorge,
en ook zonder geit in de beurs : maer
hebben flechts een kalabas met een
weinigh meel dier in , by hen. Op
wegh vintmen ook gene herbergen,

noch huizen om in te flapen : maer de
boflchen en velden dienen hen rot le-

gerplaetlen , die voor niet met allen

fpijze verfchafi^en : gelijk de rivieren,

meiren en fonteinen drankrals ook ze-

ker gewas, Karagata gcnacmt, dat

tuffchenzijnebladcnjin de holte, altijr

regenwater heeft : tot een grciot be-

hulp ii\ dorre en onvruchtbare plaet-*

(en , daer dikwils , op eene ftrcke van

tienof t\valefmijlen,gcen riviere noch

beek te vinden is. Tegcns den a vont,

daer zy willen ruflen , fpjnncn zy hun-

ne hju^makkcn aen de boomen,()faen

palen
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palen in d'aerde geflagen. Dicht daer
j

In zee viflchen zy met aes, aen een

by leggen zy een vuur aen, om hunne ! angel ofyzere hoekgcdaen , zittende

fpijzcte koken en braden : en ceten en ' op drie aen malkander gehechte hou-

drinken alsdan. Voor de regen flaen ten , die zy Igapel^a, en dcl'ortugcfen

Zycenhutte van palmboomen takken Jangadat\ocmcn\ welke vifch-vaer

op-

Wanneer fy t'huis zi jnjgaen de man-
nen des uchtens met een pijlen boge
in de boflchen ofveIden,om eenig wilt

gedierte of vogels te vangen : of zy

begeven 2.ichin zee , of in de naefle

tuigen van 't hout des booms i^pibd
gemaekc werden.

Huiiraet.

Het huisract der Brnfilianen is

riviere,om re viOchen. De vrouwen gantl'ch weinigh, en bertaet voorna.

gaen nadcplanreryen, en verrichten '
meiijk in een hangmak, om inrefla

aldaer haren opgeleiden arbeit. Eeni

ge vrouwen gacn ook met den man-
nen, om den vangft na huis toe te dra-

gen.

Hetwilfgedierte vangen zyopver
fcheide wijzen : want zy fchieten het

of met pijlen : ofgraven diepe kuilen

in d'aerde, en bedekken die boven met
takken en loof van boomen , en leggen

op zekere plaet'fen eenigh aes: daer

dan het wiltonverziens, uit begeerte

na het aes , komt invallen. Deze wij

pen, die zy Ini noemen.

Deze hangmakkcn zijn zes of ze-

ven voeten lan^ en vier brecr , en ners-

gewijze van katoene garen gebraeit,

die zy, wanneer zy flapen wiUen gaen^

met beide einden aen twee balken in

de huizen ofhutten , of aen twee ftam-

mm of takken van boomen in 't opc
vek, wat hoogh van d'aerde, vaft

binden: want plat op d'<icrdfflapcn

zy niet : etnsdtels om her fchadelijk

ongedierte re mijden : en ren andere

ze van vangen wordt by hen f?;d/&?< om de quaetaerdige dampen , die uic

gcnoemt. Of zy maken ook zekere het aerrnjk op trekken, re fchuuwen.

vallen van hout Zy hebben noch ver-

fcheide andere wijze en maniere van

wilde dieren re vangen , die zy ook ie-

der met een by zonderen naem noe

men.
Om de vogelen te vangen , gebrui-

ken zy zekere werktuigen, die zy Ju

De Tapocyers, Kanri gctioemt^

hebben grootehangmakken vantwa-
lef of veertien voeten lang , daer in

vier menfchen jj gelijk kunnen leg-

gen.

De Portuge/e vrouwen maken zeer

fraeie en grootehangmakken, die met

kana noemen , en van dried'erlei flagh \
verfcheiden beeltwerk doorwroghc

2ijn: te weten, Jukanabiprara: dat

een gereetfchap is, dat de vogels by de

voeten vangt. Jnkanajuprara is een

gereetfchap , dat de vogelen by de

hals vat : enjukanapitereba , dat hen

midden by het lijf vat.

In de rivieren fchieten zy de vif-

fchen met pijlen , of vangenze met
hoeken, daer zy ronde wurmen , Kan-
daguakit geheten , ofkrabben, ofklei-

ne vifchjcs , aen doen Zy maken de

viflchen zuizeligh, en als dronken,

met de bladen van Japikaj , of met

Timpotiandi o( met Tinguy^ of met
Tinguiriy ofmet de vrucht ATö»7/r«-

ape , of met -de wortelen Magui , of

met de fchors van den boom Anda , en

zijn.

Inplaetfe van fchotelen ofkannenj

gebruiken zy kalabaflèn , die midden
in de lengte doorgefneden, en meteen
roode verruwc, Uriiku genoemt , van

buiten befchildert, en van binnen met
zwart beftreken zijn.

Hunne vleffcl'en , kannen en kroe-

zen, beftaenuit heclc kalabaflèn van

verfcheiden flagh , KuiH , Jaïi^a en

Krihiika^twozmx.. Een heele groote

en wijde kalabas kan in zijn hol der-

tighof vijfen dertigh kannen nats hou-

den, en wortop Brafiliaenfch Kuya-
ba genoemt : maer de helft van een

lange kalabas heet Kiiipeba.

De gemeene man maekt meflen

diergelijke,totdat zy als doot boven van zekeren fteen , welke meflen zy

ophetwater drijven. Zy viflchen ook I(uque noemen : enook van net, die

metzekcre bennen of zeven, l^iupemt zy Taquoaquia\\t\tn. /^ nders gcbrui-

genoemtjdiezy van zeker riet, /^w- kenzy ook HoUantfe mefren.

^«;^é><2«ö'//'/Vï geheten, makeii.
j

Zy hebben ookmanrjcs van bladen

e e van
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van palmboomen gemaekt , die zy

,

opgang der iegenfterre,die zy Teixn

y^^/g?/^ noemen, daer in zyal vcrber- noemen : waerom zyookhetjacrmcc

gen wat zy hebben. Ook hebben zy dcnzelven naem bedieden. D'opgang

andere korven van riet gevlochten. Al dier fterre geichiet aldaer in onze

dit huisraec noemen zy met een alge- 1
Bloeimaent.

menen naem Karamemoa. Van rijs

en takken maken zy 1 ingwerpige en

tamelijk brecde korven jdie zy Panakii

noemen , en hen inzonderheit in het

vervoeren van den wortel Mandihoka

dienen, wanneer zy farinha of meel

daer van maken zullen. Want wan-

neer zy verreizen zullen , dan gebrui-

ken zy de korven l^atigua genoemt:

maer de zwarten en flavcn gebruiken

op het RegifFde manden Pd;/<2/&« , om
alle dingen in te dragen.

JVa^encn der Braftlianen.

Godsdienfi.

De woefte Brafilianen ofBarbaren,

die te landewaerts in woonen , heb-

ben byna geen gevoelen van gods-

dienft, en weten niets van den oor-

fprong en fchepping van dezen ge-

heel-al.

Van den aigemecnen watervloec

hebben zy eenighgeheugenis: hoewel

zeer beuzelzinnigh; tcwetcn, na alle

Iterflijke menfchen door het water

verdronken waren ,was zeker eenige

mansperzoon met zijnen volle zufter

Devoornaemfte wapenen derBra- overgebleven , dewelke reeds zwan-

filiancn zijn pijl en booge, en hoüre ger was. En van die twee had het

knotfea.

De bogen zijn van hert hoirt ge-

maekt , en worden by hen Gtiirapara

en f^raparagcnocmz -. maer het hout,

daer zy vangemaekc worden , Guira-

patiha f^irapaüba gcheicn.

De pezen der bogen zijn van ka-

toen gedraeic en worden Guirapaku-

ma genoemt:

menfchelijk gcflaght weer zijnen oor-

fprong en aenwas gekregen.

Zy kennen ook geenenGod, noch
bidden iet eigentlijk aen : waerom
ook in hunne rale geen naem te vinden

is, dieGod uitdrukt: 'ten zy miflchiert

Tiiba^wzcr mee zy eenige opperfte uit-

ftekentheit bedieden : waerom zy ook
den donder Tupakmiunga noemen.

De pijlen zijn van wilt riet gemaekt,
|

dat is , geraes of gekrijs , door d'op-

cn C/i^^ genoemt. perfte uitftekentheit gemaekt : want

Defcherpe einden,puntenoffpitfen i^kummg bediet, geraes of gekrijs

der pijlen zijn van zeer hert hout, of maken
Zy weten noch kennen geen hemel

noch helle na dit leven : alhoewel zy,

door overlevering der ouden, geloo-

ven, dat de zielen, nahetfcheiden uit

den lichaem, overblijven, en zomtijts

in duivelen of geellen veranderen , of

na waterrijke en Kiftige boomrijke

velden overgevoert worden , en al-

daer geduurigh juighen en danzen.

van de tanden der vjflchen, Iperu ge

noemt , of van beenen of riet op ver-

fcheide wijze fcherp gemaekt.

Eenige pijlen hebben vele punten

offpitfen , andere een eenige.

Jaer-rekening.

Het getal der jaren hunnes ouder-

doms en loop des levens, rekenen zy, Zy houden, darde vrouwenen
naerdienhen de rechte kunft van tel- flrijtbare mannen, die vele vyanden
lenonbewufl: is, bydekaftanien vande doorgeflagen en opgegeten hébben,

vrucht Akaju-^\fi\V.c kaftanie7>y Aka. na dcdoot , na die vermakelijke vel-

guakaya^ en ook K_Akajuti en Itima- den, die zy ftellen achter zekere ber-

^<3r<ï noemen. Want om het getal van gentezijn, gaen, en aldaer juighen en
hunnen ouderdom t'onthoudcn , leg- vrolijk zijn.

gen zy alle jaren zulk een kaftanie Voorts gelooven zy, dat alle andere

wegh : naerdicn de vrucht van dien logge, luie en trage menfchen, die

boom flechts alle jaren eenmael tijp niet waerdighs in dit leven bedre-

wort: te weten , in Winter- en Lou- ven hebben, van den duivel , na de
maent,endaurt totin Lentemaent. 'doot, gepijnight worden. Dezedui-
Hunnc jaren rekenen zy van den vel wort by heu met vcrfeheidcnamen

gé-
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Kuru^ari y'Taguaiba, Tetnotiy Taubi-

mama. &c

gênoemt, ^ Kyinhangi y Jurüpari^ vlek der Brafilianen , de predikant

Thomas Kemp volghde, die, als in de
Brafiliaenfetale wel ervaren, met gc-

Zy hebben hunnewichelaers of of- Ine minder yver de zalighcit van dien
fer-papen, diezy Pa/ecn Tay noc-\hndzcvt benaerftight hecfr. Noch
men , en raetvragen , wanneer zy ten was hen ren dienfte de predikant Dio-
oorlo^h trtkkcn, ofeenc andere rei-jnifius Biskarera, ecnoudteerlijk man,
ze aenvangen zullen : die hen dan jen geboren Kaftiliaen : als ook een pro-
voorzeggen, wat gebeuren zal. ponenr, genaemrjohanncs Appricius,

Zy vrezen gewcldigh de booze'die by hen in goet aenzien was, en
gf"eflen,die2,y KuriftrayTaguaiy Ma- veel by hen vermoght.

cacharayAnhaTiga^Juruparitn Ala- Oaer waren onder hen ook drie

rangigona noemen : hoewel met ver- 1 fchoolmeefters , die hen lezen en
fcheide bereken iflên: want A^«r//><ïr/' fchrijvcn leerden, en in de gebeden
betekent een godheit der gemoeden oefenden. Maer door den opftanten
of herten: yT^<2^tff*7É'r^eengodtheidt| miiiterye der Portugelen moften zy
der wegen, d 'e den reizers voorrgaet. zich uit hunne Aldeas vertrekken:

Jurupan en Anbanga berekenen en- waer door alles in groot verloop
kelijk den duivel. Marangigoana be- ' i aekte.

tekent gene godhe t: macr de ziele v.m

her lichaem afgcfcheiden , of iet an

ders,datcl'aenftaendedootvüorzeidt

hoewel het den Brafilianen zelfs nier

genoegh bekent is : en evenwel het

allermeeft vrezen: zoo dat zy zom-
tijts door een ingebeelde en }dele

fchrik haeftigh komen t'overlijden

Des niettegenftaendc eeren zy die gee-

ften met gene ceremoniën ofbeelden

:

hoewei eenigen, met (taken in d'aerde

gcflagcn, en met gefchenkcn, neffens

dezepa'en geleidt, diegeeftentrach

ten te verzoenen. Zelden verfchijnen

die gceft:en onder hen zicht baer.

Zommigc houden den donder, ee-

nige den kleinen Beer, en andere an-

dere fterrcT voor eene godheit.

De Brafiliaenfe volken Potiguaras^

hebben een zekere wijze van de genen

te betoveren , dien zy quaet gnnnenen

doen hen fterven.

Deze wijze van te heroveren wordt

by hen i^n amombikoab genoemr.

Die cnder de Porrugefen en Neder-

landers leefden , volghden de Knften

leere; hoewel zeer koe! : gelijk zy

oc;k, tor hun ou krdom gekomen,

tor den Kriften godsdienft zich zeer

nalatigh toonden. Ook kan men hen

bczwarelijk de leerftukken van den

Kriften godsdienft inprenten , 't en zy
j

wanneer zy noch jong xijn, en verre

van d'cuders woonen.
{

D'onzen hebben evenwel verfchei-

'

de Brafilianen bekee't : waer toe aller»

mentengcleit had

Ziekten en Geneesmiddelen.

«

Men weet aldaer van vele ziekten
niet

, die wy hier te lande hebben.
Inhet genezen der ziekten gebruiken
zy enkele geneesmiddelen, en Lgghen
d'onzen over het gebruik van tzamen-
gefteldc geneesmiddelen uit. JVIcc

groote fchranderheit weten zy die in

en uitwendigh te gebruiken , inzon-

derheit in ziekten, die uit vergif ont-

ftaenzijn. Met hoorne koppen, door
zuiging, of door fcherfving, en zelf

doord'aderlating, trekken en halen zy
d'ovcrtolligheitdes bloetsuit, en ge-

bruiken, in plaetfe van een lancet, de
tant van een hay, die zy Kakaonnoc-
men : zonder welke tant men hen
naulix uit ziet reizen.

Wanneer een hunner in eeneziek-
re gevallen is, dan komen de vrien-

den, en brengen ieder geneesmiddelen
voor den dagh , wel kt r kennis zy door
ervarentheit bekomen hebben.

Aenftonrs daernafcherven en fnij-

den zy,metde doornen van den boom
Karnaiba, en ma de tanden van viC-

fchen , diep in de huit der vleezige

deelen van armen en beenen, om het

bloet overvloedclijk daeruitte doen
loopen Her zelffte doen zy by na door
eene zeer fterke zu!ging,met den open
montop het beledighde deel te leggen,

en meinen daer door her ganrfche lidc

van ziekte en vermoeitheit te bevrij-

eerftdcleeraer Dorellaer goede fonda- den.

Wienind'Aldeaof Braking verwekken zy met ge welt:

ec z K
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re weten, deer middelvan zekere tza-: heit afgekit, en zich zoo menfcheiijk

mengedrakie bladen, Karvaiba ge- 1 en heufchalsd'Europers dragen,

nccnit ,diczy indekcelOcUn.

Wanneer deze en dii-rgclijke ge-
j

Tapuyers.

neesmiddelenvriuhteloosen vergeefs:
, , •,

gebruikt zijn , zoo ftcllen zy niet '

De volkenTapuyers onthouden zich

meerder ifl 't v^erki doch laren even- m de bmnenfte geweften van Brafil,

wel den kranken niet leggen : maer vcrrevanflrant.ten Wellevandelant-

dooden den zelven , als ofzy acn zijne Schappen van Brafil , die by ci'onzen

behoudenis wanhoopten, eenparelijk, !

«^'^y de Portugefen bezeten wierden,

en zeer wreetmcthouteknotren:hoe.
i

en overdebergen,tuflcheny^/o6röw^e

wel fy henV, en ook hy fich zclven , ge-

lukkig acht , dat liem te beurt valt dus

mannehjk te derven, en hyuitaüe el-

lenden weghgeru kt wort. Want hier

in glorieren zy, wanneer zy de doot

op de lippen lubben.

Zy woeden mcc geen minder ge-

juigh tegen het lijk van hun b'oetver-

wantals vyant: het een uit een vuile

liefde, en het ander uit een onmen

en de rivieie S^aray en acn Rta Sf.

Ff anfisko.

Zy zijn in verfcheidc volken ver-

deilt, die alle in nameen fprakc van

elkanderen veifchülen : want voor

eerfl: woonen achter de kapitanic of

lantfchap van Pernambukode Tapu-
yers, A^tfr/r/genoemt : welker koning

CeyioHkeiou heet: daernaeen weinigh

verder , de Karirivaftt : dier koning

fchelijke wueke: want zy verfcheu- ;

/<^^r^/'o/ögcnocmt wort
:
dan de Ka

ren het z.clvc , als wilde heeften. Het '
^''tjou : vervolgens de Tarartjou , die

vlecfch fchcurcn zy met de tanden 1

byd'onzen de bekenfte waren: welker

vanhetsebcenreaf, eneetenhctvoor !

een gedeelte dooreenen koning J^w

een lekker difch gerecht op.

Het vrouwvolk is wonder vrucht-

baer, baert zeer gemakkelijk, en krijgt

zeer zelden een miskraem.

De man gaet, ten tijde deskraera-

bcds, in plaetfe van de vrouwe , d'eer-

fte dagen na de baring, te bedde leg-

gen , en nuttight lekkernyen ea fpijzc,

even als een kraemvrouw. Want de

kraemvrouwen ftaen ,aenftontsnade

baring, zonder iemants hulp te gebrui-

ken, op, en wandelen , en loopen ter

ijl na de naefte rivieie, omhcc lich-

haemaftc wallen.

De geftorvene kinderen beweenen

zy niet boven twee of drie dagen: dat

inzonderheit door de moeders ge-

fchiet,die het gantfch huis met ge-

fchrei en geween vervullen.

Zy ontfangen magen en vrienden,

komiDg wanneer die van de reize t'buis ko-

men , met uitgeftorre tranen : welkers

ellende en kommer, die zy buiten 's

Jants uitgeftacn hcbbcn,met veel zuch-

ten en tranen bcwenen,en met d'armcn

hen om den hals tcftaen.cn het hooft

aen den borft te duuwen.

En alhoewel de Brafilianen eertijts

uit het geflaght der menfchen-eeters

gefprooten zijn , zoo hebben evenwel

eenigen , door het verkeeren en om-

gaenmet d'onzen , hunne Barbaerfqh-

Vcrvpcl

duy ofjanduwjien het ander gedeel-

te door eencn Karakara beftierc wiert.

Andere ftaen onder andere koningen,

als 'Prityaba , Kyirigfajigb , IVunaji^

•wajug^ftïing en 'Dremenge. Die van
konmg Janduwy onthouden zich over

Rio Grande na 't Wefte, en zwerven
op verfeheide woonplaetfen omher :

maer komen in Slacht, Winter en LoU'»

maent nader acn de zee j dewijl de

vruchten Kajom dan rijp zijn , die bin-

nen in het lanc niet overvloedclijk val-

len.

De Tapuyers zijn groot van lich-

haem,cn groorer als d'andere Brafi-

lianen , en ftcken boven d'onzen mee
hals en hooft uit: zijn dik en groot van

hooft, bruinverwigh of vael van ver-

ruwe , zwart en rou van hair , dat zy
over den halü laten hene hangen, doch
fcheercn het tot aen d'ooren op hec

voorhooft af tcnigc fcheren zich ook
nad'fc uropifchc wijze : maer al 'c ove-

righ lichaem houden zy kaelen hair-

loos,enzelfookde wijnbraeuwcn.

De konixigen en Grooten worden
van den gemeenen man onderfchei-

den , eensdeels acn het hoofth lir , en
ten andere aen de nagelen : want een

koning laet het hair kroonswijzc fi::he-

ren, en heeft zeer lange nagelen aen de
duimen. Maer vijn bloctvcrwanten

en
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Cn andere krijghsbevelhcbbers houden
aen alle de vingers lange nagelen : be-

halve aen de duimen : want het wort

by hen vooreen groot e fieraet gehou-

den , lange nagelen te hebben.

Zy zijn ongemeen fterk ,en kunnee
cenen flier ter neer vellen.

Wanneer Prins Maurits t'eener tij-

de begeerigh was , om te zien hoe de

Tapuycrs tegen wilde (lieren zouden

kunnen vechten , deed hy, metgroore

moeite , een wilden ftier voor zijn huis

op het plein ,dat rontom met palifla-

denafgefchur was, brengen. Mcnigh-

te van menfchen fchooten derwaerts

toe , om te zien , hoe dit gevecht zou

aftoopen.

TtveeTapuyers , die vechten zou-

den (^want d'andcrcmet hunne vrou-

wen zagen toe^ quamcn gantfch

naektopdeplaer(e,gcwapent alleen-

lijk met pijl en boge.

De ftier hen ziende , zette met alle

» machtophentoe. MaerdeTapuyers,

die zoo fnel als een paert liepen , en

en zich daer op verlieten , fchooten

den ftier t'clkens met pijlen inde rib-

ben , dat hy lilde. Wacr 'op dan de

ftier met een naer en yzel ijk gebrul op
hen toe fchooc. Doch zy verbergh-

den zich t'clkens achter eenen boom,
die op het midden van het plein ftonr,

en fchooten den ftier van daer weer in

de zijden. Dit duurde zoo lang, tot

dat de ftier, door al het bloeden en

fpringen, machteloos wicrdt. Toen
fprong een van de twee Tapuycrs op
den ftier ,en vatte hem by de hoornen,

en kreegh hem met gewelt onder de

voer. Daerna fprong'er ook d'andere

Tapuyerop,en floegen beideden ftier

voort doot. Zy brieden hem zoo wat
in een gat , in d'aerde gemaekt, daer zy

een goet vuur op ftookten , en aten

hem dien dagh noch met hun alle op.

Draght. De Tapuycts , beide vrouwen en

mannen , en zoo wel gemeene luiden,

als grooten en koningen, gaen byna

gantfch moeder naekc: alleenlijk heb-

ben zyde roede van hunne mannclijk-

heit ingetrokken en bewonden ineen

beurfe of netje , van bafte van hoo-

rnen gevlochtcn,en binden het met ze-

ker bantjcdat zy Jakoaynhda noemen,

vaft. Wanneer zy willen piften, bin-

den zy dat weer los. Zytooncn meer-

der befchacmtheit, met d'uirgefpan-

ii3N T- R E I Z E.

ne roede te roonen, als ons volk. Op
een zelve wijze hebben ook d'andere

binnenlantfche Bralllianen de mannc-
lijkhcit bewonden.

De vrouwen der Tapuyers bedek-

ken de fchaemte flechs met een bosje

van kruiden, of takje met bladen van
xekeren boom, dut zy tuftchen een

koorde infteken, die zy, in plaetle van
een gordel of riem, om den middel ge-

bonden hebben. Dier;.:eiijk takje dra-

gen zy ook tor bedt kfel voor den aerst

hoewel beide die declen , 7.00 voor als

achter, zoodanigh niet bedekt zijn,

of vertoonenhaer noch aen d'ceneof

andere kant. Alle daegh- wort dit bos-

je van kruiden of loof van boomen by

haer vernieuwt.

De mannen binden kransjes
, gc°

maekt van devermiljocnrcode veeren

des vogels Guara, oiKaninde^ om het

hoofr,en laten van'tachterftcgedeelie

des kransecnige veeren hangen, die

uit de fteert van den \o^t\Arara of
ATöT^f/^getrokken zijn.

Ecnigen binden flechts een katoenc

koorde om het hooft : waer aen achter

eenige lange roodeof blaeuwe veeren

hangen : welke koorden "lj Akanbua»

faba noemen.

Sy maken ook mantels van dikke ka-

toene draden, en als een net geweven
ofgcbraeit. In ieder knoop fteekteen

rode veder van den vogel Gtiara: waer

onder zwarte, groer^e,gele en bonte ve-

ren van de vogels Aakukaru , Kazin-
de en Arara doorftcken en vermengt

zijn: zoodat de gcheclè mantel met
veeren doorboort is : welke veeren

byna opeen zelve wijze en gcfchiktc

orde , op malkanderen leggen , als de
fchubben op eene vifch.

Aen het binnenfte eind van zulk

een mantel is een kap : dies dezelve

mantel het gantfch hooft, fchoudercn

en onder- lijf, tot aen deaers bedekken

kan.

Deze mantel wort by hen eensdeels

tor^ieraet, en eensdeels tekende regen

gedragen : dewijl het vatcr daer niec

doordringt-, macrby af en neer loopt.

Men noemt deze mantels in hunne tale

Guata Altikti. Zy plakken of hech-

ten ook gemeenelijk met wafc hofwil-

de honigh zekere kammen of kuiven:

van fracie vogel- veren aen het hooft,

welke ka mmenzy /igiunia noemen.

cc 3 Wan*
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tterft , trekken zy al het hair deshoofts

uit.

Zy hebben d'oorcn of oorlellen

zoo wijt doorboort , dat men een vin-

ger daerin kan (leken , daer zy eenen

been van een aep in fteken ,daczy

Nambtpaya noemen : ofeenigh hout

van een vinger lang , met katoene dra-

den omwonden.
De mannen hebben d'onderfte lip

doorboort , daer in zy een (leen , 't zy

kriftal,offmaragd, ofjafpes, v.in de

grootc als een hazelnoot , (leken.

Dezen (leen noemen zy Metara^ en,

indicn hy groen of bIaeuis,/'/^/<ïrfl^/.

Maer inzonderheit beminnen zy een

groenen fleenjen dragen dien veeltijts.

De wangen zijnaen beide de hoeken

dts monts doorboort , re weten , in gc-

huuwde mannen alleenlijk,die in ieder

gat cenhout, vangrooceengcdalteais

een ganfen- fchaft , (leken j dat als een

ingcdagefpijkeruitfleekt.Ofry (leken

een (leen daerin, dien zy Tembekoa-

reta noemen. Veeltijts doorbooren

zy ook de neusgaten ,en doen'er dier-

gelijkc houten m ,die zy /^piyati noe-

men.

Zy beftrijkcn en befchilderen het li-

j

chaem op verfcheidc wijzen en leeli jk,

1
met zekere bruine verruwe ofzap , dtc

i

uit zekeren appel Janipapa geperrt

of gedrukt is. Desgc\i]x be(childeren

ook de vrouwen het lichaem met vcr-
' fcheide kleuren.

Daer en boven plakken zy over en

;

om het lichaem fijne veeren van ver-

! fcheide vogelen , met madich of wilde

honigh : welke maniere van doen zy

Akamongui noemen, tn aldus ver-

toonen zy zich,als ofzy gantfch ruigh

,
waren.

! D'armen vergieren zy ook met ze-

kere kransjes , van vcrichcide rode en

gelevogei-vccrengcmaekt, die zy A-
gunmiranga noemen. Zy vuegen'er

ookveelcrleie Hollantfe koralen on-

der, welke ^ieraedje zy Arakoayanoe-

racn.

Van de fchorfen der driehoekige

vrucht Aguay, die met een draer aen

malkandercn gehecht z'jn , maken zy

kringen als brazt-lctren , die zy onder

de kuiten, rontomde becnen, bjndm,
en die in het danfen ecmgh gel uit ge-

ven.

'Zy dragen (choenen van den (chors,

KurnguA by hen geheten, die zy Mia-

pak-iba noemen.
te-
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Ecnige na tien of volken der Tapu-

yers gebruiken gene boopcn ; macr
fchieien hunne pijlen of javelijnen

flechrsmetcenhantwerp ,uit een uit-

gehclr hout , als een loop of buis

,

ci-e in het middenin de lengte door-

fneden is. De Karin daer en regen

gebruiken bogen.

De Tapuyers hebben ook knotfcn

van vaft hout gemackr : zijn van voor

langen brect, en by wijlen met beent-

jes of tanden van dieren fcherp ge-

mackc. Het hantvatfel of gcveft is

mctkaroenc hnt,ofmet eenigc andere

ftofFe bewonden. Aen het achterftc

einde vande knots hangt een bos vee-

ren uit de (^cert van den vogel Arara:
desgclijx is ook in het midden een t

klein bofch gebonden. Deze bos vee-
j

ren , aen de knors hangende, wordt by

hen Aiirabthe en Jaittabebe ge-

noemc.
Hunne frorapetren zijn van men-

fchen beenen gemaekt , chKavguenka
geooemt. Zyhebbcn ook andere gro-

ter trompetten, van zekere kmkhoren
gcmaekt , die zy Nhumhugaku noe-

men : en ook ecnige van riet gemackt,
diczy Meumhapara noemen.

De Tapuyers zijn zoo goede ifolda-

tcn niet als d'andcre Brafilianen : want
Zoohaeftmenhentegenweermct wa-

penen doet, begeven zy zich op de
vlucht , en loopen zoo ftcrk als paer-

den.

De Tapuyers zaeien noch planten

niet, noch ook den wortel Mandihoka
nochdiergelijk: niaer leven by wilde

boomvruchten , verfcheidc wortels,

kruiden, en wilt gedierte , dar zy op-

vangen, als ook by wilde honigh,die

zy uit deboomen krijgen.

Onder de wortels , die zy gaerne

eetcn i is zeker wilde Mandihoka , die

van zelfvoortkomt, en tot de hoogh-

te van een heefteren boom opfchiet.

Voortsisditgcwasinftronk en bladen

den tammen Mandihoka zeer gelijk :

macr veel geringerm wacrdigheit. By
de aiiddellantfc BriHlianen wort dit

gewas Cugua^urfP3:a, en by d'aenzce-

gtlege Brafilianen Ctiaftimandtiba ge-

noemt. Zyeetenook mcn(chen-vlees.

Indien de vrouwen een doode
vruchr baren, die eeren zyaenftonrs

op : want zy zeggen, dat d ie niet bccer

kan béwacrt worden, als binnen ü'in.
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gewanden der genen , uit de welke de
vrucht voortgekomen is.

De Tapuyers zwerven den mceften
rijt op onzekere en verfcheidc plaet-

fen oniher : gelijk d'Arabifche vee-

hoeders : doch blijven evenwel tuf-

(chen zekere palen of bcOekkcn zich

houdende •, tuffchen dewelke zy, na
de Verandering van de faizoenen des
jaers,ook hunne leger plaetlcn veran-

der en.

I Zy leven mecfl: in de bbflchcn , en

j

erneren zich mer de jaghr : daer zy
wonderwel op afgerechrzijn, en alle

andere volken byna in overtreffen. Ja
zy kunnen met een pijl een vogel inde
vlucht treffen.

Zy begraven zich, om de warmte,
in het zant.

Na de vrouwen zwanger gewor-
denzijn, onrhondea zy haer vanhet
gezellchap der mannen. "VVannecr

zy gebac't hebben , dan treden zy met
het kindtin een bofch, en (hijden het

den navel met een Ichulpaf, en eeten

dien , te gelijk met de nageboorte, ge-
kookt op.

De kraemvrouw , en ook het kindr,

wordt des uchtens en des avonts met
kout water afgewalTchen Ook bekene
de man de vrouwe niet , zoo lang het

kint zuight: 't en zy hy by geval niet

meer als cene vrouw heeft.

Indien cene vrouw meteen anderen
man té doen gehad heeft , en d'eige

nian datgewaer wort, zoojaeghthy
haer wegh. Maer betrapt hy hen beide

op de dact , dan magh hy hen beide

doodcn.

De moeders dragen inzohderhcit

groorezorge, dat hare dothters n:ec

eer rot den echt komen, voor zy de
maentftonden gchuit hebben : hec

welk zy den wichclacrsen artzen be-

kent maken ,en die het zelve den ko-

ning. En aldus wort eindelijk de bruit

na het bedde van den bruidegom ge-

braghr. Voorts wort de moeder mèc
gezang geprezen, dat zy d'eèrbaerheit

van hare dochter zoo wel bewaerten
ga grflagen heeft. By aldien nu ech

dochter huuwbacr is, en evenwel niet

ten hiiuwelijk verzocht wordt, dan
fchildert of beftrijkt de moeder dé

dochter onder d'oogen met roods

verruwc, en brengt haer by den ko.

nnig, on zeu iiem, wat zv begeerr.

Hicrr
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Hierop ontbiet de koning de dochter hen konden krijgen. -

by hem , en doet hem , op een matte, Dus verre, van de zeden , hüishöA-

neffens hacr zitten , blaefthaermct de
!
ding, klecding,&c. der inboorhngen

rokc van tabak in het aengezicht. Ein-
j

van Brafil.

delijk floot hy met zijne roede tegen
j

defchamsliieit der dochter: mdien'er i

bloet uit komt , dat lekt hy op. Al het

;

welk by die volken voor cerbaer ge-

houden wort.

De Tapuyers zijn de fnootfte en

erghftc van 'alle andere Brafilianen

:

weten niet van God noch zijn gebod,

noch willen daer in niet onderwezen

worden i
macr eeren allermecfl: den

duivel, ten einde hy hen geen leet noch

fchade zoude doen.

Zy hebben onder hen wichelacrs

en töovcracrs, die zy hoogh achten, en

over toekoTicnde zaken raet vragen.

Deze wiciiclaers en tooveraers we-

ten de booxegeeften te doen verfchij-

ncn, die zich indcgedacnte der Ta-

puyers zelfs , voor hen vertooncn.

Zomtijrs nemen die boüxcgeeften de

Vervolgens zal ik mijne reize na het

Vaderlandt verhalen. Ziende dan ,

gelijk gezeit is, dat het met alle onze

zaken hoe langs hoe flechterging,

zoo befloot ik vaft,ïnijn affcheit re ver-

zoeken , dat ik eindelijk , hoewel niet

zonder groote moeite, verkreegh.

Jk ging dan des jaers zeftien hoh-

dert negen en veertigh , den drie ert

twinrighftcn van Hooimaênt , met
een ftijve koelte, op het fregat d'Een-

draght , bemant met taghentigh kop-

pen , onder het bewint van fchipper

Albert Janfz. van Groeningen , in ge-

zelfchap van het fchip de blauwe En-
gel, en hetjaghrdc Brafiliaen, t*zeil:

en verliet alzoo dat fchoon eiTvrucht-

baerlant: het welk nu den onzen ee-

nigen tijt voor een hongerplaetfe cri

moortkuil verftrekt had.

gcftalt'e vancene vliegcjofeenighan- ^ Des avonts was de ftad Olinda

der klein gedierte, ook aen, en verzie- '
Zuidweftwaertsvan ons.

ren ,dat die uit hunne montlfpreken,

enhet toekomende openbaren. Maer

wanneer die weder verdwijnen, dan

fchreeuwen en huilen alle de vrou-

wen luitskccls : want alle eerbewijzing

beftaet by deze volken in het fchreeu-

wen en gehuil der vrouwen

Den vijf en twintighftcn waren wy
op drie graden en zes minuiten, had-

den de koers Noord- noord-oofte , en
een fterken voortgang , en waren dat

etmael acht en veertigh mijlen gezeik.

Des anderen daeghs pafleerden \vy

de middellijn, en hadden mooi weer

Zy fchuwen het nachtreizcn , uit
j

en goeden voortgang.

vreze voor flangcn en ferpenten , die

dan uit hunne fchuilhoeken voor den

daghkomen. Zy vangen ook de reize

nietacn,of de dau moet door de hitte

derzonvan'tlantopgedrooght zijn.

Verfcheidc volken der Tapuyers,

inzonderheit die van koning y^«i«j,

Wy zeilden deur, zonder eenig b'y-

zonder merkwaerdigh voorval,tot acn

deneerftenvan Ooghftmaent ,eh had-

den des middaghs de hooghte van ne-

gen graden en zes en veertigh minui-

ten , en waren dat etmael negen en

twintigh mylcn gezeik. Des avonts

of Jan Vwji^y , ftonden tallen tijden
;

zagen wy de Noortfterre boven d'.ier-

in verbont van vrientfchap metd'on- ;

de,die wyinlangniet gezien hadden,

zen die ook vcrfcheide malen van na datwydeZuirpoolof^uider-kruis

hen byftant genoten hadden. Doch jeenentijtlahg verlooren hadden,

zy onderworpen zich evenwel onzer
1

Den tweeden der zelver maent

rcgecringniet ; maer ftonden onder hadden wy mooie koelte, en waren

hunnen koning Jöw Vwjijy die toen opdehooghrevan elf graden dertien

tertijtgezeit wiertjoverdehondcrten minuiten,en hadden eenen weghvan

twintigh jaren oudt te zijn. drieën twintigh mijlen met zeilen af-

Dees konm^Jan T>irjDy had by vijf-
\

gelcic.

ti"h vrouwen zcftigh kinderen geteek:
i

Wy zeilden dus tot aen den zeftien-

hoewel hy bywijle niet meer als veer-
;

den ,meeft met goet weer ,en kregen

tien vrouwen gelijk had. toen zulken ftilte , dat men op de zee

Daer en tegen hadden de Tapuyers zou gefchrevcn hebben. Wy zeilden

op de Portugefcn eene onuitfprekelij-
j

ofdreven in dan etmael naulix zes my-

ke hace , en floegcn die doot , waer zy Icn voorr,en hadden de hoogte van zes

en
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«in twintigh graden. Des dacghs was-

'erdocii ,door de Üilte, groore hitte:

zoo dat men zich qualijk bergen kon.

Den twintighften hadden wy wei-

nigh koelreiüt den Zuidoofte , en wa-

ren op de hooghte van negen en twin-

tigh graden en vijf en veertigh iiünui-

ten.Het was zoo geweldigh heet, dar

men zich voor de dralen van de zon

niet kon bergen. Detafel-mefTen, die

in de kajuit, onder het verdek, boven

de tafel Itaken, wierden zoo heet, dat

nieraanc dezelve in de handen verdra-

gen kon. }a men kon met zijne bloote

iundcn of voeten niet aen 'tfchipra-

ken,zonder dat het als vuur brande. De
voornacmfte reden van deze o vergro-

te hitte fchijntby gebrek van de ver-

koelende lantwinden t'ontftacn.

Wj hadden voorts doorgaens wei-

nigh wintSjtotaenden negen en twin-

tifriiftcnderzelvermaent, als wanneer

wy de hooghte van acht en dertigb

graden en zes en veertigh minuiten

hadden. De zee laghftil enfiom.doch

waren evenwel acht mijlen zoo ge-

zeilt als voortgedreven.

Denderden van Herfilmaent had-

den wy de hooghte van veertigh gra-

den en achticn minuiten : zagen des

achter middaghs een zeil , en bevon-

den, wanneer wy het twee glazen ach-

ter na gejaeght hadden, een fluit te

zijn, die zijne koers na de Virginjes

zette. Des avonts zeilden de Brafih-

aenzijnfokke maft aenftukken: dies

wy het lieten drijven, om hem in te

wachten. Het was toen een topzeils

koelte.

Des volgenden uchrens zagen wy
heteilantKorfu,ofde Raefgenoemt,

ontrent zeven mijlen van ons, daer wy
na toe zetten.Het zelve vertoont zich

alseendootkill:.

Korfu en Floris zijn twee van de

negen eilanden, die de Portugcfen de

Haviks eilanden noemen, om de me-
nightevande haviken en fpcrwers, die

zich daer op onthouden: maer wor-

den by ons de Vlacmfè eilanden gc-

noemt. Hetgrootfte is Ter^era gehe-

ten, dat ontrent zeftien mijlen in her

ronden heeft. Het is hoogh en klippigh

Janf,en zeer vruchtbaer van vele fcho-

ne vruchten. Daer zijn fchoone en

grooteoHen ,en veel quakkels en ka-

nary- vogels. Men heeft 'er zekere
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fontein , wiens water hethoutin {\ecn

veranderen doet. Ook zijn 'er zulke

heetcn bronnen, daer men een cy ii\

gacrkankooken.

In het gaen domt d'aerde als of zy

onder hol was : waerom dit eilant ook
met fchrikkelijkeacrdtbcvinggequelt

is, die de huizen doet ter neder Hor-

ten , en vele menfchen mee ten val

flecpr. Het eilant Pijk heeft zulkcn hoi

ge rotfeofklip,dat die door de wolken
heen (leekt, en voor de Piek van Ka-
narien in hoohte , zoo eenigen mee-
nen , nier behoeft te wijken.

Tuirchen dekuft van Brafil en d'ci-

landen voornoemt, wijft het kompaS
al Zuide enNoorde. VVy waren acht

graden verder om de Weft, als ons be-

ftek. Des middaghs hadden wy de
hooghte van veertigh graden en vier

en dertiph minuiten.

Wy gingen aldus voort, zonderiet
byzondcrs te vernemen, tot aen den
zeftienden , en vermoeden toen om-
trent lant te zien, en wierpen grondt;

Men zagh tegen den avont landt,

Noord- noord- ooft van ons.

Den zeventienden was hen doot ftiL

Wy vingen ongemeen veel vifch,

meer als wy konden eeten.

Den achtienden zagen wy het eilant

Wicht drie mylen Noordwaerts van
ons. Onseen fchip was des nachts

vanonsgeraekt. Eerlang zagen wy de
hoek van Doeveren.

Den negentienden voeren wy met
een ftijve koelte voorby Duinkerken
en Ooftende,en quamen noch , eer het

middagh was, voor Vliflingen op de Nieufho/

reedeten anker, en dankten God voor voor'

behouden reize. vMiinge

Ik voer voort na landt toe, enrufte"''
^'^^*

my aldaer den tijt van vijf dagen uit,

entrok van daer op Middelburg, daer
ik vijfdagen verbleef. Van daer trok

J^'^^'

ik over Dordrecht, Rotterdam, Delft, Hoilantj

en Haerlem, op de machtige en ver-

maerde koopftad Amfterdam: van
waer ik na Weftindie , des jaers zes-

tien hondert en veertigh, uitgevaren

was.

Voorts trok ik over Zwol , de ge-

boorteftad van mijnen vader, Joanenkomi
Nieuhof, na het Graeffchap Bentem,'"^''"

mijn vaderlantjom mijn ouders, daer Bemcmi
ik zeer na verlangde, te zien: en ook
met een my aldaer eenen tijt lang , na

ff zoo
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&c. over
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Zift pig
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ZOO vele moeirc en ongemak , als ik

iiirt;c(tacti had, uit te rullen. Maer

icrwijl ik myaldjcr ophield, ftierfdcs

jacrs zelticn hondert een en vijftigh ,

dcnvjifciendcn v.in Blocimaent, mijn

vader, in zijnen ouderdom van vijfen

taghentigh )aren,dic van cenen ieder,

om zijne deughdci , bemint was.
j

Aldus dan was ik weer, na cene ovcr-

zecfche rcize van cenige weken , uit

BralU , d.ir gezegenlte gewellen recht

lurt-prieel des aerdtbodems, dat nu

door den brant des oorloghs tot zul-

ken deerlijken ftaet vervallen was,

weer in Ho'bndt , en voorts in mijn

Vaderlanr gekomen.

Eenige quaet willige en onkundige

luiden leiden de fchult van het ver-

loopen verval van Nederlants Brafil

op de Heeren Hooge Raden , Hen-

drik Hamel , Adriaen Bulleftrate, Pie-

ter fanfz.BaSjdie desjaers 164,7- met

de fchcpen Hollandia en Vlifllngen

vandaer vertrokken en in Oogftmaent

in het Vaderlant aengekomen waren.

Inzonderheit hadden Abraham de

Vries , picter Verhagen ,en Johannes

Greving,welecrdirpenfiervan Graef

M aurits,het geweldigh op deze Hoo-
ge Radcn,geladen: en behilpen zich,

als herflenlooze menfchen } tegen hen

met alle vuiligheden , onlijdelijke

fcheltwoorden laftedijke hoonen, en

een deel opgeraepte leugens.

Zy leiden dezen Hoge Raden voor

den loon van dien loffelijken vond

,

dien zy in hctuitvinden,en maken der

contratten beftect hadden, te lafte,

dat zy daer voor groote vereeringen

gcnooten , en zelfs de zakken gevult

hadden. Zy riepen ook , dat de Kom-
pagnie door de voorfchreve contra-

éten zou befchadight zijnj of dat de

contradtanten of verdragmakers, dacr

door in te grooren fchult gcrackt zijn-

de, zouden oorzake genomen hebben,

op eene revolte of muirerye te zien

,

en zich zoo den Ncerlantfchen regee-

ring t'onttrekken : de Kompagnie met

een N'-bi/, ofniet met allen , te beta-

len, en zich onder de kroone van Por-

tugaeltebegeven.

Voorecrll, tot befchuldiging en be-

tightigingder Hooge Raden, braght

de Vriesecn kopyevan eenen notitie

by, door Jean Fernando l^ieira 7,00 hy

zcide, overgegeven, inlioudcndc een

gehcele verfierde en lacfteriijke optel-

ling of lijfte van verceringen , die de
Heeren Hooge Raden voorliet maken
van de contraéten zouden hebben ge-

noten.

Maer wat die notitie belangt en
aengaet, de Hooge Raden verfton-

den wel , na Zy de regeering hadden
overgegeven, dat Joan Fernando
Vtena met eenige Neerlanders, die

niet als het vuur van oneenigheit

zochten te fl:ooken,zoo wat op het pa-

pier by een gebraght hadden , om hun
zeggen eenigh fchijn te geven : daer

eindelijk die notitie uit gcfmeet was

,

daer geen bewijs van overgeleic was,

noch zou konnen worden.

Deze was dezelve notitie , die , zoo
deze Hooge Raden in Brafil , in Atn
Hoogen Ract van den prefident

Schoonenburgh en nieuwe Raden
verltaen hadden, derwaerts uit het

Vaderlant, door al Ie d'aenzicnelijkfle

Collegien van de regeering gepaflêert

en bekent gemaekt 2-ijnde, naderhant

door den zelven prefident en Raden
in Brafil gebraght was, met uitdrukke-

lijkenlaft van de Vergadering der Ne-
gentienen, hen zoo daer 'op, als op de
andere belaftingen, t' informeren en

daer van kennifle te nemen.

Ja zoo verre , dat men de Hooge
Raden Hendrik Hamel, &c. niet zou-

delaten vertrekken, voor dat de prefi-

dent en Raden volkome onderrichtin-

ge daer van bekomen zouden hebben,

en , zoo zy iets tot hunnen nadeel von-

den , hen daer over te doen ftiafFen, na

bevinding van zaken.

Hier op volghde dan , dat de ge-

melde prefident en Kaden allede per-

zoonen, die zy konden vernemen, dat

eenige kennifle van de contraéten

mogliten hebben , voor zich deden

ontbieden, en hen onder eede hoorden:

doch vonden niet tot hunnen laftc: als

büjkt by verfcheide informaticn , by

henluiden genomen : te weten, op den

6. November, des Jaers 164.6. en in

Sprokkelmaent des jaers 1647. Ja daer

waren in tegendeel verfcheide perzo-

ncndieverk!aerden,dat'erbyhen wel

aen biedingen van verceringen gcweefl:

waren: maer dat zyby de hooge Raden

daer over beftraft geworden waren.

Daer by kan gezien worden , dat de

oude Hooge Raden gene zoodanige

ver-
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vereeringen hebben gcnooten, nochte

Willen aenncmen : maer zich in allen

hun doen zoodanigh gedragen , als

2y ampts halve fcliuldigh waren en bc-

hooi den te doen. Ja onder andereis

een van deze aften, by Vieiraztlvtn

getckent. Dies wel te zien is, dat deze

notitie verficrt en vol onwaerbeit was.

Zulx de Hooge Raden
, gelijk xy

aen al het geen , dat hun tegen de waer-

hcitbyd'aenklagers nagegeven wiert,

onnozel en onfchuldigh waren,ookal-

Zoo vry en vrank t'huis quamen.
Doch dat het maken van deze con-'

traften aen de Kompanjie tot groot

voordeel , en niet tot fchade en nadeel,

, gelijk de gemelde lafteracrs voorga-

ven , zou hebben geftrckt : blijkt reeds

hier uit; dewijl men in de daghclixe

notulen van den een en twintighften

van Slachtmaent des jaers 1645. ^y
de Hooge Raden gehouden, vind

aengetcl-enr, dat'er apparentie was,
by aldicn Nederlants Brafil in ruf-

re gebleven was, aen de Kompanjie
een extraordinaris retour van zuike-

ren te doen , zoo wel uit de zuiker-mo-
lens vanGeorgcHomode Pinto,als uit

die van d'andere contraftanren : maer
de revolte en opftant, van de Portuge-

fe ingezetenen eerft verwekt, en toen

opentiijk door den koning van Portu-

gael geafliftcertcn geftijft, hadden hen
belet dat te kunnen doen.

Ook hebben de bewinthebbers ter

Vergadering der XIX. zelf hetma-
ken van het contraft met Georgc Ho-
mo Pinto (^dat byna alleen zoo veel

bedroegh , als alle d'andere contraften

daernagematkt) toegeftaen en voor

goet gekeurt, als breder te vore op
pag.4.8. verhaelt.

De Portugcfen zelfs pretenderen

noch wenden niet eens voor in hun
üitgegeve manifeft, (^vervattendc,zoo

zy zeggen , de redenen van hunne re-

volte ofopdant) deze contraften tot

verfchooning der zelve.

Ook was deze revolte ,
(^gelijk na-

maels openbaer geworden '\s) al lang

van te vore by Portugacl gepraftifeert

en gcfmect , eer deze contraften ge-

1

maekt waren.
j

Gelijke revolte was in Angola , in
j

Afrika , en ook op het eilant Zeilon in \

Ooftindiën ("daer nochtans zoodani- \

ge contracten niet gcmackt waren) on-
j

trent op een en den zeiven tijt aenge-

ftelt, als de revolte in Bralll begonneii

wiert. Dies hier uit klarelijk blijkt,

dat deze contra£ten daer roe gene acn-

leiding gegeven hebben ; dewijl beide

die revolten op eenen tijt, en allang

voor het maken der contra£len gc-

pradifeert en gefmeet waren: alzoo

anders niet moghclijk was , dn in zes

ofzeven macfidcn ,die daer alleen fe-

dert het maken van de contraéVen , tot

de tijt van de revolte, tudchengeloo-

pen zijn, zoodanigh werk zoudege-
praflifeert en gefmeet , en zoo veel

volksen andere bchoeften,als gebleken

is, daertoegcruften uitgewerkt zijn:

en datte gelijk aen alle hoelvcn, ja zelf

rotinOoft.Jndiën, daer men qualijk

in vijf of zes maenden uit Portugael

kan kon-;en.

Vele zouden zich mogen verwon-
deren , hoe de Portugefen , niet tegen-

ftaende onze menigvuldige forten, die

mee krijghsvolk bezet waren, zich

verftout hebben, op te ftaen en tegen

d'onzen aen het muiten te flaen: en
dacromdien opftant eerder d'onacht-

zaemhcitcn flechtbelcit van deregcc-

ringen zullen toefchrijven , als de
inaghc en 't vermogen der Portugefe

ingezetenen. Maer die zich daer over

zouden mogen verwonderen, dcnzel»

ven kan geantwoori en te gemoet ge-

voert worden, dat de zwakheit van de
Portugclè ingezetenen, door het gro-

te fekoers, dat zy uit de Bahia^ö.f todos

losSantoshc(\u2imtni zoo van Portu-

gcfen,onder AlartijnSoares tn André
Vidal^ als Brafilianen , onder Kame-
ron,cn Negros,onder Henrique 'DiaSi

tenaenzien van onze garnifoenen,ge-

nocghzaero gefterkt en voorzien was.

De redenen en oorzaken ,d ie de Por- wacrom

tugefe ingezetenen bewogen hebben, «^^ p°"'»'

.1 1, gelen te-om Zich tegcnd onzen op te werpen, gend'on-

en opeen nieu in den oorlogh te beee- zenop-

ven, houdtmen vericheide te zijn:

maer zoodanigh als doorgacns ver-

heerde volken aenporren en opma-
ken, om van hunne kartelen en garni-

foenen meeftcr te worden en zich zelfs

invryheitte ftellen. Vocght hier by

het verfchil van godsdienft, taleen

maniere ,die d'onzen, niet tegenftaen-

de hunne zwakheit,ten aenzicn van de

Portugefen, trachten in te voeren.

Deze oorzaken byden anderen gc-

ff 2 nomed
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namen , hebben hen de gcltgenthcit 1 aen hen gefchrevcn had , aen Joan
niet doen verzuimen,omd'onzenop'c FernandoVidra zouden toegezonden

zwakftc waerte nemen : voornamelijk

toen de Portugefcn van den byftant

van Portugael , en die \x\\ de Bahia

verzekert waren, en hen die vaftc in-

druk gegeven was , dat onze ftaec ten

einde van middelen, en vervolgens

onmachtigh waslmger eenige fekoer-

fen na Brafil af te vaerdigen : ja dat

deze hunne aenflagcn , tor welgevallen

en genoegen van onzen ftaetwarcn,al-

zoo die trachte, van de zware Brafilife

laften met eere ontflagen te zijn.

Niemanr zal ook lichtelijk , die ee-

nighoordeel heeft, kunnen gelooven,

dat deze oorIogh,Cdie den onzen,zon-

dcr declaratie ofaenzegging , ja tegen

vcriiiheide beloften en verklaringc by

den gouverneur van de Bahia, Anto-

nio 'Telles da Sjlva, aen onze gedepu-

teerden gedaen , tot verbrekmg van

hebben. Dacrvanklaerlijkde valfch-

hcit blijkt uit hetgecnoppag. ji.vcr-
haclt is.

Ten tegendele wenden de Hooge
Raden alle vlijt en naerftigheit aen,

om den perzoon zelvcnvan f^feira,ia-

dien des moghelijk ware , in hechtenis

te krijgen, üoch f^ieira had zich toen
al te vore verborgen en fchuil gehou-
den

, gelijk te vore wijtlooplger vcr-

haelt is, zonder zich ergens open bacr- ^i^ -3,

lijk, daer hy zou kunnen gevat wor- 70.

den, hebben te derven vcrtoonen.

Eenige quaetwilligen hielden de
Hooge Raden verdacht , als of zy de
waerlchouwinge van vele luiden, aen
hen gedaen , niet zouden waergeno-
mcn of geacht hebben, en daer na, toen

hetruchtbacr was, alleenlijk de mijne

gemaekt hebben , als ofmen de hoof-

centridtaer, zoo folemnelijktudchen den van de muiterye zocht in hcchte-

den koning van Portugael en Haer 'nis te krijgen, en by de kop te vatten,

Ho: Mo: opgerecht, over den hals :
evenals of zy dat maerin fchijn, en

quam)zonder kennis en uitdrukkelijke
|

niet in tijts gedaen hadden , eensdeels

lafl: van den koning van Portugael zou door de contraften voornoemt, enten

aengevangen zijfi : dewijl alle gezon.

de herffenen genoeghzaem kunnen

overwegen en bevroeden , dat geen

gouverneur, als AntonioTellesda Sil-

andere door de fchenkaedjen ,diezy
van hen ontfangen hadden.

Doch dat het aen de vlijt en naer-

ftigheit der Hooge Raden niet ontbro-

va^o^ zijn eigen gezagh en autoriteit,
|

ken heeft, alle middelen by der hanr te

zulx zoude hebben derven by der hant :
ne nemen ,on9, was het moghelijk, de

nemen.
i

voornacmfte hoofden der oproerma-

Waer uit blijkt, hoe grootelijx ceni-
;
kers in tijts t'achterhalen, blijkt uit het

gen misleit waren, die zich lieten voor- geen op pag. 70. kan gelezen worden,

ftaen, dat met het faiferen , en m verze- Onder andere zeggen xy, zou zeker

kering nemen van eenige weinige Por- Gafpar Franfüko da *Cofta in den ho- *of

tugele ingezetenen, die ooriogh of gen Raet gehoor verzocht hebben, om '^""'""

opftant, by de Hooge Raden van dien opening van het verraet te doen, dat

tijr, zoude hebben kunnen voorgeko- de Portugefen in den zin hadden , en

men geworden. wat hoofden men behoorde by den

Het grootfte voordeel,datde Portu- :
kop te vatten. Maer de Hooge Raden

gefen,na hunne openbare betoonde re- 1
hadden hem met ruile en onbetamelij-

volte, atval en vyantfchip tegen d'on- i ke woorden weghgewezen, en zijne

zen, behielden en verkregen , ontftont :
verklaring nietgeacht.

geenzints uit hun kloek en ftrijtbaer- ;
Doch dat dit verdicht en onwaer-

heit: m aer alleenlijk hier uit, dat d'af- ,
heit '\s^ kan blijken by de notulen van

gezondene Sekoerfenen hulpmidde- 1 den 13 Decemb. desjaers 1644. Want
ien, van dezen ftaet te traegh , en zoo • hetaenbrengenvandenzelveny/^'ö/?^^, ziet pag.

verdeelt en feparaet van tijt tot tijt in
^

beneftens zijne twee medebroeders, te ^'^-
.

Brafil aenquamen. i
zamen ouderlingen van de Joodfche

De Vries en andere quaetwilligen 1 natie,wiertnietalleenlijkby de Hooge
leiden ook den Hoogen Raden

j

Raden in achting genomen: maer daer

te lal}, dat gczcidc Hooge Raden van ook aentekemng gehouden,

zelfs den brief van ontdekking des V^oorders getuigen de drie ouder-

vcrraets , dien ^ebaftiam Karvalhg lingen voornoemt zelfs by hunne ver-

kla-
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klaringen van den dertighften Juny,

1646. hoede Hooge Raden hen over
dit ftuk> zoo als hec gewighr en belang

van die zake vereifchte , gchoort ,en

onderzocht hadden , met byvoegen

,

dat de Hooge Raden, als wakkere
en zorghvuldige mannen, alles over-

leidt , en overal zoodanigh bcfchikt

hadden,dat zy zelfs in perxoone, de

vermaking der forten bywoonden , en

orde op de waghten , en bewaring der

zelve ftclden,ceroitdevyant zich in

't velt vertoont had.

Zy hadden ook den zclven ouder-

lingen wel hooghclijk acnbevolen , dat

Zy door hun beleit zouden zoeken te

weten te krijgen , wat cigentlijk der

Portugefcn voornemen was, en op
wat wijze die hunne rebellieën afval

voor hadden , en wie de hoofden en

belhamels daer van warenrhocwcl men
het zelve noitgeheellijkkonde achter-

halen ,of ten volle te weten krijgen :

niet tegenftaende dat zy van hunnent

wegen alles by braghten,dat zy gehou-

den waren, tn , zoo iet tot hunner
kennis quam, wat in 't particulier om-
ging, en zyden Hoogcn Raden daer

van vcrwittighden : zoo hebben de
Hooge Raden, verwittight zijnd*,

van het geen deJoden gehoorten ge-

zien hadden, in alle voorvallen zich,

als voorzichtige en zorghvuldige be-

ftierders, gcqueten»

Ook ftont de raetkamer der Hooge
Raden altijf, zonder cenigc verhinde-

nng, open, om hen gehoor te geven
ovcrd'advyrcn,diczyacnbraghten,en

over de voordellen , die zy deden.

Ook waren ,om de waerheit te zeg-

gen , de Hooge Raden zulke groote

vrienden van dePorrugefenniet,om
j

aen de verraderye niet fchuldigh bc
denopftant te ooghluiken: naerdien vond, uit de gcvangkenis ontflagcnj

die dan niet zouden hebben voorgcno- maerzijnnoit, wanneer zy weder los

men, hunne dcfleinen en aenflagh met 1 gelaten en in 't landt gekomen waren,
het vermoorden der Hooge Raden, tcrftontcot hoofden en overheden van
als hunne vrienden, re beginnen: gelijk

j

de rebellen geftelt. Het welk ook des
men namaels daer kennis van beko- te meer onwaerfchijnelijker is; naer-

men heeft.

Ook lieten de Portugefen zich

zonderling aengelegen leggen, om de

Hooge Raden van kant te helpen ,en

noodighden eenen ieder opentlijk,

met cene vcreermg van zes duizent

guldens te belooncn, die zulx zou der-

ven beftaen.en iji't werk Ikllen en vol-

voeren.

A N T.R E 1 Z E. ,3t

DcVrics Sec. braghtcn ook tegen de
Hoge Raden in,dat zy met in't zin ge-
had hadden , de genen na behoorcn te
ftrafFen,die fchuldigh waren. Onder
andere zouden zy czx\tnjanKarntro
deMoravs-, en FranfukoDias Dalga-
^ö, die men zeide, van her verraet te

weten , uit hunne gcvangkenis ontfla-

gen hebben , die daer op terftont , in 'c

lant gekomen zijnde, tot hoofden en
overheden van de rebellen geftelc

wierden. Ja men zou hen daer na noch
flaven en andere waren op dagh ver-

koght hebben.

Ditfchi;nt een zeggen te zijn , dat
byna tegen zich zelfs ftrijr. Want in-

dien men de genen , die fchuldigh wa-
ren , niet in 't zin gehad had te ftraffen

na behooren , zuo zou men immers
hen nitt in arreft en hechtenis geno-
men hebben, om daerna weder loste

laten; macrmen zou hen ongemerkt
moeten hebben bten doorgaen. Het
13 zeker, dat vcrfcheide verdaghte per-

zoonen , tot over de dertigh , door laft

van de Hooge Regeering, in arreft ge-
nomen zijn, zondermen zou kunnen
bewijzen, dat lemant losgelaten zy,
die niet onfchuldigh bevonden wiert.

Daer en tegen zijn* er vcrfcheide ge-

vangenen, uit verfchcide plactfen,die,

by vonnis van de Raden van Juftitie,

fchuldigh bevonden wierden, op ver-

fchcide wijze, elk na zijne verdienftc,

met de doot geftraft : naer uitwijzing
der vonniflcn, door den Ad vokaet Fis-

kaelaen de Vergadering der XI X.
overgezonden.

"Wel wierden y<z« Kamero dg lMo-
raücn Fran^iskoT>iasT)algadOi na
men hen, na nacuwe ondervraging,

Ziet pag.

dien zy voor Chrifhamsnovos , dat

is. Joden , gehouden wierden j die by
de Portugefen in het openbaer niet ge-

duldetj veel min tot eenige arapten

betrouwt worden.

Wanneer men dan niets tot lade

van deze luiden vond, en zy van de
beft gegoede luiden waren, die te lande

op hunne goederen woonden, en dac

ff 5 i"
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in die tijde d'oproeren noch in vele
|

Wel is te gelooven , dat'er eenigeri

oorden,alsRioGrande,Parayba, Go- j

uit de gemeente waren, die zich over

yana en andere plietfen d'overhmc

niet genomen hadden ,zulx dat zy lie-

den noch op nieuw den eet van ge-

trouwigheit des jiers 1645. den zeven-

tienden van Hooimacnt deden-, gelijk

de toen loopende geruchten, ziende
dat zy qualijk te (tuiten zouden zijn,

hunne bekommering hadden : als

bleek op den dertienden van Wijn-
maentdes jaers 1645-. wanneer eeni^

ook Paulusdo Ligne uit het fort Fre- ge gecommitteerden uit de fchcpe-

derika, in Parayba gelegen, vanden ncn , borgerlijken krijghsraet , en de

vijf en twintighlten cier zelver maent

fchreef, dat alles aldaer noch in rnfte

was : hoewel de Brafilianen van d*Al-

deas qualijk in orde te houden waren,

dat zy op de Portugefe ingezetenen

voornaemften van de borgerye, den
Hoogen Raden voorhielden, om, tot

meefte riifte en vergenoeging van de
borgerye , ecnigen van de voornaem-
ften, zoo uit het Collegiederfchepe-

niet pionderden : wacr op hy zoo veel '

nen , als uit de borgerye , geduurende
• " " • • ' '

'
' die beroerte, ten dienft van 't gemeenc
beft, der Vergadering van de Hoogc
Raden by te voegen , om de zelve

van advijs en benglat van alle zaken,

die tot gemeene befcherming quamcn
voor te vallen, te dienen.

Hierop wierdt hen door de Hooge

orde had geftelf, als doen lijk was.

Dies'er" toen noch goede hope was,

datallesin*tkorr weer in orde zou ko-

men, ofaltoos zich niet zooverre ver-

fpreiden. Dewijl toen ook deKom-
panjie met overvloer van Negers be-

laft was, zoo dat men genootzaekt

was .dezelve (nacrdien men die voor ;

Raden tot befcheit gegeven : dat hen

gereede penningen niet kon quijrwor- bekent was, hoein voorvallende za-

den , als alredè tot vijf en twmtigh of
|

kenvangewjghre, de behoudenis van

zes en twintigh ftukken van Achten
|

Neerlants Brafil berreftende, de Hoo-

gevallen zijnde, daer die elk wel hon-
j

ge Raden zich niet alleen van advijs

dcrt ftukken van Achten waerdigh 1
vandeheeren van deJuftitie,Finantie

waren} volgens uitdrukkelijkcn laft en hoogen krijghsraer-, maer ookvan
fchepenen en borgcrlijken krijghraet

bedient hadden daerin zy gezint wa-
vande Vergadering der Negentienen,

op drie termijnen te verkoopen , zoo

kon men gene redenen bedenken, ren te continueren en voort te varen»

waerom deze twee losgelaten perzoo- i

en zouden dienvolgens gaerne gehoor

nen, die tweeoude mannen waren, en :
verieenenaen alle de genen, die iet ten

alfijt zich vreedzaem gehouden had- jdienfte van dezen Stact hen hadden

den, en zonder reden, gelijk bevon-
^

voortedragen.

den was, verdaght gemaekt waren,
j

Menftrooide ookuit ,en gaf voor,

niet zoo wel gecredireert zoude
|

dat de handel in Angola en een gedccl-

werden , als allen anderen , die niet fuf- te van Guinea : beneffens het zenden

fifanter als zy luiden waren, en om de
|

van noodige behoeften, door het ma-

Negros tckoopenquamen, die doch ken van de vcorfz. contraften, was

verkocht moften worden , en niet als verkort geworden ; hoewel dat baer-

tot groote fchade en koftc van de blijkelijk valfch was, en zonder eenigc

Kompanjieopgehouden wierden :ge- } reden en fchijn van waerheit den Hoo-

1 Ijk korts daerna gebleken is, dat men
i

gcn-Radentelaftgelcit wierdt: naer-

de Negros, als men die niet langer ver- dien meeft alle de cor,tra£ten in het

koopenkon, genootzaekt was gewor-
j

laeftcvan 't jaer 1644. gemaekt waren,

den , na de Karibifche eilanden te ver- daer de voorfz. handel al lang te voren

zenden , om daer vanontlaft tewor-

den

in verloop geraekt was , door den oor-

logh,zoo by die vandc BahiaalsPor-

Zeer breet weten ook d'aenklagers tugaelindiequartierengevoerr.

de bekommering en misnoeging van| Daer en boven was de handel van

de gemeente en burgerye op het Re- Guinea ,na het maken van decontrac-

^iff'uittc meten, die dezelve, over her
j

ten, van gene erger conditie gcwor-

verloop en verval van den ftact van! den,alsdezelvelange jaren te vore ge-

Neerlants Brafil , tegen de Hooge Re-

geering hadden

weeft was.

Dan uit al het geen wy te vore wijt.

loO'
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loop'gh vetlnnde!thebben,blijktkla-

reWjkjh.oe deze Abraham de Vries en

zijne aenhingers, de Hoogen Raden
Hendrik Hamel, Pierer bas, Adri-

acn BiiÜcflrateii, ren hooghften veron-

gelijkt hebben, met hen hunnen goe-

den naem en fj.cm t'ontnemen. Dies

deze hoogc Raden zccrqiulijken voor

hunnen dcughdelijkcn en oprechten

arbeirgeloonr zijn, dien zy/en diende

van di Konipanjic zich niet hebben

laten ontzien aen te wenden: wanneer

2y,door Godes zege met zoo weinigh

volks , (dat eindelijk tot een getal van

zeftien hondert twee en tnegentigh

koppen, twee kompagnien negros, en

allede jongens en fieken inde gafthui- 1 van belang gelegen , te bewaren. Daii

N T-R E I Z E. 23?

zoo wicrtdaerdoor by hen een groot^

macht by malkanderengebraght,dacr

mede zy na de f^ergea quameh , aldaer z^« PK-

zy den overften H aus,fterk zeven hori-

dertzoo Ncerlantfe foldatcnals Brafi-

lianen, geheelhjk in de vlucht ftocgen.

Deze nterhegb braght d'cnzcn in

geweldige groote ongeU gcntheit;^ en

trof hen dapper: nacdien men geen

volk had om alle de bezettingen te

befchermen. Waer over men genoot-

zackc was , de plaetfen van Ser^ippê

del Rey RioSt . Franfish en Torto zietpsg.

A:^/t;ö te verlaten , om het volk tot be- Mf.'4<s-

fcherming van de voornaemfte forten

ontrent het Rcciff en andere plaetfen

zen dacr onder gerckent , afgenomen

was) in de txvintigh plaetfen behouden
hebben: want in den beginnen van den

oorl'.)gh,toen zy met de ziekenen

jongens niet meer en hadden als 2700.

foldaten , moften zy daer mee bezet-

ten ontrent 160 of 170 mylen landts

inde lengre:waeronder waercn acht

en twintigh of dertigh plaetfen, die

met garnifoenen bezet en tegen den

vyanr moften befchermt worden : be-

halve verfcheide fauvegarden, die

hieren daerten platten lande , tegen

het ftroopen van de bofchloopers, mof-

ten gebruikt worden.

Wanneer daerna zommige Portu-

gefe inzctenen met de troepen van

den koning van Portugael, onder, Pe-

dro Kavalkanti , Henriques Dias,

Katneron en andere (toen die alvorens

in Zomcrmaent des jaers 1645. over

de rivieren Sf.Franciskobcdektelijk in

't lant gekomen waren ) de wapenenm
de handt genomen hadden, zoo rech-

Hf.

dit volk kon men niet bekomen : door

dienonzefchepenen't vaertuighdaer

henen gezonden, om het volk af te

halen , on der wege den vyand aen Ta-

mandere met zijne vloot vonden leg-

gen , en daer op in xce ftaken , om den

Admirael Lichthart met zijne by heb-

bende fchepen te zoeken, en hem het

zelve aen te dienen.

Dit gelukte ook donzen ,cn hebben

met malkanderen des vyants vloote ge- ziet pa&

heellijk verflagen : maer wierden ecb

ter daer door zolang opgehouden, dac

zy twee dagen te laetquamen, om die

van de forten voornoemt afte halen.

Dit alles niettegenftande heeft men
even wel,door Godes zege , noch over

de twintigh plaetfen , als gezeit is , be-

houden, en den vyant, na alle de ge-

melde verliezen , by de Kompagnie

geleden, noch tot tweemael toe, uit de

kapitanie van Rio Grande, die hy

zocht te bemachtigen , doen wijken :

alsook uit het eilant Itamarika, daer

ten zy evenwel noch al niet uit: maer hy met ontrent drie duizcnt mannen
Ziet pag.

ij'-

wierden door de kleine maght, die de

onze noch in het velt konden bren-

gen, verfcheide male te rugh gefla-

Ziet pag- gen : als tot Pojuka, Sr. Antony , on-

trent St. Laurens, en andere plaetfen

gebleken is.

Maer wanneer naderhant de Por-

tugefen van de Bahia met eene vloot

van drie en dertigh zeilen in Taman-
dare quamen , en aldaer met achtien

hondert of twee duifent mannen lan-

178

Ziet pag.

«07.

opgekomen was, na dat zy aldaer

een goct getal volks verloren had-

den, daer toe de Hooge Raden

^

zich zelfs in perzoon lieten ge-

bruiken. Ja gantfch Nederlantfch

Brafil moet getuigen , dat de Hoogc
Raden gene moeite noch arbeit ont-

zien hebben , gedurende den gehec-

leetijtvan hun rcgecring, met overal

tegenwoordigh te zijn , zoo wel als de

gemeene foldaten, en dat zy hetzelve

den , en de Portugefc ingezetenen , die ' zoo lang uitgehouden hebben, tot dat zietpig;

zich noch tot aen dien tijt hier en daer 'er gene levensmiddelen en voor raet '^r

ftil gehouden hadden;maer toen meeft
|
meer waren , en men van volk zoo ont-

almedeopftonden,totbyftant kregen, ! bloot wiert,dat 'er tot bezettingvan de
'

plaet-
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fen ontrent hetRc9:ff, Itamarika , Pa-

rayba en Rio Grande, geen 1700.

koppen, gelijk gczeit is, meer ovcr-

Icl.orcn.

Hier uit kan men lichtelijk oordee-

lcn,dathetacnden plicht der Hoogc

Raden niet gcCchort heeft: nuerdie

al.iu hunne uitterfte vlijt en nacrfl-ig-

hcit, weering en ftooring van de

niuiterycen opflant, van ujt tot tijt,

200 te water als te lande, acngewenr

hebben: nier tegenflacnde het fober

getal van knjgs volk, daer mede de

Kompagnieeenige jaren herwaerts m
Brafil voorzien was. Vooreerft heb-

ben zyaltijt zeer zorghvuldigh op het

onderhouden en bewaren van de for-

ten gelet : alsuithet gren te vore wijt-

loopigh verhaelt is, en uir de verkla-

ringen van verfcheide officieren, die

in dezelve hunne garnifocnen gehou-

den hebben, gcnocghzacm blijk.

Desgelijx hebben zy inzonderheit

overal,zoo \n de Bahia als clders,goe-

dc acht op het bedrijf der Tapuyers

vanhiara,enopdatvan de Brafihanen

uirdeBahiajgehouden ,dic onder het

gebietvan/v^ï'Wöröwftonden: daer be-

nefFensopde Negros, onder Hendrik

T>/as : daer het eerftc vermoeden van

revolte en opftant van daenquam.

Voorts hebben de Hooge Raden
genen arbeir ontzien, maer allen vlijt

acngewenr, met, onder dekmantel van
Zjct pag.

vrient^fchap cncommeflicn , exprcflen

b/i ' nideBahiaafrezenden,om iükerhjk

re vernemen, na de ftcrkrc van het

krijghsvolken fchepen aldacr , en an-

dere plactfcn,hoogcr om de Zuir gele-

gen :enwijdcrs na al het geen, dat de

gevrecfde opftant en muirerye tcgcns

dezenftaet eenighzms mothtc raken:

zictpag. mergeduurightepaflenop vaertuigh,

"* dat uit de Ca'iia in de kapitanie van

v«, Pcrnarobukoen andere plaet/en zou-
'

*
de komen : met het onderzoeken en

vervolgen van de troepen des vyandts

of bofchloopers , zoo hacft daer van

ietwes vernomen wiert : zelfs ind' uic-

t Jat zijn terfte f Matten : met te water geduurig
boiTchcrii. opiiurinc hocde te zijn: met de Por-

tugefcn , d;c landewaerts in woonden,

t'ontwaptrncn : met her proteftcrente-
zictpag. penden gouvcrncnr van de Bahia,ovcr

dchulpcdichybcdektelijkfou mogen
doen acn d'afgevalle Portugefen, en

het vermanen van denzclven tot zij-

A E R D I G E

nen fchuldigcn plicht , volgens het

verdragh tufichen zijne MajeÜeir van
Pürtugael en dezen Staet gefloten :

met bet zetten van groore zommen op
het lijf, 'tzy levendighofdootjvande

hoofden der muiterye : die tot weer-

wrake van dien, weder de helft meer,
re weten, zes duizent gulden op ieder

hooft van de Hooge Raden, by af-

kundiging en aenflagh van biljetten

ftelden: en voorts met alles te doen het

geen deze revolte en opftaen zouden
mogen aengacn.

Doch al dit fchelden en lafteren van

Abraham de Vries, e die een onruftig

enoproerigh perzoon was, ^ en zijne

medeplegers , tegen en op de Hooge
Raden, (chijnt inzonderheit en voor-

namelijk ontftaen te zijnïiit een weer-

wrake van rechtmatige rechtsplegin-

gen en vonnifTen, die de Raden van

den gerechte van Brafil tzijnen laftc

tot ftraffc van zijne groote moetwil-

ligheit (tegen zijneoverheit met grote

hertnekkigheit, tot kleinachting van

de Brafiliaenfe regeering, bedreven^)

gevelt hadden.

De vóornaemfte oorzak e van het Oorwke

verval van Neerlants Brafil wordt by "«"'tver-

v3iV3n

verftandige geoordeel f,geweeft te zijn Ncerian»

de fleclite bezetting der ftcrkten en^"'''-

forten met krijghsvolk , en de fchaerfc

en flechten bevolking van dien , door
onzeeigeNeerlandersen vrye luiden:

want door eene fterke bevolking had

eensdeels het landt tegen den vyant

kunnen verzekert, en ten andere van

het houden van forten en garnifoc-

nen , tot zeer groore koften van den
Sraet, en machtige bezwareniflje van
d'ingezetenen, verfchuont worden.

Want het is een gemeene ftijlenby

alle volken gebruilcelijk,overheerdc

en overwonne landen of door kaftee-

len en garnifocnen of krijghsbezettin-

gen, ofdoor koloniën en bevolkingen

m dwang en onderdanigheit te hou-

den.

De Romeinen , om hunne machti-

ge hcerfchappye ftaende te houden.

Hebben zich van beide, te weten , zoo
wel van koloniën als krijghsbezet tin-

gen gedienr.

De koloniën, die zy in verfcheide

landenleyden,warenalsfenrinellenof

waghttorens , om acht op de verheer-

de volkente geven : ofzy eenigen op-

ftant
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flanr voor hadden, op dat 2.y, des tij- peerlv'iflchery, en andere arbcidenj
dclijk verwittight, met het zenden omgebraght.

van fekoerfen , dacrin mochten voor-
1

De Portugefen hebben de Span-
2.ien. jerrs , zoo diet in de bevolking , altoos
Het leggen der koloniën gefchiede ind'ontvolking van Brafil, met qua-

mrt d'uitterfte vcrwoeftmg van dejlijkgevolght: wantzy zoodanige ver-

verheerdemgezctencn : wdntopeene ;woeftingen aldaer onder d'mwoon-
uure wierden zy van huizen, landen

en alles berooft, en gedwongen , die

acn de Roomfe gelicentieerde (blda-

ten in te ruimen , xoiidcr hope van oit

weder daartoe te zullen geraken.

Evenwel zoo moet niet gcdaght

worden, dat door zoodanige kolomen
en ontzagh des Roomfchen naems
alleen zulke maghtigc volken in toom
gehouden wierden : want behalve de

koloniën, zoo hadden de Romeinen
hunne geftadige velt- legers aen alle

oorden , die allen opltant en mui

tcrye wederhiclden : naerdien met

bezettingen of kartelen alleen , zon-

der zoodanige kolomen , of ook met

zulke kolomen , zonder genoegh-

zame krijghsmaght, gcduurigh by der

handt te hebben , nooit groote heer-

fchappye lang ftaende gehouden is.

Noch is'ereen andere maniere van

koloniën of bevolking , dewelke van

de vorige verfchilt, en van meerder

vaftigheicen geduurisj hoewel Bar-

barilch en tegen den Knftclijken

Godsdienft ftnjdigh : waer mee men
het houden van gar nifoencn,en de kof

ten en ongemakken, daer uit ontflaen-

dc, kan te vore komen. Te weten,

wanneer men,nad'overwinninge, de

oude ingezetenen ten meeften deele

dootflaet en verdrijft, eniich alzoo in

de bezitting der zclver landen ftclt , en VVeftindifche vloten niet van dezee-
die met koloniën ofbevolking van eige

inwoonders doetbcwoonen,

ders hebben gedaen, dar, daer voor de-

zen etlijkemillioenen zielen van Bra-
filianrn, tLiOchen RwS. ftancukoew
RioGrandi plagtente zijn,nu zich daer

naulixzoo veel du zenden bevinden.

Ja daer leefden by mijnen rijt noch
Portugefen , die gcheugeniflè had-
den, datde kapitanievan^/öG'>tf??d'e

honderc duizcnt weerbare mannen
konde uitmaken.

Maer des nierrem in zijn de Portu-

gefen daer in te kort gekomen, dar zy,
na den voorgang der Spanjertv, de we-
derbevolking van Br.ifil niet genoegh-
zaem ter herten genomen, en zich al-

leenlijk aen den zeekant terneer gefla-

gcn hebben, zonder zich in de binnen-
landen te veilen. Daer by dc-n Span-
jert uitdrukkelijk verboden is, eene
kolonie aen den zccka>jt te ftichten:

(uitgezondertvooriderlantfchap.aen

de bequaemfte haven , een , die men
noodigh heeft om te lande in te ko-
men:} eensdeels om geen gevacr des
vyants onderworpen te zijn , en een
gezonde klimaetacn te treffen : en ten

andere, dewijl die volken zich qua-
lijk tut den landtbouw en onderhou-
ding van goede wetten konnen. be-

geven.

Die ook de zake wel inziet , zal be-

vinden , dat de rijkdommen van de

kantj mier van de binnen'anden her-

komen : waerom de Spanjert zich aen
De Spanjerts en Portugcien-heb- j de bevolking der zcherzoo hooph

ben, na d'ontdekking van Amerika, [heeft laten gelegen z'jn

("ziende zoo een volkrijkeen wijt van

hen afgelcge nieuwe werelt , op gene

andere wijze te kunnen beheer fchen

en lang in onderdan igheit te hou-

den } die Barbarifche en godlooze

maniere van bevolking, met verwoe-

ftingvand'oude ingezetenen, gevolgt

en in 't werk geltelt. Want duizen-

Dat de Portugefen de bevolking van
Brafil niet na vercifch, op de wijze

der Spanjerts, hebben kunnen volvoe-

ren, isgeichiet, uit oorzake zy onge-
lijk meer trek en zucht hadden , om
hun fortuin met fterke vloten in üoft.-

Indien te zoeken} daer zich groote

'andenen koningrijken op'ieden : al-

den van menfchen hebben zy in Ame-
1 waer zy machtiger overwinningen en

rika , en inzondcrhcit op het eilant jovergrootcr winften , met den handel
A'w^tf, //tfj?i en meer andere plaetfen,' van fpeceryen , edele gefteenren, en
zoo de or zwaert , vuur , ftrop , honger andere rijke waren} deden , als in Bra-

ahdoor het bearbeiden van de mijnen,} fil, daer hen noch gout noch zilver-

ii £ mij-
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mijnen openbaerden , en niet als zui- geweefl: iSjdar het niet als aen den zce-

ker , door z waren arbcit, te winnen kant , tot zeven of acht n-ftjlen te lan-

was: behalve dat hunne vaerten en
|

de waerts, heeft kunnen btwoont wor-

overlieerde landen op d<f Wcftkuft !
den : te weten) zoo verre de gelegent-

van Afnka,al.s An,;ola, Guinea, Sec. heit zuiker-molens te ftcllen toeÜct:

moften onderhouden worden. i wantdic te verre van dehant leggen-

Hier door is hunne Bijfihfe kolo-
\
de , 2.00 konden d'onkoftcn daerop

nie zoo machteloos geblcvcn,datnoch
|

niet gevonden worden, in wasdeze

in dcnjare vijftien hondertaciu en zef- 1
hunne onvcrmogentheit en zwakhcit

tigh de Braliliancn de Portiigcfen m
deftad Olind.i hebben derven belege-

ren : en mort ü^n Gcorg d' AUmkerk

met maght uit Portug^el komen , om
hen t'ontzetten.

De kapitanievan Tarayba is lange

d'oorzakc, waerom het by donzen
heeft konncn gewonnen worden : dacr
onze aenflagh te vergeefs zoude ge-

wcefl: zijn , mdien wy dien te ly wacrts

in Weft-Indicn, of andere volkrijke

landen bertaen hadden.

jaren dier na ccrft t'ondergebraght:
j
Met die zoo grote maght hcefr even-

en de Marinban is den Franf-n eerft wel toen nut anders uitgericht kun-

op het jaer zeftien hondert en veertien ,
nen worden,alsdatmen zich van d'opc

afgenomen. Wacrnaook den Portu- ;
ÜadCJlmdaen hetfteene fort St. Joris

gelen in Gran Para, of de riviere der '
meefter maekte , zonder in lange , op

/\mazonen,voet genomen hebben.
i
het voornacmfte ooghwit van dezen

Nietalleen hebben weinige Portu- 1 Staet, eenige andere voortgangen te

gefen, om de redenen voornoemt , re ', doen.

weten , uit zucht en begeerte rot de 1
Uit de verfcheide maniere dan van

rijkdommen van Ooftindien, zich na ,
bcvolking,diebydeSpanjerts enl-'or.

Brafil willen begeven; maer het isi tugefenin W"eft-lndieg°ebruiktis, kan

ook zoo, dat eerft zcdeit weini- ooghfchijnlijk gezien worden, waer-

ge jaren eenige Portugefen van .aen- 1 omdeSpanjerts, na allen menfchclij-

zien aldaer hunne woonplaetfe heb- 1 kcnfchijnjaldaeronvcrwinnelijk, en

beo willen nemen : zoo dat noch ten! de Portugefen in Brafil by donzen
tijde van de verovering van de ftad '

hebben kunnen t'ondergebracht en o-

OHnda , des jaers zeftien hondert ne-

genen twintigh, doord'onzen, zelfs

d'aenzienelijkfte van de Portugefen,

verwonnen worden.

D'Ëngelfen en Franfcn hebben, in

het bevolken van de Karibife eilan-

zeer weinighuitgezondcrt, aldaer om
j

den, en het Noorder gedeelte van A-

hunne bedreve mifdaden ,; verzonden menka ,op de wijze der Spanjers, niet

en geplaetft waren.
[

verzuimigh geweeft : hoewel op d'ee-

Hetis noch onlangs voorden jong-

ften opftant gefchiet,dat,zoo wanneer

ne plactfe met minder verwoefting van
d'ingezetenen,alsopd'andere: en zijn

drie aenzienelijkc Portugefen in een by dat middel, binnen weinigh jaren,

fchuit van het Kc^iff" na deftad Olin-
i

aldaer zoo geveft en fterk geworden,

da voeren , door zekeren Portugees dat zy noch .voor inlantfe, noch voor

aen ccnen voornamen jodc gevraeght buitenlantfe macht meer beducht

zijnde, wat hem vandie zei ven doch- bleven.

te, of hy die niet voor eerlijke perzoo-
j

D'onzcn ten tcgendcelc hebben , na

ncnkende, en denJodc, diedaer voor de bemachtiging van Brafil,niet alleen

aenncmendcgcantwoort wiert: Even- gene van die vier natiën gevolght,

wel is het zeker, dat deze drie t'zamen met die nieuwe conqucftcn genera-

met meer als twee ooren hebben :,daer l'jktebevolkcn, en eens vooral zich

mede te kennen gevende , d'cen van 1
daer van te verzekeren : maer zy heb-

de drie beide : en d'anderen elk een
{

ben, dat erger is, in die lange jaren, die

ooremiften. 'zy daer van meefter waren, noch zoo

Uit het boven vcrhaclde blijkt
\

veel niet uitgewerkt en te wege gc-

klaerlijk : waerom Brafil zelf tot het braght, dat de twee hooft- en aflading-

jaer zeftien hondert negen en twintig, plaetfcn vang3ntlch NecrlantfchBra-

tocnd'onzendcftadOlindainnamcn, hl, het Rcgiff^ en Parayba, buiten

zoo arm van Portugcfc ingezetenen |krijghsbezccting , door vrye luiden

konden
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konden befchermt worden ,of in een gifte van Brafil, dat vanbelang is , ioo-

danighdoor vrachten, ongeldenen re-

cognieten, bezwaerr,dat de vrye inge-

zetenen van ons volk (die zich zoo
armelijk met alsde Portugeicn wiften

te behelpen^ zonder overgroote win-

den met beltaen konden, dicvande
zuiker , ten ware die onsemcen dier

zoogroote ftrekelantstwcc fuffifante

particiiljcre kolonren gcleght zijn, de-

welke nochtans daer vereifcht wier-

den : fchoon men deze conqueften

door kartelen engarnifoenen had wil-

len in onderdanigheit houden.

D'oorxaken , die de bevolking

van Brafil , door vrye Nederlan- göldc, niet konde komen:
ders , gcretardecrt en regen gehouden

j

Ten vijfden : De hooge prijs van dé

hebben, houdtmen de volgende te ' Negers heefr de vrye luiden onderge-

zijn.
:
houden, uit oorz^kc zy geen middel

F.erftelijk : Men heeft den meeftcn hadden , om die tor zoo dieren prijs ré

Brafil by Portugefen , nad'onzen Brafil ingcno- kopen , en de meeften,die dezelve ge-

nictbe- ^^^ hadden , by wege \anverdragh, kocht hadden, zijn dourdtfterf(e,üic
volkcij. hunne zuiker-molens laten behouden, in den jare zeftien honderteen en twee

methetzelverecht, alszydiete vore en vcertigh , onder de negers quamen
bezeren hadden: welk zoodamgh is, te woeden, gantfch bedorven gewor*

dat, buiten hun bewiUigingen verlof, den.

niemant vermag binnen derzelvcr pa-
1

Tenzeften: Men heeft den vryea

len, xich,nietope winkel te houden,
;

luiden geen of zeer kleine behulp ge-

\vacrom

crneren,^ecl minder eerige huizen re

bouwen, of landeryen, tut weidinge

van bceftenofplantagicn,aente flaen.

Dewijl nu meelt alle welgelegeplaet-

fen tot be\ ülkmg, als Serinhaim,Poju-

ka, Sr. Antonio , en meer andere, in

het gebiedt van den eenen of anderen

portugefen heer van een zuikcrmolcn

daen : en hen noch met bequame la.

dcryen,noch met Negros (waermee
in Brafil allen arbeit te lande gedacn
wort j tot een redelijken prijs of 1 p lan-

ge payen , byihnt gedaen , om dacc

mede te beginnen.

Die uit den dienft vandeKompag'-
nie vry wierden , konden aldaer,op

lagen, zoo moften d'onzen dicvryheiti hunneafrekeningen, gencgercdebeia-

cerft van hen koopenofzienteverkrij-
;
ling krijgen ,om het zelve geit tot koop

gen;waerinde Portugefen, uit afgunft
;
van negros of becftialenaen te leggen;

tot ons volk.zoekende de hunnen voor 'maer moflen die afrekeningen na het

d'onzen te begunftigen , zich menigh- Vaderlant zenden , om aldaer ontfan-

macl zeer wre veligh betoonden.
j

gen te worden , ufanders die, tot grote

Ten tweede : ivlen heeft de ver- Ichade, verkopen,

beurt gemaekte zuikermolens en lan- Daerentcgen had deStaet de vrye

deryen zon.leronderfchcit , zoo wcl luiden, tot vaerdiger en beter bevoU
aen Portugelen als aen Neerlandcrs

'
kingAan Neeerlants Brafil ,mcr eertij-

verkücht: waerdoor de Neerlandcrs tels, vrydommen,gunIl:en cngenotteri

te minder gclegcntheit hebben gehad,
{

van tollen moeten noodigcn, acnge-

om zich met zuikermolens en lande- zien het gevaer voor dezelve, ren aen-

fyen t'erneren. jzienvandeftropersen bofchlopersten

Ten derde : Men heeft de zuiker-
;

platten lande zeer groot , en de bevol-

molens en landeryen zoo ho gh aen king ,tot vermindermg van de gewo=
de Nederlanders verkochr, dat alle de nelijkegarnifoenen, en om de Portu-

genen^ die dezelve hadden acngefla- gefc ingezetenen in toom te houden,
gen, daer door bedorven wierden, hooghnoodigh was.

Wacr over niemant van h-^n , die ceni-
{

Geheel anders heeft de Spanjert ia
ge middelen had , zich daerna tot zui-i Amerika te werk gegaen ; want de
kermolens,partidos oflanderyen meer raet van Indien liet des jaers vijftien

heeft willen inlaten. hondert drieën zeftigh, door bevel des

Ten vierde : Men heeft alle inko- konings , een groote ordonnantie uit-

mcnde goederen : zoowel eetwaren, gaen, vvacr by aen eene patroon van
alshantwerken en bouwdoffen, tot de eene kolonie van dertigh huisgczin-

zuikermolens behoorende, en bezon- nen, behalve andere profijten en digni'

der de zuiker, het eenighftcgewin en teitenj Jie waerdighcit gegeven wortif

gg 2 da t
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dat hy en zijne nakomel ingen adel gc-

mackt worden, en den tijtel van hunne

kolonie voeren, en alle zoodanige

voorrechten eneeren genieten, alsd'e-

den eerden groote kargafocnen van

hunne mceftcrs bekomende > die gel-

den, diedaervan quamcn, veelmalen, ziet'pag.

vermits degrootehuishuuren, tot tim-

volgens de koltuimen van
delen en ridders van den rijke van ka- meren van huizen hefteden: waerdoor,

en naerdicn een ieder zocht zijn huis

volbouwt te hebben , om de huuren

daer van te trekken, metfelaers en tim-

merluiden, om een piftolet des daeghs

qualijk te krijgen waren. Maeralzoo
korts daer na de meeftcrs, geen verge-

noeging in de retouren bekomende,
ophielden van kargafoenen te zenden,

ftilicn,

Spanje, doen.

Wel waven onze luiden van de befte

en naeftgelegcnfte landcryen tot zui-

kerriet en plantagien , door het ver-

blijven van de meefte Portugcfen m
hunne zuikermolens en fazcndas, ver-

fteken en ontzet ;maer dies niettcgen-

ftaende zou de begeerte van adel en en , met het oprechten van het beftant

tytelen , en de hope van met der tijt
j

van Portugael, geen prijzen meersen

noch goede profijten t'erlangen , hen

gcnocghzaem aengevoert en aenge

quamen , zoo quam daer door het fpil-

len van penningen door het knjghs- en

dreven hebben ,om , in het ftuk van be- bootsvolk in de herbergen, ten mec-

volking, iet voor te nemen: (naerdien
|

ftendcele op te houden , naerdien een

de gantfche kapitanie wn Seregippo
\

ieder zich met zijnkoftgelt moft be-

delRey^ een groot gedeelte van Rio helpen. Dienvolgens nam ook alle ne-

St. FrancukOfRio S(. Miehiel,dc wijt-
j

ring van dagh tot dagh af: waer door

ftrekkende velden van Uhuaauy de geichiede,dat,in plaetfe van aenwas

t^Iagoas, en meer afgeicge landen, en
j

van vrye luiden, veele , voor d'opgere-

inzonderheit het vruchtbaer Terra ze muiteryen en opftant, om dat zy

Nova in de Matta , als onbewoont , i nier zagen aen de koft re geraken , we-

voor hen ope ftonden , fchoon de mee-
j

der na het Vaderlant vertrokken, Het

ftc, om tot zuike rmolens te dienen, te
j

welkcindelijkvoordezcnSraer, gelijk

verre van de hant lagen) indien zy daer ook gefchiet is,qualijk moft uitvallen,

toe, door den Scaet ,bybekentmaking Gelijk deze Staet het ftuk van de

aenleidinge «rehad hadden. Maer,in koloniën, (alsuithetbovenverhaelde

plaetfe van mctbyzondere beneficien |klarelijkblijkt)nietbehooielijkinacht

cngenorten de koloniën te bevorde- genomen heeft, tot verzekering van

ren , en haer cenen tijt lang, zonder NeerlantsBrafil,alzoofchijntdieook

afperzing van fchartinge en bezwa- niet genoeghzaem, om het door fterk-

ringe van andere laften te laten zit
i
ten en krijghsbezettingen te houden,

ten, zoo heeft deze Staet datelijk, gey verf en gewaekt te hebben,

na het bemachtigen van Brafil, op| In herbegin van'tjaerzefticn hon-

profijten aengeleidt , niet alleenlijk dert een en vecrtigh, maekte Graef

de verbeurrgemaekte zuiker-molens

der Portugel'en ten dicrfte verko

Mauritsftaet, dat tot bezetting van de

forten en plaetfen in Brafil (^de Ma^

pende; maer hebben ook, in plaetfe n«^4« daer niet onder begrepen^

van de kolomen eenen tijt lang on-

bezwaert te laten , zoodanige recogni-

tien, vruchten emmpofitien op alle in

en uitkomende waren geftclc, dat de

vrye luiden mer hunnen arbeit ten plat-

ten lande niet konden behouden blij-

ven, Waer door gtfchiet is, dat zeer

weinige zich na buiten tot den landt-

bouw begaven: maer zich meeft alle

op her Rcciffbleven onthouden: daer

volgens eenelijfte, waer in hetgarni-

foen van ieder plaetfe uitgedrukt ftont,

om de Portugefcn in ondcrdanigheic

te houden, zeven duizent en zes en zc-

ventigh foldaten vereifcht wierden,

en by dat getal alle zuikermolens , ge-

huchten en paften noch gantfch onbe-

zet bleven : waer door de quaet willige

inwoonders den wegh open hadden,

om , onder fchijn van hunnen gods-

met den eerften groot geit te verdienen dienft t'oefenen , zonder zwarigheic

was: eensdeels uit oorzake het dejbydenanderenrekomen,enhiin voor-

hooftphetfe van N'eerlants Brafil was,' nemen, tot nadeel van dezen Staet,

aKvaer grote verkeering van volk was: i met den anderen gezamentlijk tefme-

cn ten andere, dewijl de faktoors in, den. En , als men al de bewaring van
'

hec
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hetRc^iff cnMaurirs-ftad den vryen

luiden aenbevolen liet, en het garni-

foen van daer en eenige plactfen qiram

te lichten , om in het velt te gebruiken,

zoo züuden'er alrijt , volgens die hjftc,

dneduizent vier honderten zesfolda-

ten tot bezetting hebben moeten zijn:

waer van niet een man in het velt kon
gebru'kt worden.

Dan in plaetfe van dit bericht van

Graef Maiiritsaentc nemen, en zich

daer nateregelcren en fchikken , zoo
heeffdczeScaet, te zeer betrouwende

hetopgerecht verdragh van dentien-

jangen ftilftant met Portugael , om de

onkoften te fparen, den Hoogcn Ra-
den van Braiil orde overgezonden,

om,tor bezetting van Ncerlants Brafil,

van Seregippo del Rey af tot Marin-

han toe ( het welk midierwijle door

onze wapenen des jaers 1 64.4.,bem igh-

tii^hr was3 alleenlijk te behouden ach-

ticn kompanjien, ieder van hondert

vijftigh l-oppc^Q ; begeerende dat de

kompanjien tot dar getal gereduceerr

en d'overige officieren gereformeert

zouden worden.

De Ho jge Riden ziende, dat zoo
kenncliikf- misflitih, by onzen Sraet

mee zoudinige verzwakking van de

ga nifoenen , begaen wierde , heb-

ban de kompinjien alleenlijk tot

het geval van zeven en twinrigh gere-

duvcert, rt)t nader orde. Ondertuf-i

fchen waerfchoiiwendedcn Sraet, van
j

deooghfchijnelijke gebaren, waer in
j

men, by mindere bezetting, zoude'

m gen komen te vei vallen.

Fn dewijl met d'a nfligen op An-

N T- R E I Z E. ^19

met het opgerecht traftact voornoemt
voorzien was,^ men heeft daer te-

gen weinigh remedie en middel geftelti

zoo dat men eindelijk met den flagh

gewaerfchouwt geworden is.

Men was daer en boven , om het

gjla, S.ThoméendeMannhan, wel

kc plaetlèn (^na dier verovering^ niet

krijghsvolknioftenbczrtenbefchermt

worden , en , m''t hef ontflaen van de

fol Jaren, (dic, lang boven hunnen ver-

banden tijtgedient he">bende, met op
te houden waren , tot welker vervul-

ling gene recreuten van dezen ftaet

gezonJen wie-^den,) het krijghsvolk

d ipper afnam , zoo heeft de hooge re-

geering van Brafil zulx zeer cmftehjk

onzen Staet van tijt tor tijt vertoont.

Macf'tzydanomdezwarelaflen van
j

drcighden naden vyanr over tegacn!

overzending van nieu krijghsvolk te
j

Ondertuflchen liepen, na mijnver-

vermijden, of dat die zich verzekert trekuir Brafil,de zaken der WeHindi-
fchc Maetfchappy aldacr hoc langer

hoe meer ten achreren : dewelke des

platte lant in onderdanigheit te hou-
den :Cuit wiens vruchten het verval

van noodipe kofltn raoftc gevonden
worden,^ by gebrek van genoegzame
bevolking, noch genootzaekt, op af
en ongelege fJlaetfen garnifoenen te

moeren houden , die te water geen by-

ftant konden gedaen worden, en dien-

volgens , wanneer de oproerige Portu-

gefen, yereenight met die van de Ba*
hia, meefter in het velt waren, ten ein-

de van lijftoght, in hunne handen mof-
ten vervallen. Zoodanige afge'cge

plaerlen waren Rio St.Fran^ükoy de
K^lagoaSi 'HortoKalvo, Huna,Sertn-
haim^ T^ojukayS. vylntoniOy Moriheka^
.^^ïr^ya, en de ftad Paravha, die alle,

opw lerts de riviere leggende , de toe-

gang te water kon afgefncdcn worden.
Dies alle de krij hsbezeitingen , die

2; ^ -g--

men niet tijdelijk genoegh kon lich- 144. Q-f,

ten, door gebrek van lijftoght, zich

hebben moeien overgeven. Dit kon
de^ te lichter geichieden , om dat men
in dat warme klimaef geen vleefch

noch fpek op voorract kan opdoen , en
uit het Vaderlant met ais zeer bezwa-
relijk , de noodige lijftcght voor alle

garnifoenen kon gezonden worden;
waerdoor diere minder hebben kun-
nen uithouden. En ten ware het Re-
§«ft , itamarika, de forten van Paraiba

en Kio Grande,de zee ope gehad had-
den : (waer door men zich met vilch,

zoo tot toefpijze , als in plaetfe van
broot.heeft moeten behelpenj alle die

plactfen waren al lang verloren ge-

weeft Ja het quam noch zoo fcherp

by,datmen herlaeftebrootin demont
had , toen de twee eerfte fchepen , de ^'^^ P^|-

Valk en Elizabeth, met fekocrs aen-
'^^' '^

quamen.

Ook moft men den burgers,vrouwen
en kinderen, het broot onthouden, om
den foldaten te geven , die anders

hielJ , dat de Portugefe ingezetenen

,

zonder byftant van Portugael , niets

zouden derven bcftaen, (waer tegen Jaers zeftien hondert vier en vijftigh

gg 3 alle
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alle ftcrkten en plactfèn quijt raekrc.

De Porriigcfen begonnen het Kcfiff

in \Vincermaenr,des jacrszellien hon-

dertdnecn vijfcighte water, met zef-

figh fchepcn, en te lande met een rterk

heir, re belegeren : dies de Hoogc
Raden , als de prefidenc Schooncn-

biirgh , Haex , en veldov^erfte Sch >p

zoo door gebrek van Icvensmidde-
' len en krijghs behoeften , als door on-

willigheitdes knjghsvolk tot vechten,

gedwongen wierden het Kegiff . mcr

D'Algemeene Staren maekren na.

derhant; op voorflagh van den Portu-

gefen gezant in '$> Gravcnhage , des
jaers zeilicn hondert een en zeftigh,

den zcften van üoghftmacnr , een
verdragh van Vrede met de Kroone
van Portugael : wacr van de voor-

naemftc beding- punten de volgende
waren.

De Portugefe Kroone zou hcbbca
aen dezen Sraetuit te kccren tathen-

tigh tonnen gous ,'tzy in gereden

alie omleggende (lerkten, in handen ge'de,of .nzu.ker, tabaken zout, of

der Portugefen ovcrte leveren.
j

uirden tol ,dicindc Portugefe havc-

Maer met wel geviel den Bewinr- : nen gevordert wiert.

hebbers dit verlies vanher Re^ift', en
|

De veroverde plaeffen zouden in

leiden die de fchult op gemelde Ht^ge bezit der gentnbiijven, die dezelve

Raden : alsdie te licht zulk een ftevke
,
bezaten.

plaetfeaen den vyant hadden o>'erge- Den Nederlanders wiert den vrycn

geven : waerom zy ook , door laft van ' handel op Portugael , en op de plaet-

de Staten van HollantenZeeUnt, in fen engeweflenin ".frikaenBrafiKdic

hunne huizen eenen njt lang , m vcrze
\
onder Portugatl behourcn.toegeftaen:

kering genomen , en met krijghsvolk mer beding van gene hoogertoi'en te

bevvaert: doch eindejijk weer ontfla- 1
b tilen, als de i'ortugeftn zelfs g«-

gen wierden
|
ven.

Sedert bleef Brafil in volkome be-
1

zit van Portugael.
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JoAn Nieuhofs

ZEE en LANT

door verfcheideGeweften van

OOSTINDIEN,

veele zeltza?.me en wonderlijke voorvallen
en gefchiedeniffcn.

Beneffens

Een befchrijving van lantfchappcn,fteden,dieren,gewaffcii

draghtcn, zeden en godsdicnft der inwoondcrs

;

En inzonderheit

ten wijtloopig vcrhael der Stad

BATAVIA,
ViTciert doorgaens met verfcheide Koofere Tlaten.

fx^M STE RD A M,

Voor deWeduwe van Jacob van Msür», op de Keizers-gracht. i$8 2.



De Sclirijvcr /o.m T^teuhof ^ op de Stad Batavia en

de omleggende hooven en landeryen.

, E welvacrt hcefr den weg nae't ooften uitgevonden

,

End'ongcbaendczeehaer rdiatten roe vcrnoud.

I

Zy veilt haerwacraietwinft op wiflc vafte gronden,

En heeft BATAVIA dus heerlijk opgebout.

Hier zien wy n^etvermackeenluftigelantsdouwe,

^ _

I Beplant met gulden ooft en vruchten veclderley

,

En tuynen zo7der tal en «ercke knigs gebouwen

,

En Hofllccn in de fchieu van'c lo< jtrijk boom gcway.

Debronnen fpringen hier uahoogh getopte bergen,

En daden met gemack zoetvlocyend na beneên

,

Enfchijnen'tknrtaUijninklaerigheittetergen,

Fn (Iroomen door de ftadc en om de velten heen.

Nac't Noorden bromt de zee met zoo veel zee kafl-eelen

Gelaeden met de vrucht van'teeuwigh vree verbont.

Dacr zietmen in ' t verfchiet de Water-Nymphies fpeelen

,

En dobbren op de zee tot acn den honzond

Laet s'weerelts hooft ftad vry op haer aeloutheit praelen

,

Entrotzenopdepraelenpronkvan'f Koomfe hof.

Een ander irngh haer ftcrkte en ftrijr bacrheit verhaelen

,

En kroonen h ler bedrijfmet ruifchen: lauwer-lof.

Ickftel BATAVIA, de ftad der Batavieren,

Veerboovenandreüeên. Hiervint men'raltcmael

"Wat landen vruchcbaer maekt en ftceden kan vergieren

,

Met eeuwighdurent lofen heil uit b'heemels zaal.

y. Nieuhof.

SONNET
Aen den Heer

JOAN KIEUHOF
Op fijn Reis Befchrij ving, en vertrek van Batavia,

na 't Vaderland.

E/eerJe Nieuhof, die in V Noorden en in V Zuiden,

In 't Oojieny tn het fVtfi, door 'tgantftWo dds rond^

Naeukeurig ondirfothtigeluckig onder voud

^^ Alwatter wonderfchynt voor wonder keurige lujdcn :

'fjg Die 'tfeltfaemjim denAettvan menfchenMejioi^krüiden^

Geftalt van Heemel, Zee en teerde hebt terfUnd

V Nieuwsgierig vaderland bekent gemaeki met mond

En 'taiy en daer mee nog zijt beefig tot op huydeny

Verlaet gy nu de Stadt^ ^i^gy doorfchnft en dicht

Soo heerlijk fielt ten toon^foo knnjiig brengt in '/ licht ?

JVilt gy dit fchoone Landnu i'eenemael verlaeten ?

Soo mift Batavia de Bloem der Schrijversvan

Haer Lof^ en Amfiel-fladt bekomt een Nieuhofdan^

Wiens bloem en kleur engeurgants Neditlandfalbaeten.

P. Ketting. iSjo,
in Batavia.



op de Stad Batavia , op *t eyland
grootJava^ kunftig af-geteekend,

en geleerdelijk befchreeven :

DOOR

Unft-wijfe Schri)vcr,die de Pen vocrd aU 't Perceel

,

Papp;er,en Parkcmenr,als'tglad gefi^ha-fd Panneel:

Die Inkt , en Potloot is, infiêevan hcld're verven-,

Dic kunftig, fclf Natuur, en Kunft, met haergctooy,

Weet uyt te beelden , in haaraldermooyfte mooy

:

UwSchrjf.uw • cyken-kun(t, ralingcen[tervcn,ftervcn.

Soo hebt gy eertijds , met een vlngge Pen, en Hand

,

Her machtig China ("door den grooten Cham ontmand^
l>laMeeven afgebeeld, geteykend,en befchreeven:

Soodanig, d^th- took gelcerdhey^l h.cfr behaagd:

En* laai kun, daify 't aan de tongen overdtjagd;

Sy falu, Tijm, en PaUr.,en Mirh,en Lauw'rengeeven.

Soo beeld gy N.teuhofv\M.t\\zin\.tw\^-Bataviay

Aan Surid..'i oudefuom , voor 'toog^ van |acatra,

]n vüUtn luyfttraP, en maakt haar naam Roem-ruchrig.

Aiaar, ondertüfTcl.enjWijldat gy haur glans vertoond,

Haar oude Vaaders met Lauw rier,tn Palm bekroo id:

Kroonflgyufclf, en blijft onilerfl.jk, en doorluchtig.

HierfpeelddeDichr-kun(>,met,enSchr.jf, en 1 eyken kunft:

Hierteeld de weetenfchap twee Dochters, Nijd en ^u ft:

Hiervoed wel fpreekcndheyd haar eygen Hchte-Knd'ien.

Befchreeven Waarheyt , is des Menfchen Leevens licht: -

Dar alleeeuwen, naekt vertoond, aan elks gefichf -,

Schoon, dat het v,ilfcheyd, met bedrog, door lift, wil hind'ren.

Gy Nieu.hof, wankeldniet: gy hebteen Staa'e moed :

Gy ftüot, en 'reed en trapt dat bchnk-diermttde voet,

Gy WieddatQn-kruyd uyt de Akkertnvan A^/^a-^ö/^.

G) planr,enqueektdajr in,ecnon-veTWelkbaarKruyd:

Daralri)dgrocyd,en bloeyd, en vruchten geeft, en fpruyd.

Enfal den planrerftaagh begroeten, meteen nieuw Lof.

Bafavta, ton jong, foo tcedcr in begin ,

Soo wonderlijk geveft, foo vaardig, foo gefwin,

Bravterd de fteeden , die W oem-ruchtbaar zijn , door oudheydj

Sy falu, die haar kruyntenfteylcn Top punt heft,

Een Penk-beeld Rechten, dat haar hougte over treft:

Daar fy geplaat ft is , door der Batavieren ftout hey d.

BatnvUdemi^.vanH'tjn^ Jacor SrEiNnAM.
maand, 1670. nochvafter.

* Sijne Befchrijvine , en uyt-beelding van China, is overeclêt ir» de L.itijnfche Taal
:
door den sclecrdcB

Glorgiiti Htjtiim ! wijle hoogh- lecr-meeftet der gcfchiedcniflen. in de hooge Sthoel dor Stad Ie) den.



op het Naeuwkeurigh befchrijven

en Teykenen van de Stad Batavia,

op 't Eyland Java, in 't Konink-
rijk van Jacatra.

Door den Fd.

yOJN NIEUHOF.
\
Ie een ijts der Chinefenjiaet volkomen bracht in '/ licht ,

En meeti'g defi ig dinggaf luyjier doorjijn dicht ,

Deesfielt ons hier voor 't oogh het hooft van éidefledeni
' Die in het Ocfier-landt^ der Batavtren led(n ,

Met moet en metgewelt^ i^ij'yt van TJommagon
En 't moedig Brufe f^o/ky leboirjuen eer ft begon.

T)it koliehjk debouw, dat fiet ghy hier ontleeden
' 'Door N icuhüf, die hier toont met vaflgegronde reeden »

Van waer dit Jacatra eerfiojtiam^ en hoe ^tging voort.

En hoe Batavia, geliichi door bloet en muort ,
**

Nu heeden Ug: en fronktjoo heerlijk en verheevenj

Datfietgy hierfooneigeteykent enbefchreeven.

Hy raekt nieifhgts defchors^maertreetdoorjieegenftraett

En wont ons al 'i Gebouzzfy dat ergens aerdigjtaet.

^e Kerk, het Fort, 7 Stad- huis, Rievier, en '/ htiys der Weefen^

EnbuytenTüyn en Hoj ewsjat ftaet uytgeleejen.

'Dit 's Ntetthofmet genoegh te toonen hetgebouw.

Alaer deefe fchrandre Heer almeerderfaeken 'viouw;

Op dit een Nieuil'elmgfich niet en mocht btgceven

loi iets^ datfchaedelijk ts. Siet hier dan vlat k nae V leeven

IVit fruytywat h uyty wat blaen, is dienfttg nut engoet

Tot Spif s en tot vermaak : wat bitter fntir offoei.

Wat y^gfly Fifch of Fee, men [onder[chroom mach etteiC

En o k het Zet-gewas en is hier niet vergeeten.

Wat tot de keuken hoort oftot óe Medicijn,

O fwat voor drank men drinkt, in flaets van bier ofwijH,

Hy o iet vtrhaelen voort veel doen envreemdefeeden^

Dat hier in f'-joanggaet ofwtt'g wortgeleeden.

Sift hir Neusgterig Folk, die dickwils hebt een lufl

In^t kcfèn van wat raers, enwenjl een vreemde kuji

Als naturel teften-, maerfchricktvoor d'hooge baaren

En door de wotfte Zee (oo lang tijt te vaeren.

Komt hier en leeft dit B ek, hier vtntgy goedeflof^

Tol voeding van u luften ^rijs van Nieuwen-hof.

i

1
Ven ii.v/tn LoMKmaent

lij i*

Amico fuo pofuJt non ut voluit, fcd ut

potuit inregerrirnustuus

Zacharjas Kaheikch.

4



Nieuhofs
vertrek

mOoft-
indien.

JOHAN N1EUHOFS5
Gedenkweerdige

ZEE en LANT-REIZE
na en door

OOSTINDIE
A ikmy dan gelijk ver-

haeltis,inmijnvader-

lant eenigen tijt had op
gehouden , wcrtikda-

ghelix meeren meer

met begeerte en drift

ontftekcjom ook de geweften vanOoft-

indienaentedoencn te bezightigcn.

Dies trok ik van daer weer na de ftad

Amfterdam , om my tot de reize na

Ooftindicn te vcrvaerdigcn : gelijk ik

my ook , na verloop van ecnigc wei-

nige weken, op het fchip,het Kalf, dcr-

wacrts begaf, in gezelfchap van noch

vier andere fchepen : te weten , de Vre-

de : het Lam , de vergulde Drack en

Nacrden. Ons fchip, het Kalf, was met

34 ftukkcn gefchuts gcmonteert , en de

Schipper Kornclis Juft geheten.

Wanneer deze fchepen van alle noot-

wcndige behoeften verzien waercn,

liepen wy dcndriecntwintighftcn van

oogftmant, des jacrszeftien honderc

drie en vyfcigh , na genomen affchcit

van deE. Ed. Hcercn Bewinthebbers,

uithetTcflcl in zee, om achter Yflant

om te zeilen} uit oorzake wy, om zeke-

re gcwightigc reden, door de Hoofden
voorby lingclant niet moghten varen.

Den vier en twintighften was de koers

Noordc ten Weftc, op 54 graden en

56minuiten. Des avonts worpen wy
grontop 13, en des nachts op 17 vade-

men zant gront.

Denxf was de koers alsvoore: de
hooghtc 5-5 graden 59 minuiten, en
vvcrt grontop 23 vaden geworpen.

Aldus zeilden wy tot den negen en

twintigftcn , op de hooghte van 5 8 gra-

den, 24. minuiten. De koerswas noordt

iioordt-ooft , met een topzeils koelte.

Den dertighftcn zagen wy met den

dagcraet Hitlant, leggende op dehock
vanSchotlant,omtrent 6 mylen vanons.

Des middaghs bevonden wy ons op

5

de hooghtc van 60 graden ,3minuitenj

en op de lengte van 18 gr. en 49 min.

Den cerften van Herftsmant had

men dehooghftevan 62 graden, 40 mi-

nuiten , en de lengte van 1 9 graden en 2,

minuiten , met een ftyve koelte en her-

den voortgang. Wy gingen toen zuid

weft ten wefte aen , achter Hitlant cm,
en tuflchen de Fairoofe eilanden en

Hitlant deur.

Den vierden ontftont een hert en
buyigh weder : waer door wy de fche-

pen,hetLam en N aerden, vermiflen en

j

uit het gezight verloren. Wy hadden
dehooghte van 60 graden en 1 1 minui

,

ten , en behielden den vorigcn koers j

doch moften van weegen het hert weer

de zeilen innemen.

I

Des volgenden daeghs was het weer
wat bedaert. Dies wy toen de marszcils Eilmt

weder by zetten: en baddendesmid- Küdi.

daghs de hooghte van 5 9 graden, en

het eilant Kilda , beweften Schotlanc

gelegen , zuidweftwaerts omtrent zes

mylenvanons. Aldus vervorderen wy
onze reize tot den dertienden , en meell

I

met herden wint : als wanneer onze
fokke maft, door het verheffen van een

fterken ftorm , aen ftukken brak.

Derhalve v/y het met een zeil moftcn

laten dryven.

Des middaghs hadden wy de hoogh-

te vaa 5'o graden , en i minuit. Des an-

deren daeghswert de fokke maft weer

klaer gemaekt : hoewel het buyigh

weer noch aenhield; zoo dat men de
zeilen wederom moft innemen, en het

met een zeil laten dryven.

Den zeventienden wert de hooghte
van 46 graden en 27 minuiten geno-

men. Toen ontftont weer een gewel-
dige herde ftorm , die alle de zeilen

fchacloos en reddeloos maek re, en ons

van al ons gezelfchap deed afrakcnen

alleen zwerven,

A Den
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Den negentienden zagen vvy van ver-

re twee zeilen , welke en wy giften het

Lam , een van onze andere fchepen, te

zijn: gelijk vvy naderhant ook bevon-

den.

Den twintigften was'er een ftyve

koelte j de koers zuitwcft, endehoogh-

te van 4,3 graden, en 3c minuiten.

Toen ontdekte haer de kaep Finis Terre

(datiseindederaerde,^ de uitftekende

lioek van Spanje, die wy giften omtrent

vyfmylen van ons te zijn.

Des avonts quam het fchip het Lam
by ons, dat volgens beright van den

Schipper en zijn volk, in de voorleden

ftorm van het fchip de Vrede afgeraekt

was, zijn grote ftenge en maft quyt

geworden was , en zeilen wegh gewacit

waeren: dies volgens was het flecht met

hem geftelt.

Wy hadden doorgans een ftyve koel-

te , met goeden voortgang, tot den der-

tigften : als wanneer wy ons op de

hoogte van 30 graden en 20 minuiten

bevonden, en hadden het lant van

Afrika zuid zuid-wcftwaerts omtrent

vyf mylen van ons , metonbeftendige

wint.

Den tweden van Wynmant was de

wint en koers als vooren.Wy waren toen

op 28 graden en 5 i minuiten , en op de

lengrevan ^7 graden,en zeilden nevens

het Ka larifch eilant Lanctr otta , langs

den wal hene , en lieten het aen ftuer-

boort leggen. Men zagh een zeilj maer

kon het niet verpreien.

Des anderen daeghs waren wy ne-

vens het eilant ïretevanture of Forte-

rentimi, en hadden het des middags

noord- ooft ten n oorde omtrent tien

mylen van ons,op de noorder brete van

27 graden 45 minuiten. "Wy xeilden

alzootuftchen de Kanarifthe eilanden

deur , en waren dien dagh veertigh

m>len gevordert.

Den zevenden zeilden wy met een

doorgaenden noord- oofte wint in dit

ctmael dcrtigh mylen, en waren op 19

graden 14, minuiten. Des avonts wiert

op veertien vadem gront geworpen jal-

waer een Vinkje op ons fchip quam
zitten: niet tegenftaende wy over de

hondcrt mylen van lant waren.

Den negenden waeren wy op 17
graden 4,1 mmiiiten -, en zagen des

avonts lant , wcft zuidt- weft van ons

,

engingen des nachts met kleine zeilen

dryven.

E E R D I G E,

Den tienden, in den daegheract, had-

men het eilant S. Vincent, een van de ^''^"^

Zoute eilanden, vyf mylen zuid- weft- cent.

'

waerts van ons.De koers was zuidwcft-

waerts tot tuflchen het eilant voor-

noemt en dat van S.Antoni. Desmid-
daghs wert het anker in de bay van S.

Vincent op vier vadem zant gront ge-

worpen. Wy haelden den zeiven dagh
noch een boot met verfch water , en
bragten zeven bokken aen boort.

Ik ging met onze boot na het eilant

S. Antony , om ververfching te halen

:

maer quamledig en bedrogen weerom.
Den vyftienden kregen wy tien

Schilpadden : en die van het fchip de

Draek ook tien,dat een goede verver-

fching was.

Den achticnden gingh ik meteenige

van ons fchip na den Commandeur
van S. Vincent, die ons vriendelijk ont-

fing en wel onthaelde , en gaf ons ieder

|een ezel, om weer na de haven tery-

den.

Wy vingen een grote menightevan
vifch.

Den twintigften gingen wy met ver-

fcheide krameryen na het eilant van
S. Vincent, en ruilden daer tegen vele

ververfchmgen , als oranjeappels , li-

moenen, bakovens , en pompoe-
nen.

Ten zelven dagh wert noch al veel

vifch gevangen : en quam her oorlogh

fchip de Roos , dat na Brazil gefchikc

was, in de haven by ons ten anker.

d'Oude Wiltfchut , commandeur
van de krygsluiden, quam my aen

boort bezo<^ ken , en was verwondert
van ons hier te vinden.

Na men van alles, zoo veel doen-
lijk viel , verzien was, vcrvacrdighdcn

wy ons weer tot den zeetoght : dan
konden voor desanderen daeghs, den
vyf en twintigften, door belet van
weer en wint ,niet uitkomen.

Het eilant S. Vincent is omtrent vyf
raylen in c ronde groot , en doorgaens

met rotzen bezet , daer niet als mager
gras op groeit, tot voetfel voor de wil-

de bokken.

Het eilant wort beftiert dooreen gou-

verneurofopperhooft, van wegende
Portugefen, dic een Mulaet was , dat is

een.die van een blanke vader,en zwarte

moeder geboren is, en deze eilanden al

ecnige jaren geregeert had. Zyne on-

derza-
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'derzaten zyn Negers en Zwarten , die

derwaerts uit verfcheide geweften ge-

zonden waren , om bokken te vangen,

die zy om de vellen alleen dooden , en

dezelve na Portugael overzenden.want

al het vlcefch daer van kan by hen

niet vertiert worden.

Zy leven zonder vrouwvolk, zeer zo-

ber , en niet vermakelijk.Zy halen bene-

den aenden hooghften bergh, die gedu-

righ met wolken bedekt is , dat van den

dauw door goten naomlaegh lekt, hun

water in zakken vanbokke vellen ge-

maekt. Al het ander water is'er brak en

zalpeterigh , en dienvolgens onbe-

quaem om te drinken, dan by gebrek

van beter.

De Gouverneur had zyne wooningh

aen d'andcrc zyde van 't geberghte,
i

dicht by de zeekant, omtrent drie uuren

van dchaven. Zijn Hovelings hutjes

wacrcn met fchilden van fchilpaddenj

bedekt, en ftonden rontom in verfchei-

den klein geboomte , om haer tegen de

hitte der zonne te over fchaduwen

.

Ik ging met cenige van onsfcheeps

volk, om op den hooghften bergh te

klimmen , en het lant te doorzien j hoe-

wel mijn grfclfchaphetten halven we-

gen liet ftcken j maerik klauterde meÊ

groote moeite tot boven op den top:

daer ik mijn hoet, door het fel waeien

van de wint, quyr rackte. Men kan van

den top het geheel eilant overzien , en

hoe het rontom met de zee befpoelt

wort.

De bergh is zoo fteil , en hoogh , daC

men, van wegen de yflei jke fteile hoog-

te,niet als op den buik leggende daer af

durft xien.

Deinwoondersverhalcn,hocwcl zeer

belaggelijk, dat een Konings dochter

op dezen bergh zou gebannen zijn, die

daerop in een flang verandert wert , en

zoo lang moet blyven , rot ter

tijt toe een van koninglijken bloede

daer op komt: dan zal zy weer veran-

dert , en tot haere voörigegeftalte kee-

ren en verloft worden.

In het afkomen zag ik honderden van

kraeien by malkanderen , en ging mee

mijn gezelfchap, dat my ten hah en wc-

gegew3chthad,derwaerfsomtczien.

Wy bevonden, dat een groorc fchil-

lepad op den lugh gevallen was, dien

de kraeien zoo levendigli onder had-

A 2 den
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den en begonnen te ecten. \Vymaek-| Den zesentwintigftcn zagen wyllha

ten onder de beek !os , en haclden'er |

Blanko , of Witten eilant , alzooge-

overdcdriehonderteyerenuitjdieeen I
noemt om zijne witheit van kleur; en

vaii onze macts in zijne onderbroek is het uit tcrfteeüant.

knoopte, om ftruifvan te bakken. Het "VYy hadden in 't ecrfte een goeden

vleefch wert voor de zieken fchcep ge-

haclt.

Het eüant S. Anronis leit drie uuren

van S. Vincent, en recht daer tegen

over.

voortgang ; maer kregen daerna ftilre:

en deden dien nacht en dagh niet an-

ders als dryven.

Des anderen daeghs ontftont een

ftyve koelte, op de hooghte van 14

Ae n de voet van de hooge punt , der graden 1 6 minuiten.

coflhoek van dit eilant, is eenSantbay,! Des morgens wert hef lant omtrent

voor kleine vaerruigenjopPortugeefch

genoemt El Pracuden Siniao : al waer

omtrent derrigh hutjes ftaen : daer ee-

nige Negers en Tortiigefcn in woo-
ncn , die niet ten befte hebben, als eeni-

ge vruchten.

tienmylen van onsgezien.

Den derden van Slaghtmacnt vor-

derden wy, van wegc de (lilte, metzei-

len nier meer als omtrent drie mylen

,

en waren op de hooghte van 8 graden

II minuiten. Des avonts vertoonde

Dit eüant is ook doorgiens vol hooge
,

haer een hcos omtrent anderhalve mvlc

en kaele klippen. Voorhcnewarcn'cr !
van ons: het welk vrcemt om te zien

zeer weinigh vruchten: macr nu was: waer van te vooren in deBrafi-

groeien'er,door vlyt enarbeytder 'Por-

tugcfen^ velerleie vruchten , die aldaer

weligh tieren

liacn fcIie reize gelproken is.

Wy gingen dus langzaem voort tot

den achticnden, zender eenig ver-

De W'yngert draeghter twee mael :

hael wacrdig,en waren op de hooghte

dcsjaers : desgelijx meer andere vruch- 1
van 5 graden, en door de hollen zee

ten M :n hcefter verlcheiden en velerlei veelmeer om de Ooft gedreven , als .^y

gcvogclt , maer inzondcrhcit is het lant

vol wilde bokken.

Het wafler op den middagh zoo ge

girten.

Tot aen den eerften van Winter»
maent was het meeft ftilte en flappc

weldigh heet, datraen naulix daer her- 1

koe!re:wat r over wyveeltijts des daegs

den kon. niet meer als dr e, vier oFzes mijlen

Toen wy hierecrftaenquamcn, lie- 1
vocrrzeilden , zonder enige verande-

ten de inwoonders ons met toe ver-

verfching te halen , maer nadcrhant

onthaelden zy ons vriendelijk , en

broghten ons 2.00 vele vruchten , dis wy
begeerden.

Het brant'cr allenthal ve zeer vreeze-

ring, en hadden de hooghte van 2 gra-

den 15^ minuiten.

Den achten des morgens pafleerden

wyde Linie ? en waeren daeghs daer

aen op 50 minuiten zuiderbretc,en op
de lengte van 2,^7, graden lOminuiten,

vacrtui^h behouden.

Zoute Deze eilanden zi)ntien in 't getal en
eilanden, werden gemeenlijk de Zoute eilanden

gf n. )cmt , van wege de meenighte en

ovcrvloetvan Zout , dat aldaer van zelf

voorkomt en \ alt. Zy leggen omtrent

hondert en zcftigh mylen van de kufte

van Afrika.

Zy zijn allereerft door de Portugefen

op her jjer vyfcienhondert en tweeen

zcvcntigh gev< mdeuj van wien zy noch

veel bewoont worden.

Wy gingen dan weer ten 7,clven da-

lijkaenftrant; diesmcnzcer vcrzich- i

Toen beliep ons een hcrde ïravadoof
tigh te werk gaea moet, wil men zijn ftormbui uu denOoftcmct regen , en

fterken wint: waer door de voor mars-
zeils fchootbrak.

Des middaghs warenwyopdezui-
derbretevan i graeten ; 7 minuiten.

Men ziet hier dikwils zeer kleine

wolken , die in 't kort heel groot en
zwart worden: een teken dat zy van

om hoogh Ibhiclijk neerzakken , en al-

zoo een geweldige wint maken.

Wy hadden deze ganfche maent j

doorgaens goede wint, en voortgang,

zonder by zondere verandering,en wa
ren op 53 graden, en f2 minuiten,

ghe , den zes en iwintighflen , ^czeil ' zuidcr brete, en op delengtevan 358
met een noord-ooftc wintentopzeils

1
graden, en 36 minuiten gekomen,

koelte , en waeren dien dagh op 1 5 gra- 1 Men bevond des zonsondergang 1

4

denen 11 minuiten. gra-
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graden 5 minnuten, N. O.
Door het lang talmen, en zemme-

ien begon de fcheurbuik onder ons volk
t ontltaen en woeden : en ook het water

te verminderen.

Den eerften van Loumant hadmen
topzeils koelte , ende hooghte van 34
graden 58 minuiren , mee harden

voortgang , en waren een ftreke van 39
mylengezeilc.

Den derden hadden wy de hooghte

van 35- graden, en 38 minuiren ; en

6

graden, en 29 minuiten lengte. De
koers was ooit ten noorde. Toen be-

goften wy na deKaep vanGoede Hope
te verlangen.

Den zcften quamen wy met een fne-

dige koelte op de hooghte van 45 gra-

de , en 4 minuiren , en hielden den zel-

ven koers ooft ten noorde , en zagen
veel (lecnkroos dryven , en hadden een

herden voortgang : dit duurde tot aen

den twee en twmtigften} hoewel met

veel ziekte , hert weer en wint.

Toen hadden wy des morgens de

hooghte van van 3 1 graden , en 3 6 mi-

nuiten , en zagen lant , tot ons grote

blyfc'iap , omtreat drie mylen van ons;

dacr wy nu omtrentdrie weken van ter

zy na toe gezeik waren. Men wierp het

dieploot, en bevont op, 58 vadem
fteengront, en des middaghs op ^5
zantgront.

Wy gingen weer in zee, en wenden
het dei middcrnachts weer na den wal

,

en des anderen daeghs weder inzee. Op
omtrent 7 of 8 mylen in zee,wertop 80

vadem fteek, en zantgront bevonden ,

en veel vogelen gezien.

Het was zeer dyzigh weer : waer

doorwy de Draekuythetgezightver-

loorcn.

Den vyfen twintigften waercnwyop
^xgraden 38 minuiten, 7 of 8 mylen

buiten de wal , maer konden geen gront

peilen.

Des avonts wert deDraek weerom
gezien.

A Idus hieldenwy tot aen den achten

twintigften af en aen het lant , en zwor-

ven heen en weer, zonder delCaep te

kunnen krygen. Wy wenden het weder

nalant, en hadden de hooghte van 3 2

graden 5 8 minuiten , en waren een my 1

van de wal, met groot gevaer : alzoo

het'er doorgaens vol klippen is. Dies het

tuflchen den 31 en 33 graden zeer vuil

f
ftrant is, daer de zee gcweldigh op
brant.

Waer doorwy gedwongen werden j

weerzeewaertsintcfteken ,tot groote

droefhcit van ons allen : want wy door

al dit zukkclen zoo ziek , en zwak ge- Scheur-

worden waeren , dat wy naulix ons j") j^^"'

fchip koften regeren Eenigen hing al volk.

het tantvleefch over de tanden heen. Ja
de fcheurbuik was zoo verre gekomen,

dat de Barbier, die een Hoogduitfcher

en een gau, en verftandigh mecfter was,

zeide dat zy hun leven niet weer te

reght zouden komen. Waer op ik hem
zeide, dathy wel haeft binnen acht da-

gen verandering zoude zien : zoo wy
flegts met lieve aen de Kaep konden

komen, en het volk grcente,en verver*

fching krege : gelijk het ook gebeurde,

en tot zyne grote verwondering :

dan het was geen wonder : want de

meefter had noit zulke zware fcheur-

buik gezien, dewyl hy niet gevaren

hadde.

Den negen en twintigften , en der-

tigften ftormdehet gcweldigh, waer

door men het met een zeil moeftiaten

dryven.

De Draek raekte toen weer van ons af.

Tot aen den tweden van Sprokkel

maent, moftcn wy al van de manaf-

houden , tot op 34. graden 39 minuiten,

zuiderbrete , en 3 6 graden , en 32 mi-

nuiten lengte.

Den derden wert het weder,om den

herden ftorra , uit den zuid-oofte , van

lant gewent , en de fok op de fteven

genomen.

Des morgen nam de ftorm noch toe,

en floeg het fchover zeil aen flarden

:

zoo dat een nieu zeil moft angeflagen

worden.

Den vierden quamen wy met een

herde koelte op 33 graden 40 minui-

ten } zagen toen weder zes of zeven

mylen van ons lant. Des avonts hadden

wy het Daffen eilant een myl van ons,

wenden het weer zeewaerts in , en wor-

pen op 60 Vadem xant gront.

Het is'er langs de wal meede heel vol

khppen.

Wy moften al weer of en aenhou-

den , tot den achften : als wanneer wy
de Tafel-bergh zuidweftwaerts negen

mylen, en het Daflen eilant noord

noord weftwaerts omtrent twee of

drie niy Icn van ons hadden.

A Men
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Men diepte op ^0,56,^40 vade-

men , by kans een halve myl van het

]ant,fchoonez3nt-gront,entraghte bo-

ven het Robben eilant te zeilen.

Maer hcc wiert tegen den avontheel

(lil: dies moft men weder , tot groot on-

bcnoegen dcsvolks ,in zeefleckcn , en

had den Tafel-bergh twee of drie my-

Icn van ons.

Den negenden hadden wy denTa-

fel-bergh omtrent drie mylen van ons :

kregen des middaghs een brave koelte,

uit den zuid-wcfte, en raekten einde-

lijk, na zooveel zwervens , in de Ta-
Komen

fg^,
^r^y Qp wfvademen fchoonc zant-

mde ra- ' ^ ',

fcl-bay. gronr , ten anker.

Aldaer lagh het Galjoot deVos,daer

Ja n Zymem, Schipper op was.

De Heer Commandeur Rietbeek,

die van wegende OoflmdifcheKom-

pagnie, aendeKaep gebood, zond

datelijk een floep met vifch, en een

loots , die ons binnen braght.

Wy hadden tot hiertoe acht doden,

en ruim veerrigh zieken gehad. Daer

en boven was veel van ons volk zoo

dapper aen de fcheurbuik vaft , en daer

door afgemat, dathethooghtytwas,

om vervcrfching te krygen: naerdien

het fchip qualijk langer door hen be-

ftiert kon werden.

• Ik voer aenftonts met den fchipper

Kornelü Ju[i aen lant, en braghceen

deel moftcrt- bladen mee,om tekookcn,

tot ververfching des volks, te fcheep.

Defiskaelquam aen boort, en ver-

bood het handelen mee de Hottentots,

en des nachts aen lant te blyven , zon-

der laft van den Kommandeur Riet-

beek. Voorts wert water beftelt ,cnaen

boort gebraght , dat aldaer heel goet,

en gemakkelijk re bekomen is.

Dfjct Dentwaelfden quam het fchip de

koait Drack binnen , en liet zijn anker achter
kinnen.

^^^^ RcJjben-eilantvallen. Het wacide

zoo hert, dat het zijn grote marszeil

verloor.

Midlerwylewacren wy met vifllchcn

doende: maer konden, van wegenden

fterken lant wint,niet vangen.

Den 1+, wanneer het weer wat

bedacrt was , korten wy het dichter na

de wal. De Tafel bergh vertoonde zich

toen helder en klaer , daer hy anders

altijt met wolken bedekt is , die uit het

lantkomen en daer aen hangen bhjven.

Dit is een wis voorteken van onweer.

Wy gingen den zeiven dag weer ufü

vifTchen, en vongen met een trek zoo

veel,als de floep voeren kon. Den Heer

Rietbeek nam zoo veel voor hem , als

veertien kruiwagen konden voeren.

Al deze vifch beftont in herders , die

men langs het ftrant met hele fcholen

ziet zwemmen, en met een zege be-

fluit.

De Draek quam nu eerfl: binnen in

deBay, en had vyftigh zieken plat te

koy leggen, cnzesentwintighdoden.

De anderen waeren zoo zwak van

fcheurbuik , en andere ziekte gewor-

den,datzyverklaerden,indien het noch
veertien dagen gcduurt had,het zouden
moeten opgeven , en laten dryven
hebben : alzoo zy machtighloos

waeren, en de Kaep qualijk konden
krygen.

Wy vongen ondertuflthen , als hec

weer tecliet,geduurigh geweldigh veel

vifch.

Den negentienden waeidc de wint

zoo heftigh overde Tafel-Bay , dat wy
het pleght anker mofl;en laten vallen.

Tot den twee en twintigftcn waeren

wy doende met water te halen , en
de boot uit te viflchen.

De timmerluiden gingen aen lant,

om brant hout langs den oever van de

zoute rievier, ahvaerecn deel kreupel

bolchftaet, te kappen: darmen daer
flcchtsom 't kappen en \ halen heeft.

Den drie-en-twintigft:cn , ging ik

met noch eenige over het gebergte, cm ^^"''°§^

eenigh wiltoptedoen, totaendever-

fche rivier : alwaerde Negers een getal

van 500 heeften by een hadden

;

maer gingen, zo dra zy ons vernamen,

tcryl met hunbecflen , zonder ons te

verwaghten wegh.

Wy zagen hele velden vol

bloemen, als witte leliën, en tulpen.

Men zagh'et: ook vele patr)'zen, en ree-

kalven , die zich aldaer met menightc

onthouden.

Wy verftondcn ook , dat er een
j^j^^j^^^.

Rinofter, ofneushoren, ineen morafch ofNens-

vervallenwas,diezich,van wegen zyne ''°ff"se-

zwaerte, daer niet uit helpen kon.
°

De Kommandeur Rtetheek ftuerdc

eenige zoldatenderwarts,met musket-

ten: maer de kogels ftieten op zijn her-

de gerimpelde huit af Dies zy hem een

gat by de fchoft in hakten , en daer in

fchotcn
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fchoten , tot'dat-zy hem eindelijk doot

kreegen.

De Horen wort noch aen de Kaep in

het fort bewaert y en daer uit by vvyle de
gezontheit gedronken,

Den ecrften van Lentemantwashct
fchoon weer: maer veel van ons volk

niet genegen om aen lant tegaen : uit

oorzake daer zoo weinigh te halen was,

en alle ding te dier moft betaelt worden.
Een musje arack kofte zes ftuyverSjeen

musje brandewyn twaelf ftuyvers , en

een watermeloen , zo groot als een klei-

ne kokos nootjVyffchellingen.dat velen

by hun klein geit niet tepasquam om
wat te koopen : zoo dat zy aen lant niet

als verdriet zaegen: daer wel ververfing

was, maer zeer dier.

Des anderen daeghs verftondcn wy,
dat in de zoute rievier een walvifch ge-

ftrantwas. Ik ging met onzen fchipper

enden Y^ormw^nécnr Rietbeek , en zijn

huis-vrouw en ecnige meer om den zel-

vcn te bezien } die vry groot was.

Wy klommen daer boven op, en lie-

ten den trompetter eens luftigh het

deuntje, Wdbelmm v3x\Na(fouwenyO'p

blazen.

De Zwarten halden'er hachten af,zoo

groot alsze (Iepen konden, enbegroe-

venzeinhetzant, omnaderhanc t'ee-

tcn.

Den zeften zond de Heer Rietbeek

eenigh volk na de Hottcntots, om te

zien of men wat beeften tegen root koo-

per, toebaks-pypen, en andere prul-

len kon verruilen : maer zoo dra zy de

onzen vernamen , vlughten zy laod-

wacrts in.

Den negenden was het ftil , en klaer

weer. Veel van ons volk ging aan lant,

om hun goet te waflen : want dewyl wy
des anderen daeghs meenden tzeilte

gaen, zoo moft een ieder xichdaer na

fchikken.

Een deel kool, en twee fchapen wort

tot ververfching voor de aenftacnde

reize aen boort gebragt:maer zeker een

zobere ververfching voor zoo veel

volks-, daerhet na brande. Dan men
kon niet anders bekomen.

Het volk haelde alkdaegh, zolang

men daer lagh, twee zakken vol groen-

te , als koolsbladcn , en witte

beet, die wel de befte waeren , en mof-

ter-zact bladen. Al het welck met wat

fpek gekookt, en twee mael des daghs

gefchafc wiert: dat het volk verqnikte.

De Kaep van Goede Hopeieitop

34 graden , en 2ominuiren, zuider Kaepvan
brete,en vertoont zich als een pen m- Goede

ful of hangend eilant: want het paelt
"°''^'

ten noorde aen het ander vafl: lant, met
een enge ftreke lants, die ter weder
zydcn , met de zee of twee bayen be-

fpoelt wort.

Daer zijn verfcheide fchone ha-

vens. Als de Tafel-bay , alzoo na den Tafdbajr.

bygelegenTafel-berghgenaemt, die

ruim vier mylen in 't ronde heeft .-dies

een hele vloot fchcpen gemakkelijk

daer in en uit laveren kan , en dat met
alle winden; behalve met een noord-

wcftewint, die recht het gat invalt.

Aenhetftrant, beneden de Tafel-

bay, by de verfche rivier, heeft dej^^j^g^j^

Ooftindifche Kompagnie een vier-

kant Kafteel, Fort of Veiling, doen
bouwen, genaemt de Goede hope:
dat met gefchut en krygs bezetting,

tegens des vyants aenvaïlcn
, gcfterkt

is. In dit Kafteel heeft de Heer Riet^

heekals, Kommandcur ofoppcrhool'r,

die van wegen de gemelde Kompa-
gnic daer over gebiet, zijn woon-
plaetfe en verblyf.

Daer by is een thuin van vyftien mor-

gen lants, met alleriey gevvaflen be-

plant.

Dicht aen de zoute rivier leit noch

een reduitje.

Achter het Fort van Goede Hope
zijn verfcheide lanthuizen , en plaet-

fen , langs derievier netafgeftekcn^

daer in kool , en andere groente rede-

lijk wel tiert.

Deze plactfen worden by verfchei-

de luiden, uit Hollant der waerts over-

gekomen , bewoont , en bebouwt, die

gemeenlijk vrye luyden genocmt wor-

den, en voorden vrycn lantbouw,

eenigh genot van hun gewaftèn en

vruchten, aen den Gouverneur be-

talen en uitrecken.

De gront aen de Kaep is meren-

deels van klei: waerdoor aldaeralles

ook waflen wil : hoewel die op eenigë

plaetfen ftenigh, fchulpigh, enzan-

dighis.

Daer omtrent is veel geboomte,

hoewel niet als krcupelbofch,dat goet

om te branden is Men zeit te land-

waerts in zeer ongemene grote boom-
en groeien.

ïn
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In de tuin groeien olyf oranjcpcrfik, \ het water over het lage lam heen ; tot

aprikooSjCn andere vruchtbomen

De vlakke velden en dalen T-ijn met

gras, en welriekende kruiden, en bloe-

men bewafTen : en zouden ook rogge

,

taruwc , rys , en gerft kunnen voort-

brengen , indien zy daer daer mee be-

zaeit wierden.

Daer groeit grote en kleine zuuring

met knobbelige wortelen, en veeler-

lei geurigh vleefch-kruit : ook groeien

aldaer tulpen,boomhuislookjCn meer
andere kruiden in 't wilt.

Daer groeit zeker worteltje in de

aerde, die des winters de Hottentos

en ^«^?**

deflèlfs groote vruchtbaerheit ; want
het lant wortdoor deregen verfrifcht

en groen.

Het lant is rijk van allerlei tam

wilt viervoetigh gedierte, en gcvo- Kaep

geit.

Daer zijn zekere vogels Pinguwyns,

Flamengos, Antenayasy AlkatraceSf

Fayfons^ gavoitoyns , Garagians , jan

van Genten, Kaep vogels en andere.

De pinguwijns zijn langzaem van
gang, en -kunnen lichtelijk op lant

met loopen achterhaelt worden. Uit
hun neft zijn zy niet als met (lokken

braden, en in plaetfe van broot ge- 1
te krijgen: en wanneer zy daer opbe-

bruykcn. trapt worden , zy zoeken zich met fel

Eenigen malen deze worteltjes ook byten te verdedigen

tot meel

Defmaekvanzommigeis, als die

van aert-ekelcn ofkaftanien ; hoev/el

andere als anys en zoctachtig fmaken.

Op zekeren bergh,by het Fort van

Gocdc-hope,zijn door de onzen eeni-

ge duizenden van wynftokken, of

vvyngerdoten geplant, die overvloe-

digh rype druiven , raacr zuuragtige

wyn geven.

Doch fchoon , van wegen de goet-

heit des gronts, alles daer wel tieren

en groeien wil, zoo doen evenwel

de ftormwinden zeer grote fchade

aen het gewas.

De fterke en herdeval-winden ko-

men over de toppen van 't geberghte,

inzonderheit in zomer , en Hooimant
è\s, zygemeenlijk met dikke wolken

bedekken, als'cr onweer ophanden

is, en waeien met zulken kracht, dat

het mceftal,wat boven de aerde is,ver-

derft en vernielt wort. Dan gaet de

zee zeer hol om dien ftorm- hoek 3 en

de fchepen loopen jin het landen uit

zee, groot gevaer.

Anders is de lucht omtrent de
Kaep zeer goet , en alty t helder , niet

te warm noch te kout.

In zomer en Hooimant is het daer

herfft en winter : als dan vrieft het

daer dikwils, tot de dikte van een

rugh van een mefch.

In Wyn-Slaghten Wintermantwai-

t'er een zuidelijkewint:dan is het daer

kout, alsinHoUant, bycen noorde

wint.

Men heeft 'er ook patryzenfefanten,

rotganfen
, quakkelen , kraien , veler-

lei muflchen, bergh-enden met gele

nekken,pylftarten,telingen,fmienten,

houten water- fnippen.

Slobben of halve enden. Daer zijn

overvloedelijk veel zekere zwarte

vogels, zoo groot als ganzen of ent-

vogels , die Icholfers by de onzen ge-

noemt worden.
Men heeft'er wilde paeuwen ,

gro-

te blaeuwe , en witte , en zwarte rei-

gers. De witte zijn van middelmatige

grote j maer de zwarte zoo groot als

meeuwen, die meefl:op de moeraf-

fchen houden.

Daer zijn rietvogels , met rode bek-
ken en benen, en meerkatten velerlei-

flagh van havikken , raven , extcrs,

en zeer grote vogelftruizen.

Eenigen rekken met hun hals zoo
hoogh, alseen ruiter, dietepaertzit.

Zyzijngraeu van kleur, loopen met
opgefpalkte vleugels, zoo fncl alseen

paert. Zyeetcn allerlei groente, en
flokken by wyle fteen, kooper, en
yzerin.

Daer zijn zekere vogeIs,3ls ganzen,
die zeer goedeeyeren zonder dooien
of geel hebben , en zijn van de grote

als ganfe-cyeren. Zy zijn boven mate

vet, en hierom by nae onmoghelijk

omteeeten,hcbbendemccrdefmack
van viich, als vleefch.

Daer zijn zekere ganzen ,wat klein-

deralsde hierlantfe: maerhogervan

beenen, met graeuwe ofwitte plekken

Het regent'er dan dikwils zoo flerk, op 't li jf. Zy zijn boos van aert , en niet

alsofhetmet erameren goot:en vloeit wclom tam te maken: dies zy andere

vogc.
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Vogelen, daerzy by gezet worden,
doüt byten , indien zy hen niet ont.

gaen kunnen.

Pingu- Ecrtijts waeren'er vele vogels, pin-

vyns. guwyns genaemt, die zeer hert van

huit, wit en zwart van kleur, en wat
groter als een gans zijn, Zy gaen recht

op het lant,en kunnen ook zwemmen.
Acn ieder voet zijn Icre vinnen ,die

hen in het zwemmen dienen : waer

door zy fnellen voortgang maken , en

de viflchen tot hun aes achterhalen ;

daer hun vleefch zeertraenigh nae

fmaekt : en diens volgens wallighach-

tigh in het eeten valt , 't en zy het ver-

fcheiden mael met verfch water opge-

kookt, en met boter in de pan gebra-

den wort.

Zy onthouden zich op de klippen,en

gp'tlant, enookinzee: enneftelen,

en leggen op het zant in eenehoHig-

heithuneyeren.

Flamin. De flamingos is een Zeer fchone
gos. vogel, vandegedaenteby na als een

reiger , heeft een géboggelde bek , te

dik , ofliever te breet , om eenige har-

digheit te konncn verbreken. Zy zijn

vael-root en heelaerdigh ros-verwig.

De pennen zijn eensdeels wit, en

eensdeelszwart,endebovenpluimen,

die de rygen pennen bedekken
,

van een aengenamejoze kleur.

Daer zijn oflen met dikke en

vette fchoften. Zy hebben fraeie lan-

ge, en kromme hooren.

Eenige hebben de horensookvlak

by het lyf neerhangen , en andere zijn

zonder hoorens.

Zy zijn eenhalye voet groter, als de

hierlantfe oflen.

Onder andere vreemde water-ge-

droghten» zijn'er ook zeekoeien die

veel groter en zwaerder, als een ge-

meene Europifcheos zijn. Zy hebben

gene hoornen, maergrooteooren, en

korte oogen , dikke benen , en voeten

alseen olifant, met ftompe reenen ,en

een korte ftaerr. Zy hebben geenhair

op 't lyfj maer een gladde en vale huit,

en fchrikkelijke groote tanden. Zy
cetengras, onthouden zich veeltijts

in de moeraflTchen , en fchieten onder

het water , daer zy zich zoo lange

Verbergen,alszy willen, Maer zy ko-

men zelden te voorfchyn , en worden

dien volgens zelden gezien of gevan-

gen.Hec vleefch is als van een os: hoe-
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wel fterker. Als her gezouten is , WOrt
hec zoo groen en doormarmert,aIs het

HoUantlch gezouten oflenvleefch.

Daer zijn ook yzere verkens, met
lange pennen ,diezy,wanneerecnigh
dierof menfchhente naekomt, me-
de huit ftyfin malkandcrentc trekc

ken , zoo vinnigh en fel weten uit te

fmyten, dat zy iemant gevaerlijk,

ja dodelijk kunnen doen quet^n.

Op zekeren tijt is aldaer een leeuw
doot gevonden,die zulken pen in de
borfi: had fteké:dcwelke hem ongetwy-
feit de dootaengedaen had, endoor
een yzervxrken daer in gejacgt was,uic

oorzake hy het te na gekomen was.Het

vel van dezen leeuw zietmen in het

Kafteelnoch hangen, tot een gedach-

tenis.

Daer zijn (leen-bokken , haczen >

konynen: en landwaertsin vervaer-

lijke bonte tijgers , leeuwen ,wolven>

liiypaerts , rhinofters of neushorens

»

rhëen, koeyen, kalveren, haezen ,

fleendaflèn. Men heeft 'er overvloe»

delijk veelfchapen , daer deinwoon-
ders zich me erneren , en aen de on-

zen tegen root koper, tabak, en
tabaks-pijpen en andere kleinigheden

verruilen. Zy hebben geen wol i maec
gekleurt hair op 't lyf

,
gelijk geiten,

enzijn lang van beenen. De (leerten

zijn lang,en dik , en befl'aen uit louter

vet. De zommigen weeghen twin-

tigh , en meer ponden , en zijn tot

groot verhindering en belctfèl in hec

gaen.

Men heeft'er zeker wilt gedierte, jathais.'

jackhals by de Nederlanders ge-

naemr. Het is van geftalte tulTchen

een vos en hont,en graeuw van hair.

Het gilt en giert des nachts gewel-

diglijk, en is wonder gretigh na men-
fchen vleefch: en graft en vroet by
wyle de doden meer als tien voeten

diep uit de aerde.Men zeit het fcherp

van reuk is, en daer door het aes, en
roofvoor den Leeu weet op te fpcu*

ren.

Onder andere onthout zich in 'c

wilt, een gedierte van grote als een

Olifant; maer heefe twee hoorens op
deneusflaen. Het heeft ook een (leert

als een Olifant, en een klein bosje

zwart hair in den nek , met rechte en

ronde hoorens. Op de huit zit kort

muisyacl hair.
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Aen het hoofc van de leeuwen- bergh,

,

(dicalzoogenaemt wort, omdat hyj

ecnigiincs de gedaente van een leg-

gende leeuw vertoont , en een kanon-

fclieutte wefle van het fort leit ) hou-

den zeer veel grote Bavianen ,die zoo
fnoozyn, dat zy menigmaeldenieus-

gierigen, die dezen bergh beklim-

men, mctftcncn daer weer afjagen,

die zy,of het halve menfchen waeren,

ledelijk weten van zich tefmyten.

Doch verfcheurcnde dieren, als leeu-

wen, luipaerts, wolven, jakhalzen,

en tygeiszyn nu zoo veel niet omtrent

daer het lant gebouwtwort. Uit oor-

zake miflchien zy voorde menfchen
vervaert geworden zijn: diedijjwilü

op hun aenleggen.AIzoo van deCom-
pagnie een prys voorde genegcftelt

IS, die een leeuw, tyger of ander wrcet

gcd ierte fchiet : waer van alle drie de

luiiden in 'tfortaendefolderingvan

ciezael hangen.

Te lande en.te water , houden zee,

en lantft-hilpadden in grote menigre.

De boffchen geven vele bycn,die de
honigh in holle ftammenvan bomen
maken.

Daer zijn ook honden met root,

hair, en korte fteerten.

Men heeft'er een zeker-flagh van

vifch, die de onze Hotrcntots vifch

noemen •, dcwyl de Hottcntots die

met een hoekje weten te vangen.

Deze is een van de befte vifch, die

menprocvenkan, en fmackt als kab-

beljauw.

Men von"'cr ook eertvts zeer veele

tongen? maer worden nu niet meer ge-

vangen. Doch de meefte menigte van

viflchcn bellact in onbekende vif-

fchen.

In déTafelbay onthouden zich ve-

Jc walvifïchen : daer van men in 't eer-

de zeer goede hope had , om traen

van te kookcn , doch men heeft door

ervarcntheit bevonden, dat dietema-

Ir'krae'k S^"^ ^'i" » ^" ö'^^" voordeel daer van te

Vifch. trekken is.

Men vint'er ook zekere vifch,die by

de Latyncn Torpedo , en by de Grie-

ken 'n'\ een zeiven zinNarce , en by de

Spanjerts Hugia,en by d'onzen aen de

KaepKraek-vifch, en anders Traegh-

vifchgenoemt wort : niet uit oorzake

hy traeg is,om zijn zei ven te bewegen,

macr om zyne vcrborge kracht, die

Hottcn-
tots

vi&h.
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men zeit , dat hy by zich zou hcbbcrt.

Wantalshy zich ziet van deviflcheis

beknelt, of van andere vilTchen ver-

volght, dan Ichiet hy eene vochtig-

hcit van zich,dic mcnfchcn,en heeften

op ftaende voet doet ftille ftaen , en de
leden als verlammen .• waer over zy

gedwongen zyn hun viftchen te fta-

ken , als met beroertheitgeraekr.

d'inwoonders van dit lant worden by
d'onzen , van wcge hunne hakkehge
fprake, Hottentots genoemt. Hotren-

De mannen gaen meeft naekt, en ^°'^-
,.

hebben flechts een onbereitrobben,of

daflenhuit, of fchapen vacht, man-
tels wyze uit drie ftukken 2-amengc-

nait, om de fchouderen , en het bo-
ve lyf, tot aen de billen, hangen. Het
ruigh hangt gemenelijk na buiten, in-

dien het heet is, of na binnen, indien

het kout is, en wort met een bant on-
der de kin vaft gebonden.

In het reizen hebben zy gemenelijk,

boven deze onderfte mantel, eenan-
dere met de wol na buyten.

De fchoenen beftaen uit een platte

lap van een Rhinofters ofNeushorens
vel, zijn achteren voor even hoogh,
en boven op de voet mee twee lecre

riemen toegebonden.

Het hooft is des nachts, of als het

regent , met een muts van een jonge
lammeren vel, met het ruigh na bin-

nen , bedekt.

Voor de fchamelheit hangt een lap-

je, of velletje van een bonten tyger , of

jakhals, of bofchkat, die achter met
twee kleine riemen toegebonden

wort , die by het lyf neerhangen.

Het hair is met kopere plaetjes,duf-

ten,\vitte horentjes, en grote kralen

verciert, en wort hier en daer afge-

fchoren.

De vrouwen dragen op een zelve

wijze, als de mannen , een mantel van

een fchapenvacht , met de wol na bin-

nen , om het boven lyf •, doch die

hangt haer wat langer, als die van de
mannen. Daer en boven hebben zy
het onder lyf tot aen de billen met een

ander vel , en de fchamelheit met een

vierkant veileken bedekt.

Een muts van een fchapen, daflen,

of Robben vel bedekt het hooft , en

wort meteen brede fchapen-vellen-

riem om \ hoofc toegebonden.

De fchoenen zijn van een zelfftefjt-

foen
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föcn, en ftofFe, als die van de man-
nen.

De mannen zoo wel als de vrou-

wen, die veel vee hebben, befme-

ren niet alleenlijk het lichaem, en aen-

gez,ight: maerook hunne manteltjes

en mutfen wel dik en vee met fmeer

:

maer die geen vee hebben, ofarm van

vee zijn, dragen zoodanige mantelt-

jesnier.

Dies deze fmerigheit by hen voor

een teken van rijkdoni van vee,en tot

cieraet gehouden wert.

In beide ooren hebben zy tot cie-

raet grote boflen van eenige ftrenge

kralen hangen ; ieder ftrengby na van
een vierendeel ponts zwaer.

De hals is hen met gele, en rode
kopere krael kettingen : en de armen
met een elpenbene ring verciert:

ook hebben vj aen de voorbant een
kopere ring , die tot nypens toe dicht

daerom fluic.

De vrouwen hebben gcmenelijkin

het uitgaen een lere vierkante zak op
rughjdicaen ieder eind meteen bofch

quaftenneerhangt,endaeraltijtd'ene

ofandere kleinigheit , en fnuiferye in-

fteekt. Die een jong kint hebben,

dragen het op derugh daer by: het

welk haer met weinigh bezvvaert.

Om de benen hebben zy, tot cie-

raet, verfche en ftinkende dennen
van heeften,twee cndriedobbcldom
malkanderege{l3gen,dach en nacht.

Desgelyx hangen zy beide ge-

drooghde darmringen om de bee-

nen , diezy eensdeels tegen hetfte-

ken van fcherpe doornen dragen : en

ten andere om daer door, onder het

danzen , en bedryven van vrcughde

,

geluit en geraes temaken. De mannen
hebben ook dusdanige dermen om
den hals hangen, en leggen daer in ta-

bakspypen , en andere kleinigheden.

Wapenen
^^ voornaemfte wapenen der Hot-

tentots xijn Afagayen of javelys , of

fchichten , dat zijn ftokken van drie

,

vier, of vyfvoeten lang,aen 't end met
een breet y zer , dat voor fcherp is, he-

ilagen , die zy zelfs maken , en zeer

vaerdigh weten uit de hant te werpen,

en handelen.

Zy hanteren ook pyl, en boogh:
doch hebben tot noch toe geen fchict-

geweer gebruikt

Wanneer zy uirgaen,hebben zy ge-
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menelijk in d'eene hant een Afagaje^

en in de andere ccn vogel- ftruis veer,,

of een ftokjc , met een ftecrt van een
wilde kat daer aen gebonden,om daer

mee ftof , zant , en vliegen , daer

het lant vol van is , van het aengeziglic

af te keren.

Inliet nuttigen van fpyzc, zyndcspyic.
Hottentots boven mate rou, griiizigh,

flordigh, gulzigh, en onbefchoft :

wantzy weten die niet, gelijkandcre

volken, toe te maken ofte bereiden :

maer fungeren ftiikken,cn hachtévan

geftorve beeften ,en doden krengen,

racuw in 't lyf : daer zy de tanden, ge-

lijk honden, gretigh inzetten, Zy
fchokken zelf het ingewant, en dar-

men raeu in 't lYf,na zy de drek flecht?

een weinigh uitgefchut, of met de
handen uit gcduwt hebben. Zelden
worden deze gerechten by hen ge-,

kookt.

By gebrek van geftorve en dode bee*

ften , nuttigen zy dode vifch , die zy
op ftrant vinden : alsook moflelen>

alikruiken, enklip-koufcn.

Het vee wort by hen niet geflaght*

't en^y het door ziekte, ouderdom of

anderongemak niet langer voort kan.

Dcsgelyx worden geen fchapen by
hen geflaght , 't en zy op bruiloft.

Het vleefch van zeehonden,ofrob-

ben wort by hen raeu , ofhalf gaer op
't vuur gebraden , zonder af te wai^

fchen , genuttight.

Uitdewalviflchen , en andere zee

gedroghten , die komen te ftranden

,

wort hetfpek , en traeniph vleefch ge-

fneden, en metgrootefmaekby hun
genuttight. Jazyfcheppcn detraen*
die de 2,on uit de geftrande walvif-

fchen heeft doen braden , mee hele

handen. daer uit, en drinken die in.

Men vint'cr,d:e ftukken daer uit fny-

den , en onder het zant begraven , om
namaels te nuttigen.

Doch hunne vpornaemfte, en da-

ghelixefpyze,is2,eker(laghvan wor-
teltjes, die de grote van acrtekelen

hebben, en by het vrouwvolk uit de
riviercn,en andere plaet fen gegraven,

en gekookt ofgebraden , en zeer gre-

tigh gegeten worden.
Zy hebben zeer grote fmack '\n

broot van tarruweof rogge, dat by
d'onzenaldacr gebakken wort , en zy

zeer gaerne tegen heeften ven uilen.

B 2 De



Drank.

\Vez;o
en gc-

dacnte

der H'it-

tèntots.

12 G E D- E N K
De voornaemfte drank der Hot-

tcntots is water, en melk van hunne

bcellen. Wonder zijn zy op branden

,

cnTpaenfchen wijn verllingert, hoe-
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bovenfte, zijn dik, en (teken wat
uit.

Het voorhooft is tamelijk breet,en
watgcrimpelt. Hechairvanhet man

weleen weinigiihen dronken kan ma-
j

volk is gelijk lammeren wol , korten

ken. Onderden drank laten ZY2.ich,

met fchrccuwen , en ander misbaer te

maken, luitriichtigh horen.

De Kaffers, ot Strantloopers, of

Hottentots omtrent deKaep,zijn geel-

achtigh, of bruin van veruwe, gelijk

Molaten : welke veruwe of kleure zy

niet uit de natuur , en. vanhunne ge-

boorte afhebben -, maer bekoomen die

door het (frykcn met zeker vet of

fmecr, dat zy van verfcheide enkele

kruiden, die hen bekent zijn, ma-
jken, endaermeehet aengezight, en

het lijf beiirijken om zwart te zijn.

Want men heeft by ervaernis bevon-

den , dat een dochter , die, zoo dra zy

terwereltquam , inliet kafteelbyde

onzen opgevoet, en groot geniaekt

vert, zoo blank als eene turopifche

vrouw was.

Men zeit,dat zy, indien zy zich daer

niet dikwils , en van hunne geboorte

af mcefmeerden, vvaterzuchtig zou-

den worden ,
gelijk d'andere zwarten

van Afrika: en gelijk d'Abyfliniers,

.died'eenedye, tweemael dikker als

d'andere hebben.

Deze Horrcntos , of ftrantloopers

vervoegen zich, op de komlle van de

Nederlantfchefchepen, in de kom-

;

buis ,by de koks-ketcl , en fmeren het

roet , en zwart van de ketel met vet

doormengt, in 't hair,en om het hooft,

en aengezicht , om ter decghteglim-

men , en bruin en zwart te zijn; het

welk by hen voor een groot cicraet ge-

houden wort. Waer door zy zeer mor-

figh , en vuil uitzien , en boven mate

ftinken. Daerboven hebbcnzy inde

huit kerven, en fneden gemaekt, daer

zy, totcieraet , vet ofongel infteken.-

dies men de ftank van hunne licha-

men op,eenen afltant van hondert tre-

den, vernemen kan.

Zy zijn doorgaens mager , en klein

van lichaem, en lelijk van poftueren

aenzien. Maer hebben fchone bruine

oogen , en fcherp gezight, en witte,

gekrult , doch door het befmercn mee
vet, raorfligh en vuil.

Het vrouwvolk heeft wat dikker
hair.

De mannen plukken al het hair om
de km uit.

De mannen hebben fraeie beencn

,

doch dunne kuiten , en zijn zoo vlugli

te voet , dat zy eenen fterken fticr, in

vollen loop, kunnen achterhalen en
in loopenen tegenhouden

Het vrouw-volk inzonderheit heeft

zeer kleine jen fraeie voeten. De buik

is hun dun , en rang , en de billen uit-

ftekende. De handen zijn fatfoenelijk:

dcch de vingeren lan^, en met lange

nagels.

Het manvolk is groot van teellit of
mannelijkheit. Doch hebben, nacr men
zeit, alle maer een kloot of bal.- want
de moeder, zoo drae een knechtken

gebooren wort, fnyt dien de rechte

kluof af, en geeft hem zee-water te

drinken, en tabak te zuigen. Door
httaffnyden van de rechte kloot, wor-
den zy gezeit vlugger , en vaerdigcr

tot loopen
,
gemaekt te worden.

De vrouwen hebben lange borden,

inzonderhcitdegetrouwde,diezy los .

en bloot hebben hangen , en daer uit

t

de kinderen, opdenrughhangende,tc
zuigen geven.

De voering fchynt haer op de hei-

mehjkeplaetle los te zijn, en wat uit te

hangen.

Be Hottentos zitten veel tytsop de
hurken neer.

De voornaemfte, ja alle de rijkdom
der Hottentots beftaet in vec,dat zom-
migeovervloedelijk veel hebben, en
niet doden, 'tzy het door ouderdom,
of eenige ziekte niet meer voortkan.

Zy hakkelen machtigh in dcfprake,
-j-^i^

en fpreken als de kalkoenfe hanen.

Zy hebben gene lettere noch kunnen
in hunne tale lezen noch (chryven

:

hoewel cenigen by donzen, aldaer

Neerduits fpreken , fchryven, en lezen

fterke en hcrde randen en zijn dievol- geleert is. Dies zy inden aert niet

gens ftyf van gebit. De neus is wat dom; maerlchrander, en vernufcigh

platachtig.- hoewel niet allen even genoeghzijn.

plat: de lippen, inzonderheit de De Hottentots anders zijn domme,CQ
I on-



tencott.

Domheit onvcmuftigc menfchcn,zonder kennis,
der Hot. zy hebben geen beleit vaneene fterkke

plactfe,ofveiling te kunnen veroveren.

Ja een ftenen huis, dat brantvry is jzou
genoeg zijn,om hen te we'erftaen: want
men behoefde niet dan grendels aen

de deuren , om hen daer uit te houden.

Zoomeneenige in een huis-fluit, ven-

fters en deure Ücgs toedoet,zijn zy daer

in veel beter bewacrt, dan op een vaft

kafteeljnaerdien zy de weten ichap niet

. hebben , om daer tegen te floten , \ zy

deurof vcnfter , omeene opening, tot

hunne verlolling,te maken. Hierin zyn
zy onverftandiger , dan d'onvernu ftige

dieren, die noch gemenelijkgewelr ge-

bruiken tegen de plaetfè, daer zy in

geraektzijn.

En hoewel de Hottentots , een lelijk

en plomp volk is, en myns oordeels,

wel het vuilfte , en verachtigfte op den

ganfchen aertbodem , zo zyn'er

evenwel onder hen » é\z fchrander en

flimgenoeg in hun ftukken zijn , inzon-

derheyt als zy geflepen en afgcrecht

worden. Als onder andere door twee

jongens gebleken is , die door d'onzen

mee na Batavia genomen waercn , daer

zy in korte ty t leerdenDuitfch fprcken,

lezen en fchryven.

D'cen wcrt een dienaer, van den

Heer Gencrael^ö^ö C^Laetzuiker.
Na verloop van eenigen tyt, wert hy

weer om na de Kaep gezonden, om tuf-

fchen d'onzen, en Hottentots als tolk

te dienen.

Ik vond hera in mync eerfte weerom-

reize , weder onder zijn volk , en vraeg-

de hem , of hy niet liever by d'onzen

,

daer hy het beter had, wilde wezen.

Maerhygafmytenantwoort:lievermet

zijn volk wildeleven. Ik heb nader-

hantverftaen, hoe hytuflchen d'onzen

ende Hottentots veel twift gerokkent

heeft , daer verfcheiden menfchen, ter

weder zyde, om doot gebleven zijn.

Waer over de Kommandeur van de

Kaep hem , wanneer hy hem eens in

handen kreegh , op het Robben eilant

bande, daer hy ook geftorven is,

Dieverye wert by hunmetflokfla-

gen geftraft : desgtlyx dootflagh : hoe-

wel niet uit vreze voor Godt: maer

volgens een out gebauk. Zy zeggen

dat'er ecnis, dien zy Hunuma noemen

,

die regen ,en drooghte geven kan, hoe-

wel zy die niet aenbidden.

Z E E-en LAN T-R E t Z È. i^

De huwelijke ftaet is by hen in re- EcSt,

delijke achting. Een man r.ecmt zoo
veel vrouwen , als hy maghtigh is te

voeden.

Een verloofde vryfter doet haren eet

van getrouheit , en onderdanighcitop

een vreemde maniere: want op hethu-

welijk-fluiten, fnyt demoeder haer een

lit van de rechter pink af :waer medczy
vaft en aen den man verbonden is.

Het afgefneden lit wortbegraven,eii

daer opeen koebeeft gefiaght, daer

mee de vrienden zich vrolijk maken,en

aldus bruiloft honden,

Terwyl de dochters noch onge-

trouwt, en vryfters zijn , kentmenhaec

aen het vercierfel ,om de beenen : wanc

die hebben ringen van groene rysjes

daer aen gevlogten-, die zyophaeren

bruylofs dagveranderen,en doen'erhec

gedrooght gedermte van 't koebeeft,

dat op de bruiloft geüaght is , om

:

het welk haer in plaetfe van een fpeel-

tuighis: alzoozyinhetdanfende be-

nen, na haer ftcm ,weten te bewegen,

en deze gcdrooghde darmen, ophec

geklank, doen drillen , het welk aen-

genaem door de vreemde beweeging

IS.

Wel zijn de Hottentots, het woefte
schynert

volk des ganfchen aertbodems : doch Gods-

de gene fchynen evenwel myns oor-
htbben.'*

deels te dwalen , die ftaende zouden

willen houdcn,dat'ergantfch gene ken-

nis of zelf fpoor van Godsdienfl: by

zoude zijn : naerdien , volgens een pa-

righ gevoelen van alle Godsgclecrden

,

geen volk ter werelt zoo Barbarifch is

,

dat niet eenige Godtheit, 'tzy waere

of valfche , eert.

Want voor ecrftecren zydeMane^die

zy met ongewoon gefchrcy , en gezang

toejuigen, en begroeten.

Gelooflijkisook, datzyde Zon in

geen minderachtins; houdentnaerdien

zy dezelve geduurigh met hun vee na

volgen,zoo veel moghelijkis: want als

de Zon de Tropicus Capnconm raekt,

heeft men hen naeftaen dcKaep(-, de

Kaepmans uitgezondert ,} en hebben

zich aen het zuid-ooft beekje ncerge-

flagen. Wanneer nu de Zon de mid-

delyn door fnyt, en van 't noorde of

Tropicus Cancmrckt , dan breken zy

op , en trekken die na.

Wannneer een herdc regen valt,dan

kruypenzy in hunne hutjes, zijn zeer

B 3
ver-
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vervaert en bevreefl:: waer uit zyniet ftoolen: zoo dat die daerom nu geen

koomen , voor de zelve weder overis. meer planten.

Als dan beginnen zy te hippelen, en
j

Doch hun eige naem , in het Hot-
trabbelen , heffen hun hooft ten hemel tentots,i$ Korrochauk\z-a.

,op , en wiegen daer mee: het welk, zoo
\

Noch is'cr een gcflaght Chemak''jva ,

veel men bemerken kan , een maniere ' met een klok na het woort,genoemt,

vangebctr, engoedcndankbaerhcitis: I Zy zijn magtigcfi en rijker van vee

wantgevracght: wacrom2,yzich,ter- alsde Kacpmans , doch in 't minfte

wijl het regent, fchuil- houden? ge- noch niet alsde Hortcntots, Kochtik-

ven ten antwoort: uit oorzake de gro- 'j:;aes geheten , die zich noch dieper in

te Kapitein quact is, die hen komt ka- 't Innt onthouden , veel duizcnde fterk

ftyden, en met een element, hunne na- zijn, enontalliikemenighte van koe-

tuur tegenftrydig bezoeken. Bydezen beften , en fchapen bezitten.

grotenKapitcyn verftaen zy het eeuwig Deze ftaen onder twee overfte : d'een

wezen.Zeer node horen zy,datmen van genaemt Odofyxn d'andcr Monomana.
Godt fpreekc : gelijk zy ook de genen, D'ecrfte was getrour , met de zufter

die dat doen , bcftraffen , en zeggen, van de tolkinnc in het fort , die onlangs

dat zy te lichtvecrdigh , en met te voore, op het verzoek van de Com-
gene genoeghzamc eerbicdigheit van xmTi^tviiRietbeek^ aen het fortquam:
het Goddelijk wezen reden voeren. doch liet eerft , mer grote onderzoek:

Indien men hen van den bozen geefl vernemen of de Commandeur geen

ondervraeght , zy wyzcnmetden vm-
\
te geringe perzoon was :waer doorzy*

gernadegrcnc, en wyzenhemualzoo ne achtbaerhert anders een grote krak

aen. Izoukrygen: aengezien hy een grote

Watbelangtd'opftanding, zoo ge-

loven zy , wanneer zy aen de Kaep
fterven , by andere , en achter 't geberg-

Kapitcynwas.

Rietbeek reed met den zelven Odefoy

op de paerdejagr-,doch Odefoy wert van
te weder op komen zullen. Doch dit een felle leeuw befprongen,die hemom
en mcerandere dingen , zouden zyuit hals zou hebben gehragt,'t en warezijn

de Portiigefenen d'onzen kunnen ge- volk meteene grote ftrutmcedigheit,

hoort hebben. en ongelofelijke rrou'ieit , op de zelven

Zy voeren oorlogh tegen malkande- gefprongen , en met hunne Afjagaicn

ren, en merendeel, om de befte wei- dootgclcnft hadden.

den voor hun vee , die zy alle zoeken

,

en voor hun vee ook van node heb

ben.

By wyle blyvé,in een algemene fcher

Des niettemin was hy zeer gequeft:

het fchouderblar lag by na bloor,de nek

was zeer befchadight ,en hetaengezigt

onzichtbaer : dies men niet anders oor-

lTotten-

toszijii

veltrlei.

nnitfelingof veltflagh, welzesof ze- delen kon, ofhyzoudacrvangeftor-

ven Hotcentots doot. ven zijn.

De Hottentots zijn velerlei , en wor- Rietbeek wilde hem na het fort hebben,

dcnverfcheidentlijkgenoemt. om hem van zynchirurgyn te dcen ge-

Die dicht aen het fort woonen, of nezen.-maerhy wilde niet: betrou wen-

hen daer onthouden, noemen d'on- de zynen eigen meefters veel meer toe.

zen Kaepmans : doch is hun eigen- i Deze genees- meefters, de Hotten-

ft:e naem , in het Hottentots , Chourie- tos, fchynen noch al eenige kennifle te

qua. 2ryzijndefnootftc,enargftevan hebben, te minfte om een gat toe te

alle.naedien zy geftadigh met ons volk, flikken: maer de littekens blyven ftaen:

en andere Europersverkeren. als of de wonde tocgèfchoeit was.

Zy leven mceft by worteltjes , vifch , j

Zy dragen hun poppegoetie,en hulp-

en moftclen, en andere fchulp-vifch , middelen,nadcwyzederquakzalvcrs,

die zy op ftrant vinden.
|
by zich.

Wat verder binnenwaerts, zijn de
j

De kruiden hebben zy in fchilden

Hottentots, die de Kaepmans, op Ên- 1 van fchilpadden befloten : doch hun

gelfch Tabak-tekemans, en d'onzen
j

worteltjes,klaeuwen,tandcn,en horent-

Tabaks dieven noemen: uit oorzake jes van heeften Q want hier in beftaet

zy de groene tabak , d'edc Nederlan- i hunne kunft , en hebben ook eeni-

ders plaghten te planten,gcfladig weg- ' ge kennis van hunne kragtc) hebben zy

aen

I

i
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afén een bant geregen onder malkande-

ren, die zy, op de maniere der tanttrek-

kers , om den hals hebben hangen : in

plaerfe de gemene Hottentots koralen,

en andere Inuiferyen dacr aen hangen

hebben.

Daer zijn ook Hottentots , died'on-

zende Sar dinje luiden of Sa/danhas^

(na de bay Sardinje oïSaldanha , daer

zy dichte by woonen ,) noemen : maer

worden op Hottentots Krijegoekwa

genoemf.

De Hottentots zeggen, dat in het

noord- oofte van de volken CochequaSy

een zeer magtigh volk ia fteene huizen

woont, dat in burgerlijke wetten voor

d'onzengeenzins bezvvykt.

Na hun zeggen,zouden zy zo blank,

alsd'onzen, zijn.

Men vertrouwt,het de Macnluiden

zijn, ofeen geflagt van volk, dat tuflen

de Maen- bergen in befloten is.

Maer alzoo zy weten te verhalen , dat

zy mede van gout , en zilver , en ande-

re bezonder heden meer weeten , en

zeer na d'Europianen trekken , zoo ge-

loven d'onzen , dat het wel Portugefen

mogten zijn,die,uit U^lozamhiquè^zl-

daer enige volkplantinge hebben opge-

recht. Daer hene ook d'onzen men igh-

maellant-togten gedaen hebben : hoe-

wel tot weinigh kennis tot noch toege-

komen, en niets uitgerecht is, naer-

dien zy op ieder- mael, door gebrek van

water, gedwongen wierden , terugh te

keren.

Zy weten ook van een geflagt , Hen-
kumquaycn van een ander, (jroeman

genaemt, te zeggen.

De Hottentots, ofingezetenen van
ditlant, zijn geen van alleeen opper-

maght te zeer onderdanigh , en hou-

den hun overfte meerom welftans-hal-

ve, als om dien te gehoorzamen.

Zy hebben ganfch gene vafl:ewoon-

plaetfen : maer dwalen op een zelve

wy fe, als d'oude Schyten of Arabieren

y

om her , en voeren wyf en kinderen',

en vorder tuigh met zich.

Nagout, noch zilver zijn zygeea-

zinsbcgerigh, 't en wareeenigen, die

met ons volk zeer gemeenzaam daghe-

lyx verkecrende , wel aerdigh een
dübbelfl:Ltiver vooreen oorrjeneemen

,

en kennen: als wetende van de Hol-

lantfe boeren iets dacr voor tekrygcn

:

daer zy anderfints het koper zeer hüog
waerderen.

• Zy hebben gene vaerfuigen , en zijn

zecrfchuw voor het water , enderven
niet verder, dan tot deknien daerin-

gacn.

Zy zijn tot den arbeit lomer, dan hun-
ne (chilpadden : welker vlcefchzy nut-

tigen en op fpeuren.

De meefte handel , die met hun ge-
dreven wort , is met koper en koralen

,

waer voor zy koebeeften,en fchapen in

ruilinge geven. Doch na het voltrek-

ken dQs handels , moet men hen tot een
toegift eenigh tabak, en pypcn geven,

en met brande-wijn befchenken. De
fmaek van de brande-wijn en tabak
hebben zy , als iet goets in hun zin, van
de vreemde volken geleert.

Daer en boven ruilt de nieusgierige

zeeman , van hen ook wel vogelfl;ru:s-

eieren , veeren , kleine lant-fchilparjes,

die. zy Heregonozmtny en rhinofters-

horens.

Het is wonder, zy het kooper-me-
tael, dat aen hun voeten leit, en dagchx
by hen vertreden wort , niet gevonden
hebben: naerdien men daer vele tekens

van kopermynen befpeurt

.

D'onzen hebben, opverfcheidc ty-

den, verfcheidelant-toghten, aen de
Kaep te landwaerrs in gedaen.

Desjaers zeftien hondert en zeftigh,

deden eenigen eenen lanttoght , en
vonden twee nieuwe volken, als ll-

Innh'wa , en dCmdeïcNamakkawa ge-

heten.

Zy waren na, hun vermoeden, dicht

by de 'Portugejen gewceft, en vermein-
den eenkanonfcheut gehoort te heb-
ben.

Men ziet in hetreizcateland-waerts

in, een ongelocfclijke meenightevan
watervogels, als ganfen, kropganfen,

eenden,telingcn5fmienten3doch zijn zo
fchou en fchichtigh, datmen die, op
verrena, nietbinnen fcheutskan kry»

gen.

De wiltfchut des gouverneurs heeftop
verfchcïde plaetfen huisjes vanruigte.*

waer uit hy het gevogelte wonder wel
beIoeren,en bedottenkan.Het welk ook
d'eenigfte middel is,om het re vangen.

Op het geberghre vintmen klippi*

ge gronden, waer vaneenigefteencn in

hunne holligheit verfch \^atcr beflo-

ten houden.

Eenigh van ons volk vond , in

het gaen , op het geberghte, om het

lanc
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lant rebcziglatigen , een klipfteen ruim bitter van fmaek , die, volgens zeggea

vier vadem'lang , en anderhalve brcct , |

cler Hottentots cf ingezetenen , eenige

diende natuur, als tot een drinkvat,
|

vergiftige eigcii-lchap byhaer zouheb-

uitgehok, en als i:i 't vier kanc een ben. Dies zy nier gegecen dienen,

fpannediep ingebythad, Mcnhetecne
|

Dacrzijn veel wilde pynappelbomcn:

end viel hy wat laegli , a's een loozing
j

hocwclfe niet zeer hoogh waflcn ; macr

voor het ovcrvlocdfgh water, dathec i
de vruchten zijn van binnen ledigh.

DeTatel-bay Icitop de zuiderbrc-TaW-'

ter van 34 graden , en eenige niinuiten, ^'^^•

omtrent vyf of zesmylen noordelijker,

dan d'aitierfte-hoek inhetzuidehjkfte
van Afrika.

Zy leit in een gcftalte van een halve
mane, en is acn de zydejtegens het woe-
den vande volle zee , met het Robben-
eilantgevvapent.

Het is een zeer fchone bay : behalve

dat bezuiden hetRobhcn-eiIant,nade
bay toe, eenige blinde klippen leggen,

die men de Walvifch noemt.

Men leit in deze bay met de fche-

pen van ' negen , tot op zeven vadem
water en minder: jaghren en fluiten tot

op vier en vyf vadem,fraeie zant-gront.

Doch men dient voor twee an-

kers, en wel verruit te leggen, cm de

ongemene zware winden , die gcmene-
lijk aldaer waicn,inzonderheitde zuid-

oofle wint.

Voor de Tafel-bay leit een cilant,

het Robben-eilantgenaemt, vanwege g,^]!!"^"'

de menighte der zee-robben , die zich

daer onthouden.

Het is zeer laeg, en omtrent twee
Duitfche mylen in'tronde. Hethecft

een.'ge zantduinen, daerkonyncn ge-

plant zijn , die heel wel voortzetten.

Het is zeer gul , en met groen kruit

bewafTen

,

volk daer in vond , en , tot lavenis van

hunnen groten dorll , gretigh dronk.

Men zict'erongemene grote voogel

ftriiizen , en met zeer lange halzen,
^

De voogel-ftruizen zijn ov.gcmeen

fnel v.-\ het loopcn , en konnen een pecrt

in vollen ren voor by llrcvcn.

Tc weten zy rechten hunne vleuge-

Icnop, nevens eenige ruige pluimen,

tuHchen hunne vkugelcn gelegen'.

Vvacr in de minfte v.'int zoo zeer vat

,

dat hen die , in plaetfe van zeilen , ver-

ilrekken. Daerby hebben zy zulke yze-

lijke grote poc5ten,dat zy daer verre me
weten te ftappen, en op een louteren

draf hene ichokken-: niet anders als

iemant, die eencn fleilen bergh met
dewintopderuch afloopt, zich qua-

lijk kan tegen houden. De zelve maniere

van de veeren indewinttezetten, be-

fpiurtmen ook aen tamme zwanen.

Eer wy ons verder in zee , van

de Kacp begeven , zal ik den Tafel, en

Lceuwcn-bergh , als ook de Tafel- bay,

en 't Rcbben-cilant, die te vooren ter

loop zijnacrgercerr, een wdnighbrc-

dcv befchrijven.

Twee hoge bergen zijn aen de Kacp,

de Tafelen Lecuwen-bergh.

De Tafel-bcrgh wertalzoogenaemt,

om dat hy zich boven plat als een Ta-

fel vertoont, ibewafllcn, dat zeker flagh van gele

Hy is omtrent twee Duitfche my- blaerjes heeft, byna van fatfocn, als

len hoogh, zeer fmal, en derhalve de boterbloemen : daer de fch.apen heel

qualijk te bekUmmen. vet van worden.

Hy wort door ecne kloove vaneen! In het noord-oofte van het Rob- D.i(Ten

anderen bergh , de Duivels-bcrghge- ;
ben-eilant , leit op 54, graden , en

3
5 ^''*"^-

naemt, gefchciden.

Aen de zee-zyde is hy bar , en zon-

der eenigh groenteof geboomte : doch
aen de lant-zyde ftaen, in het hangen
vanden zelven bergjZeerdigteen fcho-

ncboflen, met rechteen opgaende hoge
boomen, die tot allerlei timmer-hout
dicnfl:igh,en zeer veel te bekomen zijn.

Wat lager, en acn de voet van den
bergh, llaen veel kleinder en lager boo-

men , bequaem rot branthout.

Onder andcienzyn daer vele wilde

araandelboomen;doch de vruchrenzijn

minuiten , het Daflen-eiiant , het welk
zyncn naem van de menighte der Daf-
fen heeft , die daer in het begin gevon-
den werden : maer minderen nu zeer

:

al zoo daer 2.eer veel worden opge-
vangen.

Het is een myl in 't ronde , zandigh

van gront, en heeft vele robben, en
pinguwyns eieren.

Daer woonen vier vryluydcn , ne-

vens eenige flaven,op, die zich mccft

mee verkens , en hoenders aen te que-

ken,en rracn van de robben te branden,

ernc-
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rrncren : al het welk zy aen het fort , en

de vryc-luiden te knop brengen: als

mede het vleefch , de gemene fpyfe

der Compagnies flaven.

Voor de bay van Saldanha leggen

twee ofdrie eilantjes , daerdevicr vrye

lu den voornoemt mede hunjaghtj

en viflchcry e hcbben,en vangen aldaer

ongemeen veel patr\ fen , en meenigte

van herder en andere vifch.

De voornaenifte ne\ ieren aen de

Kaep zijn twcc^jde Zoete en Zou ce re-

vier.

Behalve die, is'er ook een bekc

Lies. d'Lie^bcke gcnacmt: dcwyl zy dicht

*^ met 1 les be \v aflèn is

.

De Lies beek neemt zynen oor-

fprcnk by eenbofch-heinel, en Ilorc

in de zoure revier. Hy is niet breder dan

twaelefofveertien voeten , en op zom-
niigc plaetfen meerder , en op andere

minder i maer is daer en tegen zeer

diep.

Even over den bofch-heuvel , of een

weinig verder, neemt een andere beek
iiitecnmocra(ch,oflaeghhezighlanr,

achter de Hoiu-bay gelegen , zynen

oorfprong. Zy loopt zuid-ooft, en ont-

laft haer door lage duintjes (die rot

Cabüfalfo zich uitftrekken 3 in de vol-

le zee.

Gecnplaetfe indewerelt weet van

zwaerderftormen, als deze Kaep of

uithoek van Goede- Hope.

MD™'" De fchepen zouden het quaet ge-

jCaep, noech hebben, en genoechzaem on-

m Jghchjk fchynen het daer omrrcnt

gaende te houden, 't en wacre de na-

ture daerin had verzien, en,totbefchut

dor fchepen , dezen ftormhoek met be-

quame bayen vercicrt.

Onder deze bayen, is die v^nSal-

da7iha^ gemenehjk Sardnije genaemt

,

geenllns de flechfte, maer een zuivere

inwyk buiten alle zeeën gevacr : en ten

waere het gebrek van verfch-water,

deTafcl-bay zou voor deze, vanbe-

«juaemheits halve,moeren wijken,

Daer waeren gemeenlijk zecrzwa-

re winden , iny^onderheit de zuid-

oufte wint, die van WyntotGras-.

maent waeit, (het welk het zuid-oofter

IWüu/.on IS,) die met zulke vrezclijke

val-wmden,doorde klove, fde fcheit-

pael, tuflchen de Tafel en Dulvels-

bergh.^xichtftortjdatjtcnzy hetcen

lager wal , en zuiver flccht water was,

N TsR E I Z È. ï^

onmoghelijk eenige fchepen, voor
anker zouden kunnien rijden j maeï*

daer van wegh fpoelen moeten.

Van Gras-tot VVynmaent wait^erde

noordwefte wint, (het noord-wefter

Mougon genaemt), die ook zomtijts

kan doorkluizen ; doch nergens na
met zulke fclheir, of zoo vervvaeit:

als de zuid-ooftewint. Maer achter

den Tafel-bergh toont die al weder-

om even grote kracht door de zelve

kloove.als de zuid ofte-wJnt aen d*an*

dre zyde duet. Ganfch geen onder-

fcheit is tuflèhen deze winden, aU
dat de zuid-oode wint dropgh en

fchrael komt:en de noord-wefte wint,

altsjt met regen vermengt is: en daer

door ook te meerder fchade aen de

boomen en vruchten doet.

Wanneer men tegen over de Kaep,
omtrent op de ziuder-brete van 34, xekeneö

eraden is,zietmenbliikeliiktekens,die y*" *'<=

men heelt waer te nemen ,en waeraen jgg/

men kan bekennen of men dicht by

't lant IS of niet. Ten is geen wonüerj

dat eenige fehryrers van d'Indianen

( hoewel het tegen woordigh niet meer
bevonden wordt 3 getuigen, boezy,'

wanneer zy van 'c een lant tot 'tander

zouden overfteken,en geen lant ken-

den zien , als dan een deel lant vogels

mede namen, diexy , wanneer al het

lant uit hun gezicht was, lieten met
parthyen vliegen, en naer deze hun
vlucht, als naereen Kompas , de koers

richten De vogels moeten wel te recht

den (i)oitindifch.vaerders den wegh
en het lantacnwyzen: want noch ver-

re buiten 't lant van de Kaep zijnde,

ontmoeten u in de woefte zee kleine

meeuwtjes, een eigen flagh, die om-
trent deeze uithoek vallen, en ie-

der hchtehik voor 't lant waerfchou-

wen. Doch alzoo deze wel een hon-

dert my 1 oftwee buiten 't bnt houden,

I

zo kanmen het lant zo gewis niet vcr-

! moeden, dan als men zeker flagh van

grote meuwen zict,mct bonte vlerken,

1 die de kenders kaepvogels met
' bonte mouwen noemen. Gebeurt

: het dat iemant eenige tortelduiven

,

van 'tlant af gedwaelt , quam te

' zien , zoo is'er ganlch geen tWyfel aen.

F.n is men dicht onder 't lant , en

hebbende tuflchen de4oen50 vade^

men, wit fchulpzant-gront, metro-

de Ihikken daer onder gemengt , daei*

I G voor-
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voordersduikertjes vernemende, kan den van Lentemaenr, na 't wede, om
men vaftelijk geloven , en zich vcrze

kcit houden , op het rif van de Kaep
hetfchipde Diackoptc zoeken :doch

konden het niet vinden. Toen wenden

d'Aguillas te zijn, fchoon geen lantj wy het weerom in zee , en hadden de

en wiert gezien, Aen de andere zydei Tafel-bay vyf of zcsmyIenvanons,en

of bewcfte de Kaep de Goede-hoop , |

wacrcn op de zuider brcte van 34. gra-

hceftmcn, behalve deze grote kacpvo- 1
den, en 20 minuiten.

gels met hacr fluwcle mouwen , die 1 Tot den achtiendcn des morgens ^

dikkc-trompcn, by de Portugefcn hadden wytamclijken voortgang: en

Trombas genoemt , zijnde dikke hol

Ie pypwoi^tclen, die als een riiichte

onder de wal op de klippige gronden

waft , en met eenige bladeren even bo-

vc water leit, gelijk men de zelve in

de Tafel- bay , voor het hooft van 't

F>)rt inoverv'Ioetvint: 't welk de boo-

ten en fchuiten , om gemakkelijker aen

'c hooft re komen , moeren myden

;

alzoo gene nemen aldaer kunnen

gebruiken. Dit zelve kruit of ruichre

is m Japan ook, envand'inwoonders

zeer geacht, die het zelve tot hun koft

gebruiken, en voornamelijk in fauffcn

over vifch, als ook in plaets van

d'HoUanders en verdere Europianen
Agurk jes,en andcrelndianen hun /Jets-

jaer gcbnwken.

DeHottcntots,dieonbczuisdcmen-

fchen, wacren zooboosaerdigh,darzy

niereene os, of ecm ge ververfchmge
aen ons verruilen wilden. Zy maek-

ten ons drink-watcr, datwy meenden
te halen , onklaer ; daer wy ons tegen

(lelden, en ccnigen by her lyf greepen:

Macrzy gooiden zoo geweldigh met
fteenen , dat eenigen van ons onder

de voet raekten. Doch uit oorzake zy

veel fterkeralsd'onzen waeren, mof
ten diede ^'lughr nemen.

Ik was aen de Tafel-berg onderwyle

gegaen , om wat wilt te fchietcn ,

des midd-ighs de hooghrevan ?8 gra-

den en 26 minuiten , zuider brete, en

waeren op 33 graden en 27 minuiten

lengrc.

Het Kompas wees toen recht zuidc

.

en noorde.

Des anderen , en des volgenden

dacgs, was het rcgenachtigh en buijigh

weer.

Den zeven en twintighfl;en,begon het

geweldigh te bÜxemen , met groo-

te regen , en flerkcn wint , die 2.00

geweldigh toenam, dat het op een

lierdenftorm uitliep. Dies allede zei-

len in genomen werden. Wy waeren

toen op de zuider brete van
3 9 graden

20 minuiten, en door de (troom vry

om de noord gedrci'en.

Den eerftcn van Grasmaent, was het

noch al rcgenachtigh en buijigh weerj

gelijk wy zedertden zevenen twintig-

den gehad hadden. Wy waeren toen

opdehooghrevan 39 graden, 21 mi-

nuiten en op 9s graden cngo minuiten

-engte, en hadden dat etmaelzes-en-

dertigh mylen gezeilt.

Des avonts begon het zoo hert te

waeien , dat demarzeils moften inge-

nomen werden , dat tot den derden

duurde. Als wanneer wy het kompas
verleiden op 1 5: graden N. W.
Wy hadden , federt den zeftcn van

macr eer ik daer by kon
|

Lentemaent , geen peyl koniien be-

komen , waren de onzen al op de komen.
loop.

I

Den zevenden waeren wy op de hoog-
Des anderen daephs, ging ik met te van 38 graden en 13 minuiten, en

wacrcn in dit etmael vier en-veertigh

mylen, met een topzeils koelte, ge-

Vertrelc

van de

Kaep.

hen , en vcrfchcide gewapende man
nen, met voorneaien en opzet van on-

der hen te fchieten , zoo zy weder ons

quamcn beletten , om onze dingen te

doen. Maer zoo dra zy ons vernamen
gewapent aenkomen , namen zy , met
wyfen kinderen , en alhun have , lant-

waerts in de vlught^ Ecnige hunner
zagen van verre zoo wilt als kracien

uit d'oogen.

Nacen verblijf van drie dagen aen

de Kaep , wy zetten het , den dertien-

zcilt.

Dit weer duurde , met regen en her-

de buien , tot den dertienden des mor-

gens. Toen kregen wy helder weer,

en wacren dit etmael by degiszcs-cn-

veertig mylen gezeilt, en op de hoogh*

te van 36 graden en 30 minuiten, en

op de lengrc van p8 graden en 42 mi-

nuiten. Toen kregen wy wecrftcrke

buycn
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buyen en zagen veel

dryven.

Den vyftienden
, peilden wy den

2onncn opgang, cnbevondtn 24gra-

den N . W. Deze was d'cerfte peiling,

die wy , fcdert den vierden,üm het hert

weer. gehad hadden.

Des middaghs hadden wy gj'

graden I4,minuitebrece, en 104 gra-

den en 40 minuiren lengte , en waercn
eene ftrekevanvier-en-dcrtigh mylen
gezeik.

Tegens den avonc wert het (liljmaer

duurde niet lang; want de wint ver-

hefte wederom ; nu met buyen en dan
met regen, dat tot den eerftê van Blcei-

naaenf duurde : als wanneer wy op de
hooghte van 12 graden en 18 minui-

ren, en op 1 24. graden en 4.6 minuiten,

lengte waeren. Doorgaens was ecne

ftyve koelte, die rot aen derden van
Blccimaen t ons by bleef.

Des nachts hadden wy fterke don-
der (lagen, met blixcm vermengt, en

geweldige travaden, dat toe des ande-

ren da cgs duurde.

Den zeilen van Bloeimaent,des mor-

en E N L A N T-R E I 2 E. 19

ftccn - kroos eilanden ; daer wy dien dag meed te- prinren

gen bleven met ftilte ciianacn.

Den zeventienden waeren <,vy op de
hooghte van 17 graden en 10 minui-
ten, en hadden de Prinfe- eilanden
tweemylen\anons, enquamen des
avontsomtrentdchock van hcteilant

Java , (daer wy met fmerte zeer lang
na verlangt hadden,) v^ier of mylen
van ons, en dreven den achtiendea
als voore, zonder grooteil voorf«»

gang-

Des anderen dacghs hadden wy de
hoek van 'tdhrnjava^wee mylen,en
des middags de Prinfcn-eilandcn twe
ofdrie mylen van ons Wy meenden
daer tuflchen deur te loopcn ; maer
een fterke wint oftravado, uit den
oüfte , belette ons: dies wy weerom
mollen keeren.

Den twintigden , hadden wy de
hooghte van 6 graden en 41 minuiten,
en de Prinfe-eilanden zes mylen van
ons, met ftil weer.

De Prinfe-eilanden bleeven ons den
een en twee-en- twmtigftcn , noch al

by,daer wy den diic en-twincig(len

7ien het

eilant Su-

inacra.

gens, 7agen wy devadekuft van het meenden voorbyte zeilen. Des nachts
eibnt Sumatra , omtrent vier of vyf wierpen wy op dertig vademen (leek,

mylen van onSj en loef-wacrts een 2,etl, gront, doch het wert toen zoo (lil,

en bevonden ons op f graden en 2 2 mi- dat wy het anker lieten valien. De
nniten. Des nachts liep de wint uit de droom ging ook zeer hcrc , iu.dvved-
wal , en wietttoen na het zuide over- waerts.

geleit. Den vier-en-twintigden , hadden
Den 19 hadden wy naulix zes

j

wy Het eilandt Dwars in de
of zeven mylen langs de wal van Su-

j

Wegh , noord noord-oodwaerts van
matra gewonncn,en kregen doorgaens ons.

hert weer, met veel bhxem, donder,
I

Des avonts quam onseen Javans
regen, cnfterketravaden. Wy deden vaartuigh,mct ververdng, aen boorc
ons bed, om boven de vlakkehoek van dat ons, na zoo veel zukkeüng, wel

Keizers

eilanc.

de draet Sunda te geraken

Den twaelfden was het dil weeren
te pas quani Wy raektcnkortdaer-
aen op dertigh vadem ren anker : daer

wint. Des middaghs waeren W) op 6 1 de droom zoo hert ging, datwy dieri

graden en 5 minuiten, kregen des ach- en den anderen da^h meden blyveii
termiddaghs , wederom ecnetopzeils leggen, en niet vcorc kcden koomcn.
kodté, en hadden de vlakke hoek

j

Wy kregen noch vcrfcheidejavanfé
voomoemr,ood noort-ooftwaerts om-

1

vacrtuigen aen boort, met vcrvcr-
trent anderhalve mylc van ons. Op fching.

zedienvademen wert gront ge worpen. 1 Den zcs-en-twinrfgden gingen wy
Des anderen dacghs waeren wy om- weerom tzeil; maer konden, van we-
trent drie mylen van degemeldehoek. gcndengemeldtn derken droom,die

Den veertienden , hadden wy Kei- aldaeraltijtzeer dcrk gaet, niet vor-
zers eilant, omtrent drie mylen van deren: dies wyhetopvyf en-twinxig
ons, en zagen des anderen daeghs, vaden zetten, en modcn dcsandc-
zuid-oodten oorte omtrent vyf of zes ren dacghs noch op anker blyven leg-

mylenvanons, op de hooghte van 6 genryen.
graden en 4 f minuiten i de Prinfcn-

1

Den acht- en- twintigden, gingen
I C i wy

'•'S"--
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wy wederom tzeil, op hope van 'deGöjyfr, bekleet. Tweejaglnen wer-

voort te raken ; maer moften des a- denp;erectgemackt,KoukerkenBlüc-

vonts ons anker weer laten vallen. metidael> die nier 90 koppen en ver-

Wy hadden toen P«/(? (ofeilant)Baly Ibheide koopmanlchappcn bemant,

ten noord-oofte , en groot Tiüo-modi 1 en gefchenken ,om acn oen Keizer en

ten oofte, en klein Pu/omcd'/iicnzui-

de van ons.

Des avonts gingen wy wederom
tzeil , doch konden , wat moeite wy
aenwenden, voor de Stad Batavia

niet komen , daer wy zuo na verlang-

den : maer moften het anker een halve

mylc van het eilant Kotterdam, op elf

vadem fteekgronc, weerom laten val-

len.

Den dertigften gingen wy weerom
tzeil j dan konden niet voortkomen:
zoo dat wy weerom het anker moften
laté vallen. Her ging hier even als voor
de Kaep van Goede-hope : daer wy
zoo lang zworven , t'elkens daer voor

waren,en evenwel wederom weg mof-

vo")" Ba- ten.Docheindelijk quamé wy, na veel
tavia ter omzukkclen , met zoo vele zieken , en

kranken den zelve achtermiddagh
ten vier uure voor Baravia, op vier va-

dem , en een halve fteek-gront ten an-

ker.

Ik voer des anderen dacghs aen
lanc, en trad in de beroemde koop
ftad van Batavia ,en nam mijn verblijf

by zekcrenGernt Eppinkva.n Ulfen,

tottcrtijt toe ik wcerlaftontfong, op
wattoght ik my zoude begeven. Ik be-

zagh ondertuffchen naeukcurigh deze
grooteftid, en rontom gelegen lant-

Itreke : een ganfch ander gewtft , als

Brazyl, hiertevoorebefchreven.

Midlcrwyle ik my aldus te Bata-
via op hield, wert door laft van den
Heer Generael Joan C^laetzuiker

,

en de liadcn van Indien , op ordre en
acnfchryven van de Hecren Bewint-
hebbers, een gefantfchap aen den gro-

ten Cham van Tartarye (^ die toen
ook voor ecnigejaren,met byftant van
d'onderhorige Tarters , 'tganfch Ko-
nmgrijk van Cbwa ingenomen had )

vervacrdigr,om de vryen koophandel
op dat rijk te verzoeken : gelijk de

Smet Oo*^'"difcheKompagnie vele jaren,

deze- omdien handel te verwerven,by deSi-

nefenangchouden, enverzoghthad:
maer zy hadden dien altijt afgeflagen

en op het ftrengfte verboden.

Het gezan tfcap wert door twe hooft-

£,QZ2men,Q.hIako^dQKeizer,cnPie(er

zanten

QaChina.

ecnigen groten te vereren, geladen

waeren.

Ik wert voor hof-meeftcr, op het

jaght Bloemendael befcheiden.

Ophetjaer zeftien-hondertvyf-en-

vyftigh, den veertienden vanHooi-
maent, gingen de gezanten van de ree

van Batavia tzeil, en quamen den
vierden van Herftmaent m de ftad

Kanton, en den vierden vnn Bloei-

maent, des jaersz( ftien hondert zes-

en vyftigh, voer de ftad Nanking,
en den zefticndcn van Hooimaent in

de flad Peking.

Naeenieh verblyf vertrokken de ^^

j /i 1 n I
Komt

gelanten weer uit de ftad reking, veder op

en quamen den eenen-tvvintighftcn ^"'•^'^-

'

van blaghtmacnt voor de ftad -Nan-
king, en den achr-eii-tw;ntigftcn van

Sprokleimaent , des jaerszcftien hon-
dert zeven-en> vyftigh, voor Kanton,
enden een-t n- rwin rigften van Lente-

miient voor de ftad Batavia op de ree:

daer de gei^^nten verflag van hun we-
dervaren, acn den Heer Gercraeiy*?-

han C^laeiztiiker , en aen de Hoge
Raden van lnd;en,deccn. Gelijk bre-

der in mijne rci>'belthryvir.ge dezes

gezantfchaps te lezen is,d:eeerftinde

Neerduitfche,endacr nain verlcheide

anderetalen, tot Amfterdam, by wy-
ItnJacokvanMems gedrukt, en met
verlcheide afbeeldingen van ftcdcn,

dieren,gewaflcn, en draghten uitgege-

ven is.

Midlerwyl ik mijn verblyf een wyl
inde ftad Batavia had, wierden acht

fchepengere£rgemaekt,en met Irdi-

fche koopwaren geladen, om na het

vaderlant te vaercn: als de Peerei,

Prins Willem, Oranje, de gekroonde
Leeuw, Achilles, Malakka, Ulyfles

en Hektor.

De Ed. Heer Koenes
, (^tcenmacls

ecrfte Raet van Indien, en naemaeJs
Schepen der ftad Leiden ,) had hetge-

zaghoverdeganfchevlont.entradop
het fchip de Peerei, de vlagh voerder ,

groot zevenhondcrt Liften , en bemant ~

met honderten tachtigh koppen,en ge-

monteert met zcs-en-twintig ftukkcn

gefchuts.

En

^
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Vertrekt

na het

Vadet-

Lint.

En al hoewel mijn befcheide tijt

noch niet veiftreken was , om na het

Vaderlanc te vertrekken , 2,00 ging
ik evenwel, volgens zijn begeren, met
hem dervvaerts op het fchip de Pe-
rel.

Dentwee-en-twintig(len vanWin-
termaent lichten wy het anker,cn gin-

gen tzeil, ennamen de koers na het

eilantS.Helena, daer wy den laeften

van Lentemaent, des volgenden jaers

zeftien-hondert acht-en-v) ftigh, wel Enkomt

en behouden aenquamen, zonder eni- l^il^^\

ge byzondre voorvallen t'onrmoeten, Hekniu

als het uitftaen van eenige ftormen en
Travaden: waer door wy bywyle , met
al wat op tafel ftont, overhoop raek-

ten. Ja het groot fchip beweeghde
zich, tot verwondering, zoodanigh

als ofhet een klein fchip of fchüit was.

Het Eilant van

S. H E L E N A.

Tl Et eilant S. Helena leitop 1 6 gra-
- - den , en 1 5 minuiten , zuider bre-

te , zeer verre in zee en van allen lant

afgefcheiden.

Het naefte lant, daerhetaenleit,is

Kyingola ; hoewel opeen af (lant van

drie hondert en vyftighmylen. Men
heeft zich met rechtte verwonderen

,

hoe zoo diep in zee een eilant leit
j

daer omtrent om noch by geengront

te peilen is.

a

Het is omtrent zeven mylen in't roti-

de groot, en vol hooge klippen,die op
en tuflchen beide vol gcboomten
ftaen, en by klaer weer wel veertien of

vyftien mylen verre in zee kunnen ge-

zien worden. Dies dit eilant, fchoon

klein , door deze hooge klippen veel

lants bevangt.

Daer zijn verfcheide valeyen : maer

byzonder de kerk, en appel- valey. In

de kerk-valev ftaet noch een vervalle

C }
kapel-
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kapelletje,dacrclc Portugcfen wel eer 1 zyn'er byzondcr veel wilde bokicen,

hunnen dientt in gedaen hebben.

Het is'er vol, oranje, limoen, en

granaetboomen.

Dit eilant was by mynen tijt volk-

loos , en onbewoont : maer federt

hebben d'iingclfcn het in bezit geno-

men.

Ten fijdc der Portiigefen , bleef op
dit eilant een kluizenaer , onder fchijn

vanboetvacrdigheit, die vele bokken

doodc ,en de huiden verkocht. Maer
hy wicrt by dvjPortugefen opgezocht,

en weggezonden.

Noch zijn'cr op zekeren tyteenige

7,w.xrreaentwee flavinnen gebleven,

die zich al cottwintigh vermeerdert,

en hunne wooning in het hoogh ge-

berghte genomen hidden: dies men
hen met moeite opzoght , en daer

al-hac!de.

Het IS beneden in de valeyen heet

,

en boven op het geberghte kout. An-

dcrs is'er de lucht 2-eergezonr,en wort

doorde winden, en regen getempert:

want het regenc'er dikwils op eenen

dagh .• daer dan de zon met haere war-

me flralen op fchynt ,datook hetaert-

rijk vruchtbaer maekt , dat anders uit

de natuur zoo wonder vet niet is.

Men heeft'er zeer fchoon, en zoet

verfch water, dat van de bergen en

klippen af loopt , en tiiflchen dezelve

als Knftal door kronkelt en in zee

lüopr.

Het iseen lufl: te zien,hoe het volk,

als heraen lant komt, drinkt, zich

daer in waft , fpoelt en bact.

De meefte vruchten, en dieren,

die daer wafTen , en zeer weelderigh
,

om reden voornoemt , tieren , zyn'er

door de Porrugefen gebraght : als

oranje-boomcn ,(daer van nu gehele

boiïchen vol zijn
, ) granaet-boomen ,

en veiTcheide andere , die het

ganfch )aer door dracgen.

Daer groeit ook moliert, peterfelie,

zuuring, porceleyn, winterkers, en

andere mocskruiden meer, die tot

ververfching , en fcheurbuik zeer

dienftighzijn.

Daer groeit ook geboomte; hoe-

wel dcdclfs hout niet veel byzonders

is, en dient nergens beter, als om te

branden.

Het is'cr ook vol vee, dat'erover-

vloedigh voortciert. Qnder andere

geiten,enrheen,die zich op de klippen

weten t'onthouden , en loopen : en
zijn hierom nier wel te vangen.

Men heeft 'er tamme verkens ge-

braght , die geweld igh vermengh-
vuldightzijn ; maer zoo wilt gewor-
den, dat men, die ter zake van de

klippen, als andere ruighte, qualijk

achterhalen kan.

Ook zyn'er veel patryzen,duiven,

korhoenders ,en paeuwen : maer zoo
wiltjdatmen die niet wel bezetten kan.

Want als men hen op den eenen

bergh vervolght, dan vliegen zy zach-

jes over de diepe dalen, opeenen an-

deren : daermen een uur van doen
heeft, eermen den bergh af, en den
anderen weer opklautert.

En als men hen al na loopt , vliegen

zy zoetjes wederom over, en laten

u

nazien: ja het IS, alsof zy de gek met
u fcheren. Dies men zich eer moede
loopt, om wat te vangen, als darmen
zigaen'rwiitmoedezal dragen.Maer
men moet met eenheel parthy volks

op den jaght gnen , en zien zoo wat te

bezetten: ander!» is'er nier te krygen.

i^aer zijn gene verfcheurende ofver-

giftige dieren : als grootefpinne-kop-

pen Ook zyn'er veel vliegen.

Rontom en over het eilant zwer-

ven veele met uwen , ter oerzake van
de vifchrijkheit der onde^gelege zee.

Menvind'er verfcheide verruwen,

en onder andere een rode, die zeer

fchoon van kleur is.

Daer valt ook zeer wit zout , dat

door de Zon uit het zee water-gemaekt

wort.

En uit oorzake daer omtrent an-

ders geen lant is , zoo is'er de zee vol

viich, inzonderheit van makrelen

^

braferas, karpers, zeehanen en meer
andere. Maer men kan die,van wegen
de kli{5pcn , en groote diepten ,

niet , als met de hoek vangen: daer men
Zooveel mee vangt, als men begeert.

Ja men kan met een kromme fpy-

ker, die wat fcherp, en daer flechts

een veere aengebonden is , zoo veel

vifch vangen als men wil : want de yis

is'eer zeerhappigh.

Krabben, oefters, kreeften , en mof-

felen , zyn'er ook genoech aen de kan-

ten van het warer te beküomen.

Na wyaen het eilant S, Hclena van

alles
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alles vervcrfcht , en wat'ertekrygen
was, verzien waeren, gingen wy in

het laefl: van Bloeimaent wederom
tzeihmce nemendchet koftelijk rerour

fchip Aernhem, dat, naveclzakkc-

lens en tegenfpoeden , een jacr had
moeten overleggen. De Heer Koenes
zette een deel volk uit ieder van d'an-

dere fchepcn daer op : alzoo veele

maetsdaer van, door kommer, onge-

mak en ziekten , geftorven waeren.

Wy namen den ouden koers, waer

mee wy voorfpoedigh , en zonder

merk - wacrdige voorvallen , ons

vadcrlant in het gezight kregen ,

en den zeften van Hooimant, des

jaers zeftien-hondert acht-cn-vyf-

tigh, gelukkightot Amfterdamaen-
quamen. Alwaer ik mynen broeder

Hendrik Nieuhof ( by wien ik ging

thuis leggen)en andere vrienden noch
gezontvond.

Ik had daghelix groot bezoek van

verfcheide liefhebbers , om de Sinee-

fche fchnften en tekeningen , die ik 1

metmyuitSinagebraghthad , te zien

en daer van te fpreken.
|

N a ik my aldaer omtrent drie maen-

den, om wat uitteruften,opgehouden,

en myne zake zoo daer, als in Zeelant,

verricht , en het journael of de reisbe-
'

fchreivingh des Sineelchen gezant-
j

fchap aen mynen broeder gelaten

had, om onder zijn opzighr, cnop
,

verzeek van vele voorname perzo-

nen , te laten drukken , zoo befloot
\

ik wederom na Ooftindien te gaen.

Inzonderheit door de gelegentheit,
|

die my toen d'Ed Heeren Bewintheb-

bersdeden opdragen, enaenbieden.

OndertufTchen wierden vyf fche-

pen gereer gemackt , om derwaerts

te vacren onder het gezagh en

beleit van den Heer ^drieën Ad- \

monde , te weten, het fchip Aernhem

,

grootvyf-hondert lallen , gem'onteert

met veertigh (lukken ,en bemant met
vierhondert en dertigh mannen: daer

op Schippery^« Tymenjz was, en ik

befcheidewert.Het tweede fchip was

dePerel. d'Andere waeren drie jagh-

ten.

Wy licpenmetdeze vloot van vyf

fchepen den twee-en- twintigften van

"Wynmaent, des jaers zeftien-hondert

acht-en-vyftighjUit hctvlietxeil. In

het uitgaen raekte ons fchip Arenhem

N T R E I Z i %l

op het zant vafi: , en liep dienvolgens

groot gevaer van te berfle te (looten*

Daer en boven quam een ander ons
zoo na, dat de gehele galderye Van
ons fchip aen flarfen raekte.

Dan wy quanaen , door Godes ge-

nade, methoogh water wederom los,

en gingen zoo neffens d'andre fche- .

pentzeil.

Den zeftienden van Lentemaent, ^^"^^

quamen wy gelukkigh aen de Kaep Kaep,

van Goede-hope , en lieten het anker

in de bay vallen.

DePerel, met de driejaghten, qua-

men den twee-en- twintigften in de-

zelve bay ten anker.

Wy voeren voort aen lant, en ftel-

den orde op onze zieken. Wy had-

den rot hier toe twaelf dooden gehadj

maer anders doorgaens gezont volk.

Wy haelden daeghelix vcrfch watcfj

branthout, en ververfchingjdie men
daer bekomen kon.

Bywyle vingen wy veel vifch.

ik ging met eenigen van myn ge-

zelfchap aen lant, om wat wilt met:

een fnaphaen aen de Tafel;bcrgh te

fchieten. Maer hoogh aen de bergli

lagh een groote leeuw te flapen , daei:

wy onverziens dicht by waeren , en
zouden hem licht op het lyf gelopen

hebben. Ik trad zoet en zachjcs te

rugh , en zeide tegen myne makker?.

Het is niet goet zulke flapende hon-
den wakker te maken. Dies wy van

daer gingen en den leeuw lieten fla-

pen.

Na wy veertien-dagen aen de Kaep Vertreüt

gelegen hadden , en van water, brant- jaer.

hout , en ververfching verzien wa-
ren , gingen wy wederom tzeil , en
hadden een voorfpoediger reize, als

opmyn eerftcntüght, met het fchip

hetKaIf,en raekter gelukkigtot onder

dekuftvanjava. N aer rot onzer al-

ler droefheit fterf d'fd. Heer y^^r;(Sf«

Aelmonde , ( zoo als wy het lant voor

ons zagen , daer hy zoo zeer na ver-

langt had, )aen zyne oudequyncndc
ziekte. Zijn lichaemwcrt na Batavia

gevoert, en aldaer heerlijk begraven.

Wy quamen ondertiifTchen des ^^°^'
"f*

, _ j n II' ^ Batavii.
jaers 1658 den 18 van Hooimaent,
gelukkigh voor Batavia ten anker,

na wy ontrent zeven maenden onder-

weegh geweeft waeren , daer, federt

mynen lallen toght , weinigh aenmer-

kcns
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Kc-ntop

kens waerdigc zaken voorgevallen

waeren.

Wanneer ik d'ingenome koop-

manfchappen verantwoort , en de re-

keningeen boeken overgelevert had,

deed ik eenige kleine togliccn na de

wcftkuft van Sum.irra , als naJambe ,

en Fadamc.daer veel pcper,en ook ee-

nigh bergh.gour , en zalpeter valt.

Eindelijk quam ik,den tienden van

Wintcr.tiaenc, wederom voor Bata-

via op de ree.

na Ondercudchen ontfing ik orde,

twee of drie fcheeps lengten . "Wy drij-

ven dicht, met grootgevaer, voor by

cenen klip, en waeren naulix een

fprong verre daer van. Doch wy qua-

men noch zonder fchade daer van, en
endelijk , na het uitftaen van verfchei-

detravadcncnftormen, voor het gat

van Amboina, daer wy met grootc

moeite,om den fterken ftroom,binnen

gciaekten , en op 7-es-en-dertigh va-

dem ten anker liepen.

De Heerjacob Hultart, (^tocn Gou-
verneur en opperhooft van het eilantTrekt

Amboina. Q^ met lict Ichip Hentycttc Lowyfc,
|

Amboina, een man indien oort zeer

na het eiland y^mboina^ te gaen,; ervaren, endaerby vroom van leven,

bv fchipperdat by fchipper Gerrit GerrttJzen

Van Vlininseno-evoertwcrt, en met
rys en andere lyfsbehoen:en,voor die

plaetfe ,geljden was.

Wy gingen dan den dric-en-twin-

cn voorzighrigh in zijn doen ,_) ontfing

ons zeer beleefdelijk.

Na de fcheeps-iaft: ontladen , en
alles overgelevert was, deed ik met
het operhooft Huftart eenige kleine

tigflen van Wintermaent, des jaers ! toghten na verfcheide eilanden, die

zertienhondertnegen-en-vyfcigh, van daer omtrent vele leggen, om dezelve

Batavia tzcil, enraekten in weinig te bezoeken en bezightigen.

weken gelukkigh onder de hoek van Onder andere trokken wy na het

Bimaer , en aldaer nifichen de eilant Buro, daer d'voornaemfte in-

klippen in groot gevaer: dewyl het
|

woondcrs ons op hun wyze luftigh

fchipin een mael-llroom verviel , die onthaalden , en toe dronken uit kroe-

hetomdreef alseenmeulen, en zoo zen van bladen van boomengemaekt,

fnelalseenpaerczou mogen loopen , die by na als een roemer gewaffen wa-

endat op eeji fpacie en beltek van ren.

Het eilant

BOURO of BOERO.

H!Et eilant Bouro of Boero leit

•omtrent vier-en-twintigh mylen

van Amboina , en heeft by na dertigh

mylen in den omtrek.

De zee onder dit eilant , inzonder-

heit aen de z.uidzydc , is zeer diep .• en

fchietcnde ileile oevers by na overal

rontom dit eilant , als muuren, na de

grondeloze diepten.

De zuide-wint maekt aen dit eilant

een laegh en hoogh water.

Op het eilant van Bouro leggen he-

melhoge bergen , na den boght van

Thamaboo y de bergen van Tbama-
hoo genacmt, die met hunne hooge
toppen, en kruinen boven de wolken

uitllcken.- gelijk men diebhcmve krui-
j

nen van verre nit zee , op een af-

ftant van achticn of twintigh mylen

,

boven de wolken ziet uitfteken , zon-
der het eilant onder of de voeten der

bergen te kunnen xien : her welk een
aengenaem gezight en verfchiet geeft,

en den zeeman doet twyfeien, of hy
lant of lucht ziet.

Aen dien oortleit een bay ofbogt aen

de zee , de boght van Tamahoo gc-

naemt,die met de bergen voornoemt
omringt is.

Men ziet'ergenc huizen , hutten of

wooningen , en niet als een eenzame,

en naren oort,met dichte bofTchaedjen

bewaffen en vol wilderniffcn. In de-

zen boght komt een rivier uit het lant

vloeien
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Boghc
v.in Ka-
yellc.

Acttdes

ciljnts.

vloeien . die langs hare oevers met al-

tijd groene boomcn bewaflen is.

Aen'c noordooft eind van 't eiland

Boero iscenbay, de boght van Ka-
yelle genaemt , die op verfcheide

plaetten wel twee mijlen wijd is.

De oevers en ftranden van deze
Boght zijn met di<.hte wilderniflen en

liiftige bodchagien bewaflen. Al-

daer groeien vele ebbenh^mt-boo-

inenj doch vallen feerquaftig, Aen
de binnen kant van de boghr ftaet in

eenmoerafch en in het zeewater een

bofchvanlaryboomen, die yzerhart

en ructachtigh hout hebben.

Heteüand Bnnro is vruchrbaer en

dicht met boomenen wilderniflen be-

woflen,en heeft een groene kud. Het
zelve eilant geeft Kokosnooten,

'

Ban^mnas , pynang , boontjes
,
pa»

tatas , groenebbenhoure - boomen ,

iary boomen , katjang , dat een ze-

ker flagh van kleine erwf ten is ,

geers, mille, of Indmenfche tarwe, ta-

back , lymas of kleine wrange en

zuure limoenen , en veelerleye

moeskruyden. Op het geberghte

houden civctkatten , daer de Boe»
ronefen ofde inwoonders de civet bé-

henddijk weet uit te krijgen, d;e zy
voor een geringe prijs aen d' onzen té

koop veilen.

Hetgantlch eiland heeft vruchtba-

re landeryen , en dichte bc flchaedjen :

Het wort ook met veele rivieren

van zoet water dccrfneden en be-

vochtigt. Maer het is daerentegeri

vervaerelijke en zware aerdbevingeii

onderworpen.

Ophetcilant Bcum houtender an-

dere zeker vier-voetigh gedierte, van
een ongehoorde en wonderlijke gehal-

te, dat d'Indianen onder de mon-
ftrcufeof wanftaltige dieren rekenen.

Het heeft de groote van een hont of

hert , en hair , als een wint honc , don-
ker-bruin en graeu wvan kleur.

Het hooft en de bek is als een ver-

ken: en d'oogen en ooien klein: de
(leert is in twee of drie krullen omge-
bogen : de voeten en klaeuwen zijrt

gelijk die van een bok of hert.

Zijn vleefch wortby d'inwoondérs

en vreemdelingen , voor eenlekkcrve,

D én
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en inplaetfe van herten vleefch opge- ) Op het eiland Buro wiert doordö

ciifcht. 'onzen des jacrs 1660 ccn grootc

Het bekkeneel van dit beeft heeft iterktegebouwt, uit vrecze de Ma-

de groote van een kalfs-hooft , en be- ' kaflaren aldacr komen mogten. Men
ftaetuic zeervafte benen, inzonderheit noemde de zelve C^Landarfchaa , na

Van bciJe kake-beenen. den koning van 7>r/vd/f. Zy beftaet

Daeizirtenop beide 2yden,achter na uit vier punten, en heeft bequame

de keel toe , omtrent twaelf kiezen : woonplactfe voordekrijghsbezettin-

maer voor in het beginvan de bek zit- gen.

ten in het ondcrfte kake-bcen zes tan-

den, en rwec grootc in het bovenfte

gedeelte, en worden met de bek be-

dekt: niaer inplaetfe van de honts-

tanden fchicten uit het middenfte ge-

deelte des ondcrfiCn kakcbeens twee

zeer groore tanden, en doorbooren
de bek. Zyzijn een heele voet lang,

een duim dik, en een weinig omge-
kromt, als de Hagtanden van wilde

zwijnen. In het bovenfte gedeelte

van het bovenfte kaeckebeen vertoo-

ncn zich ter weder zjjden twee holle

beenige uitwaflen of uitfteekfels:

waeruittwec hoornen fchieten , die

een vüiger dik , twee hantbreeten

lang, g!ar, eneften, als tanden, en

hoekswijs omgekromt zijn: 200 dat

ditd!er,in hefeerftaenzicn, mrtvier

hoornen ncff^cns elkander ft.iende

fch;jnr gcwapent te zijn. Dies fchijnt

dit dier om tweederley redenen onder
de monfters gehouden en gerekent

te zijn. Ecrftelijk, dewijl het tegen

Ariftotel 'sftnjc, die fchnjfr, dat de

hoorendragende heeften in d' ecne
kaecke alleenlijk tanden hebben , en
de voorfte tanden van de bovenfte

kaecken ontbecrcn. Ten tweeden,
dewijl Ariftoteleszeidt, dat geen le-

vend gedierte gevonden wort , dat te

gelijk hüorncn en uytftekende tan-

den hei- fc.

Langs de noortkuftc van Buro]eg-

gen de negeryen of vlekken IVaife.

longa , Fogi , JVairiite , Tcmahou

,

Talmatte , Hokcnima , Bata , en
Liciela^ die des jaers zeftien hon-
dcrt drie en zeftigh door d' onzen
wierden afgebranc en in kolen gezet

:

benelTens al het vaertuigh, dat zy
daer vonden : uitoorzaeked'inwoon-
dcrs tegen d' onzen waren opgeftaen.

Op Boero Icit ook een vlek fVai-

famma gcnaemt , en een ander llat

geheten, als ook Romaite.

Het zeli'c eiland ftaec onder den
koningvan Teryiati.

Alle de wilden ofeilandcrs van Bii'

ro (^volgenshet verdraghmethenen
d'onzen gemaekt) zijn gehouden zich

rontom de baey of Boght van Kayelle

met der woon neer te flaen, diczy*

onderbefcherming van d'onzen, o-

ver de veertien negeryen in fra} e wcw
ningcn, van riet of Adap, en eeni-

ge met vertrekken gemaekt, in ruft:

en vree onder malkandeien bewonen.
Om dezen oort des te gehavenderen
vruchtbierder te maken zijnzy ver-

plicht boft!chcn en boomen om verre

ce houwen , en de heivelden in den
branttefteken, om daeroptezaeien,

planten, tuinen en boomgaerden te

maeken.

Zy bewoonden te vooren flechts

kleine hutjes van niet boven een mans
lengte hoogh , óïg langs het ftrant en
in dichte boflchen ftonden.

d' Inwoonders zijn ganfch zwart
van verwe, en gaen flechr, na de
wijze van meeftalledegebuur-eilan-

ders , gekleer, en beide zoo wel man-
nen als vrouwen ganfch naekt , bc hal-

ven een kleetje, dar hen om de len-

den en effen beven de knien komt.
Doe hknechjes en meisjes gaen tot

aen hun twaelfftejaer moeder naekr.

Eenjongman, die een doghterwil
trouwen often wij ve hebben , kan die

van d' ouders voor eenige kleinighe-

den van eetwaren of voor wat anders
van klein belang bekomen.
Een vrouwe, die een kind gcbaert

heeft, brengt het aen de rievicre, om
het zelve en haer te zuiveren , en
keert dan weder tot haren gewooneUj-
kenarbeir: midlerwijlelaetdeman,

als kraemheer, zich kocfttren en
queeken.

Over d' overleden wort by de
bloctverwanten en gebuurcn een
groot misbaer gemaekt , die, wanneer
her lijk begraven is, onder het danlen,

zingen, en fpringen , en maelrijd

houden , groote vrcughde en vrolijk-

heit
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heytbedrijven. De graven beftaen

uyt metfelweik , en worden metflce-

nen en klcy toegcmackt , om voor
het wilrgedieir bevrijtre zijn.

Degemeenc en gcwoonelijkefpij-

ze der in .voonders is zagou vv , geers

,

miiie gedrooglidevifchcn ri)s.

De rneefte inwoonders omhelzen
de Icere van Mahomer, hoewel ec-

nige orjk,na de wijfe der heidenen,nicc

grorcn vvangcloof", tot het aenbidden

en ceren van kaymans of krokodillen

gen ijght zijn : u itoorzaekezy beuze-

len , dat al ie krokodillen uit het paren

van een krokodil met des konings

dochter, zouden voortgekomen z'jn :

hierom houden zy ook de krokodil-

len in bylbndere waerde, en willen

die nicc geduor hebben.

Wanneer Madira , ftadhouder des

Tcrnatacnfchen konings landen in

Amuutna,tQgQn d'onzen desjaers i ófo
in t^tnaoma was opgellaen , vielen

ook de iantluidenop Bouro y (zoowel
die onder den koning van "Ternate

,

als onder de Comprignie ftonden_)

Madira toe, en wilden zich liever

doo: vechten, als den zciven verla-

ten.Ook hadden zy desjaers lófz vier

mannen van onze fluit de Gans (die

omtrent hctvlckTomahouop óc wagt
lagh ) die wat te verre bofchwaert ge-

treden waren, doorgcflagen.

NaArnoldde Vlaming van Outs-

hoorn des jacrs i6f2 met een vloot

Ichepenvan Baraviana x^mbcinacn
voorts na het ciiand Buro overgefte-

kcn was, om met d' inwoonders van

Buioctn vrede te fluiten , dit vernam,

deed hy de ganfche lantftreke van
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Euro den oorlogh aen, en al hetgroot

en kleyn vacrtuig verbranden ; ook
de vlekken IFatfelungo^Fogi^fVaintitey

'lomahou , 'Palmattey Hokonima^ Ba-
rd en y/zf/r//? met den brant vernielen.

Met hem quam wea-Mandarllhasko-
ning van!/;f<^^/f jdiena Batavia ver-

trokken was , en een verbont van vre-

de met de Hoge radtn gerrotlen had.

Eindelijk begaven wy ons van dit

eiland weder op zee nahetedandvan
i Amhoyyia toe.

Terwijl wy op Amho'^jyia flil lagen

,

noodighde de heer Huftard de voor-

naemftevan de Compagnies dienaers

en vijfvan de nazaten der Amboincze
koningen , enonthaelde onsmetallcr-

hande fpijze en drank , die 'er te krij-

gen was, heerhjk. Na de maeltijd

rechten zy verfcheide (pelen tot tijd-

verdrijfmet ons acn , en toonden zig

zeer wel vergcnoeght. Waer uit

men b. merken kon , dat zy met Hu-
ft:ai'd in een goet vcrflant ftunden.

Midlcrwijl wiert ons fchip met zef-

tig laden nagelen geladen.

Na alles gereet en het fchipvolla- . , ,

den was, nam ik mijn ailcbeit van het vertrek

opperhoofr, de heer Huftard , en ver- "'^" ^^-

trokdenderdenvan bloeimaend weer EalaWa."*

va. Batavia.

Onder dit opperhoofc flaen van
wegen de Compagnie alle deMoluk-
fe eilanden, die naeuwe achting op
alle fchepcn geeft , of zy ook ,eenige

nagelen vervoeren.

Maereer ikmy van het eiland ^w-
bojna op zee begeef , zal ik deOé 1 fs ge -

legenheit en wat byfondcrs daer op
te bezichtigen is, tca toon (lellen.

HetEilant van

A M B o Y N A.

IJ Et eilant Amboyna of Amhojno
- " werd byveelen onder de Moluk-

fc eilanden gerekent : uit oorzakcal-

daer mee vcele nagelen groeien , gelijk

opalle Molukfe eilanden.

Het leit op de hocghte van omtrent

drie graden, zuidev brcete.cn omtrent

vier en twintig mijlen van het eilant

Banda^ en nader ^^nAlalakka en de

vafte kuft, als eenige van de andere

Moliikfeeilanden.

Het hecfc omtrent vijf cntwinrigh

mijlen in den omiiek, en wort doof

een grootcn inham cf golf by na ia

twceng- deelt.

Daer is ten fchrone bay , daer men
D 2 mee
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Way.

mft de fchepen dicht bykan leggen:

en omrient twee mijlen de bay in-

wacrts leit het Neeilants kafteel F"/,

cloria.

Wwji'ami^^ hooftnegerye, leit wat Wawa.

landwaerts in, en meer als een mijlc van °^'*

ftrant, op een berg van meeralsecn

vierendeel uurshoogh, met een op-

Die eiland fchijnt alsitit twee dce- gaenden wegh, die m het midden
Icn re beftaen , of twee eilanden te des bergs met palifladcn gefterkt is.

Zijn: want het hangt met een hals of Boven is de berg langwerpigh , en

engre acn elkandcrcn vaft.
i

met een muur van lofie ftcenen opge-

Voor omtrent zeftigh ofzeventigh lelt.

jaren lagen op dit eilant ze ven en vijf- TufTchen het hoogh gebcrghte en

tigh negeryen , (dat zijn gehuchten of het fort loopt een rivicrc. In vc-origc

dorpen) die zuo by Rnllencn als tydcnplaghtend'inwoondcrszichal-

Moorfe volken bewoont wierden: \

tijf op dit gebergte met der vlught,

daer onder waren eenige fterke plaet- als een zekere fchuilplactfe, te bege-

fen: doch zijn veele en de meeftena
der hant door den oorlogh geweldigh

verwoed en vervallen

.

Onder anderen was fVaj een fchoo-^

ne negerye , aen het noordeind des ei-

Jants, een halve uure vanftrant, op

ven.

De negerye Moufrda leit op eenen . j^.

berg van anderhalfuur opklimmers
hoogh, en is uit de natuur zoo fterk,

dathy niet licht te vcrovenn is. Dies

niectegenftacnde is alles doordemagt
ecnklippighgebergtegelegen,enmet

:

van wapenen onder hetgezagh engc-

cen fteene borftweering gefterkt. '
|
hoorzaembeit van de Compagniege-

d' Inwoonders waren Kriftenen. ! braght , die het daer nu allesvan ha-

Niet tegen ftaende fVay door de na- ' rent wegen dcet beftcllen en beflieren.

fuuren konfl: gefterkt was , zoo wierd De negeryen ,dic omtrent des jaers

het evenwel des jaers zefticnhondcrt
|

zeftienhondert en dcrrigh onder ge-

drie en dertigh door den Kimelaha op ' hoorzaemheit van den ncde: lantfchen

het onvcrfienlle overvallen en aff^cloo- ftaetofKompagnie (tonden, en ge-

Nouffani

ve.

pen.

Omtrent die ftcrkte groeien veele

kruitnagelboomen, als ook Zagu en

Zaguweerboomen.
Daer omtrent leggen verfcheide

negcryen langs het ftrant : daer ook
opeenige plaecfenveel nagclboomen
en Zagu en Zaguweer waflen.

Dicht onder de negerye van J-Vay is

veel drinkwater te bekomen , daer in

die hete en droge landen veel aengele-

gen is.

Nouffanive was eene negerye gele-

gen aen de riviere, ten weften van het

neerlanrfch kafteel ViÜoria , en onder

Hiito.

houden waren haer dienft te doen,
zijn deze volgende.

RoJ/ènive.

Daer onder zijn bcgre^pen Rojeni-

ve, Amahoefoe^ en Hattue.

0\ er Roffènivegebood zeker An-
drea i?<?,7t'«/ï.'^ , des jaers zefticn hon-

dert en dertigh,als konmg. Van A;na.

hoefoe was T)omingos de Kofta Mak-
kakea Poeti hooft : en van Hattoe

een LcfTemdfle hooft.

Deze dorpen waren tamelijk

wel , en meer als andere dorpen van
mannen en vrouwci bevolkt. Zy de-

het gefchut, en is verdcilt in drie buur-
j

den belijdenis van den Kriften gods-

tcn. dienll ; doch waren wat wangeloo-

Daer omtrent wafTen veele nagel- vigli,envelehingenhetMoorldomof

boomen: want de nagelbofTchen en Mahometfdom .en: uitgezondcrrdie

tuinen ftrekkenzich totopdeuiterftc V3.n /imahoefoe. Want lier hooft van

Amahoefof w as 1 it maet van de gemcen-
te,en vcelgod("dienftiger,als d' andere

door den bant zich toonden. Doch
het fchorte veel aen de koningen en
hoofden: wacr van koning Andrea
van Rojfenive de vroomfte voorgan-

ger nietwas, doch hy was ganfchge-

veinrteneenzinnigh, Hy leefde on-

getrouwt j maer hield veele byzitten :

en

lantftrcke van die hoek , ten weften

uit, als ook aen d' overzijde by /iyer.

Kahouba. Een koning was toen de
eerfte perzoon inden lantraet.

Hitto of Hitoe is een oude negerye,

gelegen aen ftrant by het reduit van de
Compagnie: alwaer dehoofcplaetie

van het ganfch lant Httoe plagh te

zijn.
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voert den naem van OUlymas ^ bchaL
ven Ranton lafaty. Deze Zijii op gë-
lijker wijs als d' Olifivas verbonden.

en alhoewel d' onze hem menighmael
vermaenden , om zich tot den huwe-
lijken ftaet te begeven , 2,00 heefr hy
zich noit daer toe konncn laten be=

wegen : het welk groote fchandael en
ergernis onder d' andere koningen
en hoofden veroorzaekte.

Het gemeene volk wasganfch wil-

ligh en vaerdig , om dienften aen de

Kompagnie te doen, ja vlijtiger alsdie

van andere dorpen.Zy "^arcnO/zJivas.

De dorpen Roffemvcy Amahoefoe^
Hattoe zijn gehouden d' eene helft

van desgouverneursA^ö; r/7yé(?rf« te be-

flaen en bevaren : gelijk de dorpen
Kidangy Nakko, enHatte/ad'a.ndcTe

helft.

Kiclang.

Kidang was een der voornaemfle

negeryen op de zuidzijde van 't Lay-

timorfe gebergte , niet verre vaa
flrant gelegen, hoewel niet gefterkt.

Dicht 'onder deze negcrye is goet

water.

Omtrent die ftreeke groeien vecle

nagelboomen.
Ónder Ktelanz behoorcn de ne-

geryen of dorpen Kielangj Nakkoen
Hattela.

Omtrent des jaerszefticn hondert

dertigh was d' oude Manuel de Silva

koning of hooft van Kielang: maer
droeg de regering aen zijnen oudften

zoon over.

Hy was een gezcggelijk en gocraer-

dighhecr, en de tweede perzoonin

onzen landraet.

Anthony Pays was ^atty of hooft

van Nakko.

Anthony Lopes hooft van Hat-
tela.

Alle deze wacren redelijke goede
Kriftenen , willighen wakker.

Erna.

Onder Ema^ditn de dorpen van
Oekorillay Lewary en Routonlafary.

Manuel was opperfte ofhooft van

Oekorylla.

Sijmau hooft van Ema.
Anthony hooft van Routon lafary.

Deze zijn verbonden een Korkore

van vier Nadjos ten dicnftc van de

hccren uit te rullen.

Het is een trouwilligcngoctvolk,

Soya.

Onder»5'ö>'<zfl:aen de dorpen Ahoe"
Jen , Oeritettoe , en Aman tdloe.

Deze veeren een Korrakorcszx^ vier

Nadjosi zijn redelijk vaerdigh in hun=
ne dienfté,en doen belijdenis van den
Kriften godfdicnfl:. De koning en al-

le zijne voornaemfte Orangkays zijn

ledematen van de gemeente Zyzijn
^^Olifivas ,encndtranderedeze:
Lüurenzo de Sylva , koning vaii

Soya.

AnthonioAhoefen, hooft vanc/^
hoe/en.

Jeronymo Teholopoe , hooft van
Oeritettoe , en Amantclloe.

Hative.

Onder Hative ftaen de dorpen
Tav/ery,en HckkonaUeycn Mardykka.
Dezedorpenruften eenA^orr<7)è(?/ f vari

vier Nadjos uit. Het zijn goede Kri-
ften jvroome zoldaten , en vecle van
de hoofden komen ten avontmael des
Heeren.

De voornaemfle zijn

,

Lourenzo Markus, hooft vznHd-'
tive.

Pedro Anthonio, hookvznTarie.^
ry.

Lourenzo Mendos, hooft van /7öjé-

konaloe en Alardykka.

Die vzn Alardykka of de Mardyk^
kers is een parthye volk van d'ovcr-
geblevene Portugefen, en andere ge-

vrijde (laven , en btftondtn des jaers'

1630 in omtrent 100 of 120 weer-
bare mannen, daer de ftatt van Am-
boyna grote dicnflen van trok. Het
waren yverige en trouwe Kriften, zy
hadden een ongemene Koj rakore van
v'\trNadjos,ó-^cv mee zy dienfl dee-
den. Zy rceknenden zich mede Oüfy-
vas te zijn. De ovcrfte was genocratj
Anthony de Kofto.

Halou.

Onder Halou ftaen de dorpen Ha-
tii-e-KiJchilctii die redelijk bevolkt

zijn. Deze voeren een Koi rakore van
vier Nadjos i zijn alle Kriftenen, ra-

ü me-
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melijice zoldatcn. De hoofden waren

'

gcnaemt .*

Diego Paty, hooft van Haloti.

Adam iViaiano, {ïocïiXMyHatuivc-

KitchiL

Deze waren mee Olyfivas.

Touta.

Onder '7'ö,v.'/2 flaen twee kleine dor-

pen , Kupa en Cbery.

Dcüverllen walen

:

Steven Terfera , hooft van Pouta.

Maniic! Lopes, hooft van Kapa.

Andrea Pardia, hooft van Chery.

GEDENKWEERDIGE,

Oeitomary.

Die van Oeitomary hebben zooby
den lantvoogd Houtman , als Speult

tot driemalen tce opgeftaen en ge-

muit ; doch z;jn in den jare zeftien

hondert zes en twintigh door den lant-

vooght vjoikum by den anderen ge-

plaerft , en wicrt hen plaetfe op den

Taffo grgeven.

Zy ftonden toen onder een hooft,

Don Pcdro.van Oectcmary, die eei

trouw perzoon was, en droegen zich

Zedert hunne herftellmg zeer vlijtigh.

Hetis door den bank kloek volk, en

tamelijk goede krijgsluiden. Zy ocf-

fenen ook meer als andere onzen gods-

dienfl-,en brengen in de fchoolenmeer

kinderen, als andere dorpen. Zy ru-

ften een Korrakore van vier Nadjos
uir,enzijnO///?y^j-.

Onder de Kompagnie ftaen ook de
dorpen Oiirien^Lartky IVakkacJivc^

en Alfelou.

De inwoonders daer van zijn alle

mooren en (lerke minnen , ftaen onder

d* Olïfroas , en hangen ten opzighte

van deze fekte cenigzins aen kapitein

Hittoe : hoewel de Kompagnie d' op-
perhoofdi<;e bezitting aen hacr hout.

Deze twee dorpen ruften, tendienfte

van de Kompagnie , eene Korrakore

van vier Nadjoa uir.

Onder de Kompagnie ftaen ook de

dorpen Alajig en Lxlkhaj^ wel ker in.

woonders Kriftenen zijn , uitgezon-

d* Inwoonders van de orn dpc/f-
lang en Lillebay z^nOliJiijas.

Deze zes dorpen leveren groote

menighte van nagelen uit : want om-
trent het jaer zeftien hondert en der.

tigh waren aldaer een groore meenigh-
tc van nagelbcomen geplant , die

vruchten begonnen te geven: en de
boflchen van nagelboomen groeiden

aen nialkanderen.

Die plaetzenicverendes jaers drie

I hondert Bhar nagelen uit.

j

Aend' zuidzijde des eilants wierd

j

desjaers zeftien hondert zes en dcrtigh

{
de voortplanting en bouw der nagel-

bc)omenernftehjk bevordert, en ieder

huilgezin was belaft jaerlix tien boo-

men te planten , gelijk die oort daer

zeer gelegen toeis.

Daer wierden ook K okus- en andere
vruchtboomcn door de inwoonders
geplant.

Kaniariay^Seri 'j^atuan, en Kayra-
/"ö Zijn drie Alfoerifchedorpeh, en leg-

gen aen ftrant.

d' Inwoonders houden zich ten

dicnftevanden nederbntfchen ftaet,

en veifchijncn met eenen Orangkay
by wij'en aen het kafteel van de Kom-
pagnie.Zy hangen zeer aen deMardij-

kerSi en zijn alle heidenen en OUfivas.

Aen de hoek en in de boght leggen
vier dorpen , zhSlueltpapoetyi Amaf-
fee , CMarykque en Sai'ottkque. ^te-
iipapoetj rufte een Korrakore van drie

Nadjos uit, en quam daer mee neffens

de andere met den gouverneur te

Pangaien.

Amajjeey C^larikque en Savoukqae

ruften Qcn Korrakore \^nv\ti Nadjos
uit.

In het dorp Amaffee hadden te dier

tijden tweejonge kinderen van den O-
rangkay hun verblijf, en den tijt van
zeven jaren by den gouverneur als gy-
zelaersgcwoont. Deze twee borften

hadden de regeering van de gemelde
dorpen aen zich getrokken , en Ichee-

nen iet goets, onder behoorlijk op-
zicht , ten voordeel van de Kompa-
gnie , te zullen uitrichten.

Op Amboyna leggen veele zeer hoc- ^„„^^
dert drie of vier huisgezinnen op A- ge en fteÜe bergen , Gounen inde taele GoBncn.

lanv

Over Almig
Het is een goctwilligh volk.

was Salvador

,

en over Lillebay Baftiaen Kaltan-

go, /*<?/)' ofhoüfc.

des lants genoemt, die met bronnen

van zeer zoet en klacr water bcvoch.

tight worden, en op de toppen ver-

fcheide dorpen hebben leggen.

Tuf.
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Tuflchen en op deze bergen 'eggen ! zoo die veroudert is

ook fchoone wandel - plaer fen , en

meen: onder fchaduwnjke boiïchen,

langs bcquame paden.

In tijden van oorlogh dienen zich

d' mwoonders tot fchuilplaetfenvan

deze bergen : naerdien die door hunne
hooghte en fterkte bezwaerlijk voor

den vyant te genaken zijn

5t

Zy wortbyna

doorde zelve middelen genezen, door

de welke de Spaenfc pokken , verftop-

ping der milt, en vvaterziigr genezen

worden : te weten, met het kooklel van

den wortel 'Jzma , Sarzapari//, en

Guajakum : en met fterk kamergang

te maken,

Heteilantvan Jwboynah tamelijk ^(.„jèè

Men heeft 'er een khp, d'0//pA<2»rj I vruchfbaer. Daer grceit veel Milie, eilam».

On^efon-
de lucht-

kltp by d' onzen, van wegen zijne gro

teen geftalte, genaemt: daer voorby

een beke met zoet en klaer water als

kriftal uit de hooge bergen komt dro-

men , en op de groene vlakte neerftor-

ten.

Na deze klip gaet men menigmael
vernneks halven uit wandelen.

De lucht IS 'er ongezont.

Op heteilantvan Amboynaen an-

dere Mol Likfe eilanden woet onder de
inboorlingen en vreemdelingen een

zekere lant-Ziiektc , die door hae-

re toevallen de *^'paenre pokken zeer

ge! ijk is, waerom zy byd' onzen ook
d' Amboyn(è pokken genoemt wort :

hoewel hier in het onderling onder

-

geers , tabak , kokos- noten
,
patatas,

pinang , oranjeappelen , limoenen,

citroenen , zuikernet , bamboesriet,

en meer andeie vruchten.

Op zommige plaetfen groeien ctok

notemuskaten, maerweinigh, en ook

zoo goet niet als op het eilant Banda.

Ook waflen in 't wilt'Jgeen notemus-

kaetboomen ; maer ,wcl in de tuinen

hieren daer.

Men heeft 'er allerlei flagh van vee,

en inzonderheit herten , verkcnj en veel

vifch.

Maer inzonderheit is AmhciriA

]
vruchtbaervan geroffel ,of kruitnage-

len, die aldaer welig in'twildgroejen.

De nagelen worden alzoo op
fcheit beüaer, dat deze ook gemeen-! Neerduitfch van wegen hunne ge-

lijk zonder bekennen of bydapenvan ftalte genoemt -, dewijl zy boven een

een vrouw ontftaet. ront getant hooft hebben, als een

In het aengcT-icht , armen en beencn
j

fpijker, en onder fmal, als een platte

ja door ganfch het lichaem komen bui

lenofgefwellcn,en m zulken menigte,

als exreroogen en wratten m handen

en voeten hier te lande. Zy zijn cerft

hert, daernafchirreus: maerbyaldien

zy aen het fwecren raken , dan geven

zy een taieen lijtnige ftoffe uit ; hoe-

wel zoo fcherp en bijtend , dat daer

door diepe en holle fweeren t'ontftaen

met eeltige en omgekeerde kanten

,

komen.
Het is een vuil , fchendigh , en le-

lijk qnaet , en komt met de Spaenfe

pokken over een : behalven daer zoo

grootepijne nietby is , noch zoo licht

cene bederving in 't gebeente ontftaet.

Dit gebrek ontftaet inzonderheit

uit eene byzondere kracht of aertdes

hemels en des lants : als ook uit de

lucht, die met ziltige zce-dampen be-

fmet is: daer en boven uit het veelee-

ten der zeeviffchen, en koeken , Zago

genacmt , alsook uit het veelnuttigen

vanden drank 'i'?^«'"X'<!'f'".

Indien deze qualeverfch is, zoo is

botte fpijker , toe-loopen. Anders

worden zy ook Geroffel -nagelen

genoemt : welk Geroflel miflchien

een gebroken Griekfch woort is:wanc

de Grieken noemen een kruit-nagel

Karyofhyllorii dat eigentlijck zoo veel

gezeit is, als Noten-blat.

Op de Moluckfe eilanden worden Kmyc-

dezelve kruir-nagelen Champe oï^f^^^

Chanpe,en op het eilantJava SjankCi

en op Malaytfch Synken of Ijmkat

en by d' Arabieren , Tui ken, Perfia-

nen,enmcefte Indianen Kalafur ge-

noemt.

De boom, daer aen deze kruit-na-

gelen groeien, loopt met zijne takken*

die dicht tegen malkanderen uitfprui-

ten,als een pyramide boven toe. Hy is

omtrent zo groot alseen kerfleboom,

en heeft de gedaentevan eencngroo-

ten laurier-boom , en ook ten naeften

by zulke bladen, en aen den flam een

baft of fchors , als d'olijf-boom : te

weten, asgraeu van kleur.

Door de bladen loopt een dikke

zy lichtte gencfcn, maer moeiclijkcr, ribbe, waer uit vele zenuwen

,

maer
wat
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war rmalder,rer zijden uitfchietcn.Zy ! De nagelen worden eermael des

zitten by wijlen eenalleen: maer ge- ' jaeis gf plukt; fe weten, van half

mccnelijk veel in getale bymalkande- Herfft niaenr,of begin van Wijn- tot

ren, aen langachtige fteeltjes: ziin Sprokkel-macnt : welke tijt aldaer dé

aen de toppen der takken purpur van befle zorr,er-tijt en tijdighfle faizoen

kleur, en geven een byzonder Ichoon '

is.

enaengeniem gezight: maer zijn an- \ Een gedeelte wort met de handen

dcrs herten donkergroen, zy geven, afgeplukt, en een gedeelte met een

tudchen de handen gewreven , een lang riet, of met een fl< gel, aen een

llerker reuk als de nagelen zelfs: ge- touw gebonden , afgefla^en. Maer
lijck ook het hout van de takken na deze lacfte wijze van doen is de vei-

nagelen ruikt en fmaekt.
"

lighfteniet: naerdien daer door, in-

D'eindcn of toppen der takken dien men niet vcorzichtigh te werk

eindigen in vele dunne fcheurjes of gaer, de einden der fcheutjes gequefl:

ftccltjes: aen welke fteeltjes knop- worden: waeropdcsvolgendtn jaers

pen of botten groeien, daer uit vele een fchraleoogft volght, hoe vrucht-

bloemen fchietcn, tien ,twintigh,en baer dien het faizoen ook belooft,

mecrbyeen. I Wanneer de plukking gefchiedcn

Ten leden waflên de knopjes tot zal , zoo wort de gantfche gront on-

vrucliten, dicin het groeien zeer tai derden boom uirgewiet engezuivert,

zijn, maer hert,wan neer zy volwaflcn ' om d'afgellage nagelen des tt beter te

izjjn. terft Zijn zygroen,daer na root vinden, ennietondcrdegroenteover

of bleeckroot van kleur , als wanneer 't hooft te zien.

de hoornen zich toonen, als ofzy met De nagelen, die aen den boom blij-

fchaerlaken bedekt waren, zoo dat ven, zwellen en worden bolendJcin

men dan gene bladeren byna kennen ' het rijpen, en vrclgrooter alt.d'ande-

kan: dat een lulHgh gezicht ge^ft. i ren: maer onbequ.iem om tothet da-

Zy bloeien eerft wirachtigh, byna als gelijx gebruik gebczigr te worden, en

ker{rcn,enelkblaetje vandebloeflem zijn hiCrom by d'unzen ook niet bc-

is met drie ftrcc-pjes onderfcheiden. geert.

D m worden de knoppen groen , ein-
j

Des volgenden jaers vallen die van

dclijk root of ros-bruinvaa kleur, en zcUs af, en werden, fchoon zy zoo

daer na geelachtig ofgeelachrig zwart. ' aromatijk van krachten niet zijn,

Zy hebben de gedaente van een botte ' en onbequacm om djghelijx gebe-

fpijker of nagel, boven aen de kop zighf te worden, in waerde gehouden,

met een kleine uitholling, daer een ' en inplaetfevan z;iet, tot voorplan-

ront dopje in zit, dat'er lichtelijck af ting van andere boomen , gcbruykt.

gaet en bros is. De nagelen zijnan-
i
Hierom worden die nairelen de Moe-

ders hert van ftof, en zoo licht niet te

breken. Als'er meer bloeifcl als bla-

den aen de boom zijn, is heteen teken

van een rijpen ooghll van vruchten.

De bloemen rieken veel geuriger

by helder en droogh weer ; maer

minder by rcgenachtigh weer : waer

aen ook de meerder en minder

vruchtbacrheydt hangt. Want m een

droogh faizoen worden dikwilsmcer

vruchten als bladen getelt ; hoewel

ook in een goet fayzoen alle de boo-

men jaer op jaerniet cvenvruchtbaer

zijn : wantom het tweede of derde,

en zomrijts om het vierde jaer is deze

vruchtbacrheyt minder, als of de

boom dan zijne krachten weer verga-

derde, die door te milde vruchtbanng

uitgeput IS.

der der vruchten, of Moer- nagelen
genoemt.

Eenigen dier nagelen, dewelke van
de boeren over 't hooft gezien zijn,

en opd'aerde van zelf afvallen , wor-
telen fchieren

, groeien binnen d'aght

ofnegen pren tot een vol waffen boom
op, en geven vrughren neffcns d'an-

dcre: maer evenwel ge> en de jonge

fcheuten, die om het tweede ofderde
jaer verplant worden, overvloediger

vruchten.

Men zeit de nngel-boomen hon-

dcrt jaer in'tlevtn blijven, eer zyuit-

gaen.

De verfchgelczc vruchten zijn root-

aghtigh ,en ten weimgh zwartachtig,

diedan, om geheel zwart te worden,

gedrooghc en gerookt, en om voor de

wurm-
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wurmfteking bevrijt te zijn , een wei-
nigh in zee-water geweekt , en weer
gedrooght.

Aldus toebercitjom te verduuren,
worden zy op hoopcn gelcit, en dan
tTcheep gebracht, en naallcgeweften
des werelts verzonden.

Daer de nagelen aenkomcn , wor-
den zygemenelijk van hunne fteelen

gezuivert, en die afzonderlijk ver-

kocht. D'onzen noemen die ftelcn

T-R E I Z E. 3}
nagelen, door kracht des vuurs, met
een helm, een water, ofgeeft, die won-
derlijk zoet van reuk, endoor een
zonderhnge kracht den gebreken der
herflènen dienftigh is. Inzonderheit
is die tegen zekere lamheic , Beribery

genoemt,dienftigh.

Tot het genezen dezer qualen wor-
den ook de vcrfchc nagelen, klein ge-
kerft , en in zuiker ingeleit , dienftigh

gehouden. Uitdenagelcn,en felfsook
Nagelgruü^Qndt Portugezen Bafton.

j

uit de bladen, wort een krachtige olie

De nagelen zelfs zijn zeer heet en getrokken. De nagelen, in melk ge-
droogh, bitrerachtigh en fcherp van 1 kookt, verwekken de luft van byfla-
fmaek, zoo wel de groene of onrijpe pen. Zy verfterken het herten inge-
als rijpe, maer inzonderheit de ge- want,'enmaken,gekauwt, een goeden
drooghde. I aeflèm. Zy worden ook verfch ge-
Zy fchijnen uit overvloedige gom- 2.ulr,en totgebract gegeten , om de luft

aghcigeenvuurige deden te beftacn: tot eercn te verwekken, en zijn dan
en hebben een aencrekkende en ver-

drogende kraght : als blijkt uit het

volcrende:

Wanneer d'Ind ianen de nagelen zul-

len verkopen, of de gekochte leveren,

zooftelienxy gemenelijkmde nagel-

Ichuren of pakhuizen een groot vat of

bak vol waters, dat in 't kort uitwacf-

femr, en in de nagelen trekt, en die ver-

zwaert, tot merkelijk gewin der leve-

raers j ja men vindt de nagelen by na

zoo veel verzwaertte zijn,als'er warer

bygezet is. D'onzc ftellen ook dezen
vont van de nagelen te verzwaren, dik-

wils ia 't werk.

Zooeenigen meenen, zou de kracht

van de nagel-boomen door hunne
hitte de voght des lants der maten na

zich trekken, dat geen groente daer op
waflèn kan : maer het \^ een groot

tnisverftant: naerdien de boeren zelfs

de groente uitwieden , om den gront

fchoonte houden : ten einde de boo-

men des te weeliger zouden groeien,

cndevrugren na het afflaen te vinden

zijn : hoewel eenigen ook doeken of
kleeden in het afflaen onder de hoo-

rnen fpreien, om de nagelen te kunnen
vinden.

En alhoewel de nagel-boomen om

zoo heet niet.

Voorname luiden maken ook eek
van nagelen , met de groene nagelen 'vn.

eek te leggen, die dan zeer duurzaam
is, en,om over de fpijze te doen , en de
mage te verfterken, en hare tering te

bevorderen
,

groote kracht heeft.

D'Indianen noemen die eek Atzjdr.
Noch ib'er een ander flagh van na- Konhgs.

gelen, hoewel bydengememen man ™s*''^"*

niet in gebruik, dewijl die raer en zeer
dier zijn. Zy worden by d'lndianen
Tjinka Papoua genoemt , dat zoo veel

gezeit is, a\sgetande oïgehulde nage-
len : hoewel men hen beter geairde
nagelen zou mogen noemen, van we-
gen de gelijkenis, die fy met een koorn-
air hebben, en dewijl zy uitd'opperftc

fcheutjes der takken , als de koorn-ai-

ren uit de halmen, fchieten.

D'onzen noemen die Konings-na-
gelcn, dewijlze by de Molukfche ko-
ningen en grooten , tot waengeloof
toe, in wacrdc zijn, doch niet zoo zrer

om de finaek enwelriekentheit (hoe-
wel zy die boven andere uitftekender

hebben} als om hunne byzondere fat-

foen , en ongemeene raerheit : want
men zeit, dat tot noch toe nier meer
als een of twee boomen, die zulke na-

hunne vruchten alleen aengequeekt I gelen dragen, gevonden zijn , en ner-

en geacht worden, zoo is evenwel ook
in de bloemen , bladen , takjes , ja in

de gom , die de boomen uitzwectcn,^

een aromatijke kracht,en dezelve ver-

ftrekkcn artzenye.

D'Indiacnfchcen Portugeefêvrou

gens als op het eilant Makjan alleen:

en ook eer eenigc nagel-boomen op
dat eilant uitgeroeit waren.

D'eeo dezer boomen is grooter als

d'ander : maer beide de gemene na-

gel-bomen gelijk, uitgezeit in hoogte.

wen trekken uit de groene bloemen en i Ook zijn de nagelen zelfs veel grooter
' E als
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als de"3mene,cnvan een ander fat- fmaek,enaengenacmvan reuk: maec

foen als uic de nevengaende afbeel- wort daernae heel droogh en hert
, en

ding te xienis. Maerin Tmaek , reuk 'blinkt in het breken als glas. Zy men-

en kracht verfchüleD zy niet vanelk- genook'tmeelofdefijnitgerafpteZ^-

anderen. '^ö« oiet wat waters in een bak, en la-

Op het cilant Zeiloh groeien ook ten het zelve ecrll opkooken, als witte

nagel-bomen in 't wilt, maer geven ge- pap van boekweiten meel , of bloem-

nevruchten. P'^P ^''^" tarruwen meel
:
daerna (leken

Mcnxeit in oude tijden de nagelen of duwen zy in die pap het zap van

byde Molukfe volken van gene waer- een verfche limoen of twee , en roe-

de waren, tertijt toe de Smcfen aldaer len dit t' zamea met een itockje om.

aenquamcn,diehetgebru)kdernage- Deze pap heeft een aengenaeme en

len van deze cilinders leerden, de wel- zeer verkoelende fmake. Zy eeren

kc door hen in groote menighte na deze pap meteen ftock je, dat zy inde

hunlant, en van daerna Indien, Per- bak fteken,endracienhetzelveom,cn

fie, Arabic , en an iere geweien , ge-

voert wierden.

Op d'cilanden Ternate, Makjan,

Moticr, en Batsjan groeiden ecrtijts

Vilde
palmof
Zjgou-
koum.

om, zoo lang als 'er genoegh van de

bry ,die zeer iijmigh en tai by na als

terpentijnis, aen blijft zitten : danfte-

ken zy dezelve met het ftokjenaden

ovcrvloedelijk veel nagel-boomen ; !monr,en nuttigen die alzco.

maer zijn nu geheellijk daer van ont-
1

Dezeboomen,inzonderhcitdcjori«

bloot: want d'onze hebben die door gen, w-iren ook getijftcrt ,datis, zijrt

de koningen dier eilanden, volgens vocht afgetapt , even als de kckos-

verdragh, vooreenige jaren, doen uit- boom : want aen den top wort eenvari

roeien. l

zijne befte ftronken ai^efneden , ea

Op Amboyna groeit een wildepalm- daer aen een ftuk van een hol bamboes

boom , cfZugouboom , en andersiV i riet , (^gelijk dat daer te lande in pi jetfe

pedo^cmemz. van vaetjes , tobben , emmers en krui-

Hetgewaiof loof van dezen boom ken gebruikt word) gehangen: daerin

heeft de gedaente, gelijk alle andere dan binnen korten tijt uit dezen uitge-

paIm-üfkokosboomen,en de bladen houwen tronk van den Za^ouhoom

hangen aen eenige neerhangende tak- een groote mecnighte van honighzoetc

ken", zoo andere fchrijvcn , maer is vocht vloeitjdieeigenthjkZ^ï^owti'é'^r

wat wilderen oncicrlijker om aen te oiZageweer genacmt wort: maer hy

zien: d'onderrte takken veigaenby wij-
j

is wat wreder, als het zap of de drank

]en, en hangen by denboom neer. Hy
j

van den kokusboom.

o-eeft geeiie vruchten, als het geen Op Amhoyna\fort deze drank ge-

raen hem met kur.ft ontrekt. Hy heeft
j

meenelijk met een bitteren wortel j

flechrseene vrucht j doch die niet ge-
{

dienzy meteenalgemcenennaemop'c

bru:kt wort. i Malaitfcb Oitbat noemen, gemengt,

d' Inwüonders maken van het pit,
;
om den zei ven des te langer goet te

dat in de jonge boomen zit, hun broot. houden: want anders wert de zoete

Te weeten , aen den opperften top Zagowjcier , na verloop van korteii

groeit een dik hooft of bol , in vorm tijt, zuur als azijn: daer voor zy dait

ook gebruikt wort. Men brant 'er

ook door kracht des vuurs Arakv^n.
DtztZagowji'eer is de gemene drank
in alle herbergen daer te lande , en koft

her glas nauwlix een dobbeltje.

De Zaaghweer^ te veel gedronken,

is kouten fchaedlijk aen de zenuwen

;

mengen ot bcflaen dit meel met een
j

inzonderheit als men heet is : dan

weinigh waters , laten het ftaen nj- moet men dezelve fpacrzacmgebrui-

zen, en zetten het dan in zekere fteene' ken: anders volgt 'er de buikloop, en

vormen te bakken: daer zy gloeiende een flagh van berocrtheit en lamheic

kooien rontom en boven op leggen, op, die men daer te lande Beriberi

Du verfch brcot gegeten > is2.oet van ; noemt; waer door vecle van d'onze

bleek,

vaneen fluitkool, in welkers midden

zeker wit meel zit, dat eigcntlijk Za
goH genacmt wort, gelijk het brood,

dat d'inwoondcrs daer van maken,Zö-

goumanda. Kcnige w illcn dat dit Za-

gou niet anders zy , als het binnenfte ge-

ralpte hout der Z^^^öw-boomen. Zy
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bleek, misvervif», en ongc^ont uitzien

.

Zoo vruchtbaer zijn deze booraen
van dien vocht, dat een in den rijt van
vier en twinrigh uuren meer alsder-

tigh kannen Zac-ghijveer kan uitleve-

ren.

Op lieteilant Java wort zomtijts

van d' inwoonders hier en daer een
Zagouhcom gevonden , dien zy tijfFe-

ren: maer de drank wort in Batavia,

zooveel my bekent is, niet gedron-

ken. Zeker Javaen vond omtrent
drie uuren in hetbofch dezen boom,
dien hy getijfterr had.

Men trekt de voghr uit deze hoo-

rnen, zoo lang als ze vergaen : en daer-

na weder uit anderen.

In her wilt op Amboyna zijn boo-

men, die alle etmael zoo vt^iZagou-
weer geven , als een man op zijne

fchouderen kan dragen.

Onder hctcilant van Amboyna be-

hooren ecnigc andere eilanden , daer

omtrent gelegen: als htt groot land

van Cei am : d'eiiandcn Alanipa, é^e-
lang fCn AtnlJau.

Het cilant y^^^ü^iJjywöbcftaet uit twee

vcrfeheideüeweftcn : daer van het ee-

nede Kompagnicii; eigendom bezit,

en her ander den koning van 'Jet nate

rockomr.

De Kompagnie bezit in eigendom
hetlantZ^//;^/ïör, en daer op het ka-

ftecl yiEioria: een H( utwerkjc op
den rooden berg ïVaiUrou, en op de

^aJ[o van Baguale de reduit C^liddel-

^or^: als ook drie nagelrijke eilanden
,

OrKUy Honotnoa, en Natijalaut ^ als

ook de ganfche kuft van Wittoe : en

daerop de reduiten, Amjlerdam^o'^

Wilii : Rotterdar», op Larike : en Lei-

den, op Hitoe en Lamma : en vcrfchei-

de Hourwerkjes opOurien , Lebele-

hu , Ceit en IVay. De koning bezit

de buiten en binnen kuft vanOr^w,
d'cilandeny^w/'/(i(»,cJ7/<i«//>ö, Bonoa

en meer andere.

Het kafteel J-'^i^nria (daer de mcc-
'ftemiddelen van de Kompagnievan
dien oortin bewaert worden} leit vijf

uuren landewaerts in , is met vier fter-

ke bolwerken gefterkt , en met een

gracht omringt : het is nlrjjt mer (lerke

krijgsbezetcingenenalierlcic behoef-

1

ten verzien. i

Jn de gracht van het kafteel ont-

hield zich vcclcLJts een groü:e kroko-j

N T R E I Z E. •

7,s

dil , die de ganzen en andere water-

vogels (daer de heer Hulurd een lief-

hebber van was} voort wegh fnapte.

Wy bezetten , om dar fchadelijkge-

droght te vangen , de uitgangen mcc
een deel zoldaten , en andere , die met
ftükken in de gracht traden om hem
op te zoeken, doch korde i hem in

lang niet vnden. Ten Icften fchcoc

hy inetzulkengewekopdtn Sekrcta-

ris van Hul^ard aen, die mee in de
grachtgetieden wasjdar hy niet wifte,

hoe hy zig bergen zou: maer elk

Ichooctoe, en vielen den krokodil

metflokkenenhar.tlpaken zoodanigh
op het lijf, dat zy hem met gewelt o-
verweldigden , en zoo op het lanC

fleeprcn. Hy was geweldighdik en
groot.

Buiten het kafleel woonen ver-

fcaeide vrye luiden , zoo nederlan-

ders, als andere volken, en ookeeni-
geSinefen. .

Binnen en buiten het kafteel ftaet

eene kerke, daer in Malcufch en
Duiffch gepreekt wort.

d' inwoondersofAmboynezen zijn w«zen,

olijfachtigh uit den zwarten van ver-
^cdcTd

we. Amboy-

Dc mannen hebben grcote knevels, ''''^"•

en weinig baerts, en een kleerjeflcchts

om hctlijfgefl.igen,dat zy om de len-

denen toebmden.

De vrouwen hebben het hairgeeftig

in knoopen gerolt.

Die een doghrer trouwt , moet een
vader geit geven. Zoo de doghter

nier zwanger wort, is het huwelijk af.

d' Inwoonders waren voorhee.ieen

wilt en woeft volk , en menfcheeters,

en heidenen van godfdienft. Maer
heden zijn de meeilc Mahometanenj
hoewel zigh daer ookecnige Kriftenen

bevinden , die , zoo door de Portuge-

zen tot het Roomfch geloof, als door

d' onzen tot ócn Hervormden godf-

dienft bekeert zijn: weikecrftzy alder-

cerft des jaevs vijftfen hondeic zeven

enveertighontfingen.

Men had certijts op Amboyna
veertigh Rocmfgczindc Kriften ne-

gcryen of dorpen: maer desjaerszes*

tien honderten een niet meer als acht.

d' Onzen hebben nu in alle dorpen

iehoolen , cm de jcught te Iceren lezen

en fchrijv(n, en in den hervormden

godfdicnltt'onJtrwij zen, en beleren.

E 2 d'Am-
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d' Amboynezen is een ftout en on-

veiTzacglit volk van aert , doch be-

dricghachrigh en meineedigh in al hun

handel en \vandel,en den befte niet veel

rebcrrouwen. Zy zijn uit dcnatuur

trjegh en ongenegen rot het Ieren van

goede zeden, en willen hever dom
fter\en, dan ut e:gen dnft zich tot

heilzame oeften inïienbegci'cn.

Zy gebruiken zeker vacrtuigh ten

oorlogh , Korrako) en genaemt , die zy

»ofcocic. zeer (nel met * paga;,en weten voort

te zeeren. Deze Korrdhren hebben

de geftalte van ecnen draek. De voor-

fteven vcrroont de kop , en d' achter-

ftevende ftecrr.

Daer is ook zeker ander klein vaer-

tuig, Pdroj genaemt.

De huizen zijn'er van Bamboes-
rfer,en Zaguwecvboomen gemaekt en

bedekt.

Zy flapen op ledekanten van Bam-
boefcn gcmaekc: of ook wel op een

matje.

De wapenen der inwoondcrs zijn

pijlen boogc , hantpieken,aflagayen,

zabels , rondaiïcn , lontroers , en an-

der fchiet geweer : al het welk zy met
groote vaerdighcit h anteeren. Zy
weten ook wonder wel met worppij-

Icn j daer een weerhaek aen is, om te

gaen.

Daer en boven gebruiken zy ook
fpatten ten oorlogh tegen hunne vy- 1

anden, daer uit zy met kleinepijltjes,

voor met een vergiftigh fcherp, fpat-

ten , en daer mee gevaerlijke wonden
maken ,en de menichen haeft om het

leven helpen, indien het vergif niet 1

voort uitgefneden wort.
|

d' A mboynefc vrouwen zijn boven
mate geil en onkuifch, en gebruiken

veele middelen om de K riftenen tot

hare liefde re verwekken. Wanneer zy
het tegendeel bemerken , en tot haer

I

ooghwit nietkonnen komen, 'tzy het

,

manvolk haer verlact, ofeen weerzin
;

in haer krijght , zoo weten zy hen hei-

melijk ecnigh vergifin te geven , daer

zy langzaem aen gaen quijnen, alsof

zy bcroverc waren, zonder hun'liift

naemacls met eenigh vrouwvolk te

kunnen volbrengen: voor al eer zy
door het zelffte vrouwvolk onttovert

zijn.

O^ Amhoyna\foox\tn ook vele Si.

neien: doch die vertrekken by wijlen

Acitdcs
vroiiu-

volks.

E E R D I G E
nadeMoorfche plaetfen, als HiitoCf

Loehot , en CeraWi om de vryhcit der

Moorfche zektete genieten jen mee
deminfte laften bezwaert te zijn.

Desjaerszcftienhondert zcsender-

digh wierden aen kapitein Hittofy op
zijnernftigh verzoek, drie of vier Si-

nefen vergunt: mits dat die, als d'an-

dere, de laften en bezwaringen, aen

den Nedcrlantfd-icn ontfanger op
Amboyna, opbrengen zouden.

Aen ieder \an eenige dorpen, die

onder de Kompagnie ftaen,wiert op
gelijke voorwaerde een Sineestoege-

Itaen, om hun met Arak te branden te

gerieven.

Alzoo ontrent her jaerzcftien hon-

dertzesen dertigh de Haven der bur-

'2,txs dik wils met quaetacrdigheit, of
door Inoobeieit der Mooren, na de
Moorfc plaetfen verliepen , en het

lant d^er door van volk cntblooten,

I zoo hebben d'onzen daer regen van
tijt tot tijt ver/chcide plakaten, on^

het overloopcn der flaven re beletten,

uitgegeven : ja hebben ock eenigen

daerover met de doot gcftraft : het

welk onder d'andere grote fchrikvcr-

oorzackre , en namaels in langen tijt

nietgcfchiede.

Op Amboyna woonen ook zekere

volken, Mardijkers genaemt, die vrye

zwarte Kriftenen zijn.

Her gerecht wert'cr by d'onzen Nejer-

door drie vergaderingen beftiert en imtfcbe-

bcdient, re weten, door den krijghs-
^mboy-

raet, burgerlijken raet, en weeskamer, na.

die ieder op verfcheide dagen zitten.

De krijgsraet vergaderde des Maen-
daghs en Donderdaghs. Daer in buy-

tengcwoonelijk de gouverneur, op-

per-koopman, koopman, kapitein,

licurenant,een van de ervarenlle fer-

janten,cn defekretaris verfchenen. In

dezen raet wierden door den Fiskael

befchuldigtente recht getrokken, in

't algemeen allede Suppooften of Be-

dienden vande krijghsbezettingen,en

aenhang van dien.

De burgerlijke raet verfcheen bin-

nen het kafteel , en beftont uit vier

dienaers van de kompanjie, uit vier

voorname burgers : uit vier of vijf

Orangkays van den lant-raet , na gele-

gentheit: uit twee fekrecarifen , een

Nederlander en een ingeboorne; uit

een Amboynecfcheenuiteen Neder-
lantfe



2 E E- en LAN T-R E I Z Ë. 5;

lantfe bode, om ieder te bedienen, gen , onderlinge twifl; of tweefpak

In den zelven ract had d'opper-koop

man des kaftcels de voorziiting. Voer
deze vergadering wierden, onder vo-

rigegoetkcuririg van den gouverneur,

alie burgerlijke , lijf-ftrafbarc en hnt

onrftacn.

Wanneer nu die van Makatit ïn

krachten tegen de fVarndeters nier op
niogrea , zonden zy heimelijk aen

koning Babou ecren gezant, met ooc-

zaken afgedacn, zonder dat icmant
|

mocdigh verzoek van hen byftandtc

van de dorpen maght ha4,cenighby- 1
wiilendoen , en vanden overlaft der

zonder recht buiten deze vergadering
\

V/arneletcrs te willen bevrijden. De
koning ftond acnftonts hun verzoek

toe,envacrdighdedervvaertsafHama-

rou , zijn rijks'act , met een fterkc

krijghsmacht van volk en Korrako-»

ren , die in 't kcrt op de hoek van Sa^

ragi, een kacp cuflchen Erang en Lif
Jïdy , ten anker quam.

d' Inwoonders van Kambello (ói\Q

hun beneffens d' ii-.woonders van £"-

rangen LvJJid) ook onder de gehoor-

zaemhei: van koning Babou begeven

hadden,en v\ andcn van deMakatiters

geworden waren,} rieden den War.»

nelerers Samarou met gefchenken te-

gemoet re gaen , en door dat middel
zijne gunüc zoeken te bejagen. Hier-

op vielen de WarneletersenSjmarou
gczinientlijk in het lant van de Maka-
titeis, taften hen vyantlijkaen, eno-

vcrwonnen hen eindelijk. Dan hier

mee hield zich Samarou niet verge-

noegt, maer heeft ook alle d' omleg-

gende eilanden onder gehoorzaem-

hcit van zijnen koning gebracht.

Jndierwijze heeft dit gewcftdoor

inwendige twift en tweefpalc zijnen

vrydom verlooren.

Samarou, zecghachtigh in zijn land

te rugh gekomen , wiert door koning

Sabou treffelijk onthaeltj en zijn zoon
Robohongy, tot loon van zulken ge-

den kweerdigen zege, met den tijtel

van Salahakkum, dat is, ftedehou-

der over die gewonne landen , ver-

heerlijkt.

Al te vooren washem detijteHan

Kimeiahatocgewceghtjdien ook zij-

ne navolgers in het ftedehouderfehap

,

zeker BabouyZoonvOinCbeiroen'Dia- hoewel oneigentlijk , aengenoomen

pic/ou. Deez hadallereerftindatgc- hebben: naerdien Salahakkum, en

welt het Mahomctacns geloof aenge- niet Kimelaha, in de lanttacle eenen

nomen,en wasdaerdooringrotegunft ftedehcuder betekent,

by de Moorfc papen geraekt: wacr- i Na de doot van Robohongy volgde

omzyhem noch heden in hunne ge- xijn ourfte zoun Adjahem in 't ftad-

beden gedenken.
j

houderfchap, en na Adja zijnbroeder

Midlcrwijle was tudchcn de negc-
}

BafliFrangirna hem fijn broeders zoon

ryenof vlekken Warnalcte enMaka- Sabadijn,naSabadijn Louhou, zoon

tit, in het gebiet van Warnoela gele-
j

van Adja,diecm zijn fnoot bedrijf, en .

E z trouw-

t'oefcncn ofplegen
De lant-raet of Orangkaysvan de

kamer , dewelke beneifens den Gou-
verneur en Ed. Raden, raetflagen

over lant-zaken, uirrufting van Kor-

rakoren, en beftier van voorvallende

zaken , tot afwering van den alge-

mcei-en vyant , zaten in orde als

volght:

^ridrira,koinn'ji, van RoJ/enive.

A!anue/,de oude, koning van/O-
lang.

Laurens de Sjlva , koning van

Soja.

Siniaon Erna^ hooft van Erna.

Lourenzo Markus i hooft van Ha-
tive.

'Diogo Tat]f Halhe , hooft van

Halve.

Amhony de Ko/^a, hooft v;in Mar-
dykers.

Don Tedro., hooft van Vettomoery.

Salvador Vaty Alavgy hooft van

xyilang.

Siman Baguala,boQftran Baguala.

Joan Barkah.'ffie , hooft van fVay.

Steven Tercera, hooft van Pouta.

Tcdro Anthomo,hooïi van laviery.

Fernando Latochalat , hoofc van

Rojjemve.
Amboyna Het gantfch cilant van Amboyna

dcr"r«"' ftontin oude tijden ondereen byzon-

atc. deren en eigen koning: mner is namaels

onder d.en van Ternate vervallen,

by deie gelegen theit, volgens verhael

der inwoonders.

Voer eenige jaren heerfchte, met
de tijtel van koning, over Ternate,
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trouwloosheidt ontlialft wierdr.

Daer na drong Leliatte, zoon van

Bafll Frangy , zonder tocftemming

des konings, zich in hcc gcbiet des

ftadhouderfchaps , hoewel die ook
den gangh van zijn voorzaet volgh-

de, en dndelijk gelijke ftraft^ geboet

heeft.

Aldus qiumMadira, zoon van Sa-

badijn,tüthetrtarhouder(chap,diedc

zevende in ry der fladhouders was.

Pe Komp.ignie zelve heefemet alle

magt by Hamfia, koning van Ternate,

Madiras verhcffintih tot het ftad-

vaertuigen van d' eilanden Java, BanI
da, Makaffer, en Amboyna op de Mo-
kikfe eilanden, om nagelen te hande-
len en in tekoopen. Galvan desver-

wittight , fmcec , ten einde doer de
acnkomftevan die fchcpen de koop-
hjndel der Portugezen niet zou gc-

ftoort worden, op vijfen twintig Kor-

rakorcn niet meer als vcertigh Portu-

gezen en omtrent vier hondert hulpc-

lingen. Met deze krijghsmacht trok

Jakob Lupi Azcvedi, oppcrhooft der

Molukfe zee , na Amboyna, den vy-

ant tecren. Het trcvecht wicrt zonder

Madira
valt van

den ko-

ning van

Ternate

af.

houderfchap zoeken te bewerken en eenigh vertoeven aengevangen , en de
bevorderen , tot vergelding van de i Indianen met grooten neerlaegh op
goede genegentheden, daer mee zijn

|

de vkighr gedreven en verjaeght. £e-
vadcr haer geduurigh bejegent had.

j

nige jonken vervielen in handen der
Maer wie zou gedaght hebben, dat de

i

Portugeezen; daer in veel groot ge-

hoon
,
gcfproüten van zulken eer- i fchuts, een grootc meenighte van pij-

lijken vader, zoo trouw loos ja zoo
i

len, en niet weinigh gelts gevonden
bloedt -dorltigh van inborfl was ? i wiert.

Want decze Madira, uit het oudt ' Wanneer d'ovcrwinnaerAzevedi
h'jis Tomogolo gefprooren

, (daer de de fchrik wijt enz-ijc onder d'indiaen-
rijxraet Samarou d* eerfte (lam van fche eilanders gebraghr had, voer hy
wasj en ftedehouder over de gewe- 'daerna langs de kult van Amboyna,
(len des konings van Ternate , in Am- en (lelde alle de aenzecgcleegene vol-

boyna 3 viel des jaers zedien hondert
i
kenj'tzy metwilofgewelt, onder het

en vijftig den koning af, en nani de vel- ' gebiet der Portugezen,en veranderde

tingvan Anblauvv, Manipa, Liflidy, ; den (tact der regering,

klein Harua, AfTahoudy, Laala en
|

NacindehjkAzevedi zijn werk na
NoulTatelo, door hulpeen byftant van ' wenfchuitgevoert had, voer hy mee
d'inwoonders, in, roofde de goederen, grooten luiftcr en glory weer na Ter-
en deed omtrent hondert en rachcn- nate,van waer hyafgeftckenwas.

tigh dienaars van de Kompagnieom
't leven bren<ïen.

Zeker )oan Pais, hooft van de ne-

ZeJert deden de Portugezen , wan-
neer zy van Malakka na de Moluken
ofvan daer na Malakka overftakcn , 'c

hoc door

de Portu-

gezen in-

genoo-
meii.

gcryevan Haruwe, Tawiro,en Hou- ! eilant van Amboyna alcijt gemcenclijk

konaio , omtrent het kadccl op o^w- acn ,om water te halen.

/?(7)'«^ gelegen, had mee, na het gerugt Des jaers zeftien hondert en drie

doorganfch Amboyna liep, aenden i
wiert Amboyna door d' onzen inge-

afval gehouden, en dien helpen fme- noomen, en den Portugeezen afhan-

den,diendepreridentSimo;iKos(dcn digh gemaekt : daer op zy grooten

welken, by afwezen van Arnoldv^an buitenoorloghstuighbequam.

Outshoornde Viammg, hetgebietin De Ncerlanders hebben niet gaerne

Amboyna aenbevoolen was) tot voor- hun verblijf op Amboyna, alzoo het

komen van gevaerlijker onheilen, bin- . cenfchracleenzobereoortis.

nenhetkalkelop Amboyna in gijze.
|

Na wy dan denderden vanBloei-

lingdeedftellen, tot datdeVlaming maent van A mboyna,gelijkvcrhaelt is, ziet pag.

daer zou vcrfchcenen zijn. Hier uit
i

waeren t'z.eil gegaea , quamen wy '7-

voorfpocdelijk, den negen en twintig-

ftcn der zeiver maent , voor Batavia op
de ree.

I

Na het uitleveren van onzen laft,

bequamikorde,om met hctfchip^f-

ontftontecn langdunrigeoorlogh.

Amboyna Het cüant van Amboyna wert door
de Portugeezen in het jaer vijftien

hondert zes en veertigh op deze wij-

ze insrenoomen. Wanneer Antho-

nis Galvan opperhooft van her eilant cbilles , daer fchipper Jan van der

Ternare \va'>, voeK:nvccle jonken of i Werven op was, na Japan te gaen.

I Wan-
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Wanneer het fchip vcrvacrdight en
niet alderhande koopmanfchappea
voor dat kantoor geladen was , nam
ik mijn affcheit van de Hoot^e Regee-
ring , en ging den achtentvvintighften

van Hooimaent wederom t'zeil, on-

der de vlagge van den Heer Jan van
der Laen , die met vijftien fchepen na
Teywan ging , om de ftat Makao ("die

treffelijk bevolkt, en met meer als

zes hondert zoldaten toen bezet was_)

te veroveren , en op Koxingas aenfla-

gen te letten.
{

Maeromtrenrheteilant Anyam o-

vervieloascen afgrijzelijke enfchnk-
keli jke ftorm , diergelijken ik noit ge-

zien noch beleeft heb : dies wy vreef-

dcnallctezuüen vergacn. Dcfcbnk-
kelijkheit kan niet beichreven wor-
den:want de baren ftonden zoo yfchjk

hoogh , dat men de toppen van de
mallen van onze andere fchepen met

^

zien kon. By wijlen quam de wint
j

vlak van boven zoo fterk neer , dat het

de fchepen neerdrukte: dan ging de

zee ftijfen fleght, maer als dat ophiclr,

joegen de bacren hemel hoogh. Men
wift by wijlen niet of men baeren of

wolken zagh , zoo fchuimde en ftu if-

de de zee : waer over het onmoogelijk

fchecn om daer door te komen.
Het jagt Gorkom (daer op tot koop-

inan Eianjois Lansmaa befcheiden

N T R E I Z E. |d>

was, dxmetmyin Zina geweeften
altijt got de vritndfchap onderhouden
had} wiert door.de fchrikhjke baren
met volk met al m een oogenbhk ver-

flonden.

I

Wy waren ook in geen klein ge-

vaer van te vergaen , doch God be-

waerdc ons: maer wy raekten van
malkanderen en zeer befchadight.

Na dat deze vervaerelijke ftorm

wat bedaert was, deed ieder zijn beft,

om mee d'ontrampaneerde fchepen
na onze beftemde plaetfe te gaen:

daerwy, nalangzukkelen en tegen-

wint, den twmcighftcn van hcrfft-

maend aenqiiamen.

Ondertuflchen was de tijt en het

Moucon , om na Japan te trekken,

verloopen : waerom ik de lading, die

ik na Japan meende te brenghen ,

moeft ioflen , daer ik niet wel in te

vredenwas.

"Wy gingen voorts met de ganfche
vloot na de eilanden Piskadores, al-

zoo het bclegh van Makao afgeraden

was, en ook uit oorzaeke men voor
Koxingas aenflagen vreefde.

Wy quamen dt-n dt rden van wijn-

maent in de Kerkbay ten arker, aldaer

wiert ik geordeneert in hetfluitfchip

Leerdam zuiker te laden , om die na

Peifie te brengen : dat ook voort in 'c

werk geftelt wiert.

De Eilanden

PISKADORES of PEHU.
Tr\E eilanden Piskadores, dat is,

j

-*^ Viffchers eilanden , en by de Zi-

nezenPehuwgcnaemt, leggen opde
noorder brecte van drie en twintigh

of vier en twintigh graden , twaelf of

dertien mijlen van het cilant Tey-
wan.

Daer zijn goeie havens en twee

bayen, of inwijken ofinhammen , daer

de Ichepen op acht of negen vadem
waters vry en veiligh mogen leggen.

Inhetaenkomenftaen twee verval-

len forten met fteene muuren, door

deZmcfcn gcbouwr,(ofheteendoor

deZinefen,en 'cander doord'onzeii

gebouwt}
In het midden is noch een fort.

Het lant is grafrijk en vlak : maet
fteenigh,

Daer zijn vcrfcheidc volkrijk-be-

woonde dorpen op deze eilanden,

want alle die eilanden zijn vol men-

fchen en wel bewoont.

Men heeft 'er vele vette koebeeften,

en allcrhandegevogelt, inzonderheit

leeuwerken, zoo vol als gras, die by

mooi weer hoog opklimmen en vlie»

gen, en fchel zingen.
By
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By den regentijt heeftmen dacr { ria , derwaerts , met uitdrukkelijke

verfch water in putjes : macr by

droogh weer is het biakachtigh.

Dacr waOcn \ ecl patatafen en ande-

re vruchten.

Het is 'er altijc vol jonken cnvaer-

tuigenuitTzina; zommigeom te vif-

Ichen , en zommige om te handelen.

In het inkomen van de kerkbay

flaetaen de poortzijde een Sincfc pa-

gode: al vaer goede ankergront is:

daer men bywijle uit noot na toe moet,

alzoó men op Teywan geene bequa-

me haven voor groote fchepen heeft.

De eilanden Pilcidores of Pehuge-
naemtzijn veelc in getal : onder ande-

re zijn 'er twee, welker een het Vif-

fchersEilant, en het ander Pehouof
Pehu genaemt wort.

Op het zuidcr eind van de Pifcado-

res ftact niet een boom-
Beweften dit eilant leit noch een

Idein eilantje. Tuflchen beide is het

droogh : zoo dat geen jaght of vaer-

tuigh daerdoormagh.
Wat ten zuiden van daer leit een

ander eilant, byd' onzen het Verdric-

tigh t ilant genaemt.

Het heeft geene rcede, maer is ront-

om fchoon.

Weftwaerts, een kleine mijlevan

daer, leit een Srcenklippen eilant, die

twee eilanden zijn dicht aen malkan-

deren gelegen : maer met vee!e klip-

pen tuffchen beide en niet bevaer-

baer.

Dit eilantis rontom met klippen be-

zet, die als zeilen zich vertoonen.

Het heeft ook gene rede voorecni-
ge winden

Vertrek- Zoodra wv onze zaken op d' eilan-

hct ciljnt den Piskadores verricht h.idden , gin-
Taywan. ggn wy weerom na het eilant Teywan

t'zeil.

En vermits d' Heer Konjct , die als

Gouverneur van wegen de Kompan-
jie op dit eilant geboot , quaet ver-

moeden, en ook niet vergeefs, op de

Sinezcn had, om de groote maght van

fchepen en menfchen , die zich in de
riviere Cincheu , op de kufte van Txi-

.^na, onthielden , en hunne loopplaetfe

en vaftighcit op d' eilanden van Eyen
Queymuy hadden, zoo trok ik, vol-

gens genoomen befluit, den een en
dertighften van Wijnmacnt , benef-

fens dejaghten 's Gravelande en Ma-

ordre en laft , om ront uit en volko-

mendijk te vragen , ofKoxingavree
ofoorlogh in den zin hadde.

Wy waren gelaft aldaer niet langer

als tien dagen op befcheit te wagh- by^K^
ten. xinga.

Ik bleef ondertuflchen op den
ftroom by de fchepen , om daer zor-

ge voor te dragen , terwijl mijn mak-
ker Koxinga zou fpreeken.

Alzoo nu de beftemde tijtvoorby

gegaenwas, voerik ook metde boot

derwaerts, om dezaek voorttepref-

fen , en te bevorderen: latende laft:

aen onze fchepen, om by alle voorval-

len roe te zien.

Ik vond duizenden van menfchen
op ftrant; dies ik genocgh te doen
had, om door den drang van zoo vec
le menfchen te komen.

Ikraekteby geval by eenenSinees,

die Portugees fprak , dien ik na de
onzen vraeghde. DeezeSineeswas
voort gewilligh , om my hen te wij-

zen, en ging voort mee, enbraghc
my aen hun loogement.

D^n 2-y waren toen dacr niet in,

want Koxinga, die zijn volk mon-
fterde, had hen verzoghtom het zel-

ve te komen zien.

Ik ging mee derwaerts, en vond de
onzen aldaer.

Als wy nu verzochten befcheit te

hebben , volgens onze orde , ofdat
wy anders zouden moeten vertrek-

ken , zoo kregen wy ten antwoort

:

alzoo Koxinga nu doende was met ^*'*'"g«

Zijn volk te monfteren , dat hy op
morgen ons zou befcheit geven : ge-
hjk ook gefchrifteüjk in eenen brief

aen den Gouverneur Konjet gefchie-

de.

Wacrbyhy beloofde met de Kom»
pagniegeenen oorlogh in den zin te

hebben ; maer in alle vrientfchap daer
mee zoght te leven.

Hy Ituurde ook , om alle achter-

doght wegh te nemen , eenige fchee-

penmec koopmanfchap na Teywan:
dat evenwel byveelen het quaet ver-

moeden niet wegh nam -, te meer, om
dat wy zijne groote maght zelfs ge-

zien hadden , en daer van verflagh de-

den , na wy den tweeden van Win-
termacnt wederom voor het kafteel te

Teywan aengekoomen waren.

De

antwoort
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De briefluide van woorc tot woort

^ . - aldus

:

Brief van _

Koxiiiga. ytrre van u zijnde , heb ik u-wen

briefmet byzondere vreughde ontfari.

gen, endm zelven meer als eens hnle
zen tOrnden inhoHt des te beter te ver-

fiaen. Ghyfch. ijft van eehige valfche

Uitflrootjelen gehoort te hebben y en

fchijnt daer ook aen te gelooven. Ten
tijdemijnsvaders Tqiiams ^ hebbende

Hollanders op Tywun eene flaetfege-

nomen , om den handel') door hem aen.

geweezen , aldatr te drijven : dien ik in

mijne regeermg niet hebbe vet mindert,

datghy voor eengrote weldaet behoor-

de te achten.

Zedert eenigen fijt heb rk zoo veel te

doen gehad met de oorlogen tegen de

Ta' te> s , dat ik om een kleingroivoort-

bi erigend eilantgeenegf^dachten neem.

Als ik ook orn deoofi iet voorheb
,

zoolatt ikom de izefl een gervght loo-

pen Hoe kan dan iemant mijne vet-

borgene gedachten weeten^ en wat ik

voo'genoomen heb ? Hoe kan men dan

'•jDeeten doorgeruchten, -wat tkbefloten

heb ?

7).*/ nu zoo weinigh jonken homen,

is om dat zy vin wt^en di-n zvDaren

tolge n VOO '-deel kunnen doen. Tiezen

jare was de Ta- ter met eene groote

might in de benede landen van Sma i(e-

vall.n, om met eeneJlagh een einde des

oortogls te maken : maer wy greepen

hem zoo aen, dat*er over de hondett

bevt Ihi bbers op de plaetje doot bleven.,

btnt'fftm een ontelhaer getal van zol-

daten, d' overige namen zeer verwer t

devlught. Daerna zijn wy op a* et-

lajiden liy en^iicymuyg''gaen , om hen

afte lokken , en zoo te vernietigen.

Voorts dat UE.fchnjft , van u

vyantlijk in de Ttskadores gehandelt te

hebben , indien ztilxgefchiet, zoo ts het

iémantgeweefli buiten mijne kennü,

die het op mijnen naem gedatn heejt.

Op den brief, voor vier jaren van
Batavia len mygezonden,heb ik toen-

wa-'ls voortgeantwoort, en degefchen-

ken wederomgezonden: d'ier mik ook

gefchreeven vond, datmen aen d''a n-

gehaelde jonken , met haer geit engoe t,

zoodami^h twijffelde , dat ikdaerutt

beflutttn moefi., dat men my van de pre-

tenfie met veel ie wiU; wtH. TDies

bejloiikbymj zelven , van deze klei-

ne zaeke gedult te riemen y ten einde

T R E I Z E; 4f

door meer aen houden tujfchen ons
geen tweejpalt moght homen f ent»

ftaen. Na het eindigen van den Tar-
tartfchen oorlogh, zal ik bevlijtigen,

dat de koophanael zynen voortgang
mag nemen. Ghy kont ondertuf]chefi

van uwen kant allesgoets daer toeaen-

wendeny op dat dezelve een igh voor<»

deelbarende zich verheuge.

Gefchreven in het veertiendejaer,

den negentienden dog der tiende mam
der regeering des konings Indik.

Na Koxingas brief gelezen , en o-

verwogen was wat ons tedoen ftond,

"zoowieitmct de mecfte ftemmen be-

floten : Koxinga geen oorlugh noch
geueltaentedoen, 2,00 om zijn ver-

keert anfwuorc , als ook omdat zom-
mige n'er gt looven konden , dat hy
tegen de Kompagnie iet zou dtrven
ondernemen.

Hoewel de Gouverneur Konjetvan
een ander gevoelen was: gelijkdaer-

na gebleken is.

Dies b!ecf het werk dan dus (lekenj

en wiert vorders niet gedaen : wanc
men oordeelde hft cnncodigh te

zijn oorlogh tegen Koxirga aen re

vangen : daer de zaken reets op een

g jede voet fcheenen te ftaen : naer»

dien hy zocht te handelen : dat

voor de Kcjmpagnie heter wa«,als

oorlogh
, gelijk ook de wacrheit was,

als men het lant daer mee houden
kon.

Na dan ander bcfluit genoomen
was, vertro!^ ken alle de fchepen, ieder

na zijne plaetfe.

Ikgingmerd'ingelade zuikernef»

fens het fluitfchip Leerd- m den elf-

den van Wmtermaeni ook na Garm-
rou in Perzen t' zeil.

De bovengenoemde eilanden Ey
pji^^^j

en Queymuy zijn doorgaens hoogh tycn

cnberg.ichtigh^ Qlieymuy

Deftad Eymnyleiropeenenbergh
een (tukweeghs lantwaerts in , en is

meteen fte< nennuiromrirgt.

Buiten de muurtn ftaet een toorn

en pagode , nadeSinci fche w jzege-

bouwt,dienu meelt verwoefPis.

De ftatQiK ymuy leit w.it hoger de
riviere op , en is nu de hoofclt.it , daer

vanookhereilantzijnen naem voert.

Zy leit mee war land waerrs in , en

heeft een groote voorftat , die van de
' F tivic-
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rivicre begint. Daer flaet wathnd- 1

waerrs in een vry (Icrk kalleel , met
een hooge muur omringt , dacr op
Koxinga zijn verblijf te houden plagh.

Hec lant is bcrgh en fteenachnghj

waeroma'dacrweinigh waft: als hier

tn daer komr tufTchen de bergen ee-

iiigh gras voorrjdaer de koeien ter wei-

de gacn.

d' Inw'oonderszijn meefl: vifTchers,

diezighmct viflchen erneeren, gelijk

andere met tien koophandel.

F.n u tootT-akc den Sincfen het lant

van Sina door de Tarters te naeuw ge-

mackt wicrt, en daer en boven groo-

ten toeloop van verdrceven menfcheft

hadden, (ten getale van 25000 zie-

len, en over de5oo oorloghs jonken^

zovliigrcn zy al te famcn na defe eilan-

den b V en Qiieyrauy, niet zoo 2,eer om
de bcquaeniheit van de plaetfe, als

omdat zy niet wiftcn, waer zy zich

voor de Tarters bergen zouden.

Na Koxinga nu alles gereet had

,

en aen d' eene zijde ten hoogften door

de Tartars gedrongen wiert, en aen

d' andere zijde weinigh voord' onzen
vrceide , zoo waeghthy eindelijkden

kans 5 dien hy langin zin gehad had.

Hy komt dan des jaers zeftien hon-

dcrt een en zeftig , den dertighftcn van

grasmaent, met meer als vijfentwin-

tfgh duizend welgeoefende zoldatcn,

inccngroore mccnighte jonken, tot

op een mijl na onder het kafteel Zelan-

dia,opTcy\van) drijvennen zet met alle

zijne magtregt na lant toe, daer hem
Jijnelantgenoten^die niet liever als met

den overwinnaer wilden houden , met

karreen ander gereetfchap toeholpen.

Voorts zette een groot getal van

ooiloghsjonkcn tuflchen het kafteel en

fortProvintic.

Toen waren d'cnzcn ten hooghflcn

verlegen. Volken vaertuighwas'er

zoo veel niet, om die groote maght
van Koxinga tegen te (f aen.

Kapitein Pedel trok met twee hon-

dcrtcnvecrtigh, en kapitein Aldorp

met twee hondcrt man, uit, om, 200

veel doenclijk was , den vyant het lan-

den te beletten.

Vier van onze fcheepen , als de

Hektor , Gravelant , fluit de Vink , en

het jaght Maria, wierden gclaft, tegen

de jonken aen te gacn, dat ook dade-

Jjikgefchiede.

E E R D I G E

I

Voorts gingen 'er wel zeftigh van cevcchc

I

des vyantsjonken, ieder i'oor met twee tuirchen

' groote ftukken verzien , op af, Maer enTintf!

\
zy wierden zoo van onze fcheepen i^n»

j

verwellekomt , dat 'er kort daer aen
twe van zonken : d* andere waren zoo
doornagelt , dat zy genootzackt wier-

den afte houden. Doch vijfofzes jon-

ken zetten het dicht by een , en fchoo-

ten zoo gcweldigh , dat de vloot in

brant fcheen tefl:aen , en door de rook
men niet een eenighfchip kennen kon.

Dan door ongeluk fprong de Hek-
tor door zijn eigen kruit , met volk

met aljbenefl'ens dejonken,die hem op

}

zy lagen. De andere fcheepen weer-

den zich dapper, met door den vyant

1

heen te flien , en veel fchadc te doen.

j
Het jaght Maria raekte in brant,

hoewel die met grooten yver noch ge-

j

blull wicrt. Daer quamen over de

duizentSinefentefneuvelen , behal-

I vendegequetflen.

I

Kapitein Pedel deelde zijn volkin

j

twee hoopcn , en trad zelf moedigh

j

voor aen den vyant tegen.

Na hy zijn volk tot dappcrhcitver-

maent had , valt hy vol moets en vuurs

1

op den vyant aen , die met vier dui-

zen man hemverwaghte, en in volle

I

flaghordeftont, en met pijlen, alsof

het hagelde, fchoot. En alhoewel vee-

Ie door d' onzen ter neer gcfchcoten

wierden, zoo wil echter de vyant niet
^

wijken , als men wel gemeinthad.

Dewijl nu eenige van den vyant, j-onzeri

om eenen heuvel heen trokken , en viughteii.

den onzen op zijde invielen, zoo
fmeeteneerfl: zommigc zoldatenhet

geweer neer, die voort van den mee-
ften hoop gevolght wierden , en zoo
op de vlught flaken , latende den ka-

pitein in de pekel fteken : daer hy met
niet meer als negentien man fta'en

bleef, d' Andere quamen meefl weeV-.

loos door het water aen de lootsbootj

en zoo opTaywan.
' Hierop wiert kapitein Aldorp,om

dat volk op het kafteel te houden, te

rugh geroepen.

Daerdoor kon nu den vyant na zijn

believen landen, en het fort Provintie, ^^
^'>'^"'

en meteen hetganfch lant van het ka- praalt.

fteel afThijden. Dit alles gcfchiedein

drie of vier uuren tijts. Dies alles

wat land waerts in was , en alIedeFor-

mozaiienraadeloos wierden, en zich

tot
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tot afbreuk van d' onzen laten gebrui-

ken.

De vyant het (lechc vermoogen der

onzen verftaen hebbende, eifchtehet

kaftecl, met veele fchimpwoorden,
op : of dat hy , by weigering, alles

zou ter neer houwen, en met vuurcn
zwaerde verdelgen.

En uit oorzaeke het fortProvintie

door den vyant afgefneden was , en

niet kon houden,fo beraetflacgden de

belegerdenof men niet iemant naKo-
xinga zou toezenden, dewijl hy hen

T R E I Z E 4?

met zijn ganfch legerom liet föft Pro=

vintielagli, flcrk omtrent twaelfdui-»

zentman , waeroverhy het fort wei-
nigh achte.

Zy waren alle wel met wapens ver-

zien. De ecrfte met pijlen booge,
daer zy wis cn doord ringend mee wcè-
ten te fchieten. d' Andere metfchil-

den, daer zy zich mee dekken , en
dringen ganfch onverzaegt, met een
zabcl in de vuifl:, tot den vyant in, zon-
der cenigen aenfchouw of fchroom,
wie valtof volght. Het derde flagh

tcmachtighwas, en zien of men hem
,
had breede yzers, als flaghfwaerden,

niet liever een gedeelte zou mogen of(lokken van drie of vier voet hoog,
toeftaen , behoudens den vryenvaert die als hunne piekeniers zijn. Wan-
en handel , als alles te verliezen.

Daeropquam, volgens verzoek,

een bode met eenen brief van vry ge-

leide vari Koxinga voor degenen,clien

men zou afzenden.

Hierop wierden de koopman Tho-
^
dooreen voornamen bevelhebber in'^^S^

dfncn""' '^'•^s ^^" Yperen , en de fiskacl Leo- eene grootetente gcbraghr, om aldaer

acn Ko- natdus met eenen brief aen Koxinga ' zoo lange te waghten , tot dat het Ko»
j^JI^^Sj'gS^'afgcvaerdight, die mcefl: van dezen :xinga gelegen zou koomen.

neer 'er nu wanorde ontftaet, zoo
doen deze krijghsknechten veel

quaets.

Als nu de gemachtighdcn in hetle-
y^^^^^

ger gekoomen waren , wierden zyinzijn

inhoutwas^. Ondertuflchen trokken verfcheide

Dat hem de Gouverneur , de Heer troepen,en(fod onzen konden bemer-
(Genërael en Raden van Indien , uit

,den naem van de Generaele Neder-
ken) dikwils dezelve, voorby de teut-

te, om zijne maght zoo veel tegroo-

lantfeKompagnie, deden begroeten , ter re doen fchijnen.

én hem geluk en voorfpoet in zijn

doen wenfchten , voor zoo veel het

niet tot nadeel van hunne hecren en

meefters was Dat zy wel wenfchten

hem in een andere gclcgentheit te heb-

ben mogen zien , en op het hooghde
verwondert ftondcn, dat hy hen zoo
onverwaghtop het lijf qüam vallen,

zonder eens den oorldgh aen te kon-

digen

Koxinga was onderwijle doende
met zijn zwart glimmend hair tekem-
men,daer de Smezen groot werk van
maken.
Wanneer dan Koxinga gereet was,

wierden de Gemachtighdcn ter ge-

hoor gehaelt , en voor hem gebraght,

die onder eene blaeuwe tente, in ee-

nen armftoel,voor een vierkante tafel

zat. Rontom hem ftondcn de voor-

Byaldien hy nu oordeelde cldersin naemfte bevelhebbers alle in lange

beledighttezijn , men was géwilligh
i
rokkfengekleet, zonder geweer, die

hem vergenoeging te geven, en zoght ! alle ftil waren, en mcteencerbiedigh

niet anders als in vriendfchap met en zeedigh gelaet nauw toezagen,

hem te verdragen. Voorts waren Aen beide zijden waren eenige zol-

de afgezondenen of Gemachrighden
i
daten , als zijne lijfwachten

, gerangt.

gelaft te zeggen : zoo Koxinga na geen

verdragh wilde luifteren, en beide kaf-

teelen hebben, dat de Kompagnie
machtigh genoegh was, om hunleet

te wreekcn : gelijk zy dat ook doen

zou, Waer op d' onzen dan zonder

iets te akkordcercn zouden vertrek-

ken.

Hier mee vertrokken deGcmach-

Voorts fpraken de Gemachtigden
Koxinga op zijn Ncerlantfchaen, en

I leverden hem den brief over, die aen-

j

ftontsin \ Sineefch vertaelf wiert.

Waer op Koxinga zelfin defcrwij-

izeantwoorde. Kcxlncas

I

T>at de -vriendfchap , dk de Kompa-
';;;,X"'

gnie met hem heeftgehouderiyak ook met gcmach-

atiderevorjlenvan Indien^ us en duurt ^'o'^'^"'

tigdcn den derden van bloeimaent bui-
|

zoo langy ah 'er de Kompagnie i-oordeel

ttïi het kaftcel na Koxinga toe, die \hyziet-y maer ah zy die daer methy

r 2 xiett
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^tet, zoo "Joon dezelve hy baerook niei

veelgeacht.

Voorts was hy niet ge'-j:jent te zeg-

gen , ""Jijat hy doen -jDÜde , ofzijne atn-

Jlagen f ontdekken.

Doch evenwel wilde hy dat wel

zeggen., diit hy^ om den oorlogh tegen de

Tartersy dit eilant m bezit genoomen

had : dut het den Smeefeu toebehoorde ,

omen

te mcscninhet
^ fort Pift-
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Zyhaddenacn Koxinga veizoghtj^

om in het fort Provintie

gaen, dat hen toegeftaen vvierr. Daer^j^j,^^

komende bevonden zy alles in een

zeer zoberen ftaet , en dat het fort ge-

ne acht dagen het zou konnen hou-

den, en nauhjx zoo veel kruits had,

als, om eenen ftorm af te koeren , v an

nooden was : want behalven het uit de

en niet meer als billijk was , dat e,y daty i natuur ganfch niet fterk, en toen daer-

tm zy het van mode hadden ^ eenigen en boven zoo flecht verzien was, zoo

vreemdelingen ontnamen,dien''t alleen-
\

ftondcndeGemachtighdcndcnbczct-

lijk vergunt wa-s daertewoonen. Dat !
telingen toe, volgens hunnen laft, een

hyniet ttgende Kompagme(juani.,rnaer . verdragh met den vyant te maken:

om bezit van het zyn te nemen.Hy wil-
\
rtiitsdekrijgsbezetting op hetkafteel

de ook wel) dat zy alles , wat haer toe-

behoorde , wegnamen , zelfs de kajiee-

len afbraken , en hetgefchut vervoer-

den ; daer hy zijne jonken en volk wel
toe wilde kenen y niet tegenftaendezy

Zeelandia over te brengen : en wat zy

voordcrs bedingen moghten.

De Gemachtighden quamen dien^"'n'i«

zelvendachnoch op het kafteel, enxeywan.

deden verflagh van hun wedervaren

:

hem zoovyantUjktewater en te lande daerover de kafteel voogt Konjet en

aengetasi hadden :daernochtansd^ on- de andere lager bevelhebbers zeer

zen genoegzaem ondervonden hadden i bezwacrt wacren : naerdien zy van

wat hy vermnght

.

l het fort Provintie afgefneden en het

Voorts zeidehy y dat d' onzen hoog-
,

ganfchelantquijt waren.

moedige menfchen waren , die hun met
j

Na alles overleit te hebben , was 'er
^^J^^^.^

zoo wcinigh volks tegen zijne groote geene andere hope overigh, als datjcconzen

maght derfden zetten. Dat als hy men het kafteel zoo lang zou zien te

wilde .^ dat kafteelijeQmeenende het fort
\

verdeedigen , ter ti jt toe men hulpe en

Provintie') door zyne krijghsmacht byftant van Batavia kreegh , dat met

zou dfxnvernietigenyen niet eenen (leen de zuider en noordcr Mougon noch

op den ander laten leggen. Dat als hy ' wel eenjaer mocht aenIoopen,eer men
zijne maght zou willen in^t werk Hel- i

dien bequam. Des onacngezien

len , hemel en aerde zou konnen om- wiert beflcoten , het kafteel ten uiter-

keeren^ en^ daer hy quam^ overwinnen .
ften te verdeedigen : en men liet , tot

zou.
I

teeken van dien, de bloetvlagge van't

Dies iyoeghde hy daer /)/>) hadden de kafteel waeien.

onzen zich in het kort te bedenken,
\

Voorts moft het fort Provintie zig

wat hen te doen [lont. 1 overgeven, met gefchut en al, blij ven-

Hicr op antwoorden d'afgezon- dede krjjghsbezctting krijghsgevan-

denen :
' gen.

T>at dit eilantyfedcrt d* onzen de Het volk en alles war men uit destatop

'Plskadoresverlatenhaddeny door ver- ftad kon bekomen wiert in het kafteel ^cvwan

drag in eigendom aen hen verhandelt getrokken, ende ftat in brant geftee-^"

was ; mai-r byaldien Koxinga eenige ken.

pretenfie of voorwending tegen de Dit kon evenwel zoo haeftigh niet

Kompagnn monhte hebben, men kon gefchieden , van wegen de meenighte

daer van handelen , en hem voldoen. der aenkomende vyanden , ofeenige

d'Afe-
Doch na vele woorden over en we- huizen en pakhuizen bleven ftaen,

zonJencn dcr , wildc hv van geen handelen hoo- daer de vyanden zich achter begaven.
vertrek- ren ; macr allesgeheel hebben. Waer

i

De vyant bragtagt en twintig ftuk-

op de Gcmachtighden vertrokken, ken gefchuts in de ftat, die zy daer

en verklacrden, dat de Kompagnie bloot ftelden,om eenebres in te fchie-^^Ji'i|^'»'-

haer daer van vry gevoclijk zoutoo- ten , en dan ten ftorm daer op teichooicn.

nen,en,tot reken, des anderen daeghs, loopen. Doch d' onzen konden de

in plactfe van de Prinfenvlagge, dei blootftaendeSinefen ook wel treffen,

Bloetvlagge waeien. | en verweilekoomden hen zoodanigh

met
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des vy-
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met kogels, fp ij kers en aldcrhande
fchroot

, dat het daer omtrent en over-
al met lijken bczaeic was : waerom zy
ganfch vcrwert in de dwersftraten
vlughten moeften , en de (lukken lae-

fenftaen: daervaneenigedoord'on-
zen onbruikbaer gemaekt wierden.

Aen d' andere zijde drongen zes

duizcnt man tot onder het gefchut,

daerzy cok zoo aenl iepen, dat zy we-

derom moeften afwijken achter eenen
heuvel. Hierop vielen de belegerden

uit j en vernagelden al het gefchut.

Zy zouden toen wel een algemeene
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loopen : dat ook niet ondoenlijk was,
en lichtelijk kongefchieden : want als Dat de

d' eene helft beneden fliep, wasd an- °^^'j^*"

dere helfc maer boven, die men dan afLi^d,

lichtelijk onverwacht op het lijfkon ?*"•

vallen.

"Wanneer dit dan vaft gefteltwas,
om het den aenftaenden nacht in hcc
werk te ftellen , zoo komt een Frans-
man, die onderd'onzenwas,'tzy die
zorghde ofd' aenflagh niet wel moght
uitvalIcn,ofom zelfzijne vryheit door
zulkendaettebekoomen, en verraet

zijne andere maets, en maekt d^n Si-

uitval gedaen hebben, by aldien zy nefcn den toelegh bekent, die datclijk

m.er van volk verzien waren ge-

wceft, en niet gevrecft hadden , dat de
vyantdanin't kaflcel, die daer zoo
dichtaenlagh, wanneer 7,y het zooda-

nigh ontblooten , moght in breeken.

Des anderen daeghs viel een fcher-

pe fchermutfeUng voor, daer in d'on-

zen een ftuckje , fchietende zes pont,

bequamen,eninhet kaftecl braghten.

üe vyant ziende, dat het zoo geen

brci te fchieten was, liet het kafteel

nau bcflooten houden , en voerde

het vernagelt gefchut over.

Ondertuflchen woeden en fpeel-

denzyineenvet en fchoon lant, na

hun welgevallen, den meefter, en na-

men volk , predikanten , fchoolmee-

llers, en wat zich in de dorpen ont-

hield, gevangen; uit oorzake twee
fchoolmeefters 'tvolk in hun dorp had

den aengemaent, omdeSinefendoot

re flacn,dat zy zeiden wel te doen was,

en van andere zou nagevolgt worden,

^aer gelijk het gemeenelijk gaet, als

een geheime zaek onder veele perzo-

neu bekent is, zoo fpat iemantveel-

tijts uit ea brengt den aenflagh in het

hcht, 'tzy uit vreeze vanftrafFe, of

op hoope van belooning te genieten.

Aldusginghet hier ook , alzoo zeker

Formofaen het zelve te kennen gaf,

daerop de a'enrechters gevat, en Ieven-

dighop een kruis gefpijkert, en daer

mee in de dorpen opgerecht wierden.

Omtrent de Piskadores kreegen ee-

Vaertuig nige Sinecfc vaertuigen ccn ibheepje

van d'onzen met dertien perzoonen

gevangen , die zy op ccnSineesvaer-

tuighmetdertighman zetten, en zoo
na Koxingas leger toe ftuurden. Als

zy nu niet verre van het kafted waren.

by de Si

ncfen

Terovert.

andere vaertuigen aen boort zeinden,
en alle d'onzen gevangen namen, enmaermfs-
in het leger by Koxinga brachten ;daer ^^^'•

zy hen allen de neus en ooren af fnee-
den , en handen afkapten, en zoobe-
bloêt en ellendig geftelt inhetkafteel
zonden , dat een (chrik om aen te zien
was : zy wierden aldaer alle verbon-
den , en bleven in het leven.

Als nu het belegh ondertuflchen
aenhield en langzaem voortging, en
Koxinga vreefdc, dat d' onzen, door 'c

lang zukkelen , midlerwijle ontzet

moghten krijgen , zoo begon hy met
lift t' oorlogen.

Onder de gemelde gevangenen , nam-
diedeSinefen in de dorpen bekomen broetvah

hadden, was de predikant Hambroek. ;^°'^^^„"„

Dien zond Koxinga aen den gouver- zenge-

neur Konjet , met voorflagh van hec
2°"'^'^"'

kaftcel goedtwillighaen hem op te ge-

ven, zoo wilde hy d'onièn goede voor-

waerdcn vergunnen , en met al hun
goet,enalwat de Kompagnie toebe-

hoorden , laten volgen en uittrekken:

anders zouden zy het zich naehiaels

beklagen : en mogt rok welzijn toorn

tegen de gevangene Neerlanders koo-

mcn uit te berlkn. Met zulken lafl:

ging deze na hetkafteel, en moft zijn

vrouwen eenige kinderen inhet leger

laten blijven. En alhoewel hy wel wiftc

dat, indien d'onzen het niet opgaven,
hy , inhet leger komende, met zijne

vrouw, kinders en andere Neerlan-
ders daer een ge wifle door t' ont fangen

had, zoo riet hy evenwel den beleger-

den , zich ten uiterften te verdedigen

,

ofmiflxhien God noch ontzet cnuir-

komft mogt geven. Hy zeide voorts,

dat veele jonken Koxinga ontvluch-

beflooten d'onzen het fchcepje af te
j
ten, en zij ae befte zoldaten gebleven

F i waren.
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waren.Dat het ook Koxinga zelven be- 1 De bevelhebbers kochten van d'oveif-

gon te veidrieten,dic wel ï-ag dat d'on-
]

gebleven de belte voor zig : de reft was

Ecn hoopten 't kaftcel te houden, tot
!

voor den gcmecnen man. De vron-

bvltantvan Batavia zou gekomen zijn.
I

wen, die aen ongetrouden mannen

Na Hambroek zijnedroevigc reden
i

raektcn , waren 'er beter acn , alsdie

geeindigt had, gat de krijgsract hem in i

gctrouden te beurt vielen : naerdien de

keure, ofhv liever blijven wildcjof in 'c j

Sinefc vrouwen, die zeer jaloers zijn ,

leger gaen,daer hy niets als dedoottc
[

haer allen verdriet en overlafl: aende-

verwaghten had. Elk bad hem met
j

den. Naderhantzijn zy alle by ver-

trincn^n de oogcn. Twee van zijne
j

dragh noch na Batavia gegacn.

dochtcrsjdiein het kaflcel waren, vie-
1

Onder deze vermoorden waren

lenhemom den hals, en fcheenenin ; ook depredikanten Hambroek, Mus,

haere tranen te fmcltcn.

In 't leger was zijn vrouw met twee

kinderen tot onderpant gelaten, die da-

tehjk, wanneer hy achter wasgeblee

en Arnoldus Winsheim en veel meer
andere, bencffens vcele fchoolmce-

ftcrS , die alle onthooft wierden.

Midlerwijle alle deze dingen zich

Hsm-
brock
vertrekt

weer na

ven , zouden vermoort geworden zijn. aldus toedroegen , had men op Bata-

Inhec kafteel hadden hem zijne doch- '• via kennis van Koxingas overval ge-

ters in d' armen vaft, en konden van kregen, door het weggevluchte jaght

Maria,dat tegen 'tMou^on aenzeilde,

en d' onverwaghte tijding braght.

Datelijk wierden tien fcheepen ge-

reet gemaekt, met bootsvolk en zeven
hondert zoldaten bemant, die in zo-

mermaent des jaers zeftien honderc

ecn en zeftigh, onder beleiten gezag
vanjakob Kou, afvoeren , en ook niet

lang daer naby het eiiant Formozaan-
quamen.

drcefheit uit het binnenlle van hun ziel

gene traanen meer fchreien.

Hambrock evenwel maekte zijne

dochters armen los , en vcrmaende

nochmael ieder tot ftantvaftigheit,en

zeideinhet fcheidcn : Ik hoop ulie-

denen onzen gevangenen noch dienfl:

te doen.

Gekoomenin het leger, verhaielde

hy aen Koxinga, liet geened' onzen

hem gezeid hadden : dat zv niet anders Door deze onverwagfe tijding \va- Byftant

Koxinga.
j^^^^ hem kondcn handelen, als met het

i
ren de vyandcn niet weinighonftclt: ""na""'

behouden van het kjlleel. Dit ftont i
en wierden d' onzen vol moet,op hoo. tormoza

Koxinga niet aen ; maer wilde het al-
f
pevan nu ontzet te zijn. En alhoewel S"^'"'"*

les hebben. Te meer alzoo hy in het ! het hert weer was , zoo loftenzy eeni-

lant ook voor oproer vreefde: naer- '
ge zoldaten en buflêkruit aenflant,

dien verfcheide Sinefcn van de For-
j

Maerwanneerhet hert weerhant over

mozaenen wierden doot geflagen.
:
hant begon toe te nemen, zoo moef-

Hier door wierc Koxinga geweldigh
|
ten de fcheepen wederom van de wal

verbittert , en dee kort daerna een ge- 1 in zee gaen , tot grootc droefheit van

ruchtloopen , hoc de gevangene neer- debeleegerden : naerdien deganfché

landers de formozaenen tegen hem maent verliep, eer 2y weer quamen.

Yzeliik ophitften. Dicsgafhy orde en bevel, Het fluitfchip ürk dreef met eenen
moorden alle dc gevangene neerbnders , wat llorm aen Formoza en borft. Uit het

manlijk , en in verfcheide dorpen geberghde volk verftondcn de vyan-

verdeelt was , te vermoorden. Het i den alle omftandigheit : dat hen wat
welk ook datelijk in het werk gerteltgcruOer maekte, alzoo zy meenderi

wiert. De mecfte wierden onthooft, en dat het veel grooter was.

anderen nog wreder doot acngedaen, De belegerden beflooten nu de Had De bcle.

nadeSinelendacrluft toe hadden. De Zelandia aen te taften, om den vyant g<ïf''cn

doode lijken, na zy van hun befte goet zoo na op den hals niet te hebben : als it hët

ontbloot waren , wierden by vijftig en ook dejonken te floopen , die men be- k.iftecJ.^

zeftigh mgroote kuilen, wel tot vijf koomcnkon.
hondcrttoe, gefmeeten, zonder ie-| Dit nam denzefticndenvanherfft-

mantte verfchoonen, alsdelantdroft maent zijn acnvang ; maer inde
met omtrent twintigh van ziju volk, Icheepsftrijt ging de wint leggen;

die gevangen na Tzina gevocrtwicr- waer over de fcheepen daer niet by
den. Vrouwen cn kinderen wierden konden koomen. d' Onzen vielen

meegedüot. even-

van Ko
Kioga cc

gen de
nccrlan-

dCTS.
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ZEE en LA
even wei in kleine vaertuigen, en roei-

den djer na toe Dognaerdicn d'onfen
bloof in de vacrruigen Honden , en de
Sincfen in dejonkcnbcdekc waren,zoo
hadden d' onzen het doorgaens te

quaet: te meer al2,noecnigeoverzcilr

cngenoomen wierden, dies d* andere

na hunne fcheepen vlughten.

7"wee van onze fcheepen raekten

vaft. Het eene vloogh door herge-

duuriglifchictcn op, en het ander ver-

brande, d' Onzen verlooren by de-

zen ongelukkigen fcheepsftnjt om-
trent hondeit en derrigh mannen:
raacr acn des vyants zijde quam veel

' meer volks re fneuvclen. Hierdoor
bleefde uitval te lande (leken.

Ook wicrc het volk en goet uit de

twee forten om de Noort gchjcit , en

ophetkafteelgebraght, u»t oorzaeke

de bezetting in het kaftceldagelijx af-

nam.

Inmiddels vielen verfcheide fcher-

mutfelin^en voor. De vyant,die2-oo

dociide ook wcinigh kon winnen , en

zimmaght verminderde, bcgoi] ook
teveflaeuwen.

Men ftuurdc, om denvyant des te

beter te bunnen uitharden , alle vrou

wen eii kinderen, en die geenen dicnft

konden dcen , na Batavia.

Op het kafteel ontfing men brieven

van den Tancrfen ftadthouder van

Hokficu jdie ecnige fcheepen en volk i ren was , en de beh gcrden dacr geen

verzoglit, om d' overige macht van
^

lijfberging meer h ddcn. Wacromde
Koxmga tevcrdrijven : met belufrcn ' onlede ftucken vernageklen,en de Ion-

van dacrna den onzen op Formoza { ten sen vier vacrjes kruit leiden, die

met grootc magt te zullen komen hel-
]

di^s nachts met een deel Sinefen opv!o-

pen.
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waer door de vyant ons zwak vcrmoo-
genen alles verrtont. Zy rooiden met
een oukKoxingaop, om zig nu van
deze gclcgcnheit en zake te dienen, en
door dat middel een einde van de be-

legering te maken.

Hy verzumde ook dien kans niet, Koxinga
maer quam met al zijne maght in lou- b< ftormt

maentdes jaers zeftien hondcrt twee ilf^zpj..

en zcftig op de Zanrplact , dacr hy drie landia.'

bolwerken deed cpwerpen,'en die met
achtentwintig ftukkcn gcfchutsftof-

fcren.

d' Onzen ziende den vyant zo dicht

onder het ka flcel de bolwerken opfm ij-

ten , ftondcn daer door verlegen : wanc
zy wel bevroeden konden , dat die

voor hen het laetfte gerecht zou zijn.

Zy deden hun beft a;et het fchieten

uit grofgefchut en musketten, om den
vyant in zijne werken te ftooren : maer
die geen volk ontziende, ging daer-

mee voort , en fchoot datehjk met zulk
een gewelt op de wallen, datzyin'c
kort een bres hadden : daer zy ook tot

twecmael toe op ftormden , maer wier
den mannelijk, met grcor verlies,

geflagtn. Dies het overalalsmerdo
den bezaeit lagh. Hier d( or begoften gl

zy te fehrikken , en het flormen ach-

ter te laren , maer voeren geweldig met
fchieten voort: z»io dat tegtn den a-

vonrdesanfche reduir plat gefchoo-

c Wort
"' door Je

onzen
afgcda,"-

een.

Die
tniflukt.

d'Onzcn
loopcn

tot den
vyant o-

vcr.

Hierop wiertjakob Kou , volgens

zijn verzoek, der waerts met drie fche-

penen twee fluiten gezonden, die van

alles , zoovanvolkals krijgstuig, wel

verzien waren. Doch hy ging na de

Piskadores , dacr zy met hert weer de

ankers verlooren : dies hy genootzackt

was drie fcheepen wederom na Tey-

wante ftuuren. Met de- twee overige

vertrok hy na Batavia. Dacr hy maer

paflelijk wellekom was. Zoo dat door

deze verhindering van den toght na

den Tarterfen ftathouder met viel.

Dewijl nu de belegerden van zoo

veel volks en krijgstuigh ontbloot wa-

ren , zoo begoften zy wederom te ver •

flaeuvven,en liepenzommige tot den

gen. MenzeitKoxinga even voor 't i^-o^fuca

opvliegen daer op gaen wilde; maer ingevaea

door den overgeloopen ferjant voor-

noemt weerhouden wa^: de hem
toonde, hoe gevaerlijk het was, op
zulke verfche werken, die eerft verla-

ten waren, te gnen. Hier maekte Ko-
xingaeen groot bolwerk op een I eu-

vel, om het kafteel van daer platte

fchieten.

En wat tegcnweer de beleegerden

deedcn, zoo met kanon als granadcn,

de vyanden gingen met 't maken van 't verflcrk

bolwerk voort. Zy verhoogden na de ^'''^''"^"

kant de borft weering , brachten gan- béicgh,

fche pakken met linnen en gefchilder-

de klecdcn, tot tegen weer, en war men
voorts kon by brengen. Zy waren in

vyant over: onder andereeen ferjant, ) dien nacht zoo verre gevorderc , dac
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zy totftormen gercet ftonden. Toen lijk een vcrdragh 'getroften , datméefi

wiert by d'onzen in dit uiteifte gevaer i
hier op uit quam.

voorcellcltjofmennietecntutvalzoul Mks 'xat de Kompagnie toekomt^
^^ , ,

doen , om te zien ofmen den vyant van zd aen Koxmga ovtrgekvert 'H'or- ^

daer 2,ou kunnen flaen , uit oorzake
j

^1?».

men 7.ich in \ kaftecl niet bergen kon, Alhet volk , zoldaten , en die in het

dan ofmen den ftorm zou afwachten: lantgei'augen zijn ^ zullen vry na Ba-
tavia vertrekken i en teder zijneigen

Kaft.ecl

Zeiandia

gaet by

Verdrag

over.

Anderen flóegen voorom een verdrag

te maken; dewijl niet anders meer o-

verigh wis- Tot uitvallen was men
te zwak » en ook onmoogclijk met zoo

weinigh volks tegen allede maght aen

te gaen. Waer door
.
het afgeftcnit

wert.

Onmoogelijk kon men ook den

ftorm afwaghten, naerdien alles open

lagh , en met zoo wCmigh volks alle de

maght der Sinefen niet zou kunnen af-

gekeert worden , maerzou dus 'doen-

de zich zelfs ahvillens op den vleefch-

bank brengen, en alles, wat 'er noch o-

vchgwaSj verliezen. Die?wierthet

van ieder afgeraden , en daerom beft

geoordeelt tot een verdragh te treeden,

en het kaftcel over te geven -, dewijl

alle middelen van behoudenis wegh
waren. Dit wiert ook voort, onder

ftilftant van wapenen, in het werk ge-

ftclt, en na vijfdagen handelens, en

veel ftribbelens over en weder, einde-

ree"/ mogen mee nemen^ en van alles tot

de reize verzien 'ui'ordcn.

Aldustrokkcn d' onzen aen boort,

na een belegh van negen maenden , en

fneuvelen van meer als i óoo mcnfch'en

aen onze zijde, en zeilden na Batavia.

De Gouverneur Konjet, en Raden
van Formoza op Batavia komende,
wierden voor zoo veele moeite en le-

vens gevaer, datzy zoolang uitgeftaen

hadden, in hechtenis geftelt : hunne

goederen verbeurt gemaekt , en Kon-
jet op 't eilant Ay of Ey in een eeuwige

gevangenis gebannen. Doch hy is op 't

verzoek van zijne Hoogheit, de Heere

Prinfe van Orangie, en de Heeren Be-
winthebbers wederom verloft, en des

jaers zeftien hondert zes en zeventigh

in het vaderlantweer aengekomen.

Dewijl hier dikwils het eilant For-

moza gedacht isy zullen wy dat in 't

kort befchrijvcn.

Het Eilant van

F o R M o s A.

H Et eilant Formoza Icit op drieën

twincigh graden en een halve,

noordcr bueete: dies d' inwoonders

eenmaeldesjaers in zoomermaent de

zon recht boven het hooft hebben.

Het is langwerpigh , en niet zeer

brcet, na zijne lengte-, want het breit

zich in de lengte over de honderten

vijfcntwintigh mijlen uit.

Het valt doorgaens vry bergachtig,

met veele grasrijke laeghtcn tuffchen

beiden, dacr op veele plaetfenfchoone

verfche rie vieren doorvloeicn.

Het lant is aldacr zeer vruchtbaer

vanrijs, maer inzonderheit vanzui-

ker^diehetby heele fchccpsladingen

uitlevert.

Het geeft ook mceft alle d*India.en-

fchc vruchten , dicln de warme Indi

fche landen waflen : waervan wy t'.zij

nerplaetfe wijtloopig fpreken zullen.

Daer tieren ook wonder veele ver-

fcheide Neerlantfche vruchten, als

wortelen en moeskruiden , derwaerts

uit Nederlan t gebraght : ook perfiken,

aprikofen,en meer andere vruchten.

Men vint er fchoone koebeeften,en

oflên , vcrkens , fteenbokken, hazen en
konijnen : enby zonder herten by veel

duizenden. Zy vallen wat kleinder

alsdievanEurope, en hebben geene

hoorens.

Jaerlijx worden'er vele herten gevan-

gen, en meeftom de huiden , daer d*in-

woonders grote koophandel mee drij-

ven : wanthet vleefch is'er niet geacht,

maerde tongen worden nocheenigh-

zinsby hen in waerde gehouden.

Men heeft 'er ook veeleelanden, die

I- zy, dewijl ze heel fterk zijn, voorde

karren
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karrenfpannenjenin plaetfe van paer-j lijf fpringen en de keel affnijden.
den en oflen gebruiken. Als ik en mijn De berghluiden zijn kleinder.

fchipperopzcekerentijtby zijne zuf- De vrouwen zijn wat kleinderals
ter , die daer aen een Formozaen ge- de mannen , maer vet en fterk, en gaen
trouc was , ter maeltijt genoot waren, eenighfins gekicct.

zoo wierden wy met een karretje,
|

Zy hebben zwart glimmend hair

»

daer buffels voor gingen
, gehaelt . De , meeft met een knoop op het hooft vaft

fchipper , die beter een fchip als de kar i gebonden.
wifttebeftieren , wilde zelf voerman I De mannen loopen des zoomers
zijn, maer prikkelde de buffels zoo- ' ganfchnaekt zonder fchaemte: macr
danigh met een prikkel, dien men daer die niet naekt gaen des winters , dra-

toegébruikt, dat 7,y op den loop en op gen een kleetje van zijde of katoen,

hollen raekten. Wy hielden het met datzyom het lijfflingeren , en knoo-
groótebenauwtheit noch een tijt lang pen het onder d' armen toe, zoodac
Opdekar, en vloogen al over dat ons d'eene zijde meeft bloot is. Maerdc
voor quam, tot het onderfte boven! vrouwen hebben het kleetje om de
raekte, en wy over hals en kop daer beencntoegcflingert. Dochzyhou-
uit ftoven , en de buffels doorgingen, den in byzondere waerde de kleeding,

Wy hadden , t' allen geluk , ons zon- die van hontshair gemaekt is. Zy
derling nietbezeert , en gingen voorts

j

fcheeren den honden het hair af, ge-

te voet, latende den Formozaen, die- lijk men hier te lande de fcbapen doet,

'er zeer wilt en verbaefl: uitzagh, de en fpinnen en weven het , en maeken
buffels wederom vangen: gelijk hy daer verlchcidefraeiigheden van.

ook deed , en ons eerlang met de buf- !
Zy zijn doorgaens trouw en vrien-

felsenkarvolghde. I delijktegen onzen landaert,en zullen

Daer zijn ook veel patrijfen, kor- niet licht hef verbont, dat zygeraackK
hoenders , duiven , en veel klein ge- hebben, breken,

vogelt,
I

Zy kunnen eenexake wel vattenen

Men heeft 'er tijgers en beferen : dan en begrijpen, en zijn van goet oor«

of 'er andere groote , wilde en fchade- deel.

hjke heeften zijn, is my niet bewuft.
j

Vcele hadden den Kriften gods-

Debergen geven veel zwavels, diei dienft reets aengenoomcn en wel he-

men meent d' aertbevingen te ver- leeden. Dies het ganfche eilantmet

oorzaeken, daer dit eilant geweldigh der tijt Kriften ftont te worden, naer«

mee gequelt wol:t.
j
dien in iederdorp fchoolmeefters, om

Men hout ook dat 'er gouten zilver de jeught te leeren , en predikanten

in de bergen beflooten is : naerdien 'er i waren.

Kleding.

Wezen
cnaerc

der por-

bergen zijn, die daer bewijs en blijk

van geven , hoewel daer tot noch toe

nictingedaenis.

Daer zijn geene havens voor groo-

te fcheepen, maer die moeten hun na

d'eilandeU) omtrent twaelf mijlen van
daer gelegen , begeeven.

Hetlantis vol volks. Behalven de

lantzaeten, ofeige inwoondcrs, de
Formozaenen, zijn 'er meer alsvijf

en twintigh duizent Sinelen , door den

Tarterfchenoorloghverdreeven , al-

lengs en van tijt tot tijt opgekoomen.

d' liige inwoonders of Formofae-

nen, de mannen, zijn bruinachtig geel

van kleur, doch vet , fterk , groot en
• wel geftelr van leden , en rat te voet en

fterk van loop. Men vint'erdiezoo

fterk loopen , dat zy een wilt verken

ofhertkonneii inloöpen, dat zy op het

Dan d/t is nu ganfch omgekeert, na
dit eilant Koxinga verovert, eninbc-
zitgenoomen heeft.

Zy maken van verfcheide wortelen Spijzr;

hun broot , hoewel zy meer werks van
de rijs maken. Dan zaien niet meer
ais voorhun gebruik, en komen 2.elfs

veeltijts noch tekort.

Hun drank is, gelijk in meeft In»

dien, water. Maer zy maken ook een
fterken drank van rijs., in volgenden
maniere.

Zy laten de rijs even opkooken,en
ftampen die dan tot een pap ofdeeg.
Dan kauwen een deel oude vrouwen
een parthy rijs tot meel, en fpouwen
dequijlincen pot uit, zoo veel ais zy

oordeelen tot de deegh van rijs ge-

nocgh te zijn ,om die te doen giften.

Dit mengen zy onder de geftampte

Q rijs-
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rijsdceghdoor, werken hctt' zamen,

|
de quetfure wort het dier machteloos.

en doen het dan in groore aerde pot-

rèn. Dan gieren zy water daer op

,

en maken de potten boven toe , en la-

ten het dan zoo rwee maenden met de

quijl uden werken, als of'<.r gift in

was. tindelijk wort het tot een fter-

ken en klaren drank , die dronken

maekt j en meer als twintig jaren duu-

ren kan en goet blijven, macr wort

ft erker.

Als zy in het velt gaen werken , ne

De huizen , die de Formozanen be- Huizew.'

woonen jzijn groot, en meeft van dik-

ke rieten gemaekt , zonder zolders :

maer hebben verfcheide deuren , als

na'tooften, weften , zuiden en noor-

den, en zomtijts wel meer. Zy bou-

wen de hui2.en op hco^hlant, en dan

zomtijts noch wel twee of drie voeten

boven d' aerde, dat zy voor gezont

houden.

Zy vercieren de huizen met gefchil- Huisra».

men zy van dien klaren drank mee, derde katoenekleetjes, met verkens

om te drinken , en eeten het dik. en hertshoofden , houwelen , om mee
In dezen dranken quijlkoft ver-; re werken, pijlen boogh, knotfenen

bezigen zy de meefterijs, die zy door
|

allerhande oorlogstuigh. Maer hun
den lantbouw gewinnen. ( fchoonflehuisract z,ija de hoofdenen

Vrouwen Dc vrouWen , tegens de gewoonte
j

beenderen van hunne vcrflagene vyan-
aocnacnyjn meeft alle volken, moeten het 'den.
lancbouw

De Man-

nen erne-

rcn zich

met de
Jaght.

werk doen, en den lantbouw gae flaen,

en rijs, zuiker, gesiber , en andere

vruchten bearbeiden. Daer en regen

ishet werk van de mannen te oorlogen

ofjagen .-anders gaen zy ganfch ledig,

hoewel d' oude mannen de vrouwen
zomtijrsnoch welwatin het velt hel-

pen arbeiden. Maer als de vrouwen

met den lantbouw en vruchten niet te

doen hebben , dan vangen zy krabben,

oefters en gcrnelen , daer zy veel van

houden.

De mannen hefteden grootenyver

in het jagen. Groore menighten van

verlcheide dorpen bcflaen een groote

ftreke lantsin 'c ronde, en gaen zoo

altijt t'zamen, en bcfluitcn het wilt,

dat'er in is , zonder het hen dan kan

ontkomen : dat zy dan doden , en on-

der milkinderen deelen. Zy vangen

ook vele wilde hertenen verkens met

ftrikkcn,die zy aen een krom gebogen
riet vaft maken. Wanneer het wilt

daer op trapt, zoo fpringt het riet om
hoogh, en raekt zoo aen het een ofan-

der been vaft ,dat zydan voort doot-

fchieten. Ofzy hebben eenige rieten

van zes voeten lang, met twee of drie

weerhouten daer aen gemaekt, en een

bel daer aen vaft. Hier mee gaen zy
, ,

_

loeren op het wilt, en fchieten die
I iaegfters gebieden. Te wetcn,op zc-

wecrhaken met de rieten in 't Ujf, dat keren tijt des jaers moeten zy drie

Zy ceten en drinken meeft uit houte

fchoteien,en uit houtebekkensofdik-

ke bamboezen. Zy hebben ook va-

ten van gebakken aerde, om in te kco-

ken en tot andere dingen te gebrui-

ken.

Dit groot lant heeft geen opper- Rcgeering

hooft of koning : maer ieder dorp is

een republijkopzich zelf.

Zy kiezen uit de voornaemften on-
der hen, die veertigh jaren oudtzijn,

twalefperzoonen tot raetsheeren, die

veel jaren vervolgens regeeren. Zy
hebben geen andere maght , als iet tot

het gemeene beft met eikanderen te

befluiten, en dan het dorp, nazy hec

doen vergaderen hebben , hun befluit

voor te dragen , daer in zy malkande-

rendehant bieden en helpen.

De gemeente hout haer ondertuf-

fchen zcdigh en ftii,en luiftert nau
toe, en fpreekt'er, na het fc heden van

de vergadering, onder malkanderen

van.

Zoo nu het genomen befluit der

twalefoudfte raetsheeren , haer goet

dunkt enaenftaet,dangaethet voort,

en anders is het af.

Zy ftellen mee ter uitvoering het

geen hunne profeterfien of duivel-

^

dan op der loop treckt met de rieten

in 't lijf, die het voortfleept. Maer
aen het geluit van de bel kan men altijt

maenden naekt gaen : of zouden an-

ders , zoo zy zeggen , geen regen heb-

ben. Of zoo zy op andere tijden te

hooren, waer het wilt is , dat zy dan koftelijk met zyde klederen gaen, zoo
vervolgen, achterhalen , en den hals nemende raetsheeren hen die af, en
affnijdcn : want door het bloeden uit

|
fcheuren dezelve voor hare oogen aen

ftuk-

ff



Z E E- en L A N T-R E ï Z E, ft
ftlikken. Ofzy moefen herte-vellen, ,' en lek de zwangere vrouw óp de rug,
njSjof fterken drank tot boete geven. ' en drukt enen perithacrzcolang,mec
Van andere ftraffen, 'c zy aen iijf of' handen en voeten, op 't lijf, tothaerde

Ouder-
dom
lioogh

gcaclic.

Huwe-
lijckcn

Staat.

leven, weten zy mee.

Behalven deze macht der raetshee-

rcn voornoemt, is'er ieder even veel

meefter.

Alle d'eere, die zy malkanderen
aendoen , beftaet in den ouderdom al-

leen, zonder eenigenalatighcit, zoo
in het verby gaen, (want dan moet de
jongfte voor den oudcften wijken) als

in maeltiiden,daer denoudilen eerft

voorgedeilt wort, gelijk die ook aen 'c

i vrugr^hoewel niet zonder grootc fmer-
re.afgaet. Dit doen fy hierom al!ecn,dc.

wjjl zy meenen , zonde te zijn, voor
dien tijt de kinderen te laten in 't le-

ven te blyven. Na dien tijc laten zy
eerft de kinderen leven.

Zoo lang de kinderen klein zijn,

houdt de moeder hen altijt by haer:
maernaden ouderdom van tweejaren
komen zy by wijlen ook by den vader.

Zoolichrals de mannen aen een vrou
hogeremde zit. Dit heeft ook plaerfe . komen,zoo licht konnen zy daer weer
in het fpreken ; want dejongik zwijgt
altijt voor fijnen ouder.

Demannen trouwen, als zy over de
twjntigh jaren gekomen zijn: maer
de vrouwen, zoovroegh alszy daer

toebequaem zijn.

Zoo lang de Formofanen noch niet

manbaerzijn, mogen zy het hair niet

langer als gelijcks de ooren dragen :

maer laten het daerna waffen, zoo
lang als het wil, dat ook wilt gencegh
ftaec.

Als een jongman een dogtcrtenhu-
webjk verfoekt,ftuurt hy een van fijne

naelïe vrienden met het huwclixgoet,

datineenigeSineefc kleetjes, armrin-

gen van gevlochten riet , en in eenige

breede vinger-ringen van hoorn, of
of koper, en in ecnigc andere fiiuifie-

ryen van kleinder waerde, beftaer.

Wanneer de dochrer dit alles aen-

ftaet, zoo is het huwelijk gcflooten.

Geduurende de jongheit woont man
en vrouw ieder alleen : want de man-
nen woonen niet eer by de vrouwen,
voor zy vijftigh jaren oudt zijn, en

dat mecft op 'c velt in kleine hutjes :

daer zy de vrouwen altcmcts een wei-

nigh helpen werken.

Wanneer de jongman byzijnejon-

ge vrouw wil zijn, dan komt hy ter

fluik in huis, en op de flaep-plaetfc

leggen : daer dan de jonge vrouw by

hem onderkruipt : maer voor dagh
gaec de jongman ftil weer wegh na
zijn eigen huis : dewijl ieder z.ijn goet
alleen heeft en behoud r.

Voor de mannen of vrouwen zeven

affi:heiden, enomallerleyc redenen:
maer zonder reden daer af te willen
fcheiden, dan ztjn zy het huwelix
goet , dat zy haer gegeven hebben,
quijt. Doch heeft de man reden, als

van overfpel, of dat de vrouw hem
flaet, zoo ontfangt hy hec gegeven
huwelix goet wederom. Desgelijx van
de vrouws kant. Dan mogen zy bei- .

de vry weder een ander trouwen:
wacr door zommige vcrfchciden

malen in een jaer trouwen. Ook
maken zy weinigh zwarigheyt van
overfpel, indien het flechts ftil kan ge-
houden worden. Doch zy myden
zich evenwel van bloetfchande.

De juftitie of het recht wort onder
Gcreditj

hen door de regeering niet geoeffent:
maer ieder wreekt fich van dootflagh,

dieftCi of echtbreuk, zoo als hy beft

kan. Is iemant beftolen , zoo haelt de
beflrolenc, indien hy weet, wie het
gedacn heeft, zoo ^eel goets uit, hec
huis van den dief, dat hy rykelijck be-
faeltis,'tzy met goetheit ofgewelr»
en hulp van fijne vrienden: waer uit

dikwils groote mocyte ontftaet, ja

dootflagh gefchiet. De dootflager

moet vluchteui ter tijt toe hy zich met
de vrienden van den dootgeflagcn
voor verkens oflicrtevellen verdragen
heeft ; dan komt hy wederom, en wort
van niemant gemoeit.

Overfpel, indien het uitkomt, wort
met het geven van twee of drie ver-
kens beflecht, na d'overfpeelder van
machten middelenis: die de man van
d'overfpeelftcr daer voor haelt, die

en dertigh jaren out zijn, latenzygene t hierdoor met zijnenzwager en vrouw
kinderen in het leven blijven : maerals

een vrou verneemt (wanger te zij n,dan

komt een pricftcrin ofduivcljaeghllcr,

goede maets wort, en in ruft en vrede
leeft.

Bywylc krygen geheele dorpen te-

G i gen
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een malkandercn oorlog,h : en twee 1

üfdiic helpen mUkandcrcn, ja komen
dikwils en overvallen alle de genen,

die in de vclrhuizen zijn, en fluen hen

duot. Ly nemen de hoofden, en al

wac hen voorders aenftaet, daer uir,

dacr zy hunne huizen mede verzicren.

Zy val.en ouk welby nacht in de dor-

pen, en overrompelen en vcrflaen de

dorpelingen, eer zy op de beencn ko-

men. Wanneer zy een gelukkigen

tocht gedacn hebben, dan wort inliet

dorp groote vrcughde aengercchr,

met vrecren, zuipen, braflen en flem-

pen. Die zich in diert vclttoclit wel

gcquecrcn heefc, wort van een ieder

grotel.x geëerc cnaengehaclt.
Wapené. Hunnc wapenen zijn langeen bre-

de fchilden , in plaetfe van rondaflèn,

dacr zv zich achter verbcr^ien : korre

en brede zabels, daer zy vinnigh mee
h3kken:anagayen,voor met een fcherp

yzer beflagcn : zy voeren ook pijl

cnboge, maer gebruiken geen fchiec-

geweer.

My is onbewuft, ofzy eenige fchrif-

ten üf boeken hebben.

Zy hebben een hcidenfchen afgo-

dendienll , die zy malkanderen mon
dclinfflceren, enalzoovan hant tot

haiit by overlevering na laten.

Sy geloven ,datcieweereltvanecu-

wigheit is gewceft , en eeuwigh blij\en

zal ren de zielen nadit leven goet, na

zy gedaen hebben, ontfangen zullen.

Wannceriemantondcr hen fterft,

dan m^^kcn zy voor zijn huis een llella-

gic , met eenige vaendcls verciert. Zy
Itcllen daer een kabbas met wate^by,

ten einde de ziele haer daer in zou mo
gen waÜen, en reinigen van hunne
zonden: als, van binnen 57 jaeren

kinderen ter wcrelt gebracht te heb-

ben, op verbotsdagh klcetjes gedra-

gen, hout ,oeIlersofkrabbcngchaclr,

en andere lompcrye m-er gedaen te

hebben. Maer wat doorflagh,moort,

echtbreuk, hocicrye,dieverye en ande-

re gruwelijke zonden meer belangt,die

rekenen zy niet voor zonde , maer die

kunnen met herre vellen, rijs en drank
verefFenten welgcmackr worden.

5"^'; Sy hebben verfcheide aftroden,

doch twee, diezy byzonder met hare

vrouwen teren.

Wanneer her dondert, dan meenen
Zy, dat de vrouw met haren man kijft.

E R D I G E
uitoorzakc de man geen regen geeft»

Waerom zy de vrouw van dezen god

oük meeftaenbiddcn d'Andere,dic

zy zeggen zeer boos te zijn, bidden

zy meeft aen , om dat zy hen doch
geen quaet willen doen.

De godsdienfl: wort 'er niet door

mannen, maer door vrouwen,die Pne»

fterinnen zijn , verricht. Sy beginnen

met den offer van verkens, herten en

verfcheide vruchten. De Priefterin-

nen vallen neer, en tieren en bceren,

als of zymct den duivel bezeten wa-

ren Sy beven en tzittcren, als d 'afgod,

nacr haer zeggen , tot haer IJDreekt.

Midlerwijlen drinken d'omftaendersj

diede meefte wijven zijn , haer dron-

ken en vol.

Zy klimmen op de hoeken van hare

kerken , ftaen er moeder naekt , en
toonen al wat zy hebben, haren afgo-

denenden volke, en waflen het gan-

fchelijf.

Zy weten geluk en ongeluk te voor-

zeggen ,goct en quaet te voorfpclkn.

Zy vermeten haer den duivel uit de
huizen te bannen, en onreine plaetfen

te heiligen.

Voor hene was in eenige dorpeneen
gewoonre, dat, als'ereerige ziek wa-
ren , die zy meenden nier op zouden
koomen , een ftnk om den hals te fmij-

ten , die zy dan daer zoo hoogh by op-
hadden, als zy oordeelden wel te zijn.

Dan lieten zy" dezelve weder vallen,

dat hen ingewant en hert in 't lijf borft:

dacr mee waren zy genezen, re weten,

door, en voelden geerepijne meer.

De dode 1 ijl'en worden op een lang

zünrvuiirgedroogt, niet zonder groo-
tenffink Onderruflchen houden de
magen en vrienden eendoctmael met
vreeren , zuipen en danzen , vcrfchei-

de dagen achtereen. Als het lijk ge-
drooght is , laten zy het noch wel twee
jaren ftaen, en begraven het dan einde-
lijk in hunne hu-zen.

Dus flont het met de regccring en
(TaetderFormozaenen in oudetijden,
maerfederr zy onderde rtgcering van
d'Oolhndifche Neerlantfche Kom-
pagnie geraekt zijn , hebben zy zich
na hunne wetten moeten fchikken.

Een der voornaemfte van ieder dorp
wiert van wegen de Kompagnie als

opzienderover de plaetfe gekooren,
diealdaer ajilcsin orde hield, en eens

des

I
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Z E E- tn L A N T-R È I Z E. ^
^es jaers aen den Gouverneur reken-

j

zei ver maènt, zonderiet byzenders re
fchapmoftdoen.DusvervanFormofa ontmoeten , voor de ftad Malakka ten

Nawydandenelfft.n van Winter-
i

anker :daer de Heer |an Tijfz. oppcr-
maent van Teywan vertrokken wa-

1
hooft van wegen den handelder Kom-

ren , quamen wy den dcrtighften der- 1 pagnie was.

HetLand en Stad van

MALAKKA.
Tl Etlant ofKoningrijk van Malak-
*- -* ka, en anders Malcya of Maleja,

na zijne hoofïftat geriocnit, leitop die

ftreekelantSjOfop dat hangend eilant,

dat de koningrijken van Martavan ,

Queda,Peraen andere begrijpt, en

ftrekt zich tot aen heteilant Sumatra

,

dat het met zijne ftraet ten weften en

zuiden heefc : geUjktcn ooften de ko-

ningrijken van Pan en Johor.

Het lant van Malakka wort by vet-

lefchrijvers voor het Goutcherfone-

Tus of hangend eilant van Ptolmeus

gehouden : want alhoewel Malakka
heden geen hangend eilant is : zoo

zijn 'er evenwel, die zeggen , dat tuf-

Ichcn het vaft lant van Malakka, en

eilant Sumatra eertijts geene andere

fchciding was , als een kleine ftreeke

lants : maer nu is 'er eene ftraet of arm
van de zee , die twee bevacibare kana-

len bcgrijpt.Het een wort genoemt het

Kanacl ofde Straet van Sinkapura, om
dat het acnde ooftzijde van dekaep

van Sinkapura begint ; en het ander

wort het Kanael van Saban gehe-

ten, na een eilant ten weften gelegen.

Langs de kuft ftrekt dit lant tot drie

of vier en zeftigh mijlen verre ; want

dicbcgintby heteilant KambiIan,of
Zabilan by andere genacmt, en cin-

dight acn het eilant van Beitan, die

de eigenftc grenspalen zijn. Of lievef

het emdight aen de kaep van Sinka-

pura, twintigh mijlen van Malakka
gelegen.

De hoofcftad is ook Malakka ge-

Hoofc- naemt , en wort voor de geene gehou-

likla.
^ den, die in oude tijden ïakola gehe-

ten wiert.

Sy leit op twee graden en een halve

noorder breece, tegen over het eilant

Sumatra, aendeninhamcn oever van

de zee , en in het hangen van cenen

bcrgh, en aen de weft zijde vanden
mont der riviere Muar , (en andera

Gaze,enookTyga en Kroifant, of
Knjibrantvanouts geheeten^ die de
ftad en 't Kafteel van malkanderen
fclieit, en diep wit het lant komt, en
dicht voorby de muuren derftatmcc
een fnellen loop in zee valt.

.
Over de riviere is by de ftad eene

fterkeftcenebriig met verfcheide bo-
gen gefltfgcn ,daer men overgaet.

I

De ftad is groot van omtrck,en wert
onlangs door d'onzen met een muur
van gehouwen oeerfteen en rondelen
gefterkt. Sy is van binnen dicht be-

timmert , en bewoont , en heeft fom-
mige wijde ftraeten en verfcheideftee-

gen : de ftraten en grootc wegen zijn

met groote boomcn geboort.

In het midden leit een bergh, daer
een kerk, acn S. Paul gewijt, opftaet

,

daer tegen woordigh van d'onzen in

gepreekt wort : maer de toorn, kerk en
kloofters , door de Portugezen ge-
fticht, vervallen zeer.

De mecfte huizen zijn van groote
en dikke bamboesrieten gemackt, die

langduuren konnen , en onvergange-
lijk zijn, zoo lang zydroogh blijven :

eenigezijn ook van fteen opgebouwt.
De huizen zijn doorgaens klein en
lacgh, met lage kamers en vertrekken j

die met weinigh huisraets geft.ofteerc

zijn.

De ftad Malakka wiert door Albu-
kerk , des jaers vijftien honderc ert

tien , voor de Portugeezcn ingenoo-

men , het welk men zeit aldus zou ont-

ftaenzijn.

Seker Emanuel , of liever Maho-
mct, geboórtigh van Arabie, was te

dier tijden koning van Malakka. Mee
dien maekte Albukerk een verbont,

maer wiert by den A rabier niet gehou-

G 3
den,
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den, en overviel de Pormgcezen, en (lont DePor:u^eezen,dje7icli veel

flocgh hen doot. Hierop quam Al-
\

acn deze ftad lieten gelccgen leggen

,

bil kerk voor de Had, terwijl de ko-iquamen meteen mathüge vloot van

n^ng , en alle zijne hovelingen en rijx- 1
Cox tot ontzet: daer Mateliefgenoot-

raeden op de bruiloft van zijne doch- 1
zaekt was tegen te flaen. d' Onzen

tervrcu^hJecngoccicrmackten, enj en de vyant verlocnniedcrtwec (che-

viei'cr op in,cn verbrande een gedeelte pen. d'Onzert, die gcbrfk van kruit

der ftad. De ftedelingcn boodenliadden, zochten de Port ugefe fchee-

grooten tegenwccr , töt de vrouwen ' pen t* enteren , maer de Poftutezen

toe, die met llccnen van de daken der ftaken op de vliight , en begaven xicli

Iiuizcn frnéercn. Na veele en ver-' onder het kafteel: daer Matelief hen

Icheidc fchermutfclii^geu drongen de' vervolghdc, en vernielde hunne gan-

Portiigczcn tegen de gewapende oli-' fche vloot, beftaende in zcfticn gal-

lanren ter ftad in , en dreven den ko-
.

joenen , vier galiaflen en' veertien iuC.

ningrerflad uit, die het ontvjughte ,1 ten: daer over de drie duizentraen-

cn in de woeflijne ftierf. DePortu- fchen op waren.

j;czcn bei-iiiamen groorcn buit: men Des jaers zeflien hondert en zes

zeit wel over de twee hcndert duizent wiert Malakka door den koning van

kroonen. o
{

Johor met een heir van zcftigh dui-

Zy verftcrkten de Had met een fterk zent man belegert,

kafteel , en timmerden zeer trcflijkei Na de Portugezende ftad Malakka

kerken en kloofters. Daer waren , ten
]

omtrent hondert en dcrtigh jaren beze- i\,"lcn

rijdeder Portugefen, f parochien of; tenhadden, wiert de zelve, na een vcruven.

hooftkcrken:m.ierdc kloofters derge- halfjarigh belegh, door d' onzen voor

ftelijken in noch groorer getal. Daer deKompagnie, dcsjaerszeftienhon-

was een fraei coUegie huis der )efui- derteen en vcercigh verovert,

tenmergrootc vertrekken, diegrootei Men vond 'er een ftuk gerdiuts»

"dat vier en zeftigh pc nr yzers fel oor.

Zedeft hcbbi n dV n/.endeftadzoo
met Netrlandcrs als Indiaenen doen

weldaden aen de ft.id l^ewezen, der

waercszichde vreemdelingen uit alle

oorden bcgaveii.

Onder anJere wis 'er ecne kerke, bevolken en geruftelijk bezeten, on-

acnS. Maria gewijr, daer inS. Xave-! der een opperhooft van wegen de

riusdikwil. zuu gepreekt, engrooce Ooft-.ndifche Maeifchappye.

Malaklca

door Ma-

telief bc

kegCit.

mirakelen uitgewerkt hebben.

Op een zeer hogen bergh in de ftad

ftont een kioortrr der Kapucijnen.

De ftad Vlalikka was onder de

Room^^gtfinden tot een bifdom optie-

recht, en ftonr onder hetaertsbiidom

van Goa.
Kenige jaren tevooren , cerdcPor-

tugeezendaerquamcn, was Malakka

ilechs een dorp: maer wiert daerna

door de Javanen tot een ft.id gemackt.

Des jaers zcflien hondert en vijfbe-

ftont d' Admirael Kornelis MatJief

met elffchepen en dertien honderten

zevenen deit gh man de ftadMal.ik

ka , Cdaer toen , van wegen de Por-

tugezen, Don Furtado deMendoza,

een ftrijtbaerkrijgshelt, over geboot}

te bpvechtcn en befpringen. Hy nam
vier fchccpcn van de ree, ftak de voor-

ftad in brant, voort^ beleegerde hy en

befchoor de ftad , den rijt van twee of

dricmaendcn, wacr uit grootehon-

D'opkomfte, eerfte ftuhting, eit;

oorloglis ampten van Malakka wor-
wordcn a'dus by Barros en andere

Schrijvers verhaelt.

'Malakka is allcrcerftgefticht twee
honderten vijftighjjren voor dek'.m- waVncc*

ftcder Portugefen m Indien. geftrcht.

Te ditr tijt regeerde in Smkapura,
gelegen op een halve graet benoorden
demiddcUijn, zeker Sangefinga, en in

dcgebuur-gewellen vanjavaeen ,met
name, Paravifa , die,ftervende , twee
zoonen naliet: en bevaldaerover de
vcoghdyfchap aen fijnen broeder:

mat r deez dode den oudftcn, en wierp

zich zelven tot koning op:over welke

tierannye verfchcidejavaenfche ede-

len met den jongften , Paramifora ge-

heten, het lant verlietcn,cn vluchten na

Sinkapiira : alwaer zy by Sangefinga

minnelik ontfangen wierden. Dan niet

lang daerna dode Paramifora , met by^

ftant van fijne Javanen, Sanfeginga,

1

i

gersnoot en fterfte van binnen ent- en nam zelfh.ec rijk in bezitting. Maec
de
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de koning van Siam, ("wiens fchatte-

ling en fchoonzoon Sangefinga \vas,3

dwong hem zijn met geweieden ver-

kregen throon te verlaten,encen nieu-

we woonplaetfe te zoeken. Waer op
hy zich aen den ftroom Muar neder-

zette, en aldaer ccn nieuwe vefting,

Pago Pago bouwde. Hem volghden
tweeduizent man : welkereenige Cel-
lati waren genoemt jor, luiden, die op
zee by de vifchvangft en roverijelcvé .•

lioewel hy hen, uit eenigh misvertroii-

wen , inde velHng niet wilde nemen,
niet tegenftaendc zy hem te vooren
Hcere van Sinkapura hadden ge-

mackr. Dies deze zich drie of vier

mylen van Muar neerfloegen , op eenc

plaetfe na by, daer nu Malakka leit,en

vervoeghdcn fich by d'inboorlingen,

half wilden : welker tale Malayan
wort genoemt.

Wanneer de plaetfe hen begon te

klein te worden , trokken zy den
ftroom een vierendeel mijl hooger op:

alwaer een heuvel was, genaemtBci-

tan,met een ruime vlakte: welkerge-

rijf en fcluoone gc^egentheit Parami-

fora lokte Pago te verlaten , en zich

byhenin deze nieuw geboude plaetfe

te vervoegen : welke namaels Malakka
wiert genoemt (dat gezeit is,ballmg,

ofeen gebanne man) ter gedachtenis

van ditJavaenfche ballinfchap.

By verloop van tijt is allengs de
koophandel van Sinkapura na Malak-

ka verplaet ft.

Na Paramifora volghde zijn zoon
Saquen Darfa in de regeering , die

zichzelven, als vafael, den koning

van Siam onderwierp. Deez ftelde

onder zijne gehoorzaemheit de gant-

fche lantftreke van Sinkapura, ren oo-

ften, tot Pulo, of eilant Zambilan,

welk is ten wellen van Malakka, een

ftreeke van dertigh mylen.

De navolgers van Saquen Darfa

hebben namaels allengs het Siamfch

jok vanden halsgefcHudt :inzonder-

heit,nadeMoren, Perfèn en die van

Zuratte hen tot het Mahometsdom
,

bekeert hadden, en hebben eindelijk
I

de volkome opperhoofdige regeering !

met gcwclt verkregen.
|

Maer de koning van Siam zond op
j

't jaer vijftien hondert en twee, en ne-

gen jaren te voren , eerde Portugefen

Malakka hadden verovert, een vloot 1

N T R E I :^ È 5f
van twee hondert zeilen, bemant met
zes duizcnt man, tegen den konmg
van Malakka , onder 'r beleit van de
zee-vooght Laofamava Privan , ftede-

houder van Lugoor, die door ftorm
en onweer wiert verftroit,en verviel,

ten dele door verraderye, iaderMa-
hometanen handen.

Malakka heeft een der fchoonfte
havens van gantfch Indien : daer men
t'allcn tijden van 't jaerinkan komen:
daer andere plaetfen van Indien van
verfteken zijn.

De ftad leit wel ten koophandel, Koop-

cn daer komt noch heden veel vaer*-''^"'^^^'

tuigh uit gantlch Indien, als van Ben-
gala, Koromandel, Banda, Java, Su-
matra , Siam , en uit andere geweiten,
die met rijke koopmanfchappen ge-
laden zijn.

Ten tijde van de Portugelèn was'er

ongemeene groot e handel , en de ftad

bezat toen groote rijkdommen van
gout, edele gefteentcn, enanderekofl
telijkheden : ja Malakka was als de
fleutel der fchip-vaert van Tzinaj

Japan, en van de Eilanden na Molu-
kes en Sunda. In'tkort, Malakka
was de rijkfteen koopiijkfte ftad van
Indien, naeft Goaen Ormus,
Eer de on zen zich meefter van deze

plaetfe gemaekt hadden, wiert al Ie ja-

ren een fchip uit Porrugacl gezonden»
dat een maent voor d'andere Ooftin*
difche fchepen vertrok. Het deed
gene oort van Indien aen, 't en zy door
noot : maer zeilde regelrecht na Ma-
lakka, om aldaer fijne lading in te ne-

men , d ie het met grooter rijkdommen
terughfleeptc,3ls eenigh ander fchip.

Door de Scract van Malakka ofc^ate
Sinkapura, en vooorby Malakka ,(^ge- vaere

lijk gezeit is^ moecenallede fchepen 5["°,''?V

varen, óie van de N oort, als van Tzi-
na,Japan, Siam, Kambodia,Tonking,
en Manilha , na de Weft willen : re

weten , na de kuft van Koromandel,
Bengale,cn andere plaetfcn : en weder
van de Weft na d'N oord : zulx door
dezelve Straet een groore vaert valt.

Waer over de Portugefen in hunnen
tijt alle fchepen hebben doen vertol-

ien, en tien ten hondert aen tollen be-

talen : het welk hen een ongelooflij-

ken rijkdom toebracht. Dan het zel-

ve is by de Nederlantfcbe Maetfchap-

pye, als onredelijk, afgefchaft: en
wort
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wort by haer heden daer niet als ge- uit het geberghte gehaelt wort : te \v€-

Ten,\vtÜ\\aeris cpjuit de vcrmaerde

riviere Kedan en Peren ofPcraeh.
j->

handelt.

Malakka is een lant , dat uit zich

zelfs weinigh of niet uitlevert : maer
|

De Moren van de kult plaghten al-

daerveel waren uit andere plaetfen te daer fterk met lijnwatcn , en andere

merkt gebraght worden : byzonder- i

koopmanfchappcn te komen : maer

lijk van 't eilantSumatra peper, gout, nn zooveel niet meer. Ookkomtdc
en andere waren: voorts van Ligoor,

,

peper aldaer zoo veel niet als voor-

l-*era,Qiieda,OudJ3ng, Salang, tin:
;

hene: naerdien meeftalle de plaetfen

gelijk de Ncerlantfche Maetfchappye ! op de Weftkuft, of Sumatra, met de

in dezelve plaetfen mede de tin in- kantoren van de Maetfchappye bezet

koopt: dewelke zy dan na Malakka zijn: wejkekufteengrootemenightc

voeren, om van daer voort op de kuil

van Koromandel , Bengala , Perfien,

en Suratte verhandelt en te gelde ge-

maekt worden.

De toeloop der koopluiden is'er

zeer groot, en de koophandel zeer

rijk: waeromd'ouden hetzelve, bui-

ten t wijffel, het goutnjk Cherfonefus

noemden. Men moec'er lang vertoe-

ven j uit oorzake aldaar na het Mou-
zon ,pf zeil-winden, of weer-faizoen,

af te wachten is.

Men komt'er van Tzina , Moluk-

ka, en andere gebuur-eilanden,alsook

peper uitlevert.

JVlcn gebruikte ccrtiits in Malakka ^^""'e

geen andere muntc, dan van tin, de-bkka.
'

welke zwaer in gewicht, maer weinig

in waerde was. Of liever men verruil-

de het een ding tegen het ander : of
nam gout en zilver in gewicht aen.

Maer heden flactmen'er gout en zil-

ver. Een reael van achten dcet'er ge-

mcnelijk twee gulden elfHuivers.

Men heeft'er tweederlei gewicht:

te weten, een groot, en een klein: of
een groote en een kleine Bhaer.

DegrooteBhacr doet zoo. Kattys,

van Bengala, Koromandel, Banda,] ieder Katty gerekcnt op »6. Tayls

Java, Suraatra,Siam,Pegu, en andere jof op 38. oneen en een half, Portu-
"

' gaels gewicht : naerdien een Tayl effen

anderhalve on^eis. De kleine Bhaer
is ook van twee hondert Kattys , een

geweften met zeer rijke koopwaren

merkten.

De Sinefen brengen aldaer over

vloetvan zyde, porceleine vaten, Da- i

Katty gerekent op twee entwin tigTai-

maften , Brokaden , Satynen van ver-

fcheide kleuren, Muskus, Rhabarber,

yzer, zalpeter, fijn zilver, groote en

kleine pcirlen,ivoir,vergulde waeiers.

Zy voeren weer van daer,in verruiling,

peper, wierook, laken , of kleden van

Kambaye, gewrochte en ongewroch-

te korael ,
gefchilderde katoene klee-

den van Palakatte, en andere witte

van Bengala, cinnaber, quikzilver,

Amfioen , en andere koopwaren en

drogeryen van Kambaye. Daer ko-

men ook vele fchepen van 't cilant Ja-

va, geladen met rijs, oïïèn, fchapen,

herten, en zwynen-vleefch, en meer

andere waren.

Zulx Malakka de rijkftc haven is,

dewelke men zou mogen vinden : ja

men vont'er eertijts zoo veel gouts,

dat groote koopliiiden hunne midde-

len niet rekenden , dan by Bharen

gouts ; gelijk ook noch: want uit het

lant veel ftofgout komt, daer d'in-

woonders groten handel mee dryven

:

het welke aende rivieren gezocht,, of

len. Volgens andere doet een Bhaer
op Malakka twee hondert Kattys

Aetfchijns, of drie pikol Tzinaes: ieder

pikol gerekent op hondert twee en
twintighpont: tezamen driehcnderc

zesenzeftighpont.

Men weeght met het groot gewigt
of Bhaer, peper,nagelen,nofemuskact<

foelie, wit en rootzandel-hout , Indi-

go, Aluin,Arents-hout, Civet : en met
het klein, quikzilver, koper, blargour,

olye vannote-muskaet, benjuin, kam-
fer, en andere waren.

In Malakka woonen vele vrye lui-

den , en zijn de meclle Meflicen en
Kafti<gen, en eenige Sinefen, Heidenen
enJoden,om den koophandel.

De Malayers , ot \s landts inboorlin- Wf^n'

gen , is een volk bruin van verruwe, byeis.'*

met lang zwart hair , groote oogcn,

platte neuzen, en groot van ftal.

Men zeidt zy met ft randejavanen
herkomftigh zijn, daer zy nochtans

van oogen niet na gelijken.

Zygaen meeft nackt, met een kleet- nkun-y.
Cf .
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jé fleclits om 't lijf, en d'armen en bee-

nen bloot. Zy dragen totcieraet^ou-

de arm- en oor-ringcn, en koftelijke

gefteenren.

De vrouwen dragen zyde kiceren,

met korte hemden j maer met gout en
gefteenrengeborduurt,en hebfcen ook
't hair, dat zy lang houden , met eedele

gefteenten bezet.

Het vrouwvolk is *er zoo moedigh
en trots, dathetboven alle ander Indi-

aninncn wil uitmunten en geecrtzijn.

Men vind ook op Malakkaecn ze-

ker flag van menlbhen , Kakkerlakken

byd'onzengenaemt; dewijl zy gelijk

de kakkerlakken ("een ieker onge-

dierte in Indien} des daeghs, ook met
oope oogen, niet veel 2.ien kunnen,

maer alleenlijk des nachts. Zy kun-

nen by duider geit tellen, naeien en

andere dingen doen : dat hen des dacgs

onmoogelijkis. Deswegen leggen 2.y

zich des daeghs te flapen , maer begin-

nen aenftonts , zoo dra de zon onder

de kimmen is, en d' avontftont vak,

weder op te ftaen.

Vanftalen gelijkmatigheit van le-

den,en ook van verwe,zijn fy den vol-

ken van Europe gelijk: hebben grau-

we oogcii , daer anders alle Oofterfche

volkcnzwarte en zwart-bruine oogen
hebben.

Het hair is geelachtigh , en hangt

dat van de vrouwen, tot achter over

delendenen.

De voeten ftaen inwacrtsgeboogen.

Men vind dit flagh van luiden op
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deren heufcher te zijn , als zy die wee-^

ten en verftaen.

De Neerlantfche Ooftindifche

Kompagnie heeft ook een ganfch
woortboek in de Malaytfche tale , met
neerduitfchdaerneffens, laten druk-
ken, tot gcrijfvan hunne onderhoori-
re dienaers en koophandel.

De meefte Malayers zijn of Krifte- ^oJli^

nen ofMahomeranen van Godsdienft. Jicnft.

Men heeft 'er ook heidenen en joden,

die derwaerts ten koophandel kob.
men,

Aendekufl; is het lant van Maleya AertJsJ

meefl; vlak , effen en moeraffigh, en '''""*

niet zeer gezont : maer binnen vvaerts

zijn veele heuvelen bergen , bof-

fchenen wilderniflen : gelijk dieree-

nigen uit zee genoegh kunnen gezien
worden.

Daer omtrent waft niet al teveel

leeftocht , uit oorzaeke het lant laegh
is : als hier en daer in de tuinen. Hec
is een behoeftigh lant van granen , als

rijs , erweten, en dicrgelijke peul-

vruchten : maer die worden uit het
lant en de gebuurgeweften'gebraghr,

Daer komen jdagelijx Bengaelfe en
Sumatraenfe Thyanenof vaertuigen,

met rijs en andere eetwaeren gelae*

den.

Daer groeien evenwel veele In-

diaenfche boomvruchten, die menge-
meenelijk op hetvafl: lant van Indiea

vint.

De vruchten, Durfons geheeten,

\v aflcn 'er beeter en weel iger als op ee-

verfcheide plaetfcn m Indien , en ook
\
nigeplaetfen in ganfch Indien.

in Africa

De tale of fprake wort deMalay-

fche tale , na de Malayers , 's lants im-

boorlingen, genaemt , die zeer ver-

maert, en door geheel Indien bekent

en verbreit is : want wanneer veele vol-

ken van verfcheide talen te Malakka

gekoomen waren , hebben zy cene by-

zondcre tale opgerecht , die uit d'aen-

genaemfte woorden en fraeifte wijze

Daer groeien Ananaflen , Jambos ^

Mangues ,Kar3nibolasen Papaias.

Men ziet 'crhecle boffchcn met ko-

kosboomen.

Daer groeit zeker boom Zingady,
en by de Portugezen de Droevige

Boom genaemt, om dat hy des nachts

zijne bloemen toefluit.

Men ziet 'er ook kaneelboomen:

hoewel in geenc groote meenighte.

van fpreektrant van andere volken be- nochzoogoet, als op het eilantCei-

ftaet. Waerom die tale de aenge-

naemfte en gefchaeffte van alle Ooft-

indifche talen is. Ja zy is zoo zoet

,

dat de gebuur- en andere verre gele-

gene volken, die op Malakka hande-

Ien,de zelve gewoonlijk leeren, zoom

'ion.

Daer valt Kalambak of Aloës-

hout, en groote menighte van Ben*
zuin.

Daer groeien ookecnigclndifchc

vruchten , die nergens als in dien oort

den koophandel, als aengcnaemheit,
! gevonden worden: maer wcinighEu-

Daerenboven achten zy zich veel abel- j ropifche vruchten : want men beeft 'er

H gene
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gene peeren jappeien, pruimen noch kleine, macr fchoone cliamanten ge-

kerfen. i
vonden worden.

Daer zijn niet veel oflèn, koeien,' BySinkapiira houden volken in zee

fchapen noch peerden : maer moeren in kleine vaertuigen , mer vrou en kin»

die alle byn:i bjvcn uir het Jant koo- deren, die zich met vinchen ernt eren.

men. Ookzijnde beeften, die daer Deze volken zijn onderdanendes ko-

ningsvan Jor, en worden Salettesge-

nocmt.

Gekoomen omtrent twee mijlen

uit zee , door de ftraet van Sinkapura,

omtrent vallen , niet al te vet.

Men had'ercercijrs veel wilrgedier-

te van allerlei llagh , inzondcrhcit oli-

fanten en rijgers ,en zoo verwoer, dat

zy bywijlcnnadehuizen, en zelfdes begint de ftrooni van Johor. In dcirelfs

nagtsindeftatquamé Jad'mwoonders inkoomen ftaen twee heuvelkens of

ten placre lande waren gcnootzaekt op eilandekens, gelijk zuikerbrooden

:

de boomen te flapen , om daer voor
\

Het een is vicrmael zoo groot als 't an-

bevrijt te zijn. Maer federt deze'der,enleitecnin't inkoomen noord-

placrie door donzen meer en meer be- 1
noordooftwacrts , en het ander noord-

volkt wiert , heeft zich allengs ook het ' ooftwaerts. Aen d' andere zijde des

wilt gedierte vertrokken.
|

(trooms leit een heuvel of bergh:

Dicht by Malakka is de Kaep of^ hoewel het land aen dczuitz-ijdezoo

KncpRi- Uithoek van Rachado : als ook de hoog nier is. Voor den ftroom iü 't tien

Kaep van Barcelai , dewelke eene
j

vadem diep.
chado.

£arcclai

hooghachtige bergh is, en opeenen
hoek leit.

Omtrent Malakka leit een groote

Weft ten zuidenvan de ftad Malak-
ka leit een eilantjie van omtrent een iHis Je

halve mijle groot , by de Portugeczen '''^'^"''

IlliaJjj

Berg Ma- zalpcterrijkc bergh, Madiangeheeten,[ HhadasPedrasgenoemt, datis,eilant

(p',^,n<,t
die des jaers zeftien hondert zes enjvanfteen. Het heeft goet verfch wa-
veertighdoor zijne zalpeterachtigheit ter.

opfprong, dat met zulk een gedruis en Een half karfoufcheut van de ftad

aertbeving vermengt was, als of de leitecn klein cilantje Malakka, anders Naos

heele werelt fcheen te vergacn. Hha das Naos , dat is , eilant van Sche-

Sinkapura is geleegen op de zuider pen ,by de Portugezen geheeten.

punt of hoek van ganfch Afie , om-{ Twee mijlen van de ftad leit eenjapta.

trenteen halvegraernoordwaerts van groot eilant Saptagenaemt.

de middellijn , en twmtigh mijlen van Op deezen uithoek of uitfteekendc

Malakka. ftreekelants, diehetlantvan Malak-
Na dit Sinkapura wort de Stract ,

ka of Maleya begrijpt, en het verfte

van Sinkapura alzoogenaemt. van ganfch Ooftindien na \ zuiden
Sinkapura wierd eertijcs door eenifchiet, leggen verfcheide andere ko-

bvT^onderen koning beftiert, en was, I
ningrijkenenfteden, als, Patany, Pa-

voor d'opbouwing van Malakka, de han , Pera, Qucda
, Johor ofjor, Li-

Sinka-

voornaemfte handelplaetfè en woon-
ftede op deze kuft, en wiert doorde
koopluidenvan Tzina,Kambodiaen
andere geweften aengedaen.

Omtrent de Straet van Sinkapura

leit een berg van een zelve name, daer

gor, en voorts meer na 't noorden het

koningrijken de ftad van TanafTery.

In 't kort zullen wy de koningrij-

ken vanJohor Patany , Ligor enPa;
linten toonvellen.

Het
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Het Koningrijk vaii

JORofJOHOR.

Wezert
en acre

der in

woond

1_J Et Koningrijk van Jor ofjohor is

"- -* alzoo gemeenelijk na zijne hooft-

ftad genoemt , en wort by cenigen ook
GoerofGoera, enjoarof Goar, en

Gohor geheeten.

Het leir aen de ftraet van Malakka

,

cnpaeltten decle aen het koningrijk

van Malakka, en ten deele aeo het ko-

ningrijk van Pan of Pahan.

De oude ftad van JohorofJor (en
anders in eenige kacrten Guar gc-

naemt^ was eertijts zeer groot en on-

gemeen fraei bebouwt. Maer de Por-

tugeezcnhebben die des jaerszeftien

hondert en drie dier mate verwoeft :

dat 'er alleenlijk eenige weinige huizen

bleeven ftacn , die evenwel volkrijk

bewoont wierden.

Des jaers zeftien hondeftcn negen
deed de koning vanJohor eenc nieuwe
ftad hoogerden ftroom op , boven Jo-
hor, bouwen, en Batufa bar noemen:
waer toe d'onzen,onder den Admirael
Pieter Verhoeven, tot byftant inden

opbouw, drie duizend realen van ach-
ten uitreikten , die zyuitden buit der

Portugeefcbe fcheepen van Makao,
by hen omtrent Kabo Rachadovero-
vert,bekoomen hadden.Dcrwaerts be-

gaven zig de voornacrafte inwoonders

der oude ftad met den woon. Een
halve daghreize van Bathufabar leit

eeneplaetleaenzee Sedalli genoemt.
Het lant is zeer vruchtbaer, en geeft

meenighte van limoenen, ook citroe-

nen , zoo groot als een mans hooft

,

bananas, batatafen, ananaffen en an-

dere Indiaenfche vruchten.

Daer valt zeer veelpeper,ook kaneel,

buffels, koeien, herten, wilde zwij-

nen,en veelerlei flagh van meerkat-
ten en vogelen , ook eenige zeemon-
fters.

d' Inwoonders zijn uit de natuur

ftrijtbaerj maer geil, logenachtigh
,

'

Iers
^^^'^^ rn^fc geveinft , en zeer trots,

j

Zy zijn blontblauw van verruw

,

breet van aengczicht , krom van neus,
|

en ongemeen zwart van tanden, die

zy dus door kunft, ofkauwen van Bc

tel, maken: want zy zwarte tanden

voor de fchoonfte houden.

Gemeene luiden gaen ganfc h naekf,

behalven een kleetje voor hunne fcha-

melheit , welk hen tot op de voeten

hangt.

Rijken en luiden van ftaet dragen Klcdlns,

een katoen rok , 't zy blaeuw , groen

,

root, ofvan andere kleure, bynavan

fatzoen , als onze hemden , met bree-

de mouwen , voor open tot aen dé

borft , en hangende tot op de knien

.

Zy hebben daerenboven twee zijde

of katoene banden van een zelfftc

kleure , als de rok : d' een dient hen tot

een gordel, hangende met de twee ein-

den tot op de voeten , en d' ander tot

een hooftband.

Zy verwen de nagelen geel : en hoe

ienaant hooger van adel is , hoe hy d6

nagelen langer laet groeien.

Derijkegaen gemeenelijk meteeiii

kris of ponjcrt op zijde , die met edele

gefteenten bezaeit is.

De koning heeft eenige kleine ko-

ningen, als zijne leenmannen, onder

zich.

Des jaers zeftien hondert en zes

quamhy voor Malakka, metzeftigh

duizent man,een teken van zijne groö-

te knjghsmacht : en kreegen de Portu-

geezen, in de veroveringder ftad Jor,

1500 metalc ftukken gefchuts.

Die des jaers zeftien hondert en

acht heerfchte , wiert Ratispont ge-

naemt ,cn had omtrent den ouderdom

van dertigh jaren. Hyquambyden
onzen met dertigh van zijne vrouwen

aen de fcheepen , had drie goude ket-

tcQ met eedelgefteenten om denhals.

Zijn ponjert was ingeleitmet faphiren

en diamanten , waerdigh vijftigh dui-

zent gulden.

d' Inwoonders zijn half moorfch

en halfheidenfch vangodfdjenft.

Desjaers zeftien hondert en negen

heerfchte overJohoreen koning. Jan

de Paratuan,dat is,degrootfte koning,

die ook koning van Malakka was, en

Raya Sybrang, dat is , kaning ofvorft

H 2 van
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van d' overzijde : twee gebroeders. >

Des jaers zcftien hondert en elf

zond de koning van Atzem den broe-

der des konings vanJor weer te rugh,

meteen gelei van zes en dertighvaer-

tm'gcn , en twee duizend zijner onder-

zaten, beneffensveclflukkengefchutsj

en krijghstuigh, om de vefting van

de ftadjor weer op te bouwen.
|

Zoo het gerucht liep, had de ko-;

ning van Atzem hem zijne zuftcrten

E R D I G Ê
huwelijk gegeven , en geneegen , om
hem in plaetfc van zijnen broeder,

die het lant beheerde, op te werpen.

Lingaiseen eilant, dat onder het

gebietdeskoningsvanjohor ftaet, die LJnoj.

aldaer eenen ftedehouder heeft.

Daer groeit veel Zagu : maer geen

rijs.

Het was des jaers zeftien hondert

en zes met omtrent drie duizend

menfchen bewoont.

Het Koningrijk van

P A N of P A H A N.

rj Et Koningrijk van Pan ofPahan
*- -* wort by de Portugeezen Paon ge-

noemt', en by andere, na d'Arabifche

fpelling, Phaanmaerdien de Mahonie-

taenfe Arabieren, uitonkunde van de

letter />,in deflelfs plaets de fhe ftellen.

Het paelt ten noorden aen het ko-

ningrijk van Patane : leitna by aen dat

van Johor , en aen de Straet van Ma-
lakka.

De ftad Pahan leit omtrenteen mij-

Ie van ftrant, en wort alleenlijk by

den adel bewoont: want hetgemeene

volk onthout zich buiten in de voor-

ftecden. Zy is nier groot, bezet ront-

om met een wal van wel gebouwenen
t' zamen gevoegde palen , tot de hoog-

te omtrent van vier vadem: en leit op
ieder hoek een bolwerk > maer z,onder

aerde. De ftraten z ijn wijd afgefchut

met rieten hciningé,cn beplant met ko-

kos- en andere boomen : zulx zy eer een

voorftad van hoven en tuinen , als een

bewoonde ftad gelijkt. De huizen

zijn van riet en ftroo ; maer des ko-

nmgs paleis van hout.

InderivierevanPahan, hoewel zy

Vry wijt is , kan men gcene galcyen

gebruiken , dan met hoogh water.

Al 'f lant is laeg , en kan jaerlijx om-
trent drie hondert bhaar peper geven.

Dit gewcft geeft Palode Aguila,of

nrentshout , en kalambakhout. Men
heefr'er kanfcr : maer niet zoo goet

als die van Borneo , gout, (^hoewel

dat flecht is_) notemuskaeten , foe-

lie, Sapan hout, diamanten, en pe-

dro de porco, of vcrkens fteen, die

krachtiger tegen hei vergif, dan de Ee-

zar fteen is.

De landewaerts in houden veel oli-

fanten.

d'Inwoonders zijn de grootfle be-

driegers van de weerelt.

De koning is dien van Siam in het

ftuk van fchattinge onderworpen.

Maer wanneer Albuquerk Ma-
lakka veroverde , zond hy gezanten
aen hem , om hem van zijne zijdege-

hoorzaemheit te beloovcn.

Te Pahan werden veel baflcn ge-

maekt en overal verkocht : zijn beter

als de Javaenfche , hoewel niet zoo
goet als de Portugefche. Mengiet'er

ook metaele ftukken ,van drie duizenc

pont.

D' ingezetenen volgen ten deele

de moorlche of Mahomctaenfche, en

ten deele de heidenfcheieere.

De koning, die omtrent desjaers

zeftien hondert twaelfheerfchte, had
ten wijvcdejongftc zufter der konin-

ginnevan Patan. Te dier tijde had-

den deeze twee gczufters in acht en
twintighjaren eikanderen niet gezien.

De koningin van Patan deed den ko-

ning van Pahan verzoeken, haer ver-

lof te willen geven , van na Patan te rei-

zen , om haer te zien : maer als zy dien

koning hier toe niet zag te bewilligen,

deed zy alle de vaertuigen van Siam,

Kambaya , Lugor , en andere ge»

weftcn , die met rijs geladen waren

,

om na Pahan over re ftcken, beftaen-,

en zond een vloot van zevcntigh zei-

len, gemant met vier duizent zielen,

met
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met orde aen d' opperhoofden, deze, ften van ooghftmaend deed dekonin-
koningin/tzymetwilofgewelt, te ha-' gmneeengiootfeeftmael aenrechteiii
Icn.

I over de komfte des konings van Pa-
Een korte wijle daerna quam de ko- ! han , met het gedans en gelpecl van lu-

ning van Pahan fclfjmetzijn vrouw en
|
ftige danflereflèn.

twee kleine kinderen , en had z:jn lant ( De koning van Pahan trok daerni
verlaeten,verwoeftdooi-hongersnoot, 'met zijn koninginne, zufter der ko-
vuLir en opftanding van eenige zijner

^

ninginnevan Patan, weer wegh, en, in

onderzaeten. plaets van groote gefchenken uitdit

Dan niet een der Grootcn acn 't hof hofmee te neemen , verteerde hy byna
der koningione quam den gcvluchren al wat hy had,

koning van Pahan bezoeken : maer
j

De koning , die des jaers zeftien

wel deed men alle zijne honden doe-
j
hondcrc en zeven heerfchte , was

den , uitoorzaeke hy die niet kon on-
j

toen omtrent in zijnen ouderdom vaa
derhouden. veertighjareo.

Na verloop van eenige dagendeed
;

Zijn xoon was getrouwt acn de
het werk zich heugelijker met den ko-

|
dochter des konings van Queda.

ning van Pahan op. Want deneer-

Het Koningrijk van

P A T A N E.

ÏIJ Et Koningrijk van PataneofPa-
1

Acn'dewaterzijdeftroomt een klein
- -* tany , alzoo na zijne hooftftad riviertje, dat geheel achter de ftad weg
genoemt, heeft ten 'z.uidcn dat van Pa- Tchiet.

han , op dezelve oofter kuft , paelt ten
}

De plaetfe , daer des konings paleis

noorden aen dat van Siam: van gehj- ftaet , desgelijx de wooningen der

kenaen't koningrijk van LugorofLi- Grooten, is met eenfterk houten fla-

gor : want deeze twee koningrijken ketfelafgefchutenomcingelc.

zijn gelijk te zamen tot een koningrijk ' De metzid ofkerk der mooren is van
ingelijfc.

|

gebakken fteen zeer fraei gebouwt,
DettadPatane leit op de hooghte van binnen zeer koftelijk verguit, en

van zeven graden en een hafve, of zes met kunftige gefchilderde pilaren ver-

en vjjftigh minuiten , benoorden de ciert. In 't midden, tegen de muur
middellijn, na by de zee, en,aen de aen, ftaet een groote vergulde preek-

lantzijde>incenmoerafch, Iftoel, met vier trappen op te gaen,
Zy heeft geene haven, daer de fche- en boven mate koileÜjkenkunftig ge-

pen kunnen zetten, dan op een halve maekc. Op dezen ftoelmaghniemant

mijleweeghs van daer. Is lang om- koomen , dan alleenlijk de priefters

trenteen halve mij Ie > maer niet zeer van 't lant.

breet: na'slants maniere bewalt met
j

Men heeft 'er ook verfcheide hef-

groote vierkante balken; die aen de denfche kerken ren onder andere drie.

zijde flecht behouwen en nefFcns mal- 1
Des jaers zeftien hondert en twee von-

kanderen heel dicht in d'aerde met den d' onzen ineen, die de Siammers
groote kracht gehaeit zijn: fteekende daer hadden , een vcrgult beeld inde
wel zoo hoogh boven d' aerde , als de gedaente vaneen man, hoewel zoo
groote maft van een fchip buiten het groot als eenpeert. Het was gezee-
bovenet, tot aen de groote mars. ten met d'cenehant neerwaerts, en
De huizen zijn gcmaekt van hout id'andcre opwaerts flaende. Aenic-

en riet, hoewel heel deurluchrighen der zijde ftont een groote vergulde

zeer kunftigh te zamen gevoeght. idraek, en benefFcns eiken draek een

De voorftad is tamelijk lang, hoe- ;
ftcenebeelt,'t een van een man ,en'c

wel niet zeer breet.
i

ander vaneen vrouw , met de handen
H

3 t'za-
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Acrt des

t'zamen 'gevouwen , even als ofzy ba-

den.

Een diergel ij k beeld ftont in de twe-

de kerke , hoewel flcchs ten hal-

ven vergul r, en ten halven root ge-

verft : en ook zoodanigh een in de der-

de,mer een vergulde ftreepopdeborft.

Achter het altaer van dit laetfte
j

beek llorrt noch ccn kleinder van

fteen , in de gedaente van een man,
meteen grootc tuir, hoornsgewijze,

op 't hooft.

De prieflers houden zulk een beeld

voor den grooten god.

De lucht is 'er gezonten wel getem-

pcrt jhoewcl het lant niet verre van de

middellijn afwijkt , en hierom zeer

heet is.

De zomer begint in fprokkelmaenr,

ert duurt negen maendcn lang, tot het

einde van wijnmaent, geduurendeal

dien tijt waeien'er gcftadelijk zekere

eenerlei winden : des middags uit zee

,

en des nachts uit het lant.

In flacht- winter- en louvvmaentis-

'er winter : en dan doet het daer niet als

regenen en ftcrk waeien uit den noort-

oorten , zulx men niet kan in zee gaen,

totaenfprokkelmaent: als wanneer

dewinden, die na't ooften loopcn,

de regen doen ophouden, en den zo-

merbrengen ,om de vruchten te doen

rijpen.

Het lant van Parane is zeer vrucht-

baer,enheeftde volheic van rijs, en

allerlei andere vruchten: waer onder

de voornaemfte z ij n Durions , Mange-

ftans , Ananas, Lancrats, Ramboutans,

Pifangs
,
granaten , oranjen , limoe-

nen, en limoenen gibol; 'c welke een

ander flagh van limoenen is, en daer

ook in een groote menighte wel eer uit

Tzina gebracht wierden.

Men heeft 'er alle maenden des

jaers nieuwe vruchten, doch d'eene

maentaltijt liefFelijker als d' andere.

De landen worden beploeghc met
buffels ofoflèn , tot den rijsbou vv.

Men plant 'er ook peper , die aldaer

en in zommige landen daer omtrent,

zeergoetenfchoon wafl:, hoewel zy

wat dierder te ftaen komt , als op an-

dere plaetfcn.

Rijk is ook het lant en de bofichen

van tam en wilt vee : als hazen , konij-

nen , (^hoewel tengerder van lijf als die

hier te lande} herten, veel wilde ver-

kensjtijgers, buffe!s,olifinfênjaepencrf

meerkatten, ganzen en entvcgcls, die

tweemaeldes daeghs eyercn leggen,

tortelduiven met veeren zoofchoon»

als die van papegaycn.

De wilde Zwijnen dcen groote fcha-

den aen de rijsgewaden : waer over de

lantlieden gedwongen zijn des nachts

wacht daer tegen te houden, omhacr
te fchieten of anders te doodt n. De
gedoode worden onder A' aerde ge-

dolven, en moogen bv niemant gegee-

ten worden : want de mooren (^zoo-

danigh de Patanders en Maleyerszijn)

nuttigen geen zwijn- vlejcfch,noch wil-

len het niet van andere volken genuc-

tight hebben.

d'Ohfanten zcitmen by hen in de- vangft

zerwijzegevangen worden. Zy ko-
^^^^f^

men met een tammen grooten en Her-

ken olifant in 't bofch rijden. Dees ee-

nen wilden olifant verneemende , (lelt

zich daer tegen ten ftrijt. Gekoomcn
by eikanderen ftrcngelen zy hunne
fnuiten door den ander, om eikande-

ren onder de voet te helpen. Midler-

wijle komeneenige, daer toebeftelti

van achteren , en binden den wilden o-

lifant d'achterfte beenen wel vaft t'za-

men,die hy dan niet derft bewegen, uit

vreeze van te vallen , en wort alzoo

door grooten honger tam gemaekr,om
ten oorlogh te gebruiken , ofgedoot,

om de tanden , daer de Sinelèn veel

werks van maken.
Dezee,onder'tlant, geeft veeler-

Ici flagh van viflx:hen. Men heeft 'er

kreeften , fchilpadden , en veelerlei

oefters, in groote menighte.

De drogcryen, metalen en edele ge-

fteenten van Pahan, vintmenookin
dit koningrijk.

D'inwoondcrs zijn 's lants inboor-

lingen, of uithecmfchcn. Daer zijn .

ook Sinefen en mefl:ifen of half-

flachtigen, en Siammcrs , die meeft ten

platten lande woonen , en 't zelve be«

bouwen.

D' inboorlingen of Patanders zijn

afchverwighvan acngezicht,welge-
zeX^iei-

maekt van lichaemrdochlaetdunkend, mwoou-

en hovaerdigh : 't welk zy met hunne '^"*'

ftaetfiein 't uitgacn genoegbtc kennen

geven : want die van vcrmoogen ko-

men niet uit , dan met een grooten

ftoet van dienaers. Daerentegen zijn

zygefpraekzaem, en heufch in hun-

nen
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ncft omgang , zoo wel tegen vreemde»
als inboorlingen j doch zijn geene

krijghskiiden, nochte in de wapenen
geoeftent •, maer weinig (loutmoedig,

en meer genijght tot wellull, als tot de
wapenen.

De kleeding is niet zeer fraei.

De mannen zijn zeer genegen tot

vrouwvolk : maer boven mate jaloers,

enlatende befte vrienden eikanderen

hunne wijven ofdochters niet zien.

De mannen moeten, uit kracht van een

wet.door bevel des koningSjfedcrt een

lange wijle ingevoert, om de geileder-

telheit van Sodomie eniger wijze te be-

tomcn,tweeofdricgoudejofziIverCjof

Jode klootjes , tu/Tchen de voorhuiten

't hooft van de roede, geftadighlijk

dragen.

Overfpel wort by die van Patane

met de doot geftraft, inzonderheit on-

derdeedelen en bevelhebbers des rij x.

En moet de vader van den misdadigen,

zoo noch leeft , of, by overlijden , an-

ders iemant van fijne naefte bloetvrien-

den, d'uitvoeringe des rechts doen.

Dan de misdadige vermagh een manie-

re van fterven na zijn welgevallen ver-

kiezen.

Nicttegenftaendedeze flraffe, ter

zake van overfpel, zeer ftreng is , zoo
gaethetdaer nochtans boven mate in

zwang , uit oorzaeke van de grootc

geiiheitenonkuifchheitder vrouwen
,

die nacht en dagh in haerewelluftcn

trachten te baden

Hoererye,tuflchen twee ongebonde
perzoonen, wort by hen voor geene

zonde gereekent. Wanneer eenige

vreemdelingen te Patane koomen, om
te handelen , dien vraeghtmen ofzy ee-

nc vrouwe tot hunnen dienft vannoo-

de hebben. Ook zijn 'er veel jonge

vrouwen , die hacren dienft gacnaen-

bieden : en magh dan een ieder na zijn

welgevallen een uitkiezen , na dat
1

hy met haereens geworden is over het

'

geen men haerter maent moet geven
:j

want na de prijs gemackt is ,
gaet zy in 1

zijne woonftede, om hem dcsdaeghs

voorkamermcit, en des nachts voorj

byflaepte dienen: maer dan moet de
man zich onthouden van eenige ande-

re , op pene van onheil , te krijgen.Een
vrouwe is defgelijx gehouden te

fchuuwen den omgang van andere

mannen. Wanneer nu de mansper-

zcon vertrekt
,
geeft hy haer , het geen

hy belooft heeft. Zoo iemant van

vrouwsperzoon wil veranderen, hy
vind gelegenheit genoegh , om zich te

vernoegen : uitoorzakcd'edelenme-
nighte van flavinnen ten dien einde

houden , om daer mee gewin te

doen,

d'Inboorlingen ofinwoonders zijn uit dc"-n!.
^

de natuur lui en ledigh , crnceren zich woon-

alleenlijk met hantwerkcn en viilche-

rye: leven zeer zoberhjk, drinken

meeft al water, en hebben nergens

meerafkeer als van fterken drank.

Alle andere neringen, ambachten,
en koophandel worden meeft gedre-

ven door de SinefenjCn hunne Meltilos

of Kommil'en,die grootc handelaers ter

zeezijn, enaltijtoveren wedervae-
ren na de omleggende lantfchap^

pen CQ plaetfen , als Stam , Ligor,

Kamboya , Kouchinchina , Makafler

,

Pahan, fambi, Johor, Bantam, en
andere plactfen,zoo langs de zeekufte,

alstelandewaerts ia. Derwacrts voe-

ren 2,y allerhande Sinefe waren, by hen
te Patane gekocht, als, porceleinen,

potten , pannen , ketels en allerlei an-

der yzerwerk. RiWom
Hun rijkdommen beftaen meeft in en koop.

lant en fla ven , die zy met een weinigh ^an^^^U

njs en vifch des maents onderhou-
den.

Men brengt van Bengale' en Malak-
ka na Patane verfcheide kledê: die van
Java brengen derwaerts zandclhout:

dievan Borneo, kanfcr, flaven,was,

en Bezoarftcen. Van Siam krijgend^

Patanders rijs, gout, zouten loot:

van Sjampa en Kamboye , flaven , ka-

toen, kalambak, en uitftckend aloës

hout: van Sma, witte en geele zijde,

floers , damas , (atijn , porcelein , yzer

,

koper , en diergelijke dingen : van Ja-
pan , houwers , koper , en andere wac-
ren. Zy brengen ook veel dingen in 'C

lant, die zy op andere plaetfen koo-

pen,alsvanBandaen Amboyna, no-

temuskaten , foelie , en kruitnagelen

:

vanTimor, zandelhout: vanjamby
en Andragny , peper : welk zy ook van
Champor,Lihor,Pahan, Mordyllion,

en Ligor halen : Pcgu zend Pata-

ne ook menighte van edele gefteen-

ten toe. De vreemdelingen flcpen

ook veel dingen uit Patane : gelijk die

van Laboren Pahan, rijs, zout,oflcn

,

gevo-
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Beftie-

IWIlg-

gevogdc , en andere eetwaeren. Die

van Malakka , bezarflccn : die van

Borneo , yzer , ftael en koper : die van

Siam , allerlei fljgh van kleeden,en pe-
\

per: deSirezen \vel,peper,kanfer,wit

én géel zandclhout , vellen en olifants

tanden, buffelshoorens en diergelij-!

ke dingen : de Japanders hcrtevellen

»

tin,loor en zijde.
\

Het lant is fchiprijker, als Jo-

hor > Pahan of andere gebuurlan-

den. I

Het lant wort beftiert door cenen

kouing, dic, neffcnsdien vanMaleya,

fcliatbaet isaen den koningvan Siam,

en geeft aen den zelven jaerlijx, tot
^

een erkentenis van onderdanigheit,

een gouden bloem , niet eenigcrarig-

heden van klecderen , fluwelen en

fcharlakens.

Des konin^s ractsheeren worden

Mcntary geheeren.

Des jacrs zcfticn hondert en twee

wicrt dit koningrijk dooreen vrouwe,

de koningin , by overlijden van haren

gcmael, gerc;2;cert, den tijt van vijf-

tien en nx^r jaren, Zy was Pratie

gehectenien coen in haeren ouderdom

van vijftienjaren. Zy hield haer meie-

ften tijt in huis onder hare ftactjof- .

fers, die vcele in getale waren, en
niet vermoghten te trouwen: macr
wel, by gelegen heit, boeleeren. In

het uitrijden op cenen zeer cierlijkuit-

gcftreeken olifant, ('t welk zeer zel-

dengefchicde, en niet alsom haer te

I

vermaken^) was zy gewoonelijk ver-

;

zelt meteen ftoet van over de 2000 ce-

delen en grcote heeren , beneffens een

I

groot getal van olifanten, die de wa-
' penen vanden ovcrleeden koning en

I

haer koninglijk gewaeten ander hof
cieradjen droegen. Gckoomen ter

' beftemder plaetfe, onthaeldc zy het
geheel gezelfchap met overvloet van

; allerlei Ipijzecn drank, na 's lantswij-

I ze , en keerde dan in gelijke orde weer

j
t' huiswacrt.

j

Het lant van Parane is zcervolk-

rijk , en konncn de ftcden , dorpen en
vlekken hondert en tachentigh dui-

zent weerbaere mannen opbrengen.

De ftad Parane alleen, met hare voor-

deden en onder hoorigh gebiet kan o-

i

ver de 10000 weerbare manné geven.

' Daerwert vicrderlei ta!e gefproo- Talft

ken.
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ken: alsdeMaleyfchej Siamfchc;
Sinecfche en Patanifche ; hoewel 'er

de Malayfche meer in gebruik is: gelijk

ook meeft in alle gewellen in Indien.

De koning van Patane verkocht
den oudrften zoon des konings van Jo-
hor, die zes of vier zoonen had , en
'Paratuan genaemt was , voor zijne

dochter ten huwelijk; waerindc ko-
ning van Johor bewiUighde , ende
Zond dcnzelven derwaerts, bcnefFens

zijnen jonghften broeder tot gezel-

fchap.

Na een wijle verb'ijvens , misging

de jonghfte zich aen de huisvrouw
van den oudllen broeder : waeu over

zy beide door den oudften ter doot ge*

braght wierden.

Namaels heeft de koning van Pa-

tane, de vader der dochter, inweêr-

wrake , zijnen fchoonzoon , of oudfte
zoon des konings van Johor ook het

leven doen benemen.

A N TR E I Z E. 6%
Dit ombrengen van den oudften

broeder, door den koning van Patane,
achten de koningen van Johor ,^0»
de 'Paratuan en RagiaSahravgy ge-
broeders des gefneuvelden , zich tot

grore fchande en verfmaet heit: naer-

dien uit kracht van rechten, wettenen
gebruiken aldaerte lande over al zoo-
danigh overfpel in dier wijze gedoogt
wort.

Hier over deden zy door eenen ge-
zant, afgezonden in gezelfchap van
den Admirael Jakob Heemskerk, ge-

naemt Magat Mangfor Hoch
, ("doch

quam deez op zee te fterven , } en by
brieveaen de Hoogmog. Hecrcn d'al-

gemene Staten byftant verzoeken, tot

het beoorlogen van den koning van Pa-

tane, ten einde alzoo hun fchande en
Tmaet moght uitgewifcht worden,
voor alle koningen, zoo wel daer te

lande , als hier.

Het Eilant

DING DING.
^ Oo dra ik mijne zaken by den
^-^ Heer Jan Tijfz. verricht had , ver-

trokken wy dé^anderen daeghsjUa een

eilant Ding Ding geheten , daer veel

branthout en (choon verfch water te

bekomen was. Het is omtrent 50. mij-

len om de noord van Malakka gelegen,

daer wy den tienden van Loumaent,
desjaerszeftienhondert eenen zeftig,

aenquamcn. Her leit vol met hoge

bergen beftuuwt ^ en is met veele ho-

1

ge boomen dicht bewaflen.
j

Daer groeit veelderhande hout en

onder ander een füort, dat bleek root
j

engevlamt is: wy zoghten lang daer

na,eerwy het konden vinden. Ende alle

;

boomen , die wy begoften te kappen ,
j

waren niet root, tot wy eindelijk be-

1

vonden , dat van die boomen het hert
\

alleen ijk root is , en al het fpint, dat'er

zeer dikom zit,is van een andere kleure.

Dit hout wort byd'Indianen zeer be-

geert, die daer vele koftelickheden van

maken. Ook is het aengenaeminhet

oogh.

Men vint'cr zulk fchoon water, als

men nergens in Indien heeft, dat van
de rotfen afvalt en met kromme bogh-

ten in zee loopt. Het heeft een goede
bay voor de holle zee , daer in de fche-

pen veiligh leggen.

Aen den ooftkant is een vifchnjke

bay, de koxbay geheten Menvangt-
*er dikwilsmet een zegen, en eenen
trek, eenganfche floep volvi/ch; als

herders, fnoek, Üeenbratfem. De vilch

moet voort gegeten worden , of zy
wordt meeligh : daer de meefte vifch

van Indien noot van heeft.

Opditcilandtzijn geene menfchea
noch wilde dieren , als wilde verkens,

j^^^^

die over het water van de vafte kuft^Tooncn

daer na toe zwemmen, om eenige^'^l^fj.hj^

wortelen, die aldaerwaflên, re zoeken.
Het is'er wonder vol water vogels

:

en zietmen ook nergens in Indien 2.00

velerlei flagh: dies men zich met rcchr

daer over verwonderen moet. Inzon-
derheit zijn'er veelfchuizvogels, die

omtrent de groote van een oyevaeren
een kale kop zonder veeren, als de bek,

hebben, datmiflijkllact.

1 Daer
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Daerzijn ook vele fchilpaddeir.en gegacn te hebben, raecktcn wy einde-

aen de ruighte en takken der boomtn lijk noch weer terecht,

handen oeiters , die met het zee water, Midlerwijle wy alle zoo ziek wac-

dan droogh, dan onder water ftacn. ren, en van benautheit niet wüfen.

Het fchoon water lokte onsaente waer wyons bergen zoudtn, quamen
zwemmen ,dat men daerindewarme eenigen van het volkons in de kajuit

landen veel fijts doet. aendienen, hoe de kok zoo quahjk

Ik voelde onder het water, dat my daer aen, en zeer krank was: waer uit

iets in mijn been ftak, en zagh een wy vernomen, dat hy niet weynigh Oorzike

ront ding, als een zee-appel, aen mijn en het befte van de vifch gegeten had : b'r."crcm$

been, dien ick affloegli. Maer alzoo eu befpeurden toen wat vooreen de- vcrgitiig-

d'angel daer in bleef fteken , ontftak ghclijkenen vromen man hy was. Wy '^^'f-

mijn been zoogeweldigh, dat ik van bevonden toen wel het oude fpreek-

pijncmy niet bergen kan. Na d'angel woort waer te zijn. Zoo lang als er

uitgetrokken was, ging ikeen langen
|
wat is, gebeurt het zelden, dat de kok

tijt, eer het been weer te recht quam.j van honger fterft.

Vcrttck Na wy van alles verzien waren, zoo Twee van onze katten , die de gra-

v.in Ding vcel men van deze plaetfe kon beko- ' ten van dezen fteen-braefcm gegeten
^"S- men, vervorderden wy onze reize, en hadden, ftorven; niet tcgenftaende de

vertrokken den veertienden van Lou- raaets haer tabaks water,om tebrakeni

in den hals gegoten hadden.

Niemant evenwel van ons Oorf,

fem ge

vangen

maent.

Onder het zeilen langhs de kufl: van
^

Sumatra, vong onze trompetter, op
|

hoewel zommigen al vry lang gingen

den veertienden van Loumaenr, een '
quijnen, gelijk gezeit is.

vergifti- fteenbraefem van omtrent drie voeten
|

Of decze vifchnu, diear>ders niet

feJ'oo^^
lang. Hy was fchoon in'coogh,en ook '

ongczont en goet van fmaek is, zoo
goet van fmaek. velezeequallen, of iet anders gegeten

En dewijl wy alle daer zeer greetigh hadde, zou ik niet weten te zeggen,

na waren, om van t'eeten, zoobela- 1
Want deze quallen zijn inzonderheit

ften wy den kok , dien braefcm voor in de hete landen zeer vergiftigh : wan-
dekajuitte fchaffen. Wanneerdieop neer ook een qualiemant aen het blote

tafel gebragbt was, vroegh een onder lijfraekt,brant die by na als vuur. Zy
ons of het daer alles was. De kok ge-! zijn eeltachtigh en week van ftof of

noeghde daer over zeer qualijk : en vleefch, bynaalsdikkalfszopoffter-

zeide : waer voor men hem aenzagh, refchotfeljalsmendicophetlantfmijt.

of men meende hy daer vangeftolen Zy zijn omtrent een tafelbort groot,

en ookkleinder: hebben rode en pur-

prachtige kantjes en onder acht lellen.

had ? Hy was die man niet.

Maer niet lang na de maeltijt , wier
Maektiiet den wy alle in de kajuit zoo qualijk, die in het zwemmen na drijven , en

volkzlek
^" ^°° ' '^'^^ ^^" hooft , dat d'een hier, tuiTchen die vier gaten : dies achterde
en d'ander op een andere plaetfè , met lellen eene holligheit is. Zy drijven

het hooft in dehantging neerzitten,' in en op het water. Op zommigc tijden

ik zeide: verzeker hebben wy een ver- van'tjaer, hoewel nietaltijt, isde zee

giftige vifch gegeten, uit oorzake die omtrent Toutekorijn, en op andere
ons zoo qualijk bekomt. Dat wy ook i plaetfen op de Malabaerfe kuft , zoo
datelijk alle bevonden waer te zijn.l vol quallen, dat men de viflchery niet

De Barbier had geene geneesmiddelen gebruiken kan.

te fcheep , om ons te helpen : dies Eer wy verder voort-zeilen , zal

(Vuurden wy onze floep na het fchip het nodig zijn,den lezer een kort be-

Leerdam om artzenye, en namen alle richt van het eilant Sumatra tentoon
braekdrancken in. Na veelbrakensen

j

teftellen.

meer ais veertien dagen als vergeven

4&

Her
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Het Eilantvaii

s U M A T R A.

rj Et groot en maghtigh eilant Van
* •* Sumana wort al2,oo gemeenlijk,

en anders ook by wijle, by eenige

fchrijvers.SomatrajSamatraenZama-

tragenoemt.

Sumatra Hetleit zuidweftwacrts recht tegen

iioegcle- over Malakka , zeven of acht mijlen
S*^"- van het vaft lant : heeft ten zuiden het

eilant groot Java , en begint aen den
Golf van Bcngala , op 5 . graden Noor-
der brete, en ftrekt zich na het zuid-

zuid-oolle tot aen de zevende gract

ziiider brete ofbezüide de middellijn,

tot aen de ftiaet of engte van Siinda

voor by de kufte van Malakka: dies

, het twalef hemels graden van het zui-

detot het noordc begrijpt, eenéftreke

van hondert en dertigh mijlen : en fnijt

de middellijn daeir door.
!

Het is een groot eilant, (trekt zuid-

ooft en noord weft, en heeft omtrent
i

hondert en vijfen negentigh mijlen in

de lengte , vijftigh in debrete , en drie

hondert en zeftigh in de ronte.
|

Wascer- Dit eilant wiert eertijts by eenigen
I

verfchci-
'" vier,en by anderen in tien koningnj-

!

de kleine ken verdciltiwaervan met name bekent

kiw'i'ne-
^y" ^^'^^^^

» Pazcm, Achem, Kampar,
ri|kcn Mcnankabo , Zunda , Andragide ,
verdeilt. Auru. Andere ftellen een getal van

dertigh kleine koningrijken : als Daya,
Lambry, Achemof Achenof Achin,

Biar, Pedir, Lide, Pirada, Pacem,
Bara, Daru, Arkat, Irkan, Rupaf,
Pury, Gaka , Kamper, Kapokan,
Andraguery, of Andragide, jamby,
Palimbang , Tana , Malayo , Sakani-

pan , Tulumbavan, Andaloz, Piria-

tnan of Pryaman , Tikoof Tikouw,
Barros , Quinchel en Mankapa. Alle

deze kleine koningrijken waeren ieder

na eene van hunne hoofc-fteden ge-

noemt.

By ouds wiert ieder van deze kleine

koningrijken door een bezonderen

koning en opperhooft bcfliert.

Maern
Maet naderhant xijndie koningrij-

in minder ken tot een minder getal , en het een

door het ander t' ondergebraght.

Waer onder het koningrijk van Achin

wel het maghrigfte gebleven is , en

voert hetgebiet over de rijken en fte-

den van Pedir, Pacem, ÏDaya, Bar-

ros, Paflaman , Pryaman en Padang,

I

en heeft het grootüe gedeelte van Su-

matra onder zich: gelijk het ook over
' de koningrijken van Qreda en Pera,

op het vail: lan t gelegen, gebiet.

Andere koningnjkenen (leden van
Sumatra zijn ook door gcwek van uit-

,

heemiè kooingen cnvorfl:en verovert

en onder gehüorzaemhcidt gcbraght

:

I

want de zuider delen van Sumatra, als

Sillebaer, Dampin, Linmpon, Palim-

bane, Jamby, en andere (laen onder
het Koningrijk van Bantam: of erken-

nen den groten Mataram van Java tot

befchermer. Dies vele kleine konin-

gen van Sumatra heden onder Achiu
ofonderJava ftaen.

Eenigen houden het eilant Sumatra

voor het geen, dar by d'ouden Tapro-
bana genoemt wiert : hoewel veel meer
het eilant Zeilan voor het eilant Ta-
probana te houden is.

Een van de voornaemfte plaetfen op D'on^cH

Sumatra was de ftad Palimbang ofPa- JXn-"
lembang, op de binnen of Weftkufteb.ingcrs

van Sumatra gelegen , dic desjaers zes- vi-tmoort

tien hondert negen en vijf(ig, den vier

en twjntighften van Slachimaeuf,door

d'onzcn, onder beleit vanden Admi-
raelenkrijgsoverfte Joan vander Laen,

verovert en in kooien geleit wiert :

het welk inwecrwrake vanzekrenge-

pleeghde moort gefchicde : want de
Sumatrancn hadden twee jacr te voo-

ren twee van oxizc jachten, Jakkr«tra

en de Wachter, troulcos en verrade-

lijk overvallen, en het volk wredclij-

ker wijze gedoor.

Desgclijx wierden des jaers zefticn

hondert acht en vijftigh in Herfll-

maent twee Neerlanders , die voor
tolken te Sillebaer uit de boot aen lanc

getreden waren , om vervcrlthing

voor de Fluiten Nietipoort en Leer-

dam, ("die deflèlvenjacrs den zcitien*

den van Grasmaent uit liet TeÜd na

ooftindien waren tzeil gegaen^ op bc-

1 2, vel
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vel der OrangkayerijWredelijk door de

zwarten vermoert , en de afgehouwe
hoofden, met bloetcii zant begruift,

ten toone voor het ander vclck, dat in

de boot geb'even was , opgeheven.

Om dan \vrake te nemen, over deze

verraderlijke en afgrijzelijke moort,
door den Tangora van Patimbang
aen d on7,en gepleeght, vtrcrok van

de ree der (lad Batavia den negentien-

den van Wijnmaent, desjaerszeftien

hondert negen en vijftigh,een vloot

fchepen, onder het beleit van het op-

pcrhooft en velfoverfte Joan van der

Lacn , en d'onder-admirael Johan
Trnytmans: beftaende in elf zeilen,

als het fchip d'üranje, de vlagvoer-

der, de Portiljon, Moluko, het wa-

p-n van Batavia, en Chirlois : bcncf-

fens de Galjoten, Appelboom, Nacht-

glas, en Hammehiel, alsookdecha-
loepen,de Krccfr,Tronk,her Vliegen-

de Harr,cn de Grote en Kifine Vink.
Zy waren gezamcntlijk met een getal

van zeven hondert krijgskneehcenen

omtrents zes hondert bootsluiden, be-

mant.

Den ^ o.quam de vloot,zonder eeni-

ge merkwaerdige voorvallen gehad
te hebben, omtrent de riviere van Pa-

limbang, alwaer zy terftont de jaghten

Bloemendael, Koukerken en Kat, als

ook de chaloupen, Konijn en Koe-
lang in het gezight kregen, eninde
befluiting dezer riviere bevonden.

Ten zei ven daghe kreegen zy een

Sineefch vaertuigh in het gezicht, dat

zijnen koers na )amby zette. Dit wiert

zoo langby de vloot gehouden , tot

dat de onzen de riviere van Palim-

bang gefloten hadden , uit beduclïten

het wel lichtehjk de riviere zou mo-
gen infnappen , en kennilïè van d'oor-

zake van de komfte der onzen te doen:

maer den derden van Slaghtmaent

vertrok dit vaertuigh met de chalcep

de Tronk na Jamby.
In-4iet opvaeren langs de riviere

volgenden de fchepen , Chaloupen,

en Jachten eikanderen in dezen rang

enordre.

Alseerftelijk : het fregat, het wapen
van Baravia.

De fluit de Poftiljon. Het Jaght
Bloemendael, als Admirael : want van
der Laenwas van 't fchip Oranje, dat

,

voor de riviere op de wacht bleef leg-

gen, dacr op overgeftapt.

A E R D I G £

]
Het Jaght Koukerken, als Ondef-

1
admirael.

' HetJaght de Kat.
' De groote Chialoep de Kreeft.

I

Toen de Galjoten het Nachtglas

»

Appelboom, Hammehiel, en emde-
lijkdeichepenCharlois en Molukko.

I

De vijf overige Chaloepen waren
gelaft geftadigh weerzijts der riviere

;

by en omtrent den Admirael te hou-

I

den.

! Den derden en vierden deden in ge-
' melde rang d'onzen hun beil ,omde
riviere op te drijven.

Des nachts , den negenden , hadden
'• d'onzen een kleine aenftoot van de
Palimbangfe volken in hunnen brant-

waght bekoomen : waer door vier of

,

vijfeenighzinsgequetft wierden: dat

meeft door onverzichtigheic van d'op-

1

perhoofden toequam.

j

Den tienden waeren zy tót boven Komen

de rivier, tuflchen het cilant Kambora 2"^]',^ ,f,*

en deflelfs overkuft, in het gezight de (ir.a

van de ftadPalimbang opgedreven, en
J'^'"'"-

I

kregen dne van 's vyants ftcrkten ia
'^"^"

! het gezicht : waer van d'ecne of eerfte

Bamaga7Jgan genocmt was,dieacn de
Weftzijde op de hoek van de riviere

des eilants Kombora lagh : en de twee

andere aen den Ooftkanr der riviere,

die recht tegen malkandcren over fton-

den ;als Mathapouracn Aleizaponra.

De vyant hield zich op d'eerfte aen-

komfte heel ftil en bedekt in de ftcrk-

ten. Waer op d'onzen aenftonts bc-

floten, met hunne vlote en krijghs-

maght , de reviere Taiimbang op te

korten.

In het midden der riviere lagen ver-

fcheide huizen , als vlotten , of bran-

ders, en eenpaggering van zeer zwa-
re en ongemeene balken dwers aen

malkanderen gehecht. Te vore wiert

derwaerts Schipper Jurjaen Paulufz.

met eenige roeifloepen, en het jaght
het Nacht-glas gezonden , om die

werken te bezichtigen , en los te doen
kappen , en de by leggende branders

'swaurs
in den brant te fteken en geheel en al iir.imkts

te vernielen.
^'"' '''""'

... . ,
z?n ver-

Na dit verricht was, korte d'Ad- mdc
mirael met de gantfche vkx)te de ri-

viere op, en bcfloot de ftcrkte Bama-
ganganaen tedoen.

I

Maer wanneer hy met de vlote bin-

nen fcheuts van die fterkte quam , be-

gon

H
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gon dcvyant geweldighmet grofgc-

j
fchip aen fchip} genocgh te doen,

en vero-

vert.

fchur, uit deftcrkten aen d'oofl:- en
weft-zijdc, op d'onzen re fchieten;

hoewel met weinige fchade. Dies men
geraden vond, dichc voor d'eerltc

iierkte te korten.

Eindelijk raekte door dit fel fchie-

ten hun buOe- kruit in den brant , en
quam daer door 's vyandcs grootfte

fort te fpringen : wacr door ook ee-

nige huizen daer ontrent in den brant

raekten.

Hierop befloten d'onzen, met de
jaghtcn LJIocnieadael, Koukerken, en
de Kat , voor de gemelde fterkte te

korren , en dicht onder de wal , tot op
een piftool-fcheut, t'ankereii: daer be-

neiïensdie met kanon en klein fchiet-

geweer zoodanigh te benauwen , en

af te matten, datxy op het veilighfte

onder des vyants eigen gelchut zou-

denkunnen landen,om tot inneming

van die fterkte, en verdrijving des vy-

ants te dienen. Gelijk zy ook, na een

hcfcigh gclchiet van wederzijden,

dezelve fterkte veroverden, en daer

in tweeentwintighftukken gefchuts,

zoomctalealsyzere,met eenighoor-

loghs-tuigh, vonden.

Voorts verbleven d'onzen den

gantfchen nacht in dezelve fterkte,

bezetten die met fterke wacht, en

keerden d^telik het gefchut lant-

waerts , t'hunner befcherming, na den

vyanttoe.

De vyant deed evenwel noch een

aen val op d onzen , doch wiert met
kloekmoedigen v/ederftant te rugge

gedreven.

D'onze kregen indir gevechteenen

doode, en brachten dien gantfchen

nachten nacht zonder flapcn door.

's Vyants ^^ vyant zond op d'onzen ook vijf

branders of zcs verfchrikkelijke branders, ge-

dè'^iHéxe
"i^ckt van huyzen op vloiten , van

af. zeer groote en 2,ware balken en bam-

bocfcn in 't vierkant, aen den anderen

wel vaft gehecht ; waer van het groot-

fte gedeelte ruim de breette der ri-

viere bcftocgh. Zy quanicn fel op
onze fchepen , al brandende , afzak-

ken : en hadden het jacht Bloemcn-

dael en Koukerken , als ook de Kat,

(leggende in cene halve mane : te we-

ten, Blccmendacl, en Koukerken,met

hunne boeghfprieten aen den ande-

ren , en de Kat achter Bloemendacl,

zoo met afkappen van hunne an-

kers, als mede met fchuiten en boota
over ftuur te boeghfcheren, hun zel-

ven te redden, en den brandt t'ontwij-

kcn. Evenwel quam noch een bran-

der het jaght Moluko voor deboegh
drijven : waer door deflelfs boegfpriet

reeds in den brant raekte -, doch wierc

eindehjk noch door behulp van fcliui-

ten en boots on tzet, en de brant gefl i ft,

zonder nochtans merkelijke fchade te

bekomen.

Voorts dreven de branders de ri- Doen ge*

viere vruchteloos af, en verdwenen in"^ '^'"'^«

rook.

In deze fterkte quamen over de
dertigh Javanen te fneuvelen : waer
onder d'oude ^ey , lommagen

y

Nadapen Radja, beneftcns zijne twee
zoonen , die noch des anderen daeghs
in de de ftad begraven wierden.

Den elfden , des morgens met den srerkte

dagh, wiert ook de fterkte Matha-^atha-

poura verovert : Cii daer in een getal ^eiowtl
van vier ftukken gefchuts gevonden:
waer van de gevluchten vier inde ri-

viere geworpen hadden, die d'onzen
daer weer uit haelden.

Den gantlchen dagh wiert met het
affchepen van gefchuten krijghs-tuigh

toegebraght.

Des namiddaghs ftaken d'onzen, Eiianc

met acht compagnien zoldaten , na ^ombara

het eilant Kombara over,datdie vrees-

achtige en verflagene menfchen zeer
verwerdclijk, als hopeloos, verlaten

hadden. Het verwonderli jkfte van al-

len waSjdat die volken zich zoo licht-

veerdelijk uit zulke ongeloofl'elijkd

valligheden lieten verjagen.

In die fterkte veroverden d'onzen
twalef ftukken gefchuts : waer van
eenige door de vluchtelingen in put-
ten en modder-poelen geworpen wa-
ren ; die d'onzen evenwel daer weef
uit haelden, en aen boort braghtens
bencffèns weinigh oorloghs-tuigh.

Des niet tegen ftaende , hadden ólc

van de ftad Paümbang , in wiens ge-
zightdit alles gefchiedde, het fluitje

de Waghter, (^leggende geankertby
het in de gront gezonken jaght Jak-
katra) in het gezight van d'onzen , in

den brandt gefteken, entothctwater
toe vernielt. Ook deden dcgevluch-

ten de« avonrs, met een donkere en
I 3 harde

verovert»
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harde regen-bui, noch drie heftige i devlughtftaken. Waer doord'onzeJi

acn vallen op d unzen,\vaei- by zy twee gelegenthcit kregen , eenige opening

doodcnenzes gcquetdenbequamen: 1
in de pagger van hunne toegcmaekre

dicsde vyantdiengantfchcn nacht die jfchietgaren te maken , en zich daer

flerkte in geduurigen alarm, en \va- :

binnen te begeven. Gelijk ook d'Ad-
penkrcct, niet het fchiettn uit grofge
Ichuten muskettenj hield.

Den twalefdenen dertienden wiert,

met het laden van grof gcfchut, en

krijgstiiigh, toegcbragln.

Na dan uit de drie veroverde (lerk-
onïen

mirael vander Laen , 1 ruytman, en

kapitcynHarman,metdc troepen, ge-

fchaerc in drie parthycn, rcrflad in-

ftrcefden, en zich tegen den vyant 'm

flagh-ordc ftelden.

De vyant bood mannelijk tegen- ,

ten , als Bamagangan^ Mathapouta en
|

weer , viel met een goet gedeelte, on- trcfckcn

.^/<'«d/'ö«r/7,alhetgefchutcnkrijgstuig der een twijffclmoedigh gevecht , en t"'^*<*

wanhopigh Amok ipclen, nadenaert'"*

dier volken, op den Admiraeljcnge-

volgclijk op Truytman, en kapitein

Harman in , die in drie troepen , wel
verdeelt, tcgens hem m flagh-orde

gefchccpt was , wicrtby den krijghract

befloten, aenftonts het Sineefch quar-

ticr,aen d'overzyde gelegen, eerftaen

te doen , en voorts na de ftad Palirn-

bang opwaerts aen te rukken , ten ein-

de door het lang zamelen en toeven ftonden

In dit gevecht bcquamen d'onzcn

zeventien of achtien doeden : daer

onder een Lieutenant en Vendrigh,
en een Serjant : benefFens eenige ge-

den verbaefden vyand gecne nieuwe

oorzake van weder moctfchepping

moght gegeven worden.

J?nhet voorby drijven van die ftad,

wierden d'onzenalzoovinnigh en he- ' quetilen. Aen 's vyants zijde bleef

vighmetfchieten uit het grof gefchut !
een ongelijk grooter getal verflagen.

begroet, als voor de drie fterkten voor-
j

Door het geduungh regenen , trok

noemt: zonder evenwel een vanonze 'd'Admirael, des avonts, met degant-

fchepen ("hetgeen te verwonderen isj
[

iche maght, weer aen boort ; ter rijt

in den gronttebooren. toe hy van de geftaltenis dier plactfc

sterckte Dcft-ad 'Palimharig was mer hooge !
meerder verzekering , door branden

v.in Ri- en zeer vafte paggers , van grote dikke
j
en anderfints , zou hebben bekomen.

I'uibjiig.
balken, aen den anderen vaitgeheght,' Doch hy Iklde aenftonts orde, om
rontombccingelt,enm('tgrof gefchut, des morgens, voor den dagh , weder

en allerlei fchict- geweer, wonderwel aen lant te gaen, en den zege te ver-

voorzien. Dies by na onmogelick

fchcen, dat die ftad by d'onzen kon
verovert en vermeeftcrr worden. Daer

en boven had zy > tot meerder verfter-

king, een zeer fmalle en modderige
barm.

krijgen : gelijk zy ook toen met alle

macht weder landden , en ter ftad in
^'^^^'

trokken : dien de ftedehngen eenigen dezelve,

tcgenftant boden, niet zonder veel

bloets vergieten, aen d'eeneen d'an-

dcrezijde: maer de vyant wicrd aen-

Na men evenwel verder en verder
I
ftonts door d'onzen opdc vlucht ge-

opgedreven was , keek d'Admiracl dreven, en week ter ftadt uit, te lan-

zckere hoek af, die«en 't uiteinde van

de gemelde pagger lagh : alwaer

men gantfch geen gefchut meer kon

dewaert in.

Des koninghs palcis wiert aen de Dcsko-

vlamme overgegeven, dat ongemeen "'["•"'

zien , noch opkgCne kanon-fcheuten met allerlei flagh van oorloghs-tuighmbrant.

van daer gewaer worden. Op die hoek 1 voorzien was. Dies het ongelooflijk

Wortbc- vielen donzen met alle maght aen: te i fchijnttezijn, dat die ftad zoolichc-
flormt. vvetcn, in een zeker klein fpruitje , dar

j

veerdighlijk van dat fiere volk verla-

langs de dwars pagger, met een floot, ' ten wierd. De koning zelf gaf al het

ofgracht, met een fmalle barm, heen

liep.

Aldaer geland r, raek ten, met het

werpen van hant-granatcn , door des

vyants eige fchietgaten, al de huizen

daer ontrenr in den brant. Dies acn-

Üontsd'inwoondcrs van dien oort op

geen, dat hy in lange jaren, rot 's rijks

befcherming , by een gebracht had,

ten befte.

Men vocht'cr hant aen hant: zelf

Van der Laen velde twee vap de
voornaemfte §luey Ndbeys ("die wel

de meeftc roervinken van de gercze

ge-
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gcfchillen waren , en hierom des te

\erwoeder en harrnekkiger op hem
aenquamen3 niet zijn geweer voor
zijne voeten ter neder. D'overigcn
wierden voorts inde vlucht geflagen,

en zeer verftrooit verjacght. Hier op
vervocghde d'Admirael zich na het

groot merael gefchut , en deed het

,

met al het verder grof kanon , uit de
rampacrden werpen.

Het is merkwaerdigh , hoe dit volk

op hun gefchut , als hun eenigh toe-

verlaet, hun betrouwen fchijnt geftelt

te hebben : naerdien zy hefzelvc met
root fcharlaken , met ramboutijns ge-

[

voert , bekleet , en met reukwerken '

zoodanighbeftreken hadden, dat de
j

genen, die hunne handen daer aen ftre-

'

ken, de reuk offtank lang behielden, i

Voorts wiert door den Admirael
de pagger, en neffcns ftaende huizen,

'

op verfcheide plaetlèn in den brant
^

gefteken.

D'onzen inde ftad komende , von-

den 15. van onze 21. gevangenen in

de tronk, ofboeyen, wel vafl: gefloten,

terwederzyde van des konings paleis,

zeer jammerlijk, met meenighte van
wonden, gek rift: waer aen deze moor-

dadige menfchen in het emde noch

hunnen bloetdorftigen aert hebben

willen uitbraken. Zy wierden voorts

ontbonden, en begraven. Onderde
vermoorde was een fliierman, Jakob
de Groot geheten.

Zeker Nederlantfche jongen, die

ongefloten gehouden wiert , was den
dans ontfprongen, en tot d'onzen ko-

men overgelopen, D'overige zes per-

zoonen waren, naer men zeidc, lande-

wacrts in gevoert.

Den zeftienden wiert al het ge-

fchut, krijghs-tuigh, en andere ver-

overde goederen, t'fcheep gebraght.

Voorts wiert de ftad met branden en

blaken , gantfch in de aflche geleidt,

en geheellij k vernielt.

Ten zelven tijde wiert van boven

de riviere , door den vyant, een groote

en verfchnkkelijke brander afgezon-

den. Zy befloegh meer als dewijtte

derriviere,en beftond in zeventigh of
j

tachentigh huizen, dieop vlotten aen

malkanderc-n vufl: waren : macr zoo
j

haeit d'onzen die in het gezicht kre-

1

gen , voeren zy die met booten en '

fchuiten te gemoet, enftakenze, na-

'

N T-R E I Z Ë. 7£
zy onze fchepen voorby gedreven

waren, in het gezicht van den vyantj,

in den lichten brant. Ook wiert een
goet deel huizen, flacndeopde kant

van de riviere, daer door in kooien
geleit.

Den zeventienden en achtienden

waren d'onzen noch al geduurigh,

met het infchepen van gelchut, b.if-

fen, en al het ander oorloghs-tuigh»

doende : als ook met branden en bla-

ken , en de geheele ftad in kolen te

leggen.

Op zondagh, den drie en twintigh-

ftcn , wiert by d'onzen op de (chepen

een algemeene dankzegging over de
bevochte zege gehouden.

Daer na zeildemen de riviere noch
hoogerop, om tegaen bezichtigen, of
noch eenige negeryen en andere \-aer-

tuigen zich op de riviere mochten
vertoonen : doch daerquam niet van
belang tevoorfchijn.

Den twintighften wiert, door een

gevangen Sinees , en eene oude vrou-

we, uit den naem van den Admirael

Joan van der Laen , enJan Truytmans,

een brief aen den Vangoran van Ta-
limhang gezonden i die aldus luide;

"Deze briefwortgezonden aen den Brief wtt

Tangerang , en aen alle zijne grote
f^n^dea

raetsheeren deslants van 'Palïmhang^ Pangc-

door den Heere bevelhebber en velt.
"Jjflg^.

overjle Joan van der Laen , en den Ka~
piteyn Joan Truytman , zijnde Kaey
T)emang^ Sittia Botiwa , gebieders

over de Hollantje krijgsmaght^die haer

noch tegenwoordigh tn de riviere en

op het lant van 'Paliwbang bevinden.

Wy hebben niet iziüen nalaten , achm

ter ons oorloghs hej'chik , zyne hoogheit

noch eens temdaghtigen van denjchan-

delijken moort , die door zijn volk aen

zoo veele onnozele menfchen, dienaren

van de Compagnie , hier voore ge^

pleeghtzy, omtrent defeplaetfe.

En niet tegenjiaende hoe boos en ge~

voeligh voor ons die daet ook geiz-eeji

zy^zoo heeft evenwelonze Grote Heer^

de Gouverneur Generael en de Raden
van Indien tot Batavia , uit een zaght-
moedigh en oprechte genegentheit tot

vrede , toenmaels welgcwenjcht en cck

onderleit gehad, tot verhoeding van
meerder bloetjlortingy dczeafgrijzelijke

daet engerezen gefchil met uwe hoog-

hut
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hdtyZ,oohctnioghelijkwaeregei::)e(fli'^ Den vijf en twintighftcn ftaken De vioct

h-I te lenzen. Tot welken einde nader-
;
d'onzcn noch verder en verder de ri-

''''' jj^""

hantzijnLa. een vriendclijcke bezen-
[

viere op, en vernamen bywi)lcn drie vica-op.

ding met fjaee f'chepen aen Zijne Hoog- 1 of vier Icheppraemtjcs , die twee en

heit heejtgedaen ^endoor den kapitein
i
drie over de riviere (laken : beneffens

Johayi Truytmans laten voor(lillen de \ acht of tien huisjes, ftaende op vlot-

niiddelenendingeny inreden en billijk- ten , om voor branders re dienen, leg-

heitgegront y die daer toe hadden kun- gen de voor aen inde fpriiit.

nen dienen', en ook 'a.'el gcdient zonden Deze pracmtjes konden onmoghe-
hehben : ten'joare Zijne Hoogheit door ilijk by d'onzen bekomen of achrer-

eenïge cfuaet'-joillige raetgevers ^/^ifr haelt worden :naerdicn zy tich verre

•van afkeerigh gemaekt , enfchande- 'gcnoegh buiten fciioots hielden , en

lijk tnuleit ge-Ji'orden'-ji'af. Idarehjk met de vlucht in het bofch

Aens^ezien dan Zijne Hoogheit alle- ontfnapten. Na de huisjes in brandt

fints in gebrekegebleven ü y zich van
J

geftekente hebben , dreven d'onzen

die goede en minlijke conditien en aen-
' denviere weder af.

biedmgen te dienen, zoo heeft het den
j

Den zes en twintighften quam de

Heere Godt , des hemels en der acrde,
j

geheele vloot weder voor de verover-

^etfs verdroten^ en daerom het herte 'de fterkten, en bleefaldaer tot des an-

deren daeghs ten anker leggen.

Ondertuflchen zond Pieter de Go-
ver, opperhooft des Nederlantfchen

Kantoors vanjambv, uit jamby, den
elfden van Slachtmaent, met de Clia-

iocp de Tronk, vijf en zevcntigh ka-

poenen, hondert hoenders, en vijf

bokken tot een ververfching,3en Joan
van der Laen en andere bevelliebbers.

Het welk al hetgeen was, dat hy had

Zake

tvcec af.

van onzen 'jjelgemelten Heere ^ de

Gouverneur Generaely en zijne raden

beiveeghty na de wapenen tegrijpen^ en

mitsdien tegebruiken de middelen ^die

God Almachtigh Zijne Ed., tot voor-

Jlant van het recht zijnergoede onder-

danen, heeft verleent.

'Dn nu zoo gefchiet^ engevolgclijck

ons doen van den Hemelfcben Godt ge-
',egent zijnde , tot eenerechtveerdtge

flfajfe van Zijne Hoogheyts boosaerdi- kunnen bekomen : want allemontkoll

ge onderzaten , zoo moet uwe Hoogh.

evenwel weten, en zich des ook verze-

kert houden, dat onzedaet, tegen uwe

anders om toegeleght en verright zy,

als in weerwrake van het onnofel ver.

goten bloet : ook met een onder ^voorne-

men en rneining, otn door dat middel de

zaken tot een billijke beflechting , ac-

commodatie en bevrcding te her(lellen

:

want onze Heere, de Gouverneur Ge-

ileraelen zijne Raden , meer tot vrede

en vriendtjchap , dan tot oorlogh en

vyantfchap,
geneight blijven.

Indien zich nu Zijne Hoogheit hier

toi mede zooge(int mocht vinden, zul-

len wj fijn antwoort hier op , of eenige

bezending aen ons , hier verwaghten

was aldaer zeer dier, en toenmaels ge-

heel niet of weinigh te bekomen j uit

oorzakcde Pangoran van Andragory

Hoogheit en de zijnen begaen , nergens en de jonge koning van Johor aldacr

den tijt van driemaenden met ontrent
twee duizent zielen geweeft was.

Desgclijx was op het trouwen of
bruiloft houden van de gemelde Ma-
jefteit, de jonge Patuan,met de doch-

ter van fijne Hoogheit veel groot ea
klein vee: als ook pluimgedierte,

vertierd.

Met het fchrijven van Pieter de
Goyer, den zesentwintighftcn, ont-

fingen d'Admirael , en Johan Truyt-

mans, ook eenen brief van den Pan-
_^orrtw^,vanJambay,als een antwoort

I op hunnen brief van den 20. Novem-
alzoo doch genegen zijn tot zoo lange jber, die uit hetMalcifch vertaelt, al-

hier tevertoeven,om ondertuffchen ons 'dus luidde.

verblijf in fijne Hoogheits landt te\

nemen : zullende in dien geval deze\ Deze vriendelijkebrief komt uit eenY'.'^^p^^

flrekketitot eenvrygeleivoor dengenen, oprecht en zuiver herte van dat Pan-^^Ms,

die uwe Hoogheit zal gelteven tot ons gorang vanJamby,aen den bevelhebber •''=" ^'°^'

afte zenden. Gefchreve7i in V oorlogs- Joan van der Latn , en * Deman Sittia * aJzoo

fchi^ Bloemendael, den 20. Nov. 1 659. i Bauwa : welker namen overal zeer ^^''^''^

fVasgetekent Joan vander Laen. ' vermaert zijn , wegens hun goet ver- manV'ge.

Joan Truytmans. fiant noemt.
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Jfant en manhaftigheidt tegen hunne woorde, op hunnen brief van den
vyanden,

j
twintighften der zelver maenr, aen hem

Zoo heeft de Pangoran verfiaen, gezonden , hadden blijven leggen

dat de Gouverneur Generael Joan waghten : want zy bleven van gevoe-

tJHaatsiUiker achtien^zoo fchepen als Ien> dat de Tangorang met de zijnen

Chalou^enf na Tahmtiang gezonden niet veel mocts hadden , om iemanc

had', het ijütlk nu met des Fangorans tot hen afte zenden: ofdatanderfints

begeerte over een komt. Al wat nu hunne hartnckkige en hoovaerdige

de Gouverneur GeneraelJoan Maet- acrt niet toehet , het zelve te laten ge-

zmkergelieft te doen ^dat zatde^Pan- 1'chieden.

goranniet tegenfprekm: waer aenJoan
j

Dies lighten zy met d'ecrftc ebbe

van der Laen, en 'Demarig Sittia het anker , en dreven door de rivicre

Bauwai niet behoeven te tiz'ijfeten: BanJarmaJ/iimüf ^ otn in dezelve mC'
als mede aen des Pangorans belofte de re verzoeken , of zy noch eenigc

voor defen gedaen : daer hy als noch Negcryenopdc rivier kant moghtcn

onveranderlijk ly blijft. |
vinden , en die als dan ook aen kooien

Dienvolgens heeft de Vangorangy te leggen.

op den ontfang van den brief̂ den Zitta Zy dreven dan vijf dagen , tot aen

Antakka^om tegen dePaltmbangers in den derden van Wintermaent, de ri-

het lant te oorlogen , na boven gefonden. \
viere af, zonder huizen , ofiet in den

Zoo waerjchouwt en beveelt ^^wegh vernomen te hebben, en quamen
PangoranJoan van der Laen y enT>e- imet de gantfche vloot buiten voorde

mangSittta Batiwa, wel verdaght en
\

rivierc, by het fchip Oranje. Zy ver-

op hutme hoede te zijn:naerdien de Pa- trokken den vierden weer na Batavia
, „.jgr

hmbangers mede op hunne hoede zijn. en quamen den negenden des namid- >'°"r Baj

'Dit is het geen de Pangoran aen
\

dagh>,met de gantfche ingezette krijgs
'*^'^"

Jan van der Laen en Demang Sittia en fcheepsmaght voor Batavia op de -

ree.

De ganfche veroverde buitc beftont Bekomèd

' in zes en zeventigh ftukkengefchuts :
°"''*

beneffens hondert twee en vccrtigh

Bauwa weet te beveelen.

Den zeven en twintighften wier-

den door orde van den Admirael d'o-

verige huizen, die noch vele in getale metaleenyzere baflèn.

onder de fterkte C^lanfapoura fton^

den, in brandt gefteken: als ook de

fterkte zelve, die d'onzen noch in we-

zen gelaten hadden. Men haelde ook
noch ten (elven dage een ftuk gelchuts

uit de modder van het eilant Kombara.

D'onzen Voorts beflooten d'onzen de rivie-

dnjven xeie Verlaten, aengezienzy tot noch
de rivicfe fi

i en
weet af. toe te vetgeets na dcs i'^^wgör^w/ ant-

Men vond'er geen peper , macr een

groten voorraetvan rijs en padie, dat

door den brant vernielt wiert : als ook
al het gevonden vaertuigh zoo klein

als groot , tot des konings lange fpeel-

vaertuigen toe, die in een groot getal

beftonden, Ü'onzcn namen etlijke

dier lange fpceUvaertuigen metzichj

ter gedachtenis.

Het koningrijk van

C H I N.

IJF Et koningrijk van Achin leit aen
"- het Noordcr eind van Sumatra,

op vier graden en een halve. De
hooft-ftad des koningrijks van Achin

is ook Achin genaemt , Icit aen een

luftigcn vliet , en op ccne vlakte ,om-
trent een halve mij Ie van de zee.

Des konings hof leit in het midden

der ftad, is groot j langwerpigh , en

met cene watergracht omcingelf, en
op zommige plietfèn met zvvaer ge-

fchut geftofFeert. Het heeft zeven
poorten , en is van buiren met een fta-

ketfel van palifaden omringht.

Op de linke zijde van de rivicre

ftaet een kafteel , om des vyants fche-

pen het in en aenkomen te beletten.

Meer andere kleine vaftighcden en

K fterk-
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fterkten zijn op voordeliger! tocgan- peper. Sillcbar ftaet onder de ko-

gen in ruighren en op morafTen omtrent ning van Bantam

Achin , tot be veiling van hofen ftad,
j

Aen de We-ftkuft van Sumatra leit

gebouvvt. een groote boght of inham. D'cever

De lucht fchijnr in dit koningrijk is overal met hoge en dichte bof-

veel gezonder en geremperder te zijn,
,

fchacdjen bezet. Desgclijxisdebocht

als op het zinder gedeelte des cilant>s.
j

van Sillcbar ronrom met zeer hoge

De huizen zijn'er in de hooghreop ;
bergen omrmgt. Ook is d'oever van

palen of (hitten gebouwt, endemuu- debochtvan Sillebar met groente en

ren en daken met riet bedekt. Men luftigh kreupel- bofch bewaflen. Een
klimt'er by trappen van buiten in: want

j

vvcmigh binnen den ir hr.m vertoont

men derft'er niet om laegh woonen,; zicheene uitftekcnde hoek , daerach-

uitoorzakevanhet\vater,datby wijle! ter het ftedekcn of vlek van Sillebar

zoodanigh oploopt, dit het de gant- 1

leit.

fcheftad als overftroomt. Eenige weinige minuiten ten zuide

Des konings groorfte rijkdommen van de JVliddel lijn leit de ftad T^/Xwyïi-, '

°"^^*

bc ftaen inzondcrheit in gour,juweelen die flecht en flordigh gebouwt is.

en olifanten. Eenige mijlen ten Noorden van

Hy hout vele bywi j ven,die hem niet 1
'Tikotiw , leit TéiJJaman , aen de voet PaHli-

alleenlijk m het bedde ten dienfte zi/n: i
van een hoogh geberghte. "'=>"•

maer ook voor de zalen en binnenka-
1

Bart os Icit op de Wcft-kuft van Barros,

mers waght houden: beneffens vele Sumarra, ontrent eene kleine mijlc

gclubden, dieookop hem paffen. lantwaerts in, aen een grooren vliet,

Naeftden koning ftaet de regeering tuffchen Tajf^muticn C4chin. In de-

gjllcbacr.

des rijks , aen de vier Sabandars en

edelen.

Des jaers zeftien hondcrt drie en

zelligh , ftont de regering des rijks aen

eenevro.iw ,dewelcke, naermenzei-

de, vuorflaghmaekte, om meteenen

Hollander te trouwen ; hoewel de Ho-

ge Raden op Batavia , om zekere ge-

wighrige redenen, daer toe niet bewil

ligen wilden.

d'Inwoonders van Achin wjeren'j

van ouds her voor goede krijgsluiden
|

tra, Tacem^T^ely^ Aru^ Kam-par^An-

vermaert , en overtroffen hunne ge-, dripouro,Jrimhy,cnl üUvtban. Andri-

biiuren in ftrijtbaerheit, en toonden! pourokn opdriegradeneneenhalve

ze 'antftrekc groeit peper, kamfer, en
Bcnzoin.

Daer na volgen eenige andere plaet-

fen, ais Smkely Lalo , en iJaya.

Ttdir leit ten mijlen oollwaerts
pejjf,

V3n Achin y met gebergh-e tuffchen

beiden, en was wel eer een koni/'g-

rijk. Het lant is tamelijk vruchtbaer

van rijs en fuif.

Meer üolhvaerts leggen vervol-

gens langi de btnnen-kam van Suma-

kloek en ftout beleit , om hunne vyan

den een voordeel en kans af te zien:

want niet alleenlijk hebben hunne ko-

ningenden gebuurkoningenop Suma
tta, landen enfteden ontweldight en

afhindigh gcmaekt: macrookopde
vaftekuft van Malakkade koningrij-

ken van ^eda en Pera verovert.

Dikwils hebben zy ook de Portu-

gefen in de ftad Malakka belegert , en

groote fchade aengedaen : naerdicn

zyzich altijt vyanden van de Portu-

gefen getoont hebben.

OpdeWeft-kufte, vier mijlen be-

zuiden de Middellijn, leit in cencn

boght, aen een wyden vliet, eene

plaetfe, Stilehar gcnoemt. Ronrom
leggen hooge bergen en wilderniffen.

Hedant roatom geeft overvloedelijkl mengt, waer op aenftonts ftilten vol-

gen.

Tadari!^ leit aen een luftigen vliet, PaJang.

en wort met Indiaer.fch vaertuighen

fchepen veel bezocht.

Sumatra wort by d'onzen in twee
kuften onderfcheidcn: als in een bin-

nen en buiten-kuft. De binnen-kuft

wortbydievanJavadeWtft-kuft ge-

noemt. De buiten-kuft des eilants

ftrekt tegen het Noorden : aUvaer het

koningrijk van Atchin leit.

De lucht IS op Sumarra van wegen onsc-
degroore hitte, doordeftèlfsgelcgent- zomiKic

heit onder de Middcllijn, boven mate
y^l^jyl''^

ongezondt : inzonderheit voor de nutra.

vreemdelingen, en in den regen- of

ftorm-tijt: want dan heefrmen mceft

alle dagen een fchielicken ftorm, met
herde wmt, donder, en blixem ver-

i

{
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gen. Daer en boven wacflèmen uit de doch zijn nadeihant weer aengcplanc
mcnighvuldige poelen en niüeraflèn

vele vuile en Hinkende dampen, die

door de hitte der zonne opgetrok-

ken worden, en de lucht ongetempert

Ook zijn'er vele peper-bomen uit-gc-

roeit, en katoen-bomcninde plaetfè

geplant.

Op de buiten- kufl: valt ook de beHe
en befmet maken: waer uit vele quaet- \ kamfer in duurzaemhcit, en vcrfchilt

aerdigc koortfen en langduurige fiek- hier in van de Japanfe kamfer, dat in

ten t'ontftacn komen. Dit bi.fpeurr-

men inzonderhtic op de VVcft-kuft

van Sumatra : en allcrmecfl: aen de bui-

ten-kuft , op Tykoww en T'ryaman :

alwaer d'ongezonde lucht niet min
voor d'in-als uitheemfchen fchadclijk

en nadeeligh is: waer over d'onzen,

diealdaerten koophandel leggen, op-

geblazen, bol en bleek van lichaem

worden.

(^p het Duivels-eilant, en in de rivie-

re Indapitra , is de lucht zoo onge-

dezeallede reuk in het hout, en die

van de buiten- kuft van Sumatra inde
kamfer zelf zit, zonder dat het hout
cenige reuk behoudt.

Daer valt ook lak, witte Benzoin,
kalambak of aloës-hout, arents-hout,

en wit zandel-hour.

De büflchen voeden in overvloec

allerlei wilt gedierte : als olifanten,

buflels , tygers, herren , rhinoflers of
neushorens, wilde zwijnen >apen, meer-

katten,flangen,&c. De vlieten,poeJenj

2ont, dat menfc hofbeeft, daer opko-! en moeraflen zijn boven mate vifch

Aert des

eilann.

ïUrieren.

Aert des

eilants.

mende , aenftonts fterft , of datelijk

daer wederom afkomende, korts daer

aen t'overlijden komt.

Het eilant van Sumatra heeft luftige

bofrchen,en yzelijke hoge bergen, ver-

makelijke dalen, vruchtbare vlakten,

vilchrijke bayenof zee-bocfems, mce-

nighte van beken en vlieten met klaer

water : ook vele poelen en moerallen,

met taen boftchen bewaflen, die het

water root maken.

De voornaemftc vlieten of rivieren

zijn /Ichin i<.yindregin , Jamby^ Pa-
limhangt Manancabo , Banjarmafjumi
Silkhai\Indapira ^Friaman-, die alzo

by d'onzen nade bygelege fteden,of

de lieden na die vlieten , genoemt.

Het water in de riviere Indapuray

en twee mijlen in zee, is bloet-root,

dat door de taen-boflTchen veroorzaekt

wort, die in de moeraflêhen waflèn,

en dienvolgens de zee en de riviere

met hunne rode kleuie verwen: waer

door ook het waterom te drinken on-

gezont is.

Het geeft geers en rijs in overvloer,

en byna alle Indiaenfche vruchten, als

Bananas,patatas,kokos-norenjOranje-

appelen , limoenen, tamarind , wafch

,

zuiker, honigh, genber. Inzonderheic

groeit'er door het gantfch eilant onge-

meen veel peper, die met hele fcheeps-

ladmgen door d'onzen van daer ver-

voert wort.

Op de buiten-kuft van Sumatra

wierden voor een'ge jaren door è.^x\

rijk. Ineenige houden ook krokodil-
len. Daer is ook velerlei wilt en tam
gevogelte, zoo in de boflchen als op
het lant. Ook zijn'er ongemeene
groote vleermuizen. Voorts is hee

vreemt, dat het eilant Sumatra het ee-

nighfte in Indien is, dat beeren voet.

De bergen houden in hunne boe-

fcm,gout, zilver, koper , tin, yzer , en
Zwavel befloren. Men heeft inzon-
derheit aen debuiten-kuft van Suma-
tra geur rijke mijnen : hoewel'cr het

gout weynigh gegraven worr. Des
niettemin heeft de koninginne van Ar-
chin voor eeijge jaren daer uitduizerit

ponden: en de Compagnie voor d'eer-

rte male des jaers ió6f over de ^co.

ponden getrokken. Men vint'cr ook
fmaragden, hyacinthen, en andere ge-

fteenten.

Op de kruin van den brandenden
hergh Balabam IS een bron ,die zeke-

re vocht uitwerpt, als olie Men heeft-

'erook zekere olie ofvocht, die uit

d'aerde zweet, als peter-olie: of uit de
rotfen in d'ondergelege rivieren fturt.

D'Indianen noemen deze vocht ook
Minjah Tannah, dat is, olie van aerde. Minjaf.

'

Deze olie wort by d'inwoondcrs in T.inn.iii

zulken waerde gehouden , dat de ko- o[ie^"'

ning van Atchin die op hals ftrafFc

verbict uit het eilant re voeren : dies

d'inwoondcrs dezelve by nacht en on-
tijden , aen boort van onze of d'En-

gelfefcheepen, fteelswijzcj brengen.

Deze olie is zwaer van reuk -, hoe-

oorlogh vele peper-tuinen uitgeroeit } |

wel niet zeer walghaghtigh. Zy worC

K z zeer
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zeer diendigh tegen d' Indiaan fche' irecftalle d'Indianen in dat ftuk geen

lamheiti Bcrihery ^enocm^ ,
gehou-l groten overdaer bedrijven

den. Want zy helpt, indien de bele-| De meefte inwoonders, en inzon-

dighde delen dacr mee befmecrt wor- deaheit geringe luiden, gacn mer het

den, de kranken wonderlijker wijze. boven -lijfgjnrich naekt, en hebben al-

Daergroeitop diteilant zeker riet, :

leenlijk een kleetje voor de Ichamel-

datzich op velerlei wijze om deboo heit gefl gen, ofom het onder-lijfge-

men flingcrtcn wint, en tot een, twee, wonden : zonder fchoenen ofkouf-
ja 300. vademen voortkruipt : zoo dat fen, zoowel mannen aN vrouwen,

men naulixdeflels oorfprongen eind; Rijke en voorname luiden hebben

vinden kan. Het is zeer dienftigh en ;

acn het boven- of opper-lijfeen dunne
en bequacm om hoepen van temaken ! zyde of karocne rok, of van andere

De gcmeenetale der inwoonders is lloffe,na de Moorfche wijze gcmaekc.

de Maleytfche: hoewel zy ook andere
I

Een doek bedekt hen het hooft,

byzondere falen hebben en fpreken: met een Oagh oftwee daeromgewon-
zy hebben ook fcholen^dacr in dejcugt den.

Kleding.

lezen en fchrij ven gelecrt wort.

D'inboorlingen of eilanders
'r>

De koningen worden met meer als \unht

van flaefie onderdanigheit en gehoor-*'"'^,"'

Sumatra zijn groot van ftal, en zwart zaemheit by d'onderzaten gcëert, niet

of bruin van verruvve, alsdejavanen. uit liefde en genegentheit t'henwaerts:

Het vrouwvolk is fraei van leeft en maer uu een enkele ingcboornevreefe

witachtigh, met witte tanden. Het is en fchrik.

zeergeil en onkuyff h,en rekenthet rot De Heerfchers, of overften, voeren

eere, zich voor geit te laten gebruiken, den tijtel vzn'Pangetaug

Het is een boosaerdigh opgebla-l De misdaden, zelfs de geringftcn, .. -.

zen , ftouten trots volk, dat zich zelf worden byhen met groore lirengheit, He mif-

hoogh, en alle uitheemfche volken als met het afkappen van handen en **^'^*'''

lacgh acht. Het is zeer tot bedrog en voeten, geftraft. Dootfchuldigen

verraderye genijght, en breekt lichte- worden opeen wreede en vervaielijke

lijk eet en belofte j op een voordeel wyzeon>'r leven gebraght.

By oudsgaf de koning een misda-

dige of d'.iodtfchuld;ge aen ecnigen

4

van beter.

ledertrouwt, na de Moorfe wijze,

zoovele vrouwen alshy voeden kan :

hoeweleen vanalledevoornaemftecn

opperde mevrouw is. Voorname
vrouwen ziet men zelden langs ftraer

gaen.

Binnen 's lants woonen menfchen-

eeters, Balaches of Batntas genoemt,

die niet alleenlijk vreemdelingen ee-

ten-,maerdoden hunne vaders in hun-

nen hogen ouderdom, desgclijx hun-

ne broeders, eneeten die ook.

Rijken zoo wel als armen knauwen
geduurighbetel-bladen,metkalk,en

Arckaof Faufel daeronder gemengr.

Rijs verftrckt hen broot , dacr zy

een lekker kookfel van weten re ma-

ken , en koeken van bakken , daer zy

olie over gieten. Zy nutcigen ook vifch

en vleefch, en allerlei groente.

De gemene drank is water : hoewcl-

*er ook Arak van rijs en kokos- noten

gebrant, en wijn de palm gedronken

wort.

vandemenfch-eerers over, die hem,
met het afbouwen van hooft, handen
en voeten deden doden. Daer na fme-

ten zy zout en peper op fijn vit efch,

of r».mp, en aten het aldus gantfch

raeu op.

Meeftalle d'inwoonders, en inzon- Gods-

derheit, die langs de zec-kuft woo-*^"="'^-

nen, omhelfen heden de Mahome-
taenfche godsdienft , dien zy federt

vele jaren door vlijt der Mooren aen-

genomen hebben.

Te vore waren alle d'inwoonders,

zoo langs de 2.ee-kuften als te landc-

waertsin, heidenen: gelijk zich ook
noch vele heidenen te landewaerts in

bevinden.

Op het eilant van Sumatra, en in- OpSn.

zonderheic op het koningrijk van ^^'^^*
'*

Atchin,is grote handel en (chipvaert koophin-

uit alle oorden van Indien : want al-
'^-'•

daer komen Sinefen,Maleyers, Java-

nen, Kriftenen, Moren , en andere

In het nuttigen van fpijze zijn de volken ten koophandel.

Sumatranen matigh en zober: gelijk' D'Ooft-Indiiche Maetfchappyc

heeft
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heeft ook eenige landen en plaetfen,

op de Weftkuft van dit eilant gelegen,

in bcfchcrmingaengenomen , en met
die een verbont opgerecht, van geen
peper ofgout, aen iemant anders, als

aenhaer, tot een gezetten prijs, te mo-
gen verkoopen. Deze plaetfen zijn

Priaman ilndrapotirdi Tadang^ Itko
en Baros. Op Andragiri had de
Compagnie ontrent des jaers i óóf.
wederom een nieuwe logie geftelt:

doch de kleine menighte van gout en
peper, die aldaer ingekocht wicrr, kon
d onkoften van het kantoor niet goet
maken.

De voornaemfte waren, die het ei-

lant Sumatra uitlevert , is peper. Daer
valt ook gout , tin, en kamfer. Op de
Weft-kuft vallen ook Pedro Porcos,

die het ftuk overde twee hondert rijx-

daelders koften. Inzonderheit levert

yambytn Palimbang een groote me-
nighte van peper uit : op welke plaet-

fen d'Engelfen ook een kantoor heb-

ben , tot wien de koning zeer gene-

gen is. ;

Daer en tegen worden,in verruiling,

'

door d'onzen op dit eilant te koopge-
braght , realen van achten , katoene

lijnwaten , Sineefchgout, draet-yzer,

ftael , lakens , Suratfe dekens, zijde

ftoiïen, zout, en meer andere waren.

Dus verre van Sumatra

Wy vervorderden voorts onze rei-

ze, zonder voorval van meerverhael-

waerdige zaken, en voeren den derden

van Sprokkclmaent , voorby Punte
Gale , en quamen ócn vierden van

Sprokkelmaent voor Kolomba, beide

fteden op her e.lant Zeilon , ten anker.

Na wy onze zaken aldaer verright

hadden , gingen wy den negenden
weer tzeil , en voeren den twaelfden

voor hy de kaep Komorijn en de ftad

Koylang , en zoo voort langs de Mala-

baerfekuft: daer het fchip de 'Vogel

Fenix voor de ftad Kalkelang lagh,

pcperteladen,dieby onsquam, om
neftens ons na Perfie te gacn.

Wy vonden tegen over het eilant

Baypijn \\]^t\Qn ofzeftien fchepen,

onder de vlagge van den Heer A-
driaen van der Meyden ,om het fort

of vefting Palifatnam te belegeren

en veroveren.

Wy voeren terftont aen het jaght

Vlielantjdaer d'Admiraelop was, die

N T- R E I Z E. ff
i

ons belafte dateüjk mee aen lant te

gaen, met zoo veelefoldarenenma-
troofen,als'er aen onze fchepen waren
befcheiden,om deze vefting te helpen
innemen.

j

Wanneer nu alles aen lant was , en
alle foldatencn bootsgezellen in orde
geftelt waren , en voort trekken , om
deze fterkte met gewelt t overweldi-
gen en aentetaftcn, vonden wy nie- Tam mt
mant als een out wijf en een jongen seno-

daer in : dies wy die vefting zonder
""*"'

flaghof ftoot m kregen :wantdevyant
had die alreets op onze aenkomfte
verlaten.

Het verder voornemen, om de ftad
Kranganoor te belegeren , wiert niet

ractzaem gevonden , uit oorzake wy
toen eerft de rechte kuntfchap van de
fterkte van die ftad kregen , en ons

^

daer anders op dienden te voorzien.

I
Wy vervorden onze reize, en trok-

ken des anderen dacghs, den vijfden

j

van Lentemaent, voorby de bacr van
Goa : alwaer wy den Kommandeur Komen
Roothaes fpraken, die daer met eeni"e ''"°'by

fchepen kruifte, en de baer befloten
^°*'

hield, zonder dat een eenigh fchip in

of uit moghf.

Wy vervolghden onze koers en rei-

ze, en quamen den zeften op derede Wmgur-
voor /i^«^«r/d ten anker. Aldaervon- '^•

den wy eenige van onze oorlo^^iis-

fchepen,die haer ververfcht hadden,
en wederom na Goa vertrekken wil-
den : als ook het jaght Bantam, dar ge-
fchiktwas, om de koningin van Gol- Koningin
konda na Mocha, (^eenftad in Arabic, ''^" <^<>i-

acn de hoek van het Roo Meir gele- Sp^
gen) te voeren, die van daer na de ftad ^*''''°-

Medina zou rrekken , om her grafvan "'^"S"'*

den berugten Profeet Mahomcttc be-
zoeken. Zy nam een groote fchac
met haer, om aen het grafvan Maho-
met te vereeren, en trok met vier dm-
zent ruiters, die haer meerals rachen-
tig mijlen over lant, tot aen JVingurla^

vergezelfchapt hadden. De ruiters

zaten op fchone Perfiaenfche paer-
den,die als fpiegcls glommen, en wa-
ren vreemtuitgedoft. Zy waren gewa-
pent met lange maely-rokken , en
zommigc hadden op de fchouders
fnacks- hoofden, als d'oude Romei-
nen. Zyhadden blanke helmerten op
het hooft, en waren met pijl enboge
gewapent.Vele hadden lange baerden.

K 3 In
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Inden voortrocp «reden twee trom- in hetjaght,daerzy onder gingzi'treilj

petters met twee bazuinen , welker om niet bezien te worden. Zy gafden

monc voor wel twee ellen wijt was. ; Heer Kommandcur Kocthaes enhec

Zy bliezen by beurtcn,en maekten een Opperhooft Zant vliet iedereen kofte-

fterkgcluit. : lijk gefchcnk van gouten diamanten.

De groote heeren , die by hacr wa- I De Schipper, die hacr met het jaghc

ren, zaten ook tè paerde, met een naMocha overbraght, rcifdemethaer

voetkncchtaen ieder zijde van'tpaert, voort, en is , naer fchijn , Mahome-
diehec byden toom leide, tot meer- taenfch geworden : want de ftierman

der pracht en ftaetfie.
j

braght het jaght, in plactfe van de

De koningin zelve wiert in een i fchipper, wederom,

koftclijke overdekte Palakijn, om niet IVingtirla is een ope dorp, in het wingur-

gezicn te worden, gedragen: desgclijx koningrijk van Golkonda , dicht aen la-

alle hare ftaetjoffers. Voor haer ge- den oever der zee, vijf mijlen van de

volgh gingen verfcheidckcv^-mels, die fl:adtGoa,en ontrentop de Noorder-

heel antijks toegemaekt , en met ko- breete van vijftien graden gelegen,

llelijke dekkleden behangen waeren.
j

Die van de Kompagnie hebben al-

Opeenen zat een herpauk, meteen daer een deftigh huis van witte fteen

gombe,(^dic, gelijk hier te lande, op en plaifterwerk gebouwt, en heerlijk

de ketekrommen) mer d'armen kruis- opgemaekt.

WIJS over ccn, met een namcrtje op een

trom floegh. De trom was gemaekt

van hout , onder fpits van fatzoen,

alseenbyekorf, en met een dierenvel

overtrokken. Op ieder 2,ijdc des ke-

mels hing een trom.

De Kommandcur Roothaes , en

AUelchepcn, die na Perfien gacn,

moeten die plaetfe aendoen , om fich

van branthout en water te verver-

fchen: dat aldacr cm een kleicen prijs

overvloedelijk te bekomen is. Anders

is'er geen handel.

Na wy van IVmgurla vertrokken Komen
Santvliet ("die te Gamron toen opper- • waren, quamcn wy den6. van Gras-'^'^^'"*"

hooft van wegen de Kompagnie was^
waeren dekoninginne wel twee uuren

te gemoet gegaen , om haer te vervvel-

Ickomen.

Terwijl de koninginne daer was.

maent voor de vermacrde Pcrfifche

ftad Gamron, op zes vadem ten anker.

Ik voer dien zelven dagh noch aen
lanr, om onze aenkomfteen acnbren-

gen b kent te maken, ten einde orde

dichre zy ï.elve aen veri'cheide Sekre-
;
op het loflen moght geftelt worden,

tarifcn, eik meen byzondcre tale, en vond de zaken der Kompagnie in

brieven voor: waer uit men haer goeden ftant. Wanneer wy nu onze in-

verftAnt en taclkunde kon befpeu- geladen koopmanfchappen hadden

ren. Zy liet vragen, of het fchip ge- overgelevert, (die in een pakhuis ge-

reet was, daer mee zy zou vertrekken

:

en verftacnde dat het klacr was, vet-

vaerdighde zy h.ier voort tot de rci-

2.e, om aen boort te komen. Maer
als zy dacraenquam,en zagh, dat het

fchip zoo groot niet was, als d'andere,

die daer neffens lagen, was zy niet wel

daer over in haer fchik , en qualik te

vrede. Doch de Hcercn Roothaes en

Zantvlict onderrichten haer, dat het

jaght, om d'ondiepte van de Roode
Zee, daer bequamer, als de groote

fchepen,was. Waer op zy hierhet ge-

zeggen, en beter genoeght (checn.

Aen (trant was een tcnrc opgefla-

gen , en voorts een gang tot aen de

floep gemackt,diegantfch met katoen

behangen was. Ook was een tent

over de floep gemaekt. Desgehjxeen

lelt, en voorts, volgens de maniere,

verkocht wierden ) (lelden wy voorts

wederom orde tot de lading, die dagc-

lix gefchiede. Uit oorzake nu de
meertc lading in gemunt _gout en zil-

ver bcflont, zouden wy die haeft en
en des teerder ingekregen hebben

:

maer dewijlwyna andere koopman-
fchappen mo(ten waghten , raekten

wy eerft den tweeden van Zomcr-
maent klaer om te vertrekken.

De Heer Jakob Willemfz. Direk-

tcur in PerfiejVan wegen de Kompan-
jie, ging mee op ons fchip, naerdien

zijn tijc aldaer om was, om mee na

Batavia over te ftekcn.

De vermacrde ftad Gamron , d'eei. Bcfchnj-

nighftezee-haven van Perlle , leit aen ^'^s v»"

een vlakke ftrantjop de Noorder-brete
^^'"'''^

van
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Huizen

Straten.

van zeven en twintig graden , tuflchen

twee kafteelen, aen de kant van den
Perfilchen Golfof zeeboefcm, en aen

de voet van eenen kalen zant-bergh,

vlak tegen 't zuiden, daer loof noch
gras op was.

Gamron wiert van de puinhopen
en afbraken deskafteels en ftadt van

Ormus gebouvvt : want de verwoe-

ftmg van die ftad was d'opkomfle van

Gamron.
De ftad is aen de waterkant met drie

bolwerken, van gehouwen fteen , ge-

fterkt, die met yzere geftukken ge-

(lofFeert zijn.

Nadelantzijde is zy met een muur
van ongebakke fteenen bemuurt, die

toen geweldigh vervallen waren, de-

wijl fchijnen van dien kant geene

vreze te hebben.

De ftad Gamron is dicht betimmert.

De huizen zijn, na de Perfiaenfche

wijze, zeer antijkscn vremt gebouwt.

De meeften hebben een vierkante roo.

ren, dse verre boven het dak uitfteekr,

en boven na de vier winden openin-

gen en gaten heeft, om lucht te fchep-

pen en wmt te vangen , die daer door

fpeelt , en het geheele huis verlucht.

Inden heeten zomertijt leggen zy des

nachts daer onder, om geruftelijk te

kunnen flapen. De voornaemfte hui-

zen zijn van leem-aerde gebouwr, de-

welke tot vierkante ftukkengevormt,

en g.ftampt worden, die dan zoo hert

droogen , dat zy regen en wint ver-

duuren konnen , en zoo fterk als fteen

zijn. De huizen worden met kalk,

van moflel-fchelpen gebrant, over-

wit : waer door het fteene huizen

fch jncntezijn. Achter af ftaenveele

flechtehutzcn, die met bladen van da-

del-bomen bedekt zijn, en Hechts te-

gen de hitte verftrekken.

De ftraten zijn nauen kort, en

komtmen t'elkens aen een hoekhuis.

Zy z'jn meerendeels van het een tot

het ander huis dwers overdekt , tegen

de hitte der zonne: hoewel het daer

dm noch evenwel zoo hectennaeris,

datmen dezelve niet als met ongemak

enflaeute kan gebruiken. Ook zijn

de ftraten niet met ftenen beleit:

maerbeftaen uit herde aerde,t'zamen

getrapt , die el k, om de koelte en ftof,

gedurighmet water begiet, droogen

dan door de hitte zoo hert op.
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DeHollandersenEngelfen hebben
ieder aldaer een Icosje , dicht by mal-
kandere: en laet elk zijne vlagge daer
van waeien. De Holland fche loosje

leit dicht aen het water, en vertoont
haer zeer heerlijk, en is gemakkelijk
om te laden en lofTen.

Daer is geen verfch water : maer Schaew-

d'inwoonders moeten het zelve weUerfc^h"

drie uuren gacns uit hetgcberghte in water,

aerde potten op het hooh,ofin bereide

lere fchape vellen op den rugh dragen.
Zy binden ofknoopen de beenen t'za-

men, en laten de zak op de (chouderen
en rugh leggen. Dit zwaerenmoeie-
hjk werk wort door de flaven voor
zonnen opgang verright;, eensdeels

om de hitte , en ten anderen , om het

water des te koelder te houden. Dies
het verfch water aldaer zoo qualijk te

bekomen is,datmenbyzommige voor-
name luiden byna eer een fchale wijn,

als water kan krijgen. Ook zijn'er

gcene putten met verfch water , als

alleenlijk in de regen-tijt,

Daer groeit niets, als eenigc dadel-

boomen : en evenwel is'er van alles te

krijgen,datderwaerrste lande uit Per*

fie en andere pi aetfer gcbraght wcrr.

De mecfte drank der inwoonders is

water : doth hebben ook , inzonder-

heit in den handel-tijt, fchoone Per-

fiaenfche wijn, die hoogh root van
kleur, krachtigh, en evenwel zoet van
fmaek is , als Kananfche wijn. Deze
wijn valt ontrent de Perfifche fteden

St-hiras en Jezd , en wort in grcote

lleftchen en kaften gepakt en geftuuwf,

en van daer vervoert.

Men heeft'er ook arak van dadclen

en rijs gebrant. Ook wort'er water

met zuikcr en limoenen toegemaekr,

dat inde grote hitte gedronken wort:

hoewel het, zoo 't overvloedigh ge-

bruikt wort, de roode loop veroor-

zaekt.

De lucht re Gamron, en in de ge- De lucht

weftendaer ontrent, is van Bloei -tot "'*^^°""

TT rrL I
gezonten

Herfft.maent,zoo ongezont cnneet,heec.

als ik oit op eenige pltetfen in gantfch

Ooft- en Weft- Indien bevonden heb.

Waerom de vreemdelingen aldaer

niet in verzekerde gezonthcit kun-

nen blij ven , als inW inter , Sprokkel -

en Lente-maent. Wat belangt de

inwoonders ,die de lucht des lants ge-

woon zijn, inzonderhcic voorname
luiden,
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luiden, blijvcn'cr langer, te weten tot , op eenige tijden zoo fmoor Iieet, dat

aen Grasmacnr. Daer na wijken zy, om zy de menfchen als veiftikt. D'Ara-

de hitreremijden, uit de ftad na het bieren noemen dicwmt Elhamudl.

gebergte, ontrent 10. of 12. mijlen van datisgczeit, ^/c^-z/y/w/jen dePerfia-

daer gelegen : daer zy zich dan aen I nen^-ï^/if/Jïy^^öwr, uit oorzake zy den
d'ocvers van de rivieren, als op hunne genen, daer zy opvalt, fchiehjk ver-

hofftedenen lufthuizcn, dentijt van : (likt en doot.

vijf of zes maenden, nederzetten en Wanneer men een arm of been,

ophouden, vertcercnde hetgeen zy 'of eemgh ander gedeelte van het li-

met den koophandel gewonnen heb- 1 chaem der genen , die daer aen ver-

ben. Ondcrcuüchcn laten zy de ftad ' Hikt zijn,acnvat, dat blijft in de han-

van hunne Haven en het gemccnc volk

bevvoonen; rot in Wijnmaenr, als

wanneer de fchippers en koopluiden

wederom komen.

Zy flapen,om de hitte,op Icere zak-

den,alslijmigh vet of Imecr, en als of

het lichaem een maent was doot ge-

weeft.

Deze wint wacit aldaer gewonelijk

in Bloei, zomer, hooi,en oogfl: maent

:

kenjof met het onderlijfin 'c water, of desgelijx ook ontrent Muaflll, tegen

boven in de toorens van de huizen, die

ten dien einde , om de koelte te fchcp-

pcn , met lucht-gaten gemaekt zijn.

Zommige gieren roozc-water by

den hals in, en laten het onder byde
beenen afloopen, om zich te ver-

koelen.

Hetfchip, dat van wegen de Kom

overoud Ninive gelegen, en ontrent

Bngdad. Maer wanneer men, (hetgeen

zeer merkwaerd'gh is) in een vacnuig,

op ecne riviere is , zoo doet deze wint

aen het lichaem geen quaet, fchoon

men ookgantfth naekt was.

De burgers van Gamron zijn meeft inwoon-

koopluiden , die op de fteden Baflbra, camwn
pagnie aldaer om den handel blijft aendenarm vanden ^ufrates gelegen, "neren

leggen, moet met zeilen behangen
i
Schiras, Ifpahan, Tauris, en Smyrna,jg„\o"

gen worden, of de planken en balken
\
handel drijven, fc enmacl des jaers, in hanJcl.

zouden van malkanderen fcheurcn.

Het pek en rcer Itaet met blaesjes, als

of het kookte. Ook kan nicmantdan

de bloote voet op den overloop, van

wegen deflêlfs grote hitte, zetten.

VVijnmaent , komen de Karavanen,

die duizenden van menfchen en hee-

ften fterk zijn , uit bynaalle gevveften

van 't ool^e , als Babylonie , Turkye,
Perfie en andere oorden , met allerleic

Die het derven wagen om, gcduu- koopmanfchappen opkamden, dro-

rendcde hitte, te Gamron te blijven, midarifen en ezels geladen, derwaerts.

halen ecne quaetaerdige kourtfè op 1 Van d er flepen zy zijde, en andere

den hals: daer zy naulix kunnen van ooftindifche waren te rugh naer hun
genezen , fchoon zy daer niet aen (Ier- lant.

<

ven. Ja na de genezing zelf volght

een geepsheit van lichaem , die het

gantf-hc leven lang byblijft.

D'oorzike van deze groote hitte

fchijnt , mijns oordeels, te zijn, dewijl

de ftad tegen een kalen 2,ant-bergh,

vlak regen 't zuiden aen leit, die niet

als dor zant is, en daer de zon zoo heet

met hare ftralen regen aen fchijnt, die

aldaer verduf^belen, en dan zoo kragh-

tigh heet wederom ftuiten. Daer en

boven komt de wint altijt uit den zui-

den , en met de hete zonncftralenuit

eenen en den zelven oort, dat ook niet

weinigli helpt,omdelughtmet hitte

t'ontftcken.

Na Lcntemaent begint er de wint

te veranderen , en wair gemeenelijk

uit den Wefte en Zuidwefte, en wort

Te Gamron is eene treffelijke merkt- '^<"?P'

plaetfe van zy, goutlaken , Alkatyven van'^cam.

of rapyten , peerlen, die omtrent het '°"-

eilant Bahrain gevifcht worden : als

ook van allerleie aertvruchten , prui-

men , rozijnen , krenten , nooten , da-
dels, oranje- appelen, citroenen, gra-

naten, perfiken,en meer andere vruch-
ten. Daer is ook ovcrvloet van groen-
te te bekomen , het welk aldaer van
andere plaetfen gebraght wort, maer
het meefte van heteilant Kumps , drie

mijlen van daer gelegen.

Men vmt'erook treffèlijkcn en geu-

rigen wijn te koop, die vandePcrfi-

fche fteden , Schiras en Tez,d , met
grote vleflen , in kaften gepakt en gc-

ftuuwt, overgebracht wort.

Daer komt ook uitftekend fchoon

fterk

I
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Grote

kooi

fterk en geurigh rozenwater re koop,

dat nergens overvloediger als aldaerte

bekomenis.

Op Garnron is een grote vaert van

del ''tc^"
^'^'^ fchepen , die van Indien komen

,

Garnron, cn van daer koopmanfchappen , voor

Ferfie, Turkye , en andere plactlen

van Afiebrengen.

Te Gamron komen by wijle zulkcn

grootc meenightc van fchepen , dat

men daer meer koopmanfchappen als

gcltvint:dieraenkomen dekoopluidé

aenftonts na Lar , Schiras , Ifpahan en

andere ftcden van Perfie overfchrijven.

Die gereet geit hebben,en daer mee
handel doen , blijven niet in gebreken,

van dat gezwint na Gamron over te
j

fiuuren. I

Wanneerde fchepen aldaer aenge-

Icomen zijn , vindmen daer vele koop-

luiden; maer de meefte zijn Pcrfianen,

Armeniers, en Indianen» die in Perfie

hun verblijf en woonplaetfe hebben.
|

Maer noch wel meer zouden'cr uit

andere plaetfcn komen, indien zydej

quade lucht van Gamron niet vrees-
[

den : vvaerdoor zy gedwongen worden
te Ifpahan te blijven , rer tijt toe , d'an-

'

dere koopluidcn weerom komen , van

wien zy de koopwaren , die zy van no-

de hebben , koopen.

Aertder De vrouwen worden daer zelden

,

invToon-
^g^ d'ooftcrfche wijze gezien , en ont-

Camton. houden zich in byzondre gebouwen
of vertrekken , daer de minnen zom-
wijl eenen tijt lang by houden, en alle

handel zaken dan laten varen.

Het licht vrouwvolk zit des avonts

met lanterens voor de deuren op ban-

ken., dacrde mannen dan na toe gaen,

cn hunne zinnelijkheit uitkiezen, die

dan ook voort mee gaen, en tot hun-

nen dicnl!: zijn.

D'inwoonders zijn zeer bruin van

verruwe.

Kleding. D'arme luiden gaen met het meefte

lijfnaekt, en hebben flechts een kleet-

je om de middel. In de hitte loopen

zommigegantfch naekt: andere heb-

ben niet als een hembtaen.
De rijken zijn koftelijk op zijn Per-

flaenfch gckleet Daer z ij n'er, hoewel

eenige weinigen, die zich kleden, als

zy in oude tijden deden, en met rin-

gen van gout, zilveren yzer aen d'han-

den , ooren en neus vercieren.

g ..^^^ De gemene inwoonders der ftadt

eeten dadels, in plaetfe vanbroot of
rijs, tot allerhande fpijze.

Het dient aengemerkt,datdegcwo-
nelijke fpijze des volks,van Bafora afj,

tot aen Sindi^:ix\gsó.t kufte van Indie,

dadelcn en vifch is : waer van het

grootftc gedeelte in de wint gedrooghc

wort. Zy nemen de hoofden en 't in-

gewand van de viflchen, met de ftencn

van de dadelen , die zy gegeeten heb-

ben, en kooken die t'zamcn met een

weinigh brak waterj datzy alle avonds

de koien t'eten geven, wanneer zy van
't velt komen jdaer zy niet hebben kun-

nen vinden , als flechtc ruighte en
heefters.

Daer zijn ook hazen, fchapcn, dui-

ven, en patryzen : Maer war de hoen-

ders belangt, die daer ovcrvloedelijk

zijn , worden niet veel gegeeten , uit

oorzake zy een fmake van de zee-

lught hebben.

Door de naby gelegenthcit aen zee
is'er overvlocdelijk veel uitftckende

vifch. Onder andere treflijke vifcU

verfchaft de zee Solda en Sardijn.

Daer zijn ook zeer goede oefters:

hoewel die by d'inwoonders des lants

niet gegeeten worden: waer ovtrmen
zelfs daer om na de viflchers moet
ftiercn, wanneer men die wil eeten.

Men heeft'cr ook allerhande kon-

fituren en gedrooghde vruchten.

De groote cn rijke koopluiden

leven aldaer zeer prachtigh , inzon-

derheit de lantvooght des koninghs

van Perfie, die aldaer zijn verblijf

houdt.

Aen d'ooft-zyde, ontrenteenuur-

gacns van de flad, is een rijk graf , daer

ineen Benjaenfe Heiligh vooreenigc

hondert jaren in begraven wert,onder

een wortelboom,door hemzclven ge-

plant,die by de Portugefcn Arvor das
i^^^i^-, dat is, wortel-boom, en byd' In-

dianen en Perfen L«/genocmt\vorr.
Hy wort ook de boom der Bcnjanen,

genoemt:'tzy na den planter of potefj
of dewijl de Benjanen daer ondereen
Pagode, dat is, een heidenfchen tem-
pel , met een Karavanfera , dat is , een
gemene lants-herbergjgefticht hebben.

Dces boom heeft zich , na zijnen aerr,

geweldigh verre uitgcbreit : hoewel
hy niet meer als eencn ftam hecfr , cn
wort noch jaerlix grootcr, en fchijnt

van buiten een geheel boomrijk bofch

L te
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te zijn; want hy befl.iet met zijne ken>ja,(hctisfchandemenhctzeidf,)

hunnemannclijkekden zeer nederig

te kuflen : zonder men een ige bewee-
ging of gevoelijkheu in hen btTpeurt:

want die daneenige beweuenis duer
mede quamen te maken, ofeenigege-

voelijkheit te toonen , zouden voor
onheiligen en onkuifchcn gehouden
worden. Maer zy zien ten tegendcele

gene menfchen aen , en verdraeicn

takken, die weder tot wortelen en

j"inge boomen worden , ruim zes hon-

deiten vijfcigh voeten.

Wanneer d'ingezetenen of vrcem-

InJiaen-

fchc Hei-

ligen.

delingen zich willen gaen verlufti-

gen , dan gaen zy na dezen boom toe,

en rechcen dacr onder kleine gaftmalcn

aen: om zich onder zijne fchaduwe

voorde hete zonneftralen te verbergé

Het graf is mer een huisje of Pago- Id'oogen op ecnc vervaerlijkc wijze,

de overnmmert,daer in nachten dagh, i niet anders als ofzy verrukt waren.

onder een zijde verhemelt, eenige
j

Zy leiden alle een geftreng en

lampen hangen te branden. hert leven, en mergelen htt lichaem

Degront is met gebakken ftecn be- 1

uit, met verfcheidcfligh van boete, en

leit, enaenwecrzijden met 2,itbmken 'j en vreemde en onnatuurlijke gebaer-

gemaekt,die alle zeer neten fchoon jdencn geftalten des lichacms aen te

geh'iuden worden : dies het in de dich-
j

nemen. Zommigen gaen in donkere

te (chaduwe aldaer zeer aengcnacm

te zitren is

D' Indianen koomen daer veele

ofFerhande doen : inzonderheidt de

Siogs , anders Goegys , Gioghi , en

JoeghiyCn op Arabifch , en by de Mo-
ren F^ï/^/W geheten. Het is een fl^gh

vanBenjaenfc Heiligcn:of willen zich

daer voor altoos gehouden hebhen

Het is een van de vier hooft fekten

der Indiaenfe Braminos: wantin vier

hooff- lekten /ijnde Braminos verdeilc.

D'ecrftc is Cenrawaghi : de tweede

San:arath : de derde Bisnnu , en de

vierde deze Sif^gs^ of Goegys.

Zy ziften l.ings de wegen,met de be

nen kruislings onder her lijf, na de

JVlüorfche wijie. Zy korren noit de

nagelen, maer laten die door malkan

deren walfcn, dat vervaerlijk te zien

is. Ëenigen hebben verwarde vlechten

van vierof vijfvoeten lang,achter aen

het hooft. Anderen fcherennoit her

hair van bacrtof hooft af. In 't kort,

zy zien'er zoo yzelijk en vervaerlijk

lilt, als men eenige nare helfche gee-

ften of duivelen zou kunnen affchil-

deren.

Zy mogen gene eige huizen hebben:

maer flapen des nachts in de kerken of

inde portalen der kerken , of op vuil-

nis-hopen,hoeken der flratcn.ofinho

holen of kelders zitten, dacr geen licht

in komt, als door een klein gat. Zy
blij en daer eenige dagen in, by wijlen

negen of tien, zonder eeten of drin-

ken , mer grooten aendacht.

Zomniigen, tot meerder boetvaer-

dighcir
,
gaen altijt, eenige jaren lang

,

zonder dagh noch nacht te Itggen.

Wanneer f\ nu willen flapen,dan han-

gen zv zich by een touw om den mid-

d. 1, aen tenen boom.

Anderen hcuden hun leven lang, tot

aen hunne doot , in het zitten of m
her gaen , d'armen bü\ en het hooft,

in de lucht, recht opgerteken: waer

door in de gewrichten allengs zooda-

nige herdigheden ontftaen , dar d'ar-

men aldus begroeien , en niet meer
kunnen necrgehogen worden. Zy blij-

ven nacht en dagh,zomer en winter, in

diegeftalte, gantfchnackt, en weten,

zonder regen en hitte der zonne te

fchuwen, het fleken der muggen uit te

ftacn, zonder zy zich van hunnehan-
den,om die te verjagen, kunnen die-

nen. Wanneer zy eeten of drinken

willen, dar wort hun van anderen , met
groten y ver en aendaght, indemonC
geftoken. Wanneer zy zich te flapen

leggen, houden zy noch d'armen in de
zelve geftalte uitgeftrekt .• het welk

ongetwijfFelt een der grootfle pijnen

lencnl'pelonken. Zy gaen ofzitten al-
j

entoimenten is, die het menichelijk

tiji , zoo binnen als buiten de ftadt, lichaem zou kunnen uitftacn. Zom-
inoeder-naekt, met een kleetje alleen migen vallen de handen uit zwakheic

om den middel
|

achter over op den rugh: naerdicnzy

D'lndiaenfchc vrouwen vervoegen d'armen , diedoor gebrek van voetlel

zirh likwilsbvhen, uit aend;icht,om luitgetecrten uitgedrooghc zijn , niet

U'einden van hunne vingeren aen te ra- imecr buigen konncn.

Men
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Men heefteer een ontallijk flagh

van andere boetvaerdigen. Zommi-
gen hebben d'oogcn altijtnadc zonne

gekecrt. Andere houden d'oogcn na

d'aerde, zonder oit cencn menfch in

het acngezicht te zien>ofcenigh woort

te fpreken.

Zy befmceren en beftrijkcn hun
zwart en vuil lichacm met allerhande

' vuiligheden en afch : defgelijx hun
ongehavcnt hair en aengezicht met

geftotc 2-andel-hout , en faffracn :

macr inzonderhcit met kocdrck , daer

zy dan afch over hcenftrooien: waer

doorzy gantfch morfllgj graeuw ,en

vcrvaerlijk uitzien.

Ten tijde van ons verblijfte Gam-
ton, gingen wy vcrfcheide malen daer

heen,om ons in de hitte wat te verver-

fchen. Men laetgewonelijk een kelder

met Perfiaenfchcn wijn > en eenige

konfituren mee dragen. Daer zijn ook
allerhande dadclen, amandelen, noo-

ten , en andere drooge fruiten , Vvijn,

konfituren , en wat men meer zou be-

gccren,voor ieder,dic daer doorkomt,

te koop.

De lantvooght des konings vaHp^^^,
Perfie , die zijn verblijf te Gamron Lanc-

hceft , hout zich geweldigh prachtigh. ^°°Sf ^"»

De koning zent alle jacrs eenige ge-
^""'^''-

maghtighden , dien de lantvooghc

dan gewoonlijk zonder geweer moet
tegen gaen. Indien hy niet wel gehan-

delt, enzijnlantvooghdyequalijkbe-

ftiert heeft, dan flaen zy hem het hooft

: af. Anders wort hy met een genadcn-
' kleet befchonkcn. Dan komen zy in

de ftad fezamen , en zij
n
'er eenige da-

' gen vrolijk. Doch delantvooght , die

toen van 's konings wegen te Gamron
'gebood, trok den gemaghrighden
met een deel volks tegen , en quamen
zooeelijkelijk en vrolijk in de ftad. „ m
üe poiten, die van Gamron na de pollen.

ftad Ifpahan loopen , leggen den wcgh
wonder kort af Zy worden, uit laft

des kon ingSjdoor den lantvooght daer

toe geftelt , als zy den proef hebben
uitgeftaen , dit gefchict , ten overftaen

vangemaghtighden, met hetopgaen

van de zon , gedurigh na een voorgc-

fteldeplaets te loopen: daer alti)teeri

mei; een pacrtnelTens rijt, om nergens

L 2 re
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Dit duurt zoo lang, totdat) den voor hun vee te hebben. En al-

hoewel de weiden tuflclien hef gc-

bersihte en ontrent Gamrcn zoo

«4
temden
de zon hare ftralen wederom onder-

trekt. Wanneer Jicgedacn is, fchenkc

delantvooghthcn, tottekenvan den fchrael valUn , zoo zijn'er evenwel
uirgefbanen proef, een kleet , met den fchonefchapen en geiten, ten teken,

tijrelvan Io'>per: daerzy zich dan van
|

dat zy zich ook opeen zobere weiden
degenen, de hun van noode hebben,

j

kunnen erneren.

toe laten gebruiken.

Terwijl icmant vanaenzienteGam-
ronis, komt aenftonts d'cenof d'an-

dcr inwoonder, die hem als een dienaer

ofarbeider oppaft , en geleir, waer hy

wezen wil. Hy (laet alle morgen voor

zijn logementen loopt hem den gan-

fchcn dagh na , om op te paden , en te

De weide, daer op deze heeften gaen,

ftrekt Zich tot aen het geberghte uit

,

dat xich achter de ftad , een ftukweegs

landewaerts in vertoont, en door de

hitte zoo verre ook fchrael en mager

lant is.

Zommige rammen hebben vier ho-

rens, en zijn ongemeen groot en

Herders

biiicen

Camroi).

Ziet de

de al'bc-el-

recht te wijzen : waer voor hy flechts ' fchoon. De geitenen bokken hebben

cene kleine vereeruig geniet. meerendeels lang gekrult hair, dac

Ikwasbcgeengh,omdevecherders' afgefchooren , en daer van veifcheidc

met hunne tenten, en meenighte van fchone kamelorte ftoffen gemaekc

hunne fchapen en geiten eens te zien : worden. Zomm.ge hebben geweldige

Die> ging ik met eenen van deze arbeu lange ooren, die hen als de brakken

ders , die mydervvaercs braght, twee nederhangen , en onder de keelkun-

of dre uuren te landewaerts in , en nen tzamen geknoopt worden. De
voor?acri ^.^j^j hcncindclijk , by hunne kudde , bokke- vellen worden bereit, die Perfic

iiao. diezy opeendoren magerzantgras, in groote mcnighte uitlevert,

als hier te lande de duin helm , weiden.
|

Dus verre van Gamron, &c.

Deze herders, diealleenlijk een kleetje Een wemigh terrechter hanr vandc

om't lijf hcbbenjg^en met troepen van haven van Gamron ziet men het cilant

fchapen en geiten van vier of vijfhon- Ormus, in den mont van den Perfi-

dert tzamen. Zy (laen hunne hutten in fchen zee-boefem , beneffens etn ge

her vlakke velt neer , hebbbcn geene andere eilanden , als Qucixcme, Ke-
vafteplaetfe, na de wijzeder Arabic-

' fem,en Larek: die wy hier,om hun-

ren: maer veranderen van ftcde en gaen nemerkwaerdige en b\ zondere zelt-

geduurigh van den eenen tot den jn- Züemheden , op 'c kortfte belchnjven

deren oort , om t'elkens verfche wei- zullen.

Het Eilantvan

o R M U S.

]s(ir

Gelfgent 1^ Enigen ft'-llen het eilant Ormus
seit." *-' op de hooghte van vijf entwintigh

graden en dcrtigh minuircn,cn op de

lengx van twee en twintigh graden en

Vijf en veertigh minuiten : andfrc op
de hooghte van zes en twintigh gra-

den en vier minuiten, en andere weer

op de hooghte van zeven en twintigh

graden, en zommige op de hooghte

van zeven en twintigh graden , en

dcrtigh minuiten Noordcrbreete.

Eenigen houden het eilant Ocmus
voor her geen in oude tijden by ?*//-

niuii ""PoT/ipomuiyta VionySy Ogyris

genoemt wort.

Doch men zou het ook voordat
eilant kunnen houden, het welki^/o-

lemeui Vorochtha noemt.

Het leit in den golf of Perfifchen

zeeboelem , omtrent twee mijlen van
het vafte lant van Perfie , hecfr ren oo-

fte her lant van Karmanie , ten Wefte
enZuide, Gelukkigh Arabie, alwaer

de ftraer van Baharcm is, en ten Noor-
de het vafte lant van Perfie.

Het is byna driehoekigh , en ftrekt

zich,daer het de grootfte kufte ofzijde

heeft, van het Zuid-oofte na het

Noord- wefte, leggende zijne groot-

fte zijde byna gantfch tegen het Ooft-

ncord-
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noord-ooftc, en ftrekkendezich van
de kluis van S. Lucie tot aendehoek,
of punt, op het welk het kafteel ge-

bouwt IS , en die het naefte aen het
vaft lant leir : daer op eertijts eene Por-

tugefe vefting Komoran ftont , on-

trent eene mij Ie van het eilant van
Ormus.

j

berghs , die trapswijze met vee Ie

D'andere zijde loopt van dezelve draeien opgaet: dewijl de berghzeer
kluis , van 't zuid-oofte na hef zuide recht en fcherp op-loopt.

Na by den bergh , op wiens top de- Zombcrg

zekluisgeftichtiSjiscen ronde en zeer

dage acngroeit, van wegen de menigte

des zouts , zwavel en zalperer,diedc

natuur in den boelèm der acrde voort-

brengt en opheft.

Men klimt na deze kluizc , die

'slandts inwoonders grote ecrbicdig-

heit toedragen , langs een klove des

berghs

en zuid-wefte,

punt van Karu ,

tot aen de hoek of
en van daer na het

'

Wefl: zuid-wefte, en Wefte , en fluit hoge heuvel, wiens fpits oftoppuntjais
de Bafis van den driehoek

De kleinftc der drie zijden ftrekt

haer van Karu tot aen het kafteel , en

leit na d'andere zijde van het lant van
Mogoflhan toe : welk C^logojihan ge-

in een piramide endighr. Deze heuvel

is van zijne voet , tor aen den toppunt
ganfch van zout,dat het witfte en befte

zout is , daf men mt- 1 oogen aenfchou-

wen magh: dies men dien, in het aen-

menelijkde kufte van Perfiegenoemt fchouwen van verre, vooreenbergh
wort, die ontrent twee mijlen van
daer leit.

D'omtrek of de kuftc van dit

gantfch eilant begrijpt ontrent drie

mij 'en in 't ronde

met fneeu bedekt zou houden.
Nier verre van dezen heuvel ftont

een kluis vanS. Lucie, achter eenigs

oude verwoefte toorens , daer in d'ou-

de koningen van Ormus eertijts hun

gj^ Het wefterlijkfte gedeelte des ei- broeders deden bewaren, na zy hen ge
lanrs, aen den zeekant, daer het ge
bcrghteeindight,wort Karu genoemt:
ahvaer eenige huizen der Mooren
ftaen: maer zoo veel met als in den oort

van 'Tu> umbake : h< lewel zy ook flecht,

en op een zebe wijze, als d'andere ge-

bouwt ziin.Behalvedeze,zijn'er ande-

re kleine huizen , die den Auguftijner

geeltelijken toebehoorden , daer m zy
zich by wiile gingen verluftigen. Daer
is ook een fraeiepoel of vyver, om-
ringt met koftclijkeichaduwnjke hoo-

rnen ; beneffens een grootebak, met
regen-water.

Bergen. Een zcer hooge bergh doorfnijt het

gantfch eilant van 't Ooften na 't We-
fte. Achter dit geberghte is alles vol

bergen, heuvelen, rouween onluftige

plaetfen : wantditeilanrisvan binnen

gantfch met groote , rouwe en witte

bergen bedekt -, welker meefte zeer

wit en goct zout uitleveren

,

Daer is onder andere een bergh,

Kuykajlaron genoemt f
dat bergh der

doden gczeit is

Op het hooghfte van deze bergen

ftont, ten tijde der Portugelèn, eene

kluize, genoemt Onje Lteve Frowwe
der Sfenrotfe. En , uit oorzake dit

geberghre b.yna gantfch uit zout be-

ftaet, zoo is deze kluize allengs opge-

heven i dewijl de tup des berghs alle

blint hadden.

Inhergacn nadeftad, ftont ten hal» Kluis va«

ven wegen de kluis van Sinte Lucie,
^"*^'*'

en daer by eenige huizen: daer d'in-

woonders van Ormus, gcduurendede
grote hitre des zomers , zich vertrok-

ken: als ook in de genen , die op den
oever der zee ftonden , welker meefte

van riet gemaekt, en met dadelboo-

men bedekt zijn,

Fuftchen de ftad en her geberghre , vlakte;

treet men op eene vlakre , die haer van
de kluis van S. Lucie afllirekt: daer op
veleinwoonders der ftad hunne over-

welfde water-bakken hadden , die met
fleuteis toegefloren wierden: hoewel
men daer ni: t, als regen-water heeft

,

dat aldaer vergadert wort, wanneer
het regent.

Na by en ontrent deze plaetfe , dae^
de water-bakken zijn , is het gantfchc

lant zout: als ook op andere plaetfen

her gantfch eilant door. Het regen-

water in de bakken is ongelijk beter,

als dat van de putten: doch nergens
na zoogoet,alsdatvan hetvaftclanr,

en van het eilant Queixome gehaelc

wort.

Het overige van deze vlakte is vol

graffteden van Moren , Heidenen en

Joden, die aldaer onder malkanderen
' vermengt leggen , zonder eenige on-

L 3 der»
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dcrfchclc van leere of landaert. Daer

2,ijn eenige ovei-dckt, als kapellen:

niaeraen allczijdeopen.

E E R D I G E
In het lufthuis voornoemt is een

poel, of liever een regenbak , die met

I
het water uit drie putten van eenc

Menighte van Moorfe , Joodfche, kleine riviere, die uit her naby gelegen

en Heidenfche vrouwen , zoo hooge gebcrghte komt, opgevult wort. Die

als lage, en zoo jonge dochteis als water is zoo T-ournierjals dat van dan*

vrouwen, komen des nachts deze gra- dere putten, die d'andere zyde des ei-

ven bczoeken,rontom de welke zy haer lants, tegen het Ooften en Noord-

neerzetten. De meefte brengen der- 1
noord-ooften over, bevochtigen: dat

de zon (lolt en m zout verandert.

Dit luft-huis was al voor 50. of 60.

quanfuis den overledenen, tot zoen- jaren in een quaden ftant : hoewel

offer der ziele, aenbieden. Eenige het noch eenige kamers had, daer den

van deze volken gacn ook, uit een by- koning vanOrmus z,ijne huisvcftmg

nam , geduurende de groote zomer-
hitte.

In den oortvan Ttirnmbake ftondcrt

waerrs hare offerhanden en eetwaren,

die zy in platte en kleine fchotelen

zondere aendiglif, de graven, die op

het prachtighdegeftight zijn , bezoe-

ken: dewijl daer zekere godvruchtige

luiden in begraven leggen, aen welk -T : eertijts vijftien of twintigh huisjes,

gedachtenis zy groote eerbicdighcit

betoonen : naerdien zy voor groote

Heil igen onder hen gaen.

Aen het eind van dit plein is een an-

^cmira der plein, dat ook tuflchen de ftad en

den bergh flrekt , dat de Mooren met

eenbvzondere naem , Ardemtra noe-

men: dat gezeit is,

Ttinim-

bji:c.

gezicht : ("of, gelijk men op het

Franfchin een zeivenzm Bellevidere

zeidt:)aiwaer de Mooren van den hui-

ze des konings, en de Kadis , ofrech-

ters, te peert fteekfpeelen aenrechten.

Dit plein of vlakte ftrekt haer

weftw^aerts na de zee toe , op de wcgh,

die na den 00 rt of ftreke van Kant

loopt. Aldacr is de fraeifte en grootfte

aenkomftevandegantfche ftadt.

Achter het geberghre, na het zuid-

zuid- wefte, en na het weft-zuid-wefte,

is een ander gedeelte des eilants, dat

tegen her rede befchrevcn over leit,

enden oort van Turiimbake begrijpt.

Maer het is veel kleinder als het ander:

dewijl aldaer veel weiniger ruimte

tuHTchen de zee en het gcberghte is:

hoewel het aenzienlijker, als het ander

is : want aldaer zietmen het aeloude

lufthuis der oude koningin van Ormus,

met eenige kleine boomen , en ver-

fcheidedadel-boomen. Men heeft'er

noch twee groote water-putten , die

na den naem van den oort, daer zy ge-

mztkx.'L\)n yde^uttenvan Turjimbake

genoemt worden : welker water het

gezonftc en verfchte van het gantfch

eilant is. A Idaer zij n noch vele andere

putten by verfcheide voorvallen ge«

graven.

die een vlekje of gehucht uitmaekten,

en alle van riet gcmaekt , en met da-

del-bomen bladen bedekt waren : daer

in de Moren met hunne vrouwen en
kinderen woonden: hoewel zeer jam-
merlijk.

Daer zijn op veele plaetfen des cf-

(^"U;?//,cnfchoon ' lants meer andere huizen vaneen zelf-

fte fatfoen , en ftoffe ^emaekt

#

Vele
inwoonders , die in de ftad Ormus wel
gehuisveflzijn,brengen in deze Hech-

te kleine huisjes viinJurumbake den zo-
mer met hunne vrouwen, kinderenen
flavenover: hoewel zy daer zeer wei-

nigh gemaks vinden, en nauÜx onder
dak kunnen fchuilen.

Zy nemen aldaer hun verblijf; de-
wijl zy eensdeels door ervarentheir,

en eensdeels door een oude overleve-

ring weten, dat het verblijfen delucht

in het velt, veel gezonder , gedurende

de grote hitte des zomers, als in de
flad is.

Op de Noortzijde van dit eilant leit StadOr-

een ftad, ook Ormus geheten.

Eer de ftad Ormus door de Portu-

gezen verovert wierr , was zy volkrijk

bewoont , zoo met inboorlingen , als

vreemdelingen, want de grote winftcn,

die aldaer met den koophandel gedaea
wierden , hadden derwaerts een groo*
ten toeloop van koopl uiden uitganfch

Perfie, en Ooftindien en ook uitEu-
rope, gelokt : die al daer, als op eene
gemene merckr, ten handel quamcn.

in 't kort , Ormus was eertijrs de be-

roemfte en neringrijkfte koopftad , van
den gantfchen aertbodem : inzonder-

heic eer de Portugezen den vaert op
Indien

mu3>
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Indien ontdekt hadden. Daer woon-

den niet alleenlijk Perfianen, Arabie-

ren, Abyfliniers, Armeniërs, Tarta-

ren , Turken en andere Mahomeranen:

maer ook vele Italianen, Franfen ,

Duitfen, Engelfen, Polen jen ande-

re volken van Kurope.

Daer woonden eertijts vele Portu-

gezen i
hoewel zeer weinigh Span-

jerts : want de Portugezen verboden

den Spanjerts , dcrwaerts over den

Oceaen te varen : en de Turken be-

letten hen over lant , tuflchen de mid-

dellantfe zee, en den Perfilchen zee-

boefem gelegen , derwaerts te komen.

Daer waren evenwel eenigen , doch

onder den naem en gevvaet van andere

luiden.

d'lmboorlingen van Ormuz zijn

Mahometanen.maer fommigen Xtays,

ofvan de Sekte van Alvs ^ Mahomets
Schoonzoon-, als de Perfianen. D'an-

deren zijn Sunys^ ofdie Mahomct , O-

mar en Oism^n volgen , als de Tur-

ken. De koning zelf hangt die zckre

aen. Behalve deze zietmen daer vele

heidenen, alsBanjanen, Kambayers

en andere volken.

Oe ftad Ormus was ten tijde der

Portugezen , eer zy door de Perfianen

desjaers 1619 iflgenomen wiert, zeer

prachrigh,uitftekend,en heerlijk: waer

om de burgers gemciielijk zeiden : Dat

Orynui , indien de wnelt een rmg waSt

daer van hetedeigejieente , ofdiamant

zou zijn.

De Porrugefen, na zy de ftad vero-

vert hadden , hebben die federt , van

tijt tot tijt , met prachtige gebouwen
verheerlijkt.

ïict yzer van de deuren en venders

was ganfch vergult. Het was daer te

lande een gemeen zeggen : dat de Por.

tuu,ezen, by aldien zy rneeftervan Or-

mus gebleven waeren, heden, in i'laet-

fe van yzer , aen de deuren en venfters,

met als gout zouden gehad heb-

ben. Op eene verhevcntheit hadden

zycene kerke gfbouwt, en die aen de
Macght Maria toegeweyt. By de ker-

ke ftont ook een Gafthuis der Barm-
hertigheif.

By de plaetfe van de kerke der

Barmhertighcit ftont de beurs of tol-

huis, of Douane , en by de Perfianen

Benk/al genoemt. Het was een tame-

lijk fraei gebouw, en met galderyen

van buiten open.

N T R E I 2 E 8^
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Men had'er, ten tijde der Portuge-

fèn,verfcheideklooOers: als onder an-

dere een van d'Auguftijnen , en een
van de Karmelicen Daer ftaetnoch

een hoge kloktoren , Alkoranm d'A-
rabifche tale by de Mahometanen ge-

noemt y die volmaekt, fchoon , en veel

prachtiger, dan eenigh ander gebouw
der ftad, gefticht is.

Na de zijde des kafteels ftont wel
eer een CAioske , die de Portugcfen

geeftelijken , uit oorz-akc zy te na aen
hun kafteel ftont, verweeft en gefloept

I

hebben : het welk niet alleenlijk byde

I

Mooren van die plaetfe -, maer ook by

[

allede nagebuuren van het vaft lant,

en by den Perfianen zelfs , zeer qua! ijk

opgenomen wiert : die daer over tegen
de Portugezen tneteeneonvcrzoene-

lijke haet ontfteken wierden : naer-

dien deze Moske door hunnen koning
Tahamafp of Ta harnas

^ groot-vader

van Schab K^bbas , gefticht was.

Wanneer de ftad door de Perfianen
ingenomen was, quamzy allengs tot

een deerlijken ftaet te vervallen
, en

wierr byna geheel en al verweeft , en
woeft : want zy wtert van alle haere in-

woonders ontbloot , dewijl die ten
dele in het belegh te fneuvelcn qua-
men, en ten dele wegh vluchten, en
na andere plaetfen vertrokken. Alfc

de kerken en huizen, en andere gebou-
wen, waeren byna ten gronde gefloopr.

Men vond'cr nier anders dan eenige
winkels,met kleinehuisjes in de Bazac
ofwinkel-ftract.

De {chepen van de Necrlantfche

Ooftindifche Maet(ch3ppye,flepen de
befte en de fraeifte marmer ftenen ,

na Batavia , om daer huizen van
te bouwen, die zy ("onder fchijn van
ballaft in nemen,) wanneer zy weer le-

digh van daer vertrekken. Zy zouden
al over lang noch meer fteenen wegge-
nomen hebben, indien de Kan ofover-
ftevan Ormus zich eindelijk daer niet

tegen geftelt , en hen het weghvoeren
der ftenen wel ftrenglik verboden had.

Zelfs de Perfianen hebben ook al

over lang vele ftenen en afbraken van
huizen van dit cilantna de ftad Gam-
ron vervoert, om daer huizen van te

bouwen: want Gamron ismceftvan
de puinhoopen van Ormus gcbouwt.

De ftad van Ormus lagh ten tij-

de der Portugezen op 't jaer 1619.
aen
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aen alle zijden open, het kafteel gracht wierpen fy een halve manc op,

Kaftecl.

was zwak, en buiten ftaet van befcher

ming. De gracht,om het kafteel , was

bynatocgcvult, en had niet boven zes

voet waters. Daer en boven was het te

klein , voor noch minder volk , als daer

toen hun krijgsbezetting uit beftont.

Ook hadden d'overJlcn , die aldaer

malkanderen, van drie tot drie jaren

volghden , na de Portugezen wijze,

geenervarentheic van oorlogh ; men
had ook gene krijgs-boumeellers,noch

volk , die de bullchietery verflonden

:

als flechts een bevelhebber, die out , en

zijn amptnietverftont.

Opd'uitterfte Noorderof Noord-
wefl:erhoekdeseilants,dichtna'tvalT:

lant van Perfietoe,ftontditoudt vier-

kant kafteel : daer de zee van twee

zijden tegen aen fpoelt. Hetoverigh

ziet na de ftad toe : tulTchen de welke,

en het kafteel, een zeerfraeie wapen-

plaetfe of plein, van drie hondert voe-

ten in't vierkant leit, die haeruuiight

na de zee heeft.

Het was ten tijde der Portugezen,

niet zeer groot, en had flechts vier

bolwerken, zonder eencn aerde wal-

gang. De bolwerken en gordijnen

waren van zekere kleine vuurfteenen

,

en van kalk, met zeewater gemengr

,

gemaekt: zoo dat zy niet machtigh

waren , het beuken van het grof ge-

fchut te kunnen uitftaen: en ftorten

by wijle voor een gedeelte ter neer

:

hoewel de breuken t'elkens van dezel-

ve ftoffe hermaekt wierden

De gracht was niet diep: alhoewel

zy met kleine onkoften diep gcnoegh

kon gemaekt worden: dewijl de zee

van twee zijden daer in valt , en haer

genoechzaem water verfchaft. In de-

zen ftaet was het kafteel van Ormus,
wanneer het onder de Portugefcn

ftont.

De Portugefen ftoften geweldigh

opdefterktevan dit kafteel , en hiel-

den het voor onwinbaer : daer het

nochtans in der daet van klein belang

en onfterk was.

De Perfianen verfterktcn het kaf-

teel, na zy het veroverthadden , met

nieuwe borftweeringen en veilingen,

en rechten zekere fchermen of be-

fchutfelen op , om daer achter met

musketten en pijlen veiligh re kunnen

fchietcn. Buiten op de kant van de

en planten daer op eenig gefchut, dat

water pas langs d'aerde Ichoot , en

zekere galdery kon btfchermcn.

Het kafteel is heden noch zeer fraei
'

in ftaet en wezen. Sedert de koningen

van Perfie zich daer meefter van ge-

maekt hebben, onderhouden zy daer

op eene krijgh' bezetting. De Kan
van Ormus, die fijn verblijfte Gamron
heeft, fteltdaer zelf eenen bevelheb-

ber op na zijn wil en welgevallen.

Deze kafteelvooght houdt zijn ver-

blijf en wooning in het huis, dateer-

tijts den koning van Ormus toequam.

De haven defes eilants is in eene bay Haven,

of zeeboefem, die door twee kapen of

uithoeken gemaekt wort : op d'eene

kaep ftaet het kafteel , en op d'andere

ftont ,ten tijde der Portugefen, eene

kerke van onze Mevrouw van Hupe.
Maer zy fchiet een weimgh meer na

de ftad toe : zoo dat de plaetfe , daer

de groote fchepcn,galeyen , en zelfs

lichte vaertuigcn , eertijrs ten anker

qnamen,recht tegen het Nooid-oofter

gedeelte der ftadt leit , tuflchen twee

kloofters , die de Portugefen aldaer

hadden: het een van de Karmeliten,

en het ander vand'Auguftijnen.

En hoewel die plaè'tfe het dicpfte

van de gantfche bay inwaerts fchiet,

en de zee by hoogh gety de huizen

drieën vier voeten hoogh in her wa-
ter zet, zoo is evenwel de^e bay zoo
ondiep, dat by laegh zee-gety de gront
of bodem meer , als twee honderc

fchreden droogh leit : en over hondert

en vijftigh fchreden van daer, komt
her water niet boven een knie hoogh:

en felfs op de plactl'en jdaer het mcefte

water is. Wacrom de groote fchepcn,

buiten de baye, ontrent zes hondert

fchreden van de ftad, en de galeyen

vijf hondert, genootzaekt zijn t'anke-

ren. Hier door is deze haven nicc

zeer vciligh : inzonderheit wanneer
d'ooftc wint ftormt,cn onweer maekt,
die dikwils aldaer dcfchepen op hec

lant jaegt. Het gevaer zou noch on-

gelijk grooter zijn, indien het nabyge-

legen vaft lant, die de haven ten oo-

ften en noordooften bedekt, en het ei-

lant Qii,eixome, dat de haven ten

Noorden en Noordweften bedekt, het

gewelt der zee-baren op hare kuften

niet braken.

Eenigen



2 E E- én L A
Eenigén ftellen twee Bandcis of

Bayen op het eilant Ormus : een ten

OoftenjCnd'anderetenWeften: met
twee gantfch veilige havens, welke
door eene kleine ftrokc lants, die verre

in zeefchict, gefcheiden worden.

Op het gantfch eilantis geen water

:

Nvatêr- behalve in eenige fcheuten, daer zont
ioosneit • • 1 I I 1

des ei- water in is : hoewel het een zouter als

lams. het ander is. Maer by noot kan men
het water drinken, dat uitcenige bron-

nen ofputten gcfchept wort, die by

laegh zee-gety zich opdoen. Hoe
deze putten verder van de bergen zijn,

hoe hej: water minder zout is.

Het regent ook bywijle op Ormus
in driejaren niet.

Menheeft'er alleenlijk eenige wei-

nige putten met'zoet water: daer mee
de tuinen des koningsen Vczirs be-

vochtight worden.

FerraGutxa, koning van Ormus,
die op het jaer vijftien hondert en zes

en tnegentigh regeerde j vond eenen

nieuwen bron van foet water ielurum-

bak. Na by dezelve plactfè,tuflchen

de rotfen, niet verre van zee, komt ze-

ker zout water voort , dat 's lants in-

woonders op Perfifch Abdarmon , dat

gezeit is Kyirtzmy-water ^ noemen

:

dat de kracht heeft van kamer-gang te

maken, en het lijf van vele onremighe-

den te zuiveren.

Vele menfchen komen aldaer op
*5 zekeretijden van 'tjaer dit water drin-

• ken, na hun welgevallen , zoo lang als

zy genoegh hebben. Wanneer zy nu
ontlan:inggevoelen,zooceten zy (^om

verzekert te zijn,ofzy gantfcheh jk ge-

zont zijn) een weinigh vaneen oranje-

appel of citroen : en indien zy aen-

flonts, zoo dra zydie gegeten hebben,

de korlcn van onderen lollen, zoo hou-

den zy zich zeerwelgezuivertre zijn.

Welzijnopditcilant dne levendi-

ge bronnen,die van verfcheide oorden
uit den voet des berghs komen, en drie

rivieren met klaer en helder water ma-
ken : maer het is zoo zout , als het

Zoutheit.
yyafgr y^n de zee zelve.

In het hangen der bergen , die na 't

ooften en zuiden leggen, (Iromen klei-

ne rivieren met zeer klaer water: maer

het is mede zoo zout, dat men des zo-

mers, wanneer de bedden , ofde killen

van defe rivieren droog zijn,de boorde

met groote ftukken of klompen zouts

baeiheiCi
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bedekt ziet. Wanneer dit zout door

de hitte der zonne gcftolt is, geeft hec

de plaetfe te kennen, die tot een bedde

aen de rivieren des winters dient.

Ter oorzake van de zoutigheit en

drooghtederacrde, fchijnen alle vel-

den en bergen van ditcilant van verre

niet dan zoutklommen te zijn: dat een

zeer bar en vcrvaerhjk gezicht geeft

:

naerdien de kleur der zout-ltcftè zich

duider, verbrant, en aen achtigh ver-

toont.

Men heeft'er zekere zoute kley , of

pot-aerde : vvaer van drink- en water-

vaten gemaekt worden : dewijlzy het

water een friflche en goede fmaekby-
zetten.

Het gantfche lant is niet anders als Aertc

zout, droogh, dor, enonvruchtbaer. ™vrngt-

Waerom aldacr byna geen boom noch
eenigh gewas groeien wil : behalven

eenige weinige op de vlakte en inde
tuinen deskonings en viziers, die al-

les, het geen'er geplant of gezaeic
wort, volkomentlijk voortbrengen.

Het eilant is ook van behoeften tor le-

vens-middelen ontbloot.

Alhoewel nu dit eilant gantfch on-
vruchtbaeris, zoo groeien evefïwel op
zommige plaetfcn eenige boomen,
doch brengen gene vruchrcn voort :

behalven eenige weinige dadelbomen,

en een kleine vrucht, die aen eenige

doornige heeftcrs gi'oeit , met groene
bladen, die een weinigh fchaduwe
maken. Daer en boven groeit'er noch
een ander (lagh van heefter, die kleine

en rouwebladen heeft; want alle deze
heefters

, ("waer onder eenigen zeer

dikke ftammen hebben, _) zijn zeeren-

aengenaem in 't oogh , en vol door-

nen: als ook de weinige kruiden, dic

deze drooge en onvruchtbare aerde

voortbrengt.

Men vindt ook eenige groote en

takrijke boomen, en zelfs zeer green,

in d'openingen der rotlen ; niet tegen-

ftaende eenigen gcfchreven hebben,

dat lover, kruit, noch gras op dit ei-

lant groeit.

Dit eilant geeft veel minerael of

bergh-zout, dat helder en doorfchij-

nend is : desgelijk zwavel , die op ver-

fcheide plaetfe der bergen valt. In

herde winters, wanneer hetovcrvloe-

delijk regent, wort veel zouts \an \\QX.

water, dat van de bergen afloopt , door

M de
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de krnght der zonnen gcmackt.

j

zijn zeer hart , en zeer zwaer om te

Alhec mincrael of bcrghzoiit , dat- verduuwen. Dezeerreten worden den

menoogfchijnlijkfiet warten,iserzeer peciden alle avonden t'eeten gegeven:

fcherp. Maer men gebruikt'er geen maer des uchtens ieder ontrent twee

zout, rot rpijze en gerechten, alsdat ponden grove z\varte7,uiker, die byna

door de h'tre der zonne gemaekt aiswafchis, die met zoo veel meel en

wort: dewijl het minerael zout het

vleefcli, en al wat'er om en aen is, in

plaetfe van te bewaren , op eet en ver-

teert.

De Hollanders voeren van het eilant

Ormusvcelzouts na Indien.

een pont boter toegemaekt wort: waer

van de ftalknechrcn kleme bollen of
klompen maken, die zy hen inde keel

(leken : want anders zouden zy die

niet willen eeten. Daer na waflen zy
hen de keel fchoon uit, die gantich op

Daer is ook zeker wirpleifter, dat malkandereu gekleeftis,en inzonder-

zy Giieche noemen : daer op het vafl: heit de tanden •, het welk hen voor

lant overvloet van te bekomen is.

Noch is'er zeker rode pleÜler: maer

valt zoo goet niet . Zy dienen zich ook

dat voetfel doet walgen.

Des daeghs worden de peerden ee-

nige kruiden gegeven, die op het velt

van zekre andere ftofFe , om gebouwen
j

met de wortels uitgehaelt zijn, doch

in het water te flichten. Deze wort zy moeren ecrft wel ge waflen, en van

van d'oudfte mefl: gemaekt , die men d'aerdegezuivert worden,

vinden kan : daer men het bovenfte van Men haelt in de gantfche Bay , en zinkhout

neemt, en maektvandcrefl: klompen langs de gantfche kuft vanheteilanc

of koeken , en laet die in de zon droo- Ormus, van onder uit het water veel

gen. Wanneer alles wel gedrooglit \ houts op : hoewel her grooifte ge-

is , dan legden zy die op een groote deelre klein is : maer goet en g3cf.

hoop, en fteken'er denbrantin , en
,
Dit hout komt van de regen over

laten hcteen wijle branden. D'aflche,
,
kufte of zyde van Perfie, twee of drie

ofhet gecn'ervan komt , bewaren zy, mijlen van deze bay gelegen , daer de

en nemen daer een zeker gedeelte van,
j

rivieren het van de toppen enkruinen

en itampen die op een vlakke, herde en der bergen, daer zy afftorten , met haer

effe plaetfe: waer door zy die bcquaem flepen, en in 2,ee voeren. Het welk

maken om veiarbeit te worden, en ge-
j

een zonderlinge zake is, en dieneer te-

gen het geen ftrijt , dat men gcmeene-

lijkop andere eilanden ziet, dienaby
hetvaftlant,of by cenige andere gro-*-*

te eilanden leggen - na de welke

d'over- en afwatering der rivieren

veel klein en groot hout na toe fletpt:

welk uit ofop het water komt,en drijft

ofdaer boven op dobbert, en .wort aen

den oever der zee merendeels vergaen

en verrot gevonden-, daer dit hour,dat

op deze kufte gevonden wort, zinkt,

en te gronde gaet, en in de zee zel-

ve mpet geviicht worden, en niet

zant, dat dienftigh is omophetfchrifc geheellijk verrot is. Hierom hebben

te ftrooien. De Portugefen zonden
,
eenigen , en ook niet zonder waer-

het eertijts van Ormus na alle hunne
j

fchijnelijkheit
,
gelooft, dat dit hout

bruiken die aenftonrs tot het werk.

Want indien men die (Toffe liet kout

worden, en eenen dagh of twee be-

waerde , zy zou bederven en nergens

toe dienen. Deze (toffe (taet het water

tegen, en blijft vele jaren daer tegen

goet. Men heeft op het gantfche

cilanrgenekeifteenen •, maer wel ande-

re, die meerendecls vuurfteenen zijn

:

waer van ook de muuren des kafteels

ten dele gcbouwtzijn.

Op het eilant (^rmus valt ook zeker

flagh van zeer zwart en blinkend

I

kantoren van Indien, ten zelven ge-

bruik.

Men zait , noch heeft daer te lande

geen ger(t, noch haver. Men geeft de

bee(ten , als peerden en offen , zekere

flagh van dikke errcten ofboonen t'ee-

ten , na die eer(t tuffchen twee kleine

meulen-fteenen gemalen , en dan een

uur in water geweekt zijn : want zy

onder het water zou groeien.

Dit hout verltrckt branthout op
den haert.

Men vind ook op de kuften van dit T^"jP-

eilant, en inde Pcrilfchexee vanOr-
^^^'

mus, onder water, zeker flagh van

zeer lichte (teen, en van Itoffc en dikte

als drijf (teen , of puin- fleen : en al-

tijt op plaetièn , daer onderaertfche

\
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Vuuren zijn : wcshalven deze fteen
j

den ontftact een zwavclige fl-nnic ufc

gantfch witis, endaerin van d'andere ' het gebcrghre, die Ue gantkhe lucht
iteenen van die ftofte verfchilt : die befmer, en vergift ighc.

mcerendeels of zwartofgraeuwzijn:
j

Het is op Órmus noch veel heter,

maer rpongiachtigh of\vit,gelijk d'an-
j

ais te Gamron.
dere. Men vindt'er een groote menig- De hitte woet aldaer meer dan vijf

tedierfteenen: daer inz-onderheit de ' macnden,van Bloei- tot Herfft-maenr,

wintvangen der huizen van gemaekt i of tot in 't begin van Wijnmaenc.
worden rnaerdien die Henen zeerlicht ! De dau va]t'cr,in het midden vari

zijn, en wel kalk vatten , ter oorzake den winter, den gantfchen nacht ever
van hunne holligheden. Ook bezwa- zeerovervloedelij k.

ren zy de huizen niet: maer maken het i De hitte is'er indienxomertijt,des

gebouw zoo hecht
,
gebonden en nachts, zoo groot, dat d'inwoonders

vafl, dat het de woedende winden aldaer niet zouden kunnen iever,/t en
kantegenftaen: die aldaer zeer gront zy die door veifcheide middelenen
zijn, inzondcrheit ten tijde van de kunltende hittcwiftcntetehipeienen

fchcidingh der zaifoencn. Eenigen matigen.

gevoelen, dar deze fteenen uit den I Zy hebben ook op de daken der

bergh, die cfrcijts zougebrandt heb- 1 huizen zekere holle vaten, troggen of

ben, geworpen en gebraekt zijn: want bakken, die zoo groot, langen ruim
men ziet , tor groot bewijs vanditge-j zijn , dat twee per2-ooiien gemakke-
voelen, op denrouftenoortdes bergs,

j

lijk ineen uitgetlrekt,alsopecn bed-

een groote mcnighte van ftenen , diejftcde, kunnen leggen. Wanneer zy
zoo zwart envcrbrant als kolen zijn : dan zullen gaen flupen , zoc vullen zy
waer mede de gantfche rugh des het vat met verfch water, daer zy ton

berghs bedekt is, tot aen de vlakte: aen den hals gaen in zitten: en alzoo

daer zy by hoepen op malkanderen blijven zy den gantfchen nncht, onder

leggen. den blooten hemel, om te Hapen.

Dat nu de fteenen, op d'oever der Men fchrijft deze felle en overgrote

zeegelegcn, wit, en die op den bergh hittededorheitdesaertnjks roe: want:

zwart zijlij gefchict uit oorzake d'eer- behalven het zandigh is, is het ook zil-

ftc door het water in den tijt van vele
j

tigh enzalpererschtigh.

jaren , ja miflchien van veele eeuwen, Uit oorzake de hitte aldaer zoo
gefchuurt, en van hunne vuiligheit bovenmate groot is, en dicdaerdoor

en morfigheitgereinighten gezuivert een groote verftroojing ^an gceften

zijn. Deze fteenen worden by d'in- komt te veroorzaken , zoo zijn d'm-

woondeis Sanchmay gcnoemt, dat
|

wcondersgenootzaekt, zich bynage-

Steen.i'ifch gtzeifis: dewijl die in de
|

duurigh in het waterte baden; hoewel

zeegi-oeit b n zoo veel ftecn men daer
1
dar water niet zeer gezont noch goec

van haelt, zoo veel grceit'er weer aen: daertoeis: naerdienalher water van

het welk den in woonders groot voor- het eilant Ornuis bak- of put-water

deel is: naerdien die hun bouw-ftoft"e

verftrekr,

Menzeit, dateertijts dit eilant den

tijt van zeven dagen gebranr hebbe:
I

loop , noch door de ftralen der zünne

waer van de kentcekenen noch heden gezuivert is.

i§, dat van Bandd Kongo , of van hec

eilant ^u.eixome dcrwacrts gcbraghc

wort j en noch door beweging van

gezien worden ; wantd'aerde der ber-

gen IS rootachtigh , als verbrant : macr

de gront der valeyen en dalen is bol

als een fpons, en gelijkt afch of le-

vendige kalk te zijn. Hec is ook ge-

duurigh zware aerdtbevingen onder-

worpen.

Het geberghtc is gantfch met zout

bedekt , en de gantlche aerdc is zal-

peterachtigh.

By het waeien van zuidweftc win-

Het water, dat uit de putten gehaelc

wort, iszoovolfli)k,dat het zoo wit

als melk zich in het bad verroonr.

Wanneer het gezonken is , laet hec

over de twee vingeren dik ni)k op
den bodem van de kuipen : desgelijx

in de vaten , daer het in bewaert worr,

om te drinken. Waneeer de hitte zeer

groot IS , zoo zietmen de zee , die aera^

de muuren van vee.'e huizen fl icr,

'

gantfch vol menfchen, zoo mannen
M i als
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als vrouwen, vanallerleie ouderdom, i

Maerdie vanEuropegaen weinigh in

zee cezwemmen of baden : dewijl het
^

zee \va^er2X)ozoutis,dat het de huit

doecaflchuaren. ',

Wel zijn de nachten, geduurende

den z,)mer, ongemeen heer,- en zeer
,

ongemakkelijk : maer evenwel niet
|

onverdraghelijk : naerdienmen met
i

de kuOens en peluwen der bedden met
|

water te bevochtigen en befproeien,

zich gcnoegzaem weet te verkoelen.
^

Daerenboven is de vcrfchcident-

heit en verandering der winden , die
i

aldaer blazen , zoo groot : datmendaer

oververftomr moet ftaen: want in niet

meer als een halfvierendecl uurs , ver-

necmtmen dacr van verfcheide wer-

kingen: naerdien d'eene veel herer,

alsd'andere is. Zommige doen zwe-

ten, en andere fluiten en floppende

xweetgiten.

De winden, die het meefle in dit

zaifoen waicn , zijn d'Oofte, Zuid-

Oofte, Zuid-Wefte, en Weft-Zuid-

Werte winden: maer zeer weinigh de

Zuidcwint: doch deze wint, hoeon-

gemeen heet die ook is, valt niet zeer

ongczont. Daer en boven heeft zy dit

b\vondcrs en wonderlijks, dat zy , in

hét waien over het water , dat in de

potten bewaert wort, om te drinken

,

hetgenoegzacm verkoelt: hoewel niet

de kamers ,
gelijk cemgen meenen

:

want deze verandering en onderfcheit

befpeurt men niet , als in het water

,

dat in de potten bewaert wort.

De drank van den gcmenen man en

flechc volk is water. De overften en

andere groten drinken ook Spacnfche

wijn ,en wijn vanSchiras,of Perfifche

wijn; maer dien kan men daer zelden

bekomen , en is'er zeer dier.

Men heefc'er ook brandewijn, die

van rijs en zuiker aldaer, en ook door

gantfch Indiengebrantwort.

Men hecft*er»ook zekeren drank

Tart gencemt , die van cenen boom

komt , en zoo zoet als moft is : en wort

overal in de herbergen en hoerhuizen

verkoght : hoewel niet zonder groten

paght aen den koning te geven. Hy
wort van vijf ot zes plaetfen in lere

i^lclfchen op peerden dcrwaerts ge-

braght, die op ieder zijde een hebben

hangen , en alle daeghs ten getale van

vijfof zes hondert in aldaer komen.

A E R D I G E

Het eilant van Ormuz flont In oude .^^""
••j J 1 J I

•
fchappye

tijden onder byzondere koningen , en c.n ry der

hcerfchersof vorften, die af komftijrh '«'"'"sen

.
' j. ^ van Or-

van de koningen waren , die over het mus.

vaftlantvan Arabie, Perfie, en andere

oorden geboden, in dezer Wijze.

D'eerftedezer koningen, diegedacht

wortjwaseen zeker Arabifche Emiroi
Vorft,mer namefMaharfjed \Dramkt4,

dieafkomftigvan d'aeloude koningen

van Saba ofGelukkigArabic was Dees

met begeerte ingenomen , om nieuwe

landen te veroveren, maekte zich mee-

i

fter van de gebuur-geweften, ftrekte

zijn heerfchappye tot acn den Pcrfi-

I fchen zeeboefem uit. Hy trad re Ka/a-
' yatta, een zeeflad van Gelukkigh Ara-

1

bie, met zijn volk te rcheep,voer voor-

by de kuft van Perfie , en ftichte de
ftad van Harmus of Ormus op het

vaftlant. Nahy zijnlantmetvredebe-

fticrt had, liet hy tot navolger zijnen

zoon Solciman na, die door de vol-

gende koningen gevolghr wiert.

De derde was j//-*/, zijn zoon. De
vierde was Lax Kart , zoon van Iga^

die zich uit het hof begaf, om een een-

faem leven rcleiden,en verli<rt fijn rijk.

De vijfde was Kaikobad^z\}x\ zoon.

De fefte Ifa^z^'^ foon van Kaïkobad.

De zevende Mamud^ zoorwzn Ifa,

die zijnen neve Ahr Xahadtn C^to-

lovg, d\cn hy vcrdaght hield, op het

kaHeelG<2/zette:maerhy vlughre van

daer na het kafteel van Seugon, en
nam de dochter van den kafteelvoogt

ten wijve.

D'achtfte Xaxanta, zoonvTin Ma-
mud-, die^</ö/ö»^vervolghde. MamuA
quam in een gevecht te fncu velen.

De negende , Mir Xabatin Molongy
wiert tot koning verkiacrt. Daerna
troude zijne dochter SediyUkatum^
met £w/r,ofvorft Seyfadin Ahen A-
zar, zoon van Alj , xijn broeder, ko-

ning van het eilant Keys.

Niet lang daer na overleed Aly.

Toen verhieven die van Keys Emir
Seyfadin tot koning.

Eerlang overleed tj\flir Xabatin:

Toen maekte zich de Vizir Xarear
meeftcr van het koningrijk. Ten zeh-

ven tijde xetten die van Keys Emir
Seyfadin af, die na //<zr«ï«;vlughre:

alwaer hy welontfangen wiert , en be-

legerde op het kafteel van Karean den
opgeworpen koning Xarear: dien hy

doode.
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doodc. Voorts maekte hy zich mec-
fter van het koningrijk.

Na Emir Seyfadm zijn rijk in ruft

en vrede had gcbraght, trok hy tegen

óxtvznKeysicn oorloghop, om fich

over hen te wreken. Hy verfloegh

vclCj en nam de voomaemften gevan-

gen. Daer na nam hy de haven op
het eilant Gerun, heden Ormta , in,

deed aldaer zijne gevangelingcn op
cenen bergh dooden , die namaels den

bergh Kiiy Koftaron^ dans, bergh der

dooden,<2^enotmz wiert. tindehjk trok

hy naOrmus, aKvaer hy de rcft zijns

levens overbraght.

D'elfde was Xahadin Mamud,zoon
van Ifa^ de tweede van dien name,

die zijnen oom in het rijk volghde.

De twalefdc was Emir Roknadin
MamudyZijn neve,zoon van Hamed^
die hem in de plaetlè volghde. Hy
bevocht vele zegens, braght alles, tot

aen Safar ^ een lantfchap in Arabic,

onder zijne gchoorzaemheit , en re-

geerde
3

5-. jaren. Hy fterfdes jaers twa-

Jef hondert acht en zeventigh.

Na hem volghde zijn zoon Amir
Seyfadm Nocerat:mzcT\ifitnaen{\.onts

door %ylmir Kndl^adm Ihahantam^

en door Amir Moechz.adin Fulad , of

*PuUd, verjaeght. Doch na hyzich,

met fijn moeder Bibi Banukyhy Sultan i

Gehaladm Suraget cJ^/fx,lantvooght

van AT?rwöw, vertrokken had, wiert hy

door fijnen byftant hevftelt.

Maer Mir Kodbadin, fijn andere

broc<.)er,overwan hem : dies hy in een

Tarrank, of Uchtrbark, na het eilant

van ^eyome vluchte. Aenftonrs 1

deed zeker Mei ik (^of koning^ 5'(?7-l

fadin^ Kodi>adin,<iien hy had byge-

flaen, doden, en de krijghsknechren,

die eenen haet op Ma/ek kregen , her-

riepen ArfitirSeyfadtmNocerat^ en

herftelden hem op den throon , en

verdreven Malek. Dacrna dooden de

twee andere broeders van Nocerat,

met name Amir Mafaud , en Amir
Turkonxa^\\tm,tn Btbi Banek en Bi-

bi Neyty^ zijne zufters. Hy regeerde

twalefjaren, en ftierf des jaers twalef

honderteenen tncgentigh.

Alafaud was navolger van zijn broe-

der,dien hy gedoot had Hy was ftrijt-

bacr, maer wrcet, en daer over zeer

gehaet: want hy deed menighte van

het gemeen volk en adel derven : dies

N T R E I Z E. ^i
de grooten des lants hunne toevlucht

tot Amir Bahadin Ayas Seyjin na-

men, die een flavevan koning No-
cerat was, en daer na lantvooghr te

Kalayatte, een zee-fladt van Gcluk-
kigh Arabic, gemackt wierdt. DtcZ
voerde een heir tegen Amir Majaudy
en dwong hem , zijn hertret na het

lant van Kermon te nemen : van waer
hy na Syrien vertrok. Hy ftierf na-

maels , na eene regeering van drie

jaren.

Na Mafand volghde Bahadin A'
yas Seyfiriy die de twee broeders van

Mafaud, die hem trachten te herftel-

len, deed onthoofden.

Midlerwijlequamcn de Turken uit

Turkeftan in groten getale , en be=

maghtighden vele landen in Perfie , en

quamen tot aen het koningrijk van

Ürmuz, dat zy verwoeften, en d'in-

woonders van daer deden verhuizen

,

die door bevel van xylzae'2 , hun ko-

ning , na het eilant van ëlucixome

vluchten. Daerna zochc deezeenigh
bequaem eilant, omzijn volktehuis-

veften, en quam op een woeft eilant,

twee kleine mijlen van ^teixotne ge-

legen : op wiens eene hoek , zeker ou-

de man, met name Gerun., zijn verblijf

had , die van zijne viftlherye leefde, en

daer meedefchcpen verzagh.

Decz ried den koning zich aldaef

neer te flaen, zonder hy zijn voorne-

men wille De koning verzoghr het

eilant van den koning van Ke; s, dien

het toebehoorde. Desgelijx alle d'ei-

landen vanden Perfifchcn zceboefem.

Hy verkretT,hhet,mer beding van ze-

kere zommegelts te betalen, en bf aght

daer zijn volk op. Voorts noemde hy
dit eilant na de naem van fijn vaderlanc

Ormuz; hoewel de Perfianen en Ara-

bieren het gemenelijk Gertim oiGerun

noemen. Deze verhuizingen bevol-

king van dit eilant ,
gefchiede des jaers

dertien hondert. Deez koning gebood

van daer federt , over het groorfte ge-

deelte van Arabic , over een groot be-

ftek van Perfie , en over de gantfche

Perfifche zee tot aen Bafora. Zijne

navolgers hielden zich aldus tct aen

de komftc der Portugefcn. Hy derf

des jaers dertien hondert en twalef , m
het tweede jaer van zijne regcerirg.

Zoo andere fchrij ven , had hy zijn

koningrijk , na hy de zaken van zijnen

M 3
nieuvveq



o

5,4,
GEDENKW

nieuwen ftact in orde gebraglit had,

aen ^mir AyzadinGordonxa, zoon

van Saihor,ewBibi Zeineb,denntvc

vaneenen der vorige koningen , over-

gcdragcn,en was toen na Kalayatte,in

Arabie, getrokken , alwaer hy gerufte-

lijk ftierf.

Goidonxa voerde oorlogh met den

koningvan Keys: dewijl dij de fche-

pen van Indien belette re Keys te ko-

men. Maer de koningvan Keys wiert

overwonnen en vlughte. Daer na

quam deez weder, en nam eindelijk

ijordonxa gevangen, onder fchijn van

hem t'omhelzen , en voorwaerde van

vrede te maken. Bibi Sultan , gema-

lin van Gurdonxa, gaf het bcftier des

lantsaen Malek GuayaKadin Dinar

^

zoon van Xamxa., zijn broeder , over

Na verloop van vijf maenden keer-

de de koning van Keys weder na Or-

Mus,et\ braght zijnen gevangen, Gör-

donxa, met fich , die met groote

vreughde m de ftcid gebraght wiert.

Macr/-)/«/ïr, die reeds den koning ge-

fpcelthad, wilde Gordonxa niet ge-

hoorzamen : dif'S hy gedwongen wiert

van daer na het vafte lantvan Pcrfie

te vertrekken, en hield zich op het ka-

fteel van Minah.

'Dinar ^ die voor de wederkom fte

van Goidonxa vreefde, en zagh, dat

zy dWcGordonxa toevielen, vluchte na

her koningrijk van Makron^ gelegen

tuflchen ht't lant van Perfie en Send-,

of Ind. Toen wicrt Gordortxa op \ ei-

lant wel ontfai)gen,alwacr hy des jaers

dertien hondert en achtien overleed.

Na hem volghde zijn zoon, /imtr

Moharefadin Baraion Xa, die , benef-

fens zijnen broeder, door ecnen van

fijne hopmannen , met name Mtr

'Kabad/n f/fuf, des jaers dertien hon-

dert en negentien,gevangen genomen,

en in de gevangkenis -^efmeten wiert

Voorts bleef Iffiif koning : doch

wiert, nietlang daer na , doorMn Xa
Kodhadm, d'andere broeder van den

gevangen koning, beoorloght: ook

quam Dinar mer een ftcrk vliegend

leger van Makron, Kodhadin te hulp.

Maer wanneer hy I(Juf\tt\ fterker

zagh, maekte hy met hem een verbont

van vrientfchap. Daer na deed Iffuf

den gevangen koning,en zijne moeder

en broeder, doden. Kodhadin vlughte

vandaernaKalyatte, met Bii>i AJa-
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r//jw, gemalin van y^jas Ceyjin. Na*
macls quam hy onverziens met een

groote maght van volks te Ormiis , en

nam lljuf gevangen.

Mir Xa Kodbaain^ zoon van Gor-

donxa, en toenachticnde koning van

Ormusjdeed aenftonts 7/7///, zijne ge-

malin, en twee zooncn, dcodcn, nam
heteilantvan Keysin: en de koning

C^lakk Guayadadin nam het eilant

van Bahren,K arifa, Karga,en Derab
in,en hecrfchteoverdc2.ee-kun:en van

Perfie en Arabie : van waer hy alle-

jaers eene groote fchatting trok

Maer wanneer des jaers dertien hon-

dert vijf en veertig Kodhadin tcrjaght

op het vafte lant getrokken was , nam
Rud Xur Najomadm, zijn broeder,

het eilant vanGerunofOrmus in be-

zit, en deed zich tot koning uitroe-

pen. Wanneer A/(2/ö7Wö^/« zagh, hoe

weinigh volks hem erkende, trr>k hy

van daer na het valt lant. Hebbende
daer na Horner Soiadin , lieutenant

van Kodbadm , op zijne zyde gekre-

gen , overwon hy hem door ver-

raet : want deez viel hem met veel

volk^ van zijn krijghsheir toe. Hier

o'^'^'V\c\vc Kodhadm na Kalyatra
, en

bleef'er een jaer. Wanneer hy namaels

beright van de doot van Nofomadin
kreegh , en hoe die by uitrcrfte wille

zijnen zontn^ Xembe en Xa^)', belaft

had, de voeten van Kodbadin, te Ka-
lyarta te gaen kuflcn , en hem het ko-

ningrijk over te leveren : maer ziende

datdiezich als koningen droegen,zoo

trok hy tegen hen ten oorlogh op , en
overwon hen, en maekte zich meefter

van het eilant Ormuz Hy flerf na-

maels in Nakelftan.eenlanrfchap van

Mogesftan, de^ jaers dertien hondert

zevenen veertigh.

Turonxa,7A]n zoon, (die het leven

der koningen,zijne voorzaten, zoo in

dicht als ondicht befchrevcn heeft,)

wiert na Kohadin koning van Ormus.
Hy overwon Xambeen Xady,eo fterf,

na eene ri geering van dertigh jaren,

des jaers dertien hondert acht en ze-

ventigh.

Na'Turonxa wiert fijn oudfte zoon,

i\^^5;W, koningvan Ormus.

Na hem, Xai>adin,de tweede zoon

van Turonxa.

Na hem volghde Salgar^ de derde

zoon van Turonxa. Onder wiens re-

gcering
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geering So^ Hhalila gzv\\.(ch. Perfie pen. Hy vertrok dan met zijne krijgs- Komfté

bemashtiLhde, en quam toe aen het
j

maeht , den twinfi"h(}en dasth van ^erPor-

geweit, tegen over het eilant Cjerun,
^

Ooghltmaenr, des jaers vijftien non- törmus.

of Ormuz,, ge'egen. Maer hy kon jdert en zeven, na den mont van den.

aldaer niet overtrekken , by gebrek
|

Perfifchen zeeboefem, en voer voor-

van fchepen. Eindelijk trok Hhalila by de kaep van Rofklgat y en liet het

weerterugh, zonder «Stf/^örtebefcha- 'anker voor Kalayat
, (een edele en

digen, dan in 2,ijnc gewcften van het d'eerftefladopdiekufte, en onder het
vaft lant. Hy heeft geneandcre oor-

;

gebiet des koningrijks van Ornniz ge*

logen van belanggevoert.
|

legen^ vallen, om te vcrverfchen, en
Xtf«i£;f3-,7-ijnnavolger,regcerdege-

j

voorract van lijftoghtintcnemen.

ruftclijk.
I

De ftedclingen quamen in gefprek

Nahemvolghdcyifjk/rf^/Vyjdctwee- met Albiikerky en mackten, uit vreze

de van dien name, die regeerde wan- voor onheil en rampen , ("want der

neer de Portugefen , des jaers vijftien Portugefen naem was teen by d\Q

hondert en zeven, onder gelei van volken reeds zeer vermaerdt en be-

Alfonfes Alhuhrk-^ op het eilant van roemt,) een ver bont van vrede en
Omiuz quamen, en Indien met hunne vrientfchap, op zekere voorwaerdcn,
fchipvaert begonnen aen tedoen. 1 die t^lbnkerk zelf hen voorfchrcef.

Hy was toen noch zeer jong , en in Toen trok hy na Ktiriatte ^ een ande-
zijne kintsheit, enftont onder voog- reftaddes koningrijks van Ormuz, en
dyfchap van zijnen vaders flave. Atar opdekuftevan Arabiegclegen. Maer
of A^<7^é'4r geheten, een man van kloek aldaer vond hyde gemoeden der in-s

beleit en groote fchranderheit : maer
i

woonders heel anders gezint .• want zy
die het niet wel met den onmondigen 1

liever de Portugefen met de wape-
koning voorhad. Want alle zijne raer-

\

nen wilden verjagen,als met hen d'aen-

flagcn fchenen hier op te oogen , dat, '
gebode vrede maken- Hoewel hen

zoolang hy leefde, de kroone en ko-i dat zeer qualijk verging. Want Al-
ninglijke naem by den onmondigen ^«^^^^j om die woede en trotsheitte

koning was: maer hy het gezagh en bedwingen,lande met een fterke magC
bewintover alle zaken behield. van krijgsvolk, en bcftormde de flad.

Hier entuflchentraghtc Albukerk daer de knjghs - bezcftelingen , na
door alle middelen en geweit de ilad eenightegenftantte bieden, uitvlugh-

Ormuz zich voor Emmanuel^ ko ten. Voorts trad hy in de woefte en
ning van Portugael, t'onderwerpen, verlate ftad , en deed die tot fchnk
oftcnminften die, met het bouwen verwoeften , en in brant fteken: des-

van een kaftecl, 9ijnsbaer te maken: '

gelijx defchepen,dievcordcftadten
want koning Emmanuel hadhetoogh anker lagen Op een zelve wijze ver-

op de iladt Ormus inzonderheit ge- overde hy de fleden y!/<^j-^<ï/<ï, en Or-
worpen , om de Turken , en ande- fazan ió'\e.ooV onderden koning van
re Mahometanen , uit den Perfifchen \

Ormus ftonden, en mctfterke wallen

zeeboefem, ("daer langs zy na Indien en krijgsbezertingen verzien waren,

met hunne koopwaren voeren} te Van daer vertrok Alhukeyk met zijne

fluiten, en allen dien koophandelin fchepcn en krijgsvolk na Ormuz, lijn

Portugael over te brengen.

Omdan zijn voornemen uit tewcf-

ken , en het gebiet over de gantfche

voornaemftcooghwitjCn deed den jon-

gen koning .^f//ö^/« en zijnen vooght
Atar aenzeggen : dat tmmanuel,

zee , dicGelukkigh Arabie vanhetei- !
koning van Portugal, tcgende Maho-

\-xniSokQtoren. totaen den Perfifchen

zeeboefem bcfpoclt, te hebben, be-

gafhy zich met zes welbemande fche-

metanen, vyandcndes Knftcn nacms,
(inzonderheit zoodanig de konmgen
zijne voogden waren,) een doodelijke

pen op zee. Maer het doght hem een
1

en eeuwighduurende oorlogh , byna
fchande te zullen zijn, op die kufte ials door erfrecht, aengevangen had,
als;een zee- rover te fchuimen, en die niet, als met overgeving van de

Dies nam hy een ander befluit, en andere part hye, kon ge-cmdightwor-
traghte het koningrijk van Ormuzy den. Indien zy gezint waren, eenc

den koning van Portugael t'onderwer- jaerlixfe fchatting te betalen, naden
VOO»-
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voorgangvan vele koningen van Afri-

ka en Afie, dan zou hy in ruft en vrede

weder vertrekken : raaer 2,00 zy wei-

gerden, zich onder fijne gehocrzaem-

heit te begeven, zoo mocften zy ze-

kerlijk weten, dat zy tegen hem, tot

hunnen ondergang , zouden moeten

oorlogen.

De koning, verfchrikt door den ge-

lukkigen en voorfpoedigen voortgang

van Albukerk,en vretende voor noch

erger, gelict zich met lieftallige woor-

den, en een liftigh aerzelen , tot vre-

de te nijgen. Door raet evenwel der
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pen niet kon befchermt worden , zoo
zond hy aenftonts eenigc gezanten aen

Albükerk, met verzoek van vrede;

die hy minnelijk ontfirg, en gehoor
verlecnde,en deed den brant,died'an-

dere fchcpen reeds hadaengctall , uic-

bluflchen.

Voorts begon men des anderen
daeghsvan voorwaerdcnvan vrede te

fpreken , en te handelen , die ook in

dezer wij ze getroffen wiert.

Zeyfadin en alle de volgende ko-

ningen van Ormus zouden zich on-

der befchcrming en gebier der konin-

rijxvoogt y^.'^r, fteldehy dezakeuir, gen van Portugael metgoet recht be-

en draelde,Albukerkt'antwoorden, ter
j

geven, en hcnjaetlix vijftien duizent

tijt toe de nieuwe hulp-troepen der ! b'erafs tot fchatting geven,

bontgenooten, die alle uuren verwagt Daeren boven zou hy eencplact(e>

wierden , uit Perfie zouden aengeko- 1 om een kafteel tcftichten , aen Albu-

menzijn. Wanneer die dan indeftad kerk, na zijn welgevallen engoctdun-

gekomen waren, gafde koning, zon- ken,toeftaen,endeftichting, met ge-

der eenigh fchoorvoetcn en omwe-
gen, Albükerk tenantwoort : Dat de

koningen van Ormus niet gewoon
waren, tol aen vreemdelingen te beta-

len: maer van hen te vorderen. In-

dien de Portugcfen gelijk recht en vry-

heit, neffcns d'andere handelacrs , ge-

nieten wilden, zo zou hen in die haven

te handelen vryheit en verlofvergunt

worden. Dan by aldien zy kracht en

gewelr in'c werk wilden ftellen, zy

zouden haeft gewaer worden jhoe veel

gewapende Arabieren en Perfianen,

van half nackte Kaffers en onbehou-

we en plompe Moren verfchilden.

De rijxvooght Atar had meer als

twintigh duizent krijghsknechten in

dienft ; welker ecne gedeelte hy op de

koopvaerdy-fchepen verdeilt had, die

hy langs het gantfche ftrant deed leg-

gen , en ftak met d'oorloghs-fchepen

2,elf in zee : ten einde hy , by aldien

miflTchien Albükerk de vloot, na by

ftrant gelegen , moght aentaften, de

Portugefen aldus van achteren en van

voren als in een net zou befluiten.

Maer Albükerk tafte de vloot van

Atar met een fe! gevecht aen, en ver

reet geit en andere behoefte te hul-

pekoomen, en byfl'aen. Midlerwijle

wiert het kafteel gefticht, dat Albü-

kerk met groten y\er trachte voort te

zetten. Maer het Portugeze jongman-

fchapcn adel begon te morren , dat zy
gehele dagen in flacffen arbeitbezigh

gehouden wierden : daer defurkfche
fchepen vry en vrank op zee voeren j

op de welke groote en rijke buit te be-

halen was. Het oproer nam allengs

:

d'ovcrhant ,tot dat tweefcheeps-hop-

Iuiden,met hun volk, zonder Alhu^

kerk te vragen, of verlof te verzoe-

ken , weer na Indien trokken.

Geweldig fpeet het dien admirael,

dat hy van zulke treffelijke , en byna
uitgevoerde zeetoght verfteken wiert.

Maer hy vond zich genootzaeckt, den
tijt toe te geven , en d'andere te vol-

gen. Doch wanneer hy , na verloop

van eenige jaren, enderkoningvan In-

dien, van wegen de Portugefen, ge-

maekt was , zoo braght hy dit werk,
na het veroveren van Goaen Malakka,
ten gewenfchten einde. Het welk in

dezer wijze gelchiede.

Desjaers vijftien honderten vijftien

overde alle des vyants fchcpen, en deed hy twee en twintigh oorloghs, en

ftak de meeftc inbrandt, en boorde velekoopvaerdy fchcpen roe te ruften,

andere ten gronde, met fneu velen van Hy liet een gcrught te Goa loopen,

vele menfchen : daeraen de Portuge-
j

met deze vloot fchepen na Aden (eene

Ie zijde niet meer als tien te fneuve- ftad aen 6.t\\ mont van het Roo Meir
len quamen. Wanneer koning Zey- gelegenj te zullen varen : ten einde die

fadin dien neevlaegh befpeurde, en van Ormus, den fnof van zijnen aen-

wehvifle,datheteilanc zonder fchc-flagh,nict zouden in den neus krijgen.

Ge-
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Gekomen te Maskata , keerde hy

wederom , en trok recht op Ormuz
aen; door wiens onverwaghte komfte

de koning van Ormuz niet weinigh

verfchrikt wiert , en een grote ontftel-

tenis t'Ormuz ontftont. Want de
rijxvooght Atar oïKogetear was reeds

overleden, en Noradm dcftadvooght

N T- R E I Z E. 5?7

Albukerk, betaelt. Maer evenwel
(tonden de zaken zoodanigh gefcha-

pen, dat Hawedes , die een tomeloos
gebiet voerde , den koning en het rijk

van de Portugefen aftrok , en koning
Emanucl eenighzins het gebiet des ei-

lants by bede fcheen te bezitten.

Want koning Toro hzd reeds, uit

had koning Zeifadm met vergifom 't dwang van Hamedes ^ die meer na de
leven gcbraght, en zijne kinderen van zyde der Perfianen als Portugefen
het rijk berooft , in wiens plaets hy den helde, de mutfe,door IfmaelSoJïovcr-
broeder van Zf{/^^/«, met name Zö^ö gezonden, ontfangen: desgelijx de
of Torunxa ,

(gelijk cenigen hem noe-
1

gebeden en geloofs-artikelen van AU:
men,(geftelthad.NadiendaniVör<2^^« (dic de Perfianen voor hunnen pro-
Tot'o te vore met veele dienften , en nu

;

feet houden) waer by hy beleed en ver-

mct dezen nieuwen weldaet aen hem jklaerde, een onderdaen of leenman
verpligt had, zoo beftierde hy het rijk

}

van den koning van Perfietezijn.

en denkoning,nagoetdunkenen wel- Na allc deze dingen in het licht

gevallen. En om het rijk noch meer 'gekomen waren, bcdoot Albukerk
in zijne maght en gewelt te brengen,

had hy zich,metdienaers en trawanten,

die hem in het byzonder getrouw wa-

ren, omringt. Onder deze waeren drie

volle gebroeders, diehy Noradin, de-

wijl fy hem in namaegfchap beftonden,

de voornacmfte plaetfe van waerdig-

heit en gunde bezaten.

Maer onder alle munte verre uit ze-

ker Hamedes , out vijf en dertigh ja-

ren, die in heerfchzught en kloek bc-

leit van zaken, den rijxvooght Atar,

zeer gelijk was. Dcez was allengs, met
- de herten van allen aen fich te trekken,

en de zwaertfte ampten op zich alleen

te nemen , tot dic maght opgeklom-

men, dat hy het gantfcherijkna zijn

welgevallen beftierde en handelde :

zulx de koning naulix, zonder bevel

van dezen //^wf^^i, niet deed ofliet.

Ja ook Noradin , door wicn Hamedes
tot dien top van eereen gezaghgefte-

gen was, fcheen , by hem te vergelij-

ken, in'tvoetzant te leggen, en niet

met allen geacht te worden.

Zwaer viel Toro deze dienftbaer-

heit : maer dorft zich even wel tegen

•Hamedes niet kanten , noch uit zijne

handen zich ontflaen , om niet mif-

fchien , na 's lants wijze , van oogen
en leven berooft te worden.

Wel wiert het verbont, met de ko-
ningen van Portugael opgerecht , on-

kreukeli jk gehouden , en der Portuge-

fen overften , die door Ormus quamen
reizen, herbergh verleent , en Èmma-
nuel, koning van Portugael, eenjaer-

hxe fchatting, volgens ontwerp van

koning Toro uit de rampzalige flaver-

nye van zijne dienftgenoten te verlofl

fen, en gehceJlijk in de befcherming
en getrouwheit van koning Emma-
nuel te veftigen.

Zoo dra hyt'Ormusquam,omring-
de hy aenftonts het eilant met zijne

fchepen, ten einde derwaerts van an-
dere plaetfen gene by ftant noch voor-
raet van lijftocht kon na toe gevoert
worden.

Daerna deed hy den koning aen-
zeggen,dat hy gekomen was, om nieu-
we verbont-wetten tufien den koning
van Ormus en Portugal te maken.
Koning Torot die over de komfte

van deze grote vloot fchepen verbaeft:

en verflagen ftont, vaerdighde aen-
ftonts eene bode aen Albukerk af, en
lief hem vragen, wat zijn begeren was.

Het kort van Albukerks eifchen be-

ftont hier in : Behalve de jacrlixe

fchatting, die Toro den koningen van
Portugael ter goeder trouw betalen

moft, toe te ftaen een kafteel en her-

bergh of logie voor de Portugefen

by de ftad te ftichten, om den handels

halve.

Dit ftont koning Toro toe : en wert
het verbont met plechtclijke eede ter

weder zijde getroffen.

Maer midlerwijle het kafteel ter

zelver plaetfe , daer het voor zeven
jaren begonnen was, geftight wiert,

zoo fpznde Hamedes alle fijne krach-

ten tzanien , uit vreze van uit zijn ge-

zagh , door de Portugefen , die in de
ftad de heerfchappye hadden , te ra-

N ken,
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ken , om het begonnen werk des ka- ,
To>-ro twee hondert Terraden oï het-

ftcels re beletten. Zoo dia men dit ken voeghde , met onnenf drie dui-

vernam,overviel Albukerk Hamtdes^ zent Perfunen , onder beleit van Raiz

(die met hcerfchzugt ingenomen was) ofadmiiaei Xaraf.

en deed hem, door eemge opgemack- 1 Moknn vergaderde , aen zijne zij-

te perzonen,om 't leven brengen. |dc , een heir van twalef duizent man-

Na de doot van Hamedes vond nen: onder de welke waercn drie dui-

Albukcrkgene hindernis meer, noch jzent Arabifche ruiters , vier duizent

iet dat hem belette, of in het volvoe- 1 Perfiaenfche lx)ogiifchietcrs, enecni-

ren van den opbouw des kafteelskon Jge Turkfe moskettieren , en wemigh

ftooren. Hy deed dan met groote jvan zijne onderzaten, die niet als met

naerfti<^heit het bcgonaen werk vol- jeen zabel en javelijngewapent waren

toijcn. Zelf koning loro verfchaf-

tc ovcrvloedelijk bouw-ftoife en an-

dere nootwcndigc behoeften. Daer

na wcrt ook al het grofgefchut , dat

Mokrin quam m het gevecht telneu-

velcn : en rackte door dit middel het

eilant van Baharen, in handen van den

koning van Ormuz , die het aen z( ke-

tot muiten en opftant zou kunnen aen- 1
ren Bnrdadi gaf, met bedmg van htm

moedigen , dien van Ormus onrno-
|

alle jaers veert'gh duizent J«rt/j, tot

men , en de wapenen van Portugael fchatting, te betalen.

opgerecht

Ontrent dertigh mannen van ko-

Wanneer nu Seqtieira zagh, dat

men zijnen koning bedroogh, ten aen-

ninglijken bloede, die uit zuchtnahec zien van de paghtcn en tollen , 2.00

nik, door de koningen of dwingelan- fteldehyPortugeze rechters, en Kom-

den'meteen gloeiend yzer, gebhndr !
mifcn aen de haven, tot groot verdriet

waren, en in de ftadt op 's konings on- 1
der Arabieren,

kofte gefpijrt wierden (ten einde om
I

Toro floegh namaels , op het einde

hunnent halve geen oproer zou ent- j des jaers vijftien hondert een en

flaen) verzond Albukerk na Goa, on- twintigh, aen het n uiten, en deed h1-

der zorge van eenige opzienders , die ! Ie de Portugezen, d;c hy in Ormus k 'n

hen alles, wat tot lijf- en levcns-be- j
achterhden, doden: behalve de ge-

boefte van n')de was , op onkofte van
i

nen,diezichophet kafteel vertrokken

koning Kmmanuel, zou verfchatTen. I hadden : desgehjx wierden alle dt ge-

Aldus zwoer koning Toro met de zij

nen aen Albukerk gctrouwheir, van

wegen den kon ing van Portugael.

Na Albukerk de zaken van Ormus

bedeght had, keerde hy weer na Goa

nen, die zich ze Kuriaie^ óoar^cri op
het eilant Baharen bevonden , ten zel-

ven tijde rer neer gehouwen , of ge-

vangen genomen. Daer na (telde To-

ro alle fijne krachten in 't weik, otn

Maer naulix was hy in de ftadgetre- hetkalkel der Portugezen tebemagb

iMbuketk

tleift.

den, of hy overleed dezer werelf

De Mahometanen noemen dezen

Albukerk LMalandy : dewijl hy van

Meiinde. een geweft in A fnka, dat zy

Maland noemen, gekomen was.

Namaels weigerde koning Toro

den Portugefen , de gewoonelijcke

fchatting te betalen -, dewijl de Por-

tugcfen hem met bcfchermdcn tegen

C^lokrin , heer van het eilant Baha"

ren^ zijn leenman , die de zee onvei-

ligh met kapen maekte, en de koop-

luiden belette, na het eilant Ormus

te trekken.

J'f^wf/V^/, Luitenant van den koning

van I 'ortugael, verving het bewintder

tigen ; maer vergeefs. Findelijk vluch-

tehy, uit vreze voorde komfte der

Portugezc vloot , na het eilant van
^etxome , metalle d'mwoondcrs van
Ormus , en hun goederen Daer na

(lak hy de ftad in brant , die den tij-

van vier dagen duurde.

Maer Raiz Xaraf ^ d'acn rechter

der muiterye , wanneer hy de komlie
der Portugezen vernomen had,en voor

ftrafte vreesde, dode den koning , en
fteldc in zijne plaetfe Mamnd Schdy
een van de zoonen van Ztifadin^ de

tweede van dien name, in lijnen ouder-

dom van dertien jaren.

Deez maekte vrede met de Portu-

zaken , die zeven fchepen , met vier
\

gefen , op befprek van twintigh duf

hondert Porrugefe krijgsknechten, aen zcnx. Serafs, tot fcharting, aen den ko-

K^ntoni4 Korrea^^i-.wdiQtbyjkoïiin^ ' ningvan Portugael jaerlix te betalen.

Daer
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Dacr en boven zouden d'inwoonders

al hec geen , dat zy in de ftad den Por-

tugefen ontnomen hadden, herftellen:
'

die zich daer en tegen met gene tollen,
j

noch met het gerecht zouden mogen
bemoeien.

Ontrent des jaers vijftien hondert

en vijfcighwiert Orrausdoorde Tur-

ken uitgeput en verwoed.
j

De koning, die des jacrs vijftien

hondert zes en zeftigh over Ormus '

heerfchte , was Siafirufia^ oïXafiruxa
Gidledin geheten: en die desjaers vijf-

tien hondert en tachentigh regeerde,

Ferragutxa genoemt. !

Deezlaerfte, die zeeroudt enbe-
;

dacght waSjhad grootc begeerte na het

geit van zekere ^//^z^/wé", weduwe ce-

1

ner Rex Bradadiu^ zijn onderdaen, en

vizier van Mogoftan. Dies floegh hy

haervoor,omhaer te willen trouwen.

Waer op zy hem ten antwoort gaf, dat

zy daer in zou be'-j:)tüigeny wanmer de

koning een nieuwe tuin te Tarumbake

zou gemaektj en eennieuwenbronvan

zoet water ontdekt hebben. Aenftonts

deed de koning een beter tuin toeftel-

len,als d eerfl:e,en vondeen fchoonen

bron met verfch water, Maer kreegh

evenwel het geit van de weduwe niet.

De koningjdie des jaers zeftlen hon-

derten zes over Ormus regeerde, was

Xeque^ (dat is, overfte of vorft} i_Ajo

geheten. Anders wort hyook byee-

nige Schrijvers t^ö-i$/(Z, (dat is, ko-

nig Ajo) genoemt.

En alhoewel de Portugefen het ei-

lant Ormus, door kloek beleit van

Alfonfes Albukerk ,teQUJde van hun-

nen koning fiw^w^ww^/, des jaers vijf-

tien hondert en 2-even verkregen had-

den , zoo wierdt nochtans de wetti-

ge ftact-vervolging der koningen des

lants, een langen tijt behouden: zoo
dat de zonen den vaders in de regering

volgden : hoewel met groote onderda-

nigheit aen de krone van Portugael.

Het eilant van Ormus wiert in die tij-

den wel door eeneenigen opper-vorft

beftiert; maerhymoght niet een voet

van het eilant zetten , zonder verlof

van den Portugefen lantvooght. Wel
wiert hy by de Portugefen met grote

praght en ftaetfie gchandelt en onr-

haclt, en alsecn koning gedient ; maer

evenwel wasby hem noch akijteeni-

ge onderdanigheit , ten aenficn van de
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Portugefe krone : naerdien hy daeir

acn jaerlix cene fchatting moeft be-

talen.

Na de doet van óen koning wiert

by d'inwoonders een ander uit ko-

ninglijken bloede > met groote plegh-

tigheit, gckoren : hoewel niet zonder
bewilliging en toeftcmming van den
Portugefen lantvooght.

Deez nieuwe koning was gedwon-
gen, den eet van getrouwheit en ge-

hoorzaemheit aen den koning van

Portugael te doen : waer na de Portu-

gefe lantvooght hem, uit den naem
van 2-ijnen koning , de fccpter en
kroone aen bood , en geleide hem met
groote ftaetfie na het paleis.

D'oudekoninfren van Ormus beza- wijtftrefe;

ten ook grote wijdftrekkende landen
l^"^^^^

en fteden aen de zijde van Perfie en oude ko-

Gelukkigh Arabie : als onder andere "^'^°-^^^^

in Perfie het lant vanLar, en Mogo- ir,us.

ftan : welke laefte gemenelijk de kutte

van Perfie genoemt wort.

Het lant van Lar was door zijne

rouween moeielijke bergen, endoor
zijne fmalle doorgangen , tot groote

verfterking , en als tot een bolwerk

voor het eilant van Ormus, tegen

den Pers.

Namaels niaekte de Pers den ko-

ning van Ormus , Lar, en andere lan*

den, die hyop de vaftekuft van Perfie

JDezat,afhandigh : desgelijx namen de

Arabieren de landen, die hy op de

j

kufte van Arabie bezat, hem af

Na de Pcrfianen het lant van Lar*

dat eertijts onder eenen byzonderen

j

vorft ftonr, ingenomen hadden , wicrc

! het eilant van Ormus daer door des re

onfterker, en lagh voor den Perfifch

open.

D'oudc koningen van Ormus had-

den vooreen gewoonte, tot voorko-

ming van oproer en muitery, alle hun-

ne magen en bloetvrienden, (dieeeni-

ge voorwending en zeggen op het

koningrijk, en tot de krone hadden,}

beneffens vrouw en kinderen, inafge-

floote kafteelen te zetten : daer op zy,

met een prachtigh onthael, zeer nauw
gehouden en bewaert wierden , ter tijc

toe, de koning op een andere wijze

over hen difponeerde. Zy hadden

ook eene gewoonte, hunne naefte

magen, als broederen, en anderen van

koninglijkcn ftam , van het gezight te

JSI i bero*

Hoezy
zich v.in

hiin nik

verzeke^

den.
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beroven,om zich des te beter van hen de ftidc Ormuz , den koning van Or- Eüjnt

te verzekeren : wancblindjn weiden musendenPortugefen,doürdePerfia- Ormus

by hen, volgens 's lants gewoonte, uic ncn, onderde regecring van den Pfrfi- Pernantn

het rijk gefloten. fchen koning , Schach /^bhas , en met verovert.

Dit blinden en beroven van fTCzicht bvftant der Ër,o;eIfen, afhindidi ge-

gefchicde in dezer wijze. Zy namen maeckt: het welcke zich aldus toe-

een koper bekken uic het vuur, zoo droegh.

heet als het w,is , en hielden dat veel- Wanneer de Portugcfen deverove-
malenvoor d'oogen des genen , dien ringvande vefting^É';xöWf ("opde

zy wilden blint maken : zoo dat die, hoek van het eilant ëlueyxome geie-

zonder iet anders daer aen te doen, gen} vernomen hadden > zonden zy
hetgezight verloren. D'oogen onder- aen den Kam van Schiras, uit den
tuflchen bleven even helder en klaer, naem van den koning van Ormus en
alstcvoren. Goazi, omaenhemeenige voovfliellen

Dit blinden gcfchiede ook, zoo an- vanverdragh te doen. Voorts verzoch-

dere zeggen, met een heet en ofgloe- ten zy de vrede, met zulke fchande-

jend yzer. " lijke neerflaghtigheit , en zulke klare

De rijkdom der koningen van Or- merktekenen van vreze , dat de Per-

rijöom " niu5 was ccrcijts zeer groot:want uic de fianen (^die zich met d' overwinning
derko- tol-geldcn,die van d'uit en ingebragte der vcftirg ^^^aöwf zouden ver-

koopmanfchappen gegeven wierden
,
genocghc geliouden hebben , naerdien

hadden zy zich groote middelen en zy willen, dat te dier tijde d'Usbeek-
rijkdo Tlmen belchacrr, en aldus, door feen Zagataife Tartaren in het landt

dat middel, de palen huns rijks wijd en van Korozan g( vallen waren,} bcflo-

breet uitgebieit: naerdien zy de heer- ten , zich van die gelegent heit te die-

fchappye over vele nabygelegen eilan- nen , en in het vociibygaen en ter loop

den en rteden, op het vail lant, zoo de rijke ftad van Ormus uit te pion-

op de kufte van Arabie als in Perfie,ge- deren

legen, gevoert hebben. Die zy nader- 1 Hierom zond de Kam van Schi-

hant door onachtzaemheit en nala- ras, (^zonder zich langer op het eilant

tigheic verloren. Wantzy lieten al- van Qiieyxume op te houden) aen-

le zake van oorlogh en vrede, op de ftont.s cene groote men ighte vanlcr-
zorge van hunne overften, en bevel-

hebbers aenkomen , en lagen ten hove
in wclluilen overdaet verzopen. Wan-
neer dan de rijxraden en bevelhebbers

dit zagen, namen zy,na zy allengs gro-

te middelen en rijkdommen bekomen
hadden , het koninglijk gezagh aen

en lieten den koning met als den bleten

naem overigh. Zy hadden het bewint

over alle zaken ,
ja ook over de fchat-

kift , en bcfticrden eindelijk alles na
|

hun welgevallen en goetdunken, ar bei-

den alleenlijk om hun eigen gewin, en genftant getreden v/aren, en hunne
geit en goet by een te fchrapen. Hier

j

genaekgraven , zondervreze voor het
door wicrtde maght der koningen ver- 1 gefchutdes kafteels,künden maken,zo
mindert: en begonnen hunne kraghten ftaken zy aenftonts de 1'pa in d'aerde,

allengs te bezwijken: zoo dat zy den ' en brachten hunne affnijdingcn tot

vyant, gelijk voorhene , niet langer aen de kant van de gracht: daerzy
konden wecrftaen , noch verdrijven; lichtelijk over geraekten,dewljlzeo^-

maer wierden de koningen van Por- diep was. Voorts tallen zy het bol-

tugael in het ftuk van fchattingen on-
[

werk van S. Jakobaen , dat zy onder-

derworpen en cijnsbaer, gelijk aen- '. mijnden, en vooreen gedeclreflüop-

ftonts breder gezeit is.
j

te, en in weinigh dagen tijrs verover-

Des jaers fcflien hondcrt twee en den , met een cedcelte van dezel-

twintigh wierdt het eilandt en de , ve plaetfe : zonderde knjghs-bezet-

rados, ofberken, met ontrert vier dui-

zent mannen , zooPerllanei" als Ara-

bieren, onder gelei van Emanknli'

bcy y Lieutenant van den Kam van
Schiras. Decz vond de ftad wel van

allede Portugefen, en vanhetmee-
ftendeel der Arabieren verlaten: maer
evenwel vol van allerleie kcopman-
fchappen, die zy niet op het kafteel

hadden willen breno;en.

Wanneer dan de Pcrflancn zagen,

darzy in de ftad, zonderde minllete-

ting

I
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en Xerafins, den Perfianen aengcbo-

den,om na VlaskateofnaGoa gezon-

den te worden.

De rampzalige koning van Ormus
bood van zijde, al het zilver, dat hy

had,om dezelve gunfte te mogen ge-

nieten : maer de Portugefen floegen

dat af, niet rcgcnftaendezy onderda-

nen van den konmg van Portugael

waren. Waeruit men zoude mogen
vermoeden , dat de Portugclen dat

werk te voren met de Perfianen hei-

melijk befteken hadden, wanneer zy
aen het eilant ^Ineixomeom vrede ge-

zonden hadden.

D'Engellcn bedongen voor den be-

ring in al dien tijt een eenigen uitval

deed.

Denderden van Bloeimaentgaven

zich de belegerden , ten getale van

vierhondert weerbare mannen, (^zon-

der de vrouwen en kinderen, dewijl

men dezch'e reeds eenige dagen te

vore na Maskare gezonden had) na

een belegh van derdehalve maent,

over.

Het kafteel wierdtop d'aenbiedin-

gen,died'Engelfea deden, overgege-

ven. Te weten, alle de menfchen m 't

leven te laten, en die in twee van hun-

ne fchepen, na Maskate te voeren.

Her welk ook ftips nagekomen wiert :

behalve dat de Perfianen fich van den
perzoon des konings van Ormus, en

vanGoazil verzekerden : die met hun
huisgezm krijghs-gevangenen bleven:

benefFens hun fchatten van gout en

peerlen , tot buit der Perfianen : die

over de twee millioenen goutsgefchat

wierden, behalve andere edele ge-

fleenten en rijkdommen der burgers

:

als ook drie hondert ftukken gefchuts.

De Perfianen verloren m het belegh

veel volks. De Portugefen, eerzy het

kafteel overgaven , vernagelden al

hetgefchut, enmaekten het onbruik-

baer.

De koning van Ormus, en andere

Arabieren, wierden aenftonts naPer-

fle vervoert, met Goazil Rata Nora-

dina. Deczlaeftc waseenonderdaen
van den koning van Spanje, en een

jong heer, wel gcmaekt van leden, ver-

ftandigh , en in de hiftorien van i'erfie

en Arabie volkomen ervaren. Hy
had in den aenvang des beleghs vijf

hondert duizent kroonen, in dukaten

Ormus.

! wezen byftantby den Pers, de helft, of

een gelijk gedeelte van den tol en an-

dere rechten.

D'oorzakc van bet verlies van de
ftad en karteel van Ormus , was d'op-

ftanding en muiterye der Portugeze
loldaten , die op het Portugeez kalkcl

van het eilant Queixome m bezettin-

gen lagen : dewelke opftonden , en

met de vyanden, tegen wil endank van

het opperhooft Riiy Freira , parle-

menteerden. Indien ook het Portu-

gees opper-hooft des kaftcels, na den
raet der krijgsbevelhebbers, de gracht,

die rufichen het kafteel en de ftad was,

met het openen van cene Huize , vol

waters had doen lopen , de Perfianen

zouden zoo lich telijk de ftad niet ver-

overt hebben.

Eer de Portugezen Indien ontdekt ByouJs

hadden , kreegen de volken van Euro- ^^^,
f
'°'

11 j)< j r I 1
'^ '^hip-

pe alle d Indilche koopwaeren, over vr,ertop

het eilant, of de ftad Ormus: want uit ^" «''-«^

Indien wierden zy te fchcep na het ei-

lant Ormus, en van daer na de ftad

Baflbra, langsden Perfifchen zeeboe-

fem, en Eufrates gevoert : welke ftad

op de byeenkomfte v^l^ den Eufrates
en Ttgris lelt. Van Baflbra werden zy
te lande met de Karavanen op kemels,

na de ft.;d Bagdad ^ op den 'Iigrü ge-

legen, gevoert.

Van Bagdad t rok liien door de woe-
ftijne van Syrië, een reize van 40. da-

gen, op Ale^^o , en van daer op de ftad

'Tri^olis m Syne, aen demiddelant-

fczee, een reize van drie dagen. Van
Trtpolis werden de koopwaren over de
middellantfe zee, na 1' urope gevoert.

Hieruit blijkt, dat Ormus eertijts een
pakhuis en fchuur der Indifche koop-
waren was. Maer federt de fchip-

vaert op Ooftindien, voorby de Kaep
van Goeder Hope , ontdekt wierdt,

is deze wegh en lantreize ten deelc

vervallenen afgekomen : hoewel ook
noch heden by wijle vele Pcrfifche en
Indilche koopwaren , en inzonderheit

Perfifche zijde , over Ormus langs

den felven wegh met de Karavane ge-
voert worden.

Het eilant en de ftad , is door zijne

gelcgentheit aen de monden van den
Perfifchen zeeboefem , en dooi zijne

twee haven<;,wonder wel tot den koop-
handel en 'chipvaerr, uitallegeweften

van'toofte, gelegen.

N 3 Na
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Na Ormiis door de Perfiancn inge-

nomen en verweeft was , wierc de

koophandel, cnftapel der Indifche

waren ,van dacr na de ftad Gamron,op
de kuftc van Perfie gelegen , overge-

A E R D I G E

braght. Want de ondergang van Or-

mus, was d'opgang van Gatnron.

Vervolgens zullen vvy hier de naby.

leggende eihnden Baharen
,
^ueixo-

fne^en Kefemhekhnjven.

Het Eilantvan

B A H A R E N.
TN den golfofzcebocfem van Perfie

•* leggen vele eilanden, die onder den

Pers (iaën : macr hec voornaemfte

van allen is het eilant van BahareriyOÏ

BaharempïBahrem.Baharen wort by

Strabo en Plmim Tilos gcnoemt. Hec

wort oak by eenigen voor het eilant

Ichara vzn'PtolomeM gehouden, ter

oorzakc van deflfelfsgelegenheir.

Het lek in de ftraet van Baffora, of

golfvan Perficjtuiïchen BoJJora^cn het

eilant van Gefur», ofOrmus , zeftigh

mylen van ieder van deze plaetfe , na-

by de kufte van Arabie, en tegenover

'

de haven van Katifa
\

Dit eilant heeft veel waters: maer

zeer flecht en brak : waer van het befte

in diepe putten van Nanyah , in het

midden des eilants is. Het befte water

naeft dit is het geen, dat men in zee in

dezer wijze vangt.

Men heeft'er zekere aederen van

klaer en zoet water, die in de zee naby

de ftad Manamap^ de diepte van drie

en een halve vadem ontfpringt n. Ze-

kere mannen gaen des uehtensjtwce of

drie musket-fcheuten van het eilant,

met vaertuigen in zee. Wanneer zy

aldaer zijn , dan duiken zy na den bo-

dem der zee toe, en vullen eenige aer-

de potten, of lere zakken, dicht toejen

komen aldus van den gront der zee

weer opduiken. Al het welk met gro-

te vacrdigheiten fnelheit toegaet

.

Men houdt , dat deze bronnen eer

tijts op het vaft lant, verre van zee,wa-

ren : maer de zee namaels dezelve be-

dekt hcbbe, na het landt door aertbe-

ving verdronken was.

Diteilant is ongemeen vruchtbaer

en frifch: heeft overvloet van vruch-

ten , inzonderhcit van dadelen. Wat
belangt de rijs ,

(bcneffens de dadelen

de gemeenftefpijze derinwoondersj

die wort aldaer van het eilant Ormus,

en voorts uit Indien gebracht.

Het is vermaert door gantfch Oo-
fte, ter oorzake van zijne rijke en ko-

ftclijke peerl-viftcherv.

De koning van Perfie trekt van dit

eilant groote inkom ften: want na het

in handen van zekeren Bardadin ver-

vallen was fna Antonts Korrca Mokrin,

die dit eilandt van den koning van
Ormus te leen bezat,} overwonnen
had, zo beloofde hy aüe jaers veertigh

duifent Serafs aen fchatnng te betalen.

Daer en boven brengt de handel der

peerlen, die op dit eilant gedaen wort,

vijfhondert duizent dukaten in gere-

de penningen op: behalve hondert
duizentjdiemen achter de hanthout,

uit vreze voor de Vizitr,oflantvoogt,

dieoverditeilant, van wegen de ko-

nirigvan Perfie, gebiet.

De koopluiden komen van alle kan-

ten na dit eilant toe , om allerlei flagh

van peerlen te koipen, en die na In*

dienen andere geweften te vervoeren:

want de befte en treftelijkfte peerlen

worden onder het eilant van Bahren^

en onder die van Gionfar of Giolfar

gevifcht: uit oorzake die veel groo-
teren ronder zijn, dan die by d'andcre

kleinder eilanden gevifcht worden,
als daer zijn d'eilanden : Latify Lafen^
Barechator^ Zezirafilhar^K_Alul, Se-

ranJ)[ïudyDaaSiEmergoccno?i^Ance~

vt, Serecboy T)elmefialmas,SirbeniaJiy

Aldane, Feftebruatich , Cherizr.orny

'Dibei , Sarla, Agiman^ Ras , Emel'
gonien , Rafa^iar , Vaoin , Rn/delchi-

mes, Sirkor kor, Kafab,Konzar y Me-
(endenderadiy Lima^ Vebe y Chorfy
Chelb , Sarar, Surt, AfeJiar,GaraJat,

Tenji , Golafy Furgattle , Sam , Game.
da , Bachay cnjadi. Want men vind

opalledezeplaetfenpeerlenrmaerdie

zijn langwerpigh en bultigh. Men vind

evenwel ook onder Maikatey drie of

vier
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vier en dertigh mylen van hec eilant Perfiejgcdacn. Macr deze lactfle vif-

OrmuZjZeerfchüonepecrlen
De peerl-viflthery van Baharenhe-

gintby wijlein Zomer-maent:maerge-
menehjk in Hooimaent, en duurt die

gantfche maenc , en de gantfche

Oogftmaenr.

Ontrent twee hondert barken ma-
ken zamen cengezelfchap uit, waer

van hondert van liet eilant Baharen,

vijftighvan 'Pil/ari en vijftigh van

A'/^f/)' komen.
De vaertuigen gaen gewonelijk on-

der Katar, eene haven van Arabic,

fcheryen zijn klein : hoewel \ angrooc

belang voor de gene, die dezelve on-

dernemen.

N a gelang d'ocflers gevangen wor-
den, zoo worden die gcopenr : en acn-

ftonts komen de peerlen d^er uit. Men
zeit, die in Grasmacnc van den dauw
groeien: waer van deze oefters, wan-

neer zy zich boven op de vlakte des

waters verheften , eenige droppelen»

met zich t'ope[ien,ontfangen,die met-

ter f i)r hert worden, en in peerlen ver-

anderen. Indien men die voor Zcmer-
zes mijlen zuiiwaerts van Bahareu, en Herfit- maent opent, zoo vint men
vifTchen. deze peerlen week, als teer ofJoden-
De peerlen, die in deze zee gevan- lijm.

gen worden, zijn berer,zwaerder, en Dcmeefte inwoonders van ^^/^^r*"»

koftelijkcr,dan alle d'andere, hoewel zi)n Arabieren: maerde knjgs-bezet-

van gelijke groote. ting beftaeruit Perfianen.

Die van Baharen vifïchen met ee-
j

Het wort beftiert door eenen Vi-

nen fteen , die hen door zijne zwaerte zier,van wegen den koning van Perlie»

twalefcn vijftien vadem ncerwaerts Het ftont eert ijts onder het gebict des

onder water hout. konmgs van Ormus: en wiert des jacis

Men verkoopt'er de peerlen by Ka- zeftien hondert en twee door de Por-

raten,cnby Abas: waer van drie een tiigefen ingenomen. Maer wanneer

Karatdoen,cn by Matikals, ofMiti- den Sultan van Xnas voor den ko-

gals : waer van ieder tweeen veertigh ning van Perfie her Portugees kall-eel

Karaten doet.

Oe kleine peerlen worden by Miti-

kals verkocht.

Behalve deze algemccne viflcherye

v^n Katar y geduurende den tijt van

twee maenden , worden ook andere

by zondere viflcheryen , onder Nihelu,

Baharen, Julfar, Maskate, "Teude , en

RozalgaiCi in den zeeboefem van

van A'owfö/tfw had belegert maektehy

TAch meefter van het eilant Baharen.

Namaelszeide de koningvan Perfie,

dat dit eilant met den Hortugefen af-

genomen was: maer den valalen des

konings van Ormus, die zijn vafael

was: zoo dat de koning van Perfie die

eilant federt het jacr zeflien hondcrc

en twee in bcfit gehouden heeft.

Het Eilant van

QUEIXOME, o/KECHMICHE.
IJ Et é\hnt ^eixome of^eixuwe
^ * of ^ezome, en anders Kechmi-
che by de reis en lantbefchrijvers, en

by d'inwoondersdes lants Brokt ge-

noemt, lelt dicht onder hec vaftlant

van Perfie, daer het door eenen arm
der zee van gei'cheiden is , en omtrent

drie mijlen van het eilant Ormuz, en

heeft twee mijlen in den omtrek.

Men heeft er twee voorname He-

den : d'eene Arbez , en d'andere Ho-
meal genoemt : daer de koning van

OrmuSjten tijde der komfte van Albii-

kerk,een fterke krijgsbezetting inhielct

D'anderj plaerlèn zijn Lnpht , de

haven van dit eilant, de>gcIijx'Z),ïr-

b/iga , na by Lapht, C/jau, en Sirtniort

ofSermion , de befie plaetfen.

Dit eilant is zeer vruchrbaer van

koren en gerft: zonder het welk ook

niemantop het eilant Ormus zou kun-

nen vvoonen : want van dit eilant trek-

ken die van Ormus een groot gedeel-

te van voorraet voor hunnen paerden.

Op dit eilant is ook f en Ichoone wa-

ter-bron : tot wiens bcfcherraing en be*

houde-
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houdenisdcPerfianen aldaer een vef-

'

ting gehouwt hadden , uit vreze dat

de Portiigefcn, die toen noch het eilant

Ormus bezaten,zich daer meefter zou-

den mogen van maken.

Zoo mcneenige Schrijvers geloven

maghjZoudit eilant wel eer woeft en

onbewoont geworden zijn ; eensdeels,

dewijl 't voor een groot gedeelte door

zware aertbevingen verwoed was :

en ten anderen ,om de grote menigte

van adders, flangen, en allerlcie an-

dere vergiftige dieren , die aldaer hou-

den : wacr uit zulk een vergiftige en

peftige lucht wacfièmt , dat die niet

alleenlijk de menfchendoot, die al-

daer flechs een weinigh tijts hun ver-

blijf houden : maer ook de gewaden

zelfs vergiftight. Waer onder een

boom is, Baxama , oï Baxana ge-

noemr : wiens vrucht den menfch, zoo

hy die alleenlijk proeft , aenrtonts ver-

ftikt. Het welk ook deflêlfs fchaduwe

doet} indien iemant niet meer als een

vierer.deel uurs daer onder verblijft.

Daer nochtans de wortel van den zel-

ven boom in andere geweften een te-

gengiftvan allevergifren is: maer daer

ishy doodelijk: alsook deflelfs blaten

vrucht , die Rabuxit genoemt wort.

De Portugezen namen des jaers ze-

ftien hond(.rt twee en twintigh, den

Perllanen diteilantaf, en wierpen ten

Zeh'cntijdeop de hoek, na her eilant

Ormus toe, eenveftingofbiirght op.

Rontom wiert een brede en diepe

gracht gegraven , en met eencn muur
verderkt: hoewel de muur zwak, en

met aerde van achreren aengevult was.

In'tkorr, het was eene flcchte en on-

weerbare vefting-.naerdienzy met geen

gelchut verzien was, noch ook op de
muuren geen gefchut kon geplant

worden.

Binnen deze vefting waeren drie

\vaterpurten befloten: wantdePortu-

gefen hadden die vefting , uit geenan-

der inzight, terwijl opgebouwt : als

om deze waterputten te kunnen be-

fchermen , tot voordtel der Portuge-

fen van Ormus, die zich daer uit van

water verzagen. Over deze vefting,

had zeker PortUgeefch Opperhooft

,

Ruy Freirad'Andreada , hetgcbier.

Naulix hadden de Portugezen de

vefting vol bouwt,ofde Perfianen qua-

men dezelve belpringen , en belege-
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ren : hoewelzy geen gefchut daervoor

geplant hadden : dewijl zy zonder ge-

fchut die plaetfè lichtelijk in hun ge-

welt konden krijgen.

Het eilant.^d'/xöwzf wiert des felven

jaers zeftien hondert twee en twintig,

door de krijghs-troepen van den lant-

vooghtvanZ<2;4, te lande, en ter zee

doord'Engelfche fchepen, belegert.

D'overfte Rw] Freira bood den

Pers evenwel groten tegenwcer , en
deed een groote meenigbte der vyan-

den, die hem in de vefting belegert

hadden, fneuvelen. Ook zou hyde
vefting zoo lichtelijk niet hebben over-

gegeven, 't en ware d'Engelfen ge-

komen waren , en met hun gefchuc

de vefting dreighden om verre te Ichie-

ten. Dies vond de Portugees zich ge-

nootzaekt de fterktc den vyantoverte

geven j hoewel op billijke voorwacr-

den : maer wiert aen 's vyants zijde niet

nagekomen.
Doorzake van dezen oorlogh en be-

legh dezer vefting, verhalen anderen

aldus.

De koning van Perfie had het eilant

van ^teyxome voor cenige jaren , on-

trent des jaers zeftien hondert twalef,

den koning van Ormus afgenomen,
als ook het eilant Baharen, en de vef-

ting Bandel en Alogojian , op het vaft

lant, alle welke plaetfenhy niet wilde

wederom geven; maer behouden .-ge-

lijk hy by brieven den koning van
Portugael had doen verftendigen.

Hier over beval de koning van VoV'

tugal Ruy Freira by brieven,byaldien

de koning van Perfie het eilant van
ëlueyxome en Bandel niet wilde her«

ftellen, hem den oorlogh aen te doen,

en een vefting op de hoek van Q,ueyxo-

w<?tcft|chten.

Ruy Freira de Andreada,d\cinhe-

gin van Zomer-maent,des jaers zeftien

hondert en twintigh,op het eilant Or-
mus quam, deed, op bevel des konings

van Portugal, een vefting op de hoek
van het eilant Glueyxome bouwen.

Het was met ecnen muur van fteen

en kley, ofleemaerde omringt : als een

flecht gebouw van een byzonder huis:

waer op d'tingelfen, met byftant delr

Perfianen, van eene kleine en zwakke
baterye,aenftonts begonnen op te beu-

ken : dies de Portugefen de krijghs-

bezetting , zonder den ftorm af te

wagh-

©
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WagTiten,/?//)' Freyra tot overgeving

der vefting dwongen.
De Stedehouder van Schiras ^ met

Witnc Emanciilichan y was ten zeiven
tijde met vijfduizent man te Bandel,

of Gamron , gekomen : waer van hy

aenftonts een gedeelte in het belegh

der veiling vzn^eixome zond, onder

beleit van zi^en luitenant Emanku-
libey.

Ruy Freyra dan gafzich over , met
beding van vry heit voor de bezetteiin-

gen, en zelfs voor d'Arabieren, die tot

byftant gekomen , en altijdt bcftan-

digh gebleven waren , zonder de min-

fte lafhey t , geduurende het belegh , te

betoonen.

D'overfleof kapitein der Arabieren

was genaemt Emir^ (dat is vorft) Gene-

din Alikamai Zemir xj^lahomet.

De krijghsbezettingjdaer over Ruy
Freyrain deze bezetting gebood , be-

ftont in ontrent tvveehondert Portu-

gezen, en twee honderten vijftigh A-

rabieren , die de koning van Ormus
van Zulfa, op de kufte van Arabie ge-

legen, doen komen had, dacrzy zeven

jaren te vore komen woonen waren,

na hetoorlogh van Bandel. Want
voordien tijt hadden zy in het geberg-

te van Haniadi , in het lant van Mogo-

Jlan gelegen , hun verblijf gehad.

Waeromdeze Arabieren t'Ormusge-

meenelijk Hamadizas genoemt wor-

den.

Deze Arabieren bewezen voor de

Portugefen een ongemeenekloekmoe-

digheit, in het belegh van êlueyxomCy

en deden eenige uitvallen , en daer

door vele Arabieren, diein's vyandts

veltieger waren, fneuvclen.

D'üngelfen kregen de plaetfe in

handen , en beloofden den bezettelin-

gen veiligh na de ftadt MaskateiO'p de

kufte van Arabie, onder het gebietder

Portugezen gelegen, te voeren,dewi)l

zy hen niet na Ormus wilden laten

gaen : hoewel tot grooten misflagh :

Daerdicn dit getal van onnutte volken

meer was om de ongemakken des

kafteels van Ormus te vermeerderen,

als verminderen.

D'Engclfen evenwel, uit vreze van

tijt te verliezen, zonden hen in twee

Patachen te lande op het eilant Ormus,

van waer zy recht na het kaftecl toe

liepen.
[
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Eer de Portugefe bezetting vertrok,

deed de veld-overfte der rerlianen,

die met eenige Soldaten der waert ge-
trokken was, alle d'Arabiers onthoof-
den: onaengczicn d'acntugingen en
klachten, die Ruy Freyra aen d'lin-

gelfcn deed, van dat zy hun woort niet

hielden. Macr die ontfchuldighden

zich, met te zeggen, dat zy het niet

konden beletten : dewijl deze Arabie-

ren te voore onderdanen van den ko-
ning van Perfie waren geueeft. Aldus
wierden alle deze Arabieren gcdoot,

behalve vijftien oftw int igh, die d'En-
gelfe bootsgezellen verborgen had-
den.

D'Ovcrfte der Arabieren , Emir
Genedm, wiert voor de veltoverfteder

Pcrfianen gebracht, die hem door X<«-

ria/y ftedehouder van Mogoflan , zijn

fchoonzoon, meteen pook lietdoor-

fteken.

Het eilant JA REK.
T^ Rie mylen van de kuft van Ara-
^-'^ bie , ten Zuidc van het eilant Or-
mus , en ten Ooflen van her eilandc

Kechmichei leit een ander onbewoonc
klein eilant, L^r^i: geheten.

D'onzen, die van wegen d'Ooflin-
difche Compagnie te Gamron hun
verblijfnemen , hebben aldaer, dithc
byeen poel,een tuin gemaekt : alwaer
de herten en verkens , die aldaer in
grote menighte zijn, komen drinken.
Zy houden aldaer ook hoenders en

fchapen, en deze plaetfe tot hun luft en
vermaek-plaetfe.

Hier mede zal ik Gamron en het ei-

lant Orw»^,6cc. laten beruften,enmy
weder ter reize begeven.

Na ik dan weder de lading ingeno-
men , en my tot de reize vervecrdight

had
,
ging ik den tweeden van Zomer-

mermaent van Gamron t'zcil , en ver-

vorderde de reize vocrfpoedigh langs

de Malabaerle kuft, na het eilant Cey-
lon , alzoo men het gantfch lant moft
omzeilen, om aen de kuft van Koro-
mandeltezijn. En dewijl ik brieven ©es
mee had,die de Commandeur op Pun- Schriivcrs

to Gale , eene ftad van Cey Ion , moft naCey-

hebben, zoobeftelde ik die, daer ko-'o"*

mende , met een inlantfch vaertuigh

,

zonder aen lant te komen.

O Na
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Na wy orii water ingenomen had-
i

verfcheide bolwerken gefterkt.

dcn,ver(Tont men ,dac alle dcfchcpen Ecrtijts ftonden cndcr het gebiedt

te runto 'Pcdr o by een komen moften : derzelv c ftad over de dcrtigh dorpen

ahvaer de heer Ryklofvan Goens mee of vlekken.

een leger gereetlagh, om deftad Sint Ker iscenvan derijkfte zeehavens

Jhoinas /of Thowee te belegeren, daer van gantfch Indien : dewijl zy; by na in

wy mede na toegingen. 'het midden van allede voornacmfte

Wanneer het oorloghs-tuigh en al havens van diegeweften leit : endien-

het gercetfchap voor den treyn of na- ;
volgens de bequaemftcevan allen tot

flecp van 't leger ingefcheept waren

en de krijghskncchten gerect Honden

om aen boort te gacn, xoo verftont

men, dat de Portugezen Sr. Thomas
aen de Jentyvcn, of heidenen, hadden

den üoftindifchcn koophandel is.

Deze liad had onder de Portugcfcn

oenen Biflchop , die onder den Aerts-

bidchop van Goaftont: macrte vore

was zy onder het bisdom van den Bi(^

verkocht en overgelevert : wacr door
j

fchop van Koetzijn.

Ten tijde van de Portugefen was in

de ftad ec n kerk van S.Fran^oisjdie by
de Kapucijnen bezeten wiert: alsook

een kerke van S.Jan, en een van S. Ma-
ria: daerin d'onfreloovigen onderwc-

die tocht achter bleef.

Voorts ging ik na Jafenefatnam^ en

beftelde het gene ik aldacr te doen

h^d.

. De ftaJ St. Thomas leit op de hoog-

Thomas. te van ontrent twalef of dertien en zen en gedoopt wierden. Buiten de

een halve gract, Noorder breete, 16 ! ftad ftonteene kerke van St. Luce. In

Duitfche mijlen van Neg/ipatnam , de ftad hadden de Portugefen een klo-

cn anderhalve vanden ftroom Ganges ' ftervan Bermhertigheit,eneen vanSt.

en de kacp van Komonjn , en een , Lazarus : bencffrns drie anderen.

d.!ghreizc,of 5. mijlen zuidwaerts van Dejefuitcn hadden aldaer een Col-

'Paliakatte^ op de kuft van Koroman- . legie-hu s , die zich daer in groten ge-

del ,en dicht op óiQK\ oever van de zee. tale onthielden : waer inde kinderen

De ftad Sc. Thomas wierdc anders ; der Portugefen , en die van voorname
Kalamina^ en by 's iandts inwoon-

j
Malabaren, of Badagers, onderwezen

dcrs Mchafor genoemr. Maer de Por- } wierden,

tugefen hebben haer den naem van St.

Thomas gegeven, terceren van dien

Apoftel : gelijk zy noch heden door

gantfch Indien , niet alleenlijk by de

Knftenen, maer ook by d'Indhnen en

Mahonicranen alJus genoemt wort.

Mdia^nr bedier eenen pau. "Waer

mede d'inwoondcrs, dic haer dezen

Beneftens het Collegi-huis was on-

der de ftad eene parochie , dewelke
ovei" de vijfduizent Kriftenen be-

grcep;die van 't heiden- en Mahomets-
dom door de Jefuiten tot het Kriften-

dom bekeert waren.

Des jaers zefticn hondert en vier

wierden'er hondert en twintigh door

naem gaven, hebben willen te kennen I den doop tot deRoomfcheKerkebe-
geven, dat, gelijk de pacu de fchoonftc 1 keert.

van alle voi^elen gehouden wortjalzoo
|

Men ziet'er de beruchte kerke van

ook deze ilad in fchoonheitalle ande- St. Thomas. Want dic 2,011, zoo de

re ftedcn van 't Ooften overtreft.
j

Portugefen zeggen, aldaer geftorven

Eenige houden de ftad St. Thomas en begraven zijn : gelijk zy ook noch
oï Meliapor voor de gene, die by 'Pto-

\

zijn graf ten huidigcn dage in hethan-

lomem Alapura genocmt wort.

Zy lagh by ouds gantfch verwoeft

,

maer de Portugefen hebben die ^ts

gen van het geberghte, bpven de ftad

bewaren, dat inhct voorbcy zeilen kan
gezien worden , en boven meteen ka-

jaers vijftien hondcrtvijf en veertigh pelletje overbouwtis.

herbou \vt. Sedert hcefc zy zoodanigh
!

Dicht by het Collegie-huis ftaet op
toegenomen, dat zy namaels eender

j

centamelijkcnhoogen heuvel een ka-
y.,n''s,nt

fraeiftc fteden van Indien wierdt, zoo pel, daer in d'Apoftel Thomas, zoo Thomas,

in prachtigheit van gebouwen, als men 2,eidr,ge\voonelijk ter bede ging.

door de mcnighte van treff'clijke in- De Jefuiten hebben deze kapel, eens-

deels uit eerbied igheit tegen deze

plaetfe,en ten anderen, om de gods-

vrucht

woonders.

De ftad is meteen fteenen muur en
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vruchten yver der beevaerders te ver-

noegen en vergieren : want zy hebben
vergulde yzere trappen aen de plaetfe

doen maken : waer in d' Apoftel, naer

men zcid, plagh te bidden.

Het kruis, in een fleen gehouwen,
enzeeroud, naer het fchijnt , ja dat ge-

houden wordt al ten tijden der Apo-
ftelen uit den hemel neergcdaelt te

zijn , hebben zy meteen gewelf ©ver-

flagen, en den bron, uiteene fteen-

rotze fpringende, met een dak, dat op

N T- H E I Z E. tö;

vier kolommen ruft, overdekt

.

Daer en boven is deze kapel meC
andere cieraedjen verrijkt, om de
godsvrueht der genen t'ontfteken) die

dez.c plaerre komen bezoeken.

Het hout van het kerkje ofkapellet-

je wort, alscènheilighdom, in gout en

zilvert gevat en weghgevoert.

Wy voeren voorts, de kuft langs, tot

aen de ftad Nega^atnam , om aldaer

eenige pakken en koopmanfchappen
in te nemen.

Negapatan, ^Negapatnam.
^r Egapatan of Negapatnam , is

|

-*-^ een koppel woort, en zoo veel

^czt\dtd\s Siange-Jladt : want Naga\
lieeft in de Malabaerfe tale de beteke-

nis van eene flang ; en Tatnam of
Patan,hcó\Qt eenc ftad. Men zcidt

deze ftad alhierom alzoo zou genaemt
zijn, dewijl in dien oort,enrontom de

ftad, vele vergiftige flangen houden,
die de Portuj^efen Cohras CapeHos ,

dat is, Hooft-Jlangeny noemen.
j

Deze ftad leid op de hooghte van

negen graden en drie vierde dcelen,

en met hare kaep of uithoek ontrent

elf graden , Noorder breete, voorby
de klippen van Romanankir y by na

recht tegen over het eilant van Manar,
|

en tegen over 'Tripnlikorini drie mylcn
van de ftad Tranguabavy en ontrent ne-

gen en dertigh mylen van de kaep van
Komorijnydzexda kuft van Bunagarcn
Koromanddhtpmytnopdeztc-ku^.
De ftad Negapatnam ftont eertijts

onder de Portugefcn , hare ftichters,

die aldaer ook een fraei kafteel beza-

ten, Ragiu gcnoemt, dat zy doen bou-
wen hadden, uit vreze van door den
Naik oïNeyk , de heer des lants, over-

vallen te worden.

Men had'er toen vele kerken, en in-

zonderheit een klooftcr der geeftelij-

kcn van dorde van Franciskus , die

door d'edelen en andere rijke burgers

onderhouden wierden.

Noch heden zijn'cr fraeie kerken,

engrootcoude gebouwen en huizen,

met kamers, zalen, vertrekken en gal-

deryen , na de Portugefe wijze ge-

bouwt.

Onder het huis derjefuiten ftont de

kerke van Tranguabar.

De ftad is heden tamelijk fterk ctt

met weerbare punten, enrontommet
water-grachten gcfterkt. Ook is zy na

hare grote tamelijk bevolkt : hoewel
de meefte inwoonders bruin van kleur o

zijn,alsMcfty9enen Kaftycen. Mcfty»

§cn zijn de genen, die van Portugefe
vaders en z-warre moeders getceltzijn:

maer Kaftygeujin tcgendcel,van zwar-
te vadersenporrugeie moeders.

Men heeft'er ook Benjanen en
Moren, ofMahomeranen, die onder
alled'inwoonders den grootflen han-

del drijven.

Des jaers zeftien hondert acht en Neer-

vijftigh, den drie en twintighften van ^^Xo^lt.

Hooimaent, wiertde ftadt A'egapat-^^-e^'i'g^i

nam met verdragh by d'onzen ver- p"tS'ö
overt: 't welk rich,voU:cns de gehoude verovcre,

dagh-aentckeninge, aldus toedrocgh.

)an van der Laen, als opper-bcvel-

hebber der Nederlantfche krijghs-
' macht, trok op Vrydagh, den negen-
tienden van Zomermaent Aqs zclven

I

jaers, van de ftadt Jafenepatan , op
het eilant Ceylon gelegen, onder ge-

leidevanden Heer Rijklofvan Goens,
Admiraelveltoverfte, tot ontrent een

kanon-fcheut buiten de ftad, en ver-

vorderde zijne reize na Puuto da

i

y^^ra, daer hy ontrent desavonts ten

anker liep, en vand alle de kleine jach-

! ten en vaertuigen , als Workoni, de
I Morgenfter, Manaer,de Waccrpa;-.,

Narfapour, 't galjoot Am ftcrdam, en
de floep Japara, tot de tocht vervaer*

dight : behalve het jaghr de Duif, dat,

by gebrek van wacer , aen den grondt
vervallen was : desgelijx was her jaght

Workum aldaer gebleven, door het

fpillcn van drie ankers.

O 2 De
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De vloot wierdt acnftonts met zoo tigderijvoorzien met volkomen maght

vele bcefterij en andere ververfchinge en gezagh,om re verdragen,aen boort

voorzien, als men kon bekomen. j
van den Opper-bevcihebber van der

Dentwintigftenquamendcjaghren Laen verzocht. Dit namen zyaen des

tcrGocSjdeüuif, en VVorkum voor volgenden uchtens vroeg re doen: en

Vunto da 'Pedra, mee ten anker: en verzochten derhalven de floep weder
wierden des anderen d^ghs alle de mochte komen, omdegemaghtigh-
Soldaten uit de vaertuigen overge- denaf te halen : uit oorzake zy gene

fchcept , die op 'tjaght Workum wa-
j

vaertuigen (alzoo de Jentiven mee-

ren belcheidcn. Voort deed de Fif- fter van de mondt der rcviere warenJ
kael Lukas van der Duflen de monde- konden uitbrengen,

ring: en beftont het krijghsvolk, m Den drie en twintighften dan des

ontrent j-oo. man,verdeilt inelf ven- uchrens voer Verdufl'en met de floep

dcls: bchilve het bootsvolk. ' en vrede-vlagge weer na lant,* benef-

Allendcn fchippcrSjby vandcrLaen fenstwee vcndrighs , en bracht met

aen boort gckomen,dcca hy voorhou- zich van lant aen boort Mannd Kar-

den, wat hen te doen ftont, en waerna valho^ fefuit» Louis de^luintal Tar-

zyzichteregulcren hadden. Hy beval JireyT>!ego Berifero, hopmannen: en

henook byzondcrhjken, wanner zy i^ntonio d' Almeyde y luitenant , met

voor do ftad Megapatan zouden ge- geloofnis-brieven en volmaght van

komen zijn, en van't jachtterGoes het Portugeefch Opperhooft en zij-

een witte vlagge zagen waeien, zy nen raet, om de ftad Negapatan op
echter de Prini'e vlaggen zouden b'ij- eerelijke en redelijke voorwaerde aen

ven laten waeien. De komfte voor deNederlantfcheOoftindiicheMaat-

yww/ö ^^^/ ^<?<^; , en wat zich zedert fchappy over te leveren,

het vertrek van Jafenepatanh^d toe- ' De voorwaerdcn , die zy zelfs ont-

gedragen, verwittigde van der Laen by wierpen, waren deze:

brieve van den een en twintighften aen Dat hen een kerk ingeruimt, en gee-

dcn veltovcrfte Rijklof van Goens, ftelijke perzoonen, tot bediening van

Ten 2,elven dage ging de vloot on- die, te verbhjven zoude toegeftaen

der zeil , en quam des morgens , den worden.

twee en twintighften, ter recde voor Dat den inwoonders vryzou ftaen

de ftad Negapatan: alwaer zy de jagh- naer Bengale te mogen vertrekken,

ten l^ipelen en Narfepour vond leg- Dat de goederen,den armen behoo-

gen, en een Deen fche floep. rende, by henluiden zouden mogen
Voorts liet van der Laen de witte mede genomen worden,

vlaghvan'tjaght ter Goes waeien, en Eindelijk overquam men de ftad

zond den Fiskael Lukas vanderDudèn, Negapatan op deze volgende punten

en drie bevelhebbers en eenen tolk, over te leveren.

d'ó'nzen met een floepen ccnvrede-vlagh , be- Uit den naem en van wegen zijne

^PSf^eiit netfens brieven van geloofnis, aen het Majefteic van Portugael op den vier

Portugeefch opperhooft der ftad Ne- entwintighften van Hooimaent, des

gapatariy Ka/par Alfonfo de Karvalloy Woensdaghs, in de macht van de Ne-
en zijne raet,acnlant,om dezelve ftad, derlantfcheOoftmdifche Maetfchap-

inden name der Nederlantfche Ooft- pyede ftad Negapatan^ met zijne on-

indifche Mactfchappye, onder rede- derhoorigegebiet en gerechtigheden,

lijke en gunftigc voorwaerden,op te neflx:ns al het gcfchut, krijghstuigh,

eiflxhen. en wapenen , die tot befcherming der

Des middaghs quam de Fiskael ftad gedient en gehoort hebben, over

wedervan lant aen boort, met verflag, te leveren: alsookalledefleutelendec

hoe het opperhooft en fijne raet nie- huizen en kamers, ofde plaetfen,daer

mant anders als zijnen perzoon enden dezelve zouden mogen opgefloten

tolk had willen binnen laten komen :
|

leggen.

doch hy was zeer minnelijk ontfan- Dienvolgens aenftonts zoo veel ge-

gen, en hem in rade gehoor verleent, wapende perzoonen van de Maet-

Hy had met alle bedenkelijke beweeg- fchappyein te laten , als men gelieven,

reden de ftad opgeeifchr, engemagh- en by het Portugeefch opperhooft ver-
^ ftaen

Pomiqefe
gcmagh-
t^ghden

komen
aen boort

om de
ftad over

te leveren

Dieby

wurc.

Gact

over.

Pnnten

dcsvcr-

dra"hs.
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ftaen zal worden , tot verzekering der

Maetfchappy te behoren'. Van gelijken

alle de goederen en koopmanfchap-

pen ,die tot de heerlijkheden derkroo-

nc van Portugael bchooren , over te le-

veren.

De Portugeelchc krijghsbe?etting,

indeftad leggende, zal met flaende

trommel, brandende lonten, kogels in

de mont, zoo verre mogen trekken,tot

de plaets, haer by den opperbevelheb-

ber van der Laen aen te wij zen , en al-

daer voor de ftandaertder Maetfchap-

py ontwapent worden. Behoudens
dat de hopmannen en andere bevel-

hebbers , tot vencrighs toe , zullen be-

houden hun zijd-gewcer, en daer mee
vertrekken.

Alle ingezetenen , zoo geeftelijke

als wereltlijke jgetroudeen ongetruu-

deperzoonen,zullen vrycn onverhin-

dert blijven ritten,en bezitten alle h u n-

ne goederen, uitgezeit wapenen, zoo

wel huizen, als gout , zilver, koop-

manfchappen, flaven en flavinnen, tot

denlaetftenvanHerfft-of Wijnmaént

des zelven jaers: als wanneer dezelve

met bequame fchepen van de Maet-

fchappye zullen verzien , en daer

mede , tot kofte der Maetfchappye,

naGoa,ofbenoorden van daer, ver-

voert worden.

A Isdan zullen de geeftelijke 'm vrye

eigendom vermogen m.et zich te ne-

men en vervoeren alle de kerk-^icraed-

jen, kcrken-gewaet, en al ^t geen tot

den kerken- dicnft behoort, uitgezeit

de klokken : desgelijxa'.lc d'onroeren-

de goederen, die hen toebehoren.

Van gelijken zullen de wcreltlijke,

zoldaten en vreemde koopluiden, nie-

mantuitgezondert, met zich mogen
nemen en vervoeren alle hunne onroe-

rende goederen , geit , gout , zilver,

kleinoodjen, flaven, flavinnen, niets

uitgezondert , zelf hun koopman-

fchappen, mits die fijne Majefteit van

Portugael niet tocbchoorende.

Den blanken Portugefcn, ten dage

van hun vertrek uit de ftad , zalmen

hun zijdgewecr herftellen , om met
zich te vervoeren.

Het opperhooft Ka/par Alfonjo de

Karvalho-witn vergunt met zijn ge-

heel gezin , in plactfe van na Goa, te

vertrekken ter plaetfe , daer het hem
gelieven zou.
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Hierop trokken den vier en twin-

tighften op den middagh zeven ben-

den Neerlanders,en een Bandaneefch,

nevens den Modlier van Negombo,
en zijn onderhoorige Laskar^ns , ter

ftad in,oni allepoorten teverficn.Men
liet de Portugezen,van de bolwerkenj
met vollen geweer, ieder na zijn huis

tengaea.

Men deed ook een ftreng gebod
uitgaen , geen overlaft acn d'ingezete-

nen te doen : 't zy met roven of wcgh-
nemen van eenige goederen, op pene
van de koorde.

D'opperbevel hebber van der Laen „
vervocghde zich in perzoon ook der- Laen

waert : en wierden hem door het Por. j°n^',"

tugeefch Opperhooft , dat ziekelijk

was, enaendepoortehem quam vcr-

wellekomen , de fleutelen der ftadts-

poortcn overgeleverr.

Voorts bezichtighde van der Laen
de bolwerken , ftcide op alles noodige
envereffchteorde, enbclafteden fte-

delingen des namiddaghs ten vier uu- Ste'top

ren te verfchijnen voor het konings- orde.

ofrechthuis , om aldaer, in gevolge
van het verdragh, de wapenen neer te

leggen, en ontwapent te worden: ge-

lijk ook gefchiede.

De gewapenden beflonden in drie

hondert zes en zeventigh koppen,ver-
deelt in zeventien benden, zoo blan-

ken, Mefticen als Toepaflxrn , zonder
onder hen lemant was, die des konings
belooning genoot : maer waren alle

burgers en inwoonders.

Het gefthut, in de ftad bevonden,
beftontin acht en twintigh metaleen
drie en vijftigh yzere ftukken , zoo
grote als kleine, inachtduizent pont
pont buflièkruit , ront fchcrp, en ander

'

oorloghs-tui^h, na gelang ; achtien

klokken, tien grore en acht kleine.

Ter zeiver tij t, als d onzen daer voor
quamen, \Jien Negapatam door den
Kapado Nagape van wegen den Neyk,
de heer des Iants,belegerten befchoré.

Wanneer nu de ftad by d'onzen
verovert was, deed dets Kapado ver-

zoeken binnen te komen, om wegen
den onverwachten overgang der ftad

tefpreken. Ditftondmcnhemtoe:eii
Hybraghtopfijn verfchijnen vele hi-

ftorien en onfatfoenelijke redenen van
klein belang by. Dan het voornaem-
ftc was , dat de ftad en de Portugefen

O 3 den
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den Ncyk datelijk zouden overgele-

verc worden , ofd ie zonder des N ey ks

verlof niet vertrekken, om aen de zel-

ven fijn voorwending te verhalcn,over

eenigc achterftalligc betaling : want

zonder Sezelv'c zou de Neyk niet kun-

nen werden vergenoeght. Dit flocgh

van der Lacn met alle beleeftheit af,

en betuighde groote genegcnijieit te

hebben, om met den Nekken zijne

onderzaten in alle vrientfchap te leven

en handelen : maer niet te kannen

verftaen, zoo wel in gevolge van het

Kriftelijk geloof , als gemaekt ver-

dragh , rot dit zijn verzo;.k.

tn alzoodeuure van ontwapent te

worden, verfcheencn , en de bezetting

al aen het trekken was, noodighde

vander Laen den felven Kapado^om te

betuigen alle vricndfchap, tot aenzien

der zelve : het welk hy met eenige

aengenaemheit aennam en bywoonde
D'ingezetenen baden en fmeekten

zeer, om na Bengala, in plaets-van na

Goa, vervoert te worden : waer toe

Verlaen ,om van hen ontfl agen te zijn,

beloofde, in hunne gunfte, aen den

veltoverfle en Admirael van Goens te

zullen fchrLjven.

Den Vijfen twintigften deed van der

Laen by trommelfl igh, op pene van te

verliezende krachtc van het gemaekt

verdragh, uitroepen : Datieder,zon-

der aenzien van perzoon, zijn geweer

op her ftadthuis zou leveren. Ditge-

fchiede des anderen daeghs,en was men

byna den gantfchen dagh daer mede
bezigh.

Midlerwijle bleef het volk van den

Neyk in hun belegering volherden: dat

fchaersheit van levensmiddelen onder

d'onzen veroorzaekte. D'onzen wa-

ren te Trani^uabar, een Deenfc ftad,

zeer beducht voor grooten oproer en

aenval van den Neyk : en braghten

daghelix vele pakken kleren, als ande-

re goederen , in de veiling Danisburg

:

want men voor vaft zeide, dat fVarda-

rasje Turmal^ van de grcnfen des

• ofTan- lants van * Tansjoii\ver by zekeren Ola
jjor. of brict' van dezen Neyk op ontboden

was, om de ftad Trmguabar alle moe-
ielijkheden aen tedoen: onder voor-

geven van deze reden. Het opper,

hooft der Deenen, Esbek Andriefz.

Cdie toen ten hovewas} zou belooft

hebben drie kloeke jachten , wel bezet

A E R D I G E
j

met volk, en van alle oorloghsbehoef"

! ten verzien, geduurighlijkcn voor

[

de bhaar van Negapatan te houden:
;
't welk hy alleenelijk met een klein

j

floepje vervolght had.

Den zeven en twintighften ver-

fcheen in de ftad Negapatan de Kapa-

;

do Nug'apaydoor den Neyk uit Manie-
\goiUy afzonderlijken met een Ola of

I

briefaen den opperbevelhebber, Johan

I

van der Laen , afgevacrdight : by den

j

welkende Ncyk zich zeer misnoeghc
toonde over het innemen der ftad i/<?*

gapatan. De briefluide aldus.

T N het jaer JVelenby, den zeflienden ^^'^'^^ '*"

• dagh. Ajjy Fara Neyk zend aen den aen v/n''

Hollandfchen hofman Moor deze ztjne^^^^^^
letteren : waer by ik doe verjiendigen^

hoe de 'Portugefen uit Negapatan in

tien of fjvalefjaren tijts niets aen tny

hebben opgebracht^ en veel ten achteren

zijngeraekt. Te dien einde heb ik mijn

"jeltleger voor de ftad Negapatan doen

trekken, om dezelve te beoorlogen : ook

voorts de Had te doen flechten , en alle

de Fortugefen^ na die Vondergebraght

te hebbenyOnder mijnegehoorzaemheitj

gelijk voor dezengedaen^ blijven woo-
nen.

Vies heb ik alleenlijk UE. om hyftant

ter zee verzocht : naerdien ik met de

Maetjchappj in vrientfchap fta. Dan
nu ts myter ooren gekomenJ:ioe IJE.
met de Negapatnafe Portugefen ver-

d}agen-i ^ijf-' en zy deftad aen UE.
hebben overgelevert : V geen ons niet

wel behaeght. Ghy hehoorde , om de

vriendtfchap t'onderhouden , ons eerfl

des verwitttght te hebben : zou dan
alles wel gedaen hebben, ^erhalven
moet ghy de flad in handen van myn
volk doen overleveren. IVanneer dan
ghy eenen van uw volk tot my kondt

zenden y om met my te fpreken , ik zal
die van de Maetfchappye alle eere en

vrientfchap aendoen : ook in alles ver-

genoeging geven , om voortaen in alle

vriendtfchap te volherden. Ofander-
fints 3 anders doende, zal het niet wel
gaen. Tiochalzooghy verflandtge lui-

den zijtyzoo twijfelenwy hier niet aen^

ofzult deftad in handen van mijn volk

overleveren. Ten welken einde, om
getuigen daer uit te zien , zznde ik

mijn Kapado Nagapa.

Den
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Den 0/(2 of brief van dezen Neyk,«j Lacn,by bricve van den negen en twin-

om alle aenllooteliikheit voou te ko-
, tigbftenvanRijklot"vanGoens,debe-

men, beantwoorde van der Laen jn de- krachtiging des \ erdiaghs : t ellens or-

zen zin. dcvandePortiigefenjdiehec verzoch-

I

ten, ten gerale van hondert en vijftigh,
yyOla aen ons , door uwe Hoogheits na Bengale te verzenden, om hen des
*^gezant Nagapa^ gefchreven , heb te eerder quijt te zijn: alzoo zy den on-

brief zen ikfnet behoorlijke plecbt/gheden, door zen voor eerlt minder quaec konden
'^" '^ hetioffenvandnekarmi-jcheutenyeer- dotn.

biedelijken wel ontfangen : ook den in-
\

De zaken van den Neykriedt van
houdt en uw Hoogheyts voornemen wel Goensdoor gefchenkenen vcreeringen

begrepen.
j

te vereffenen : maerzoohy onredelijk

Van deir

Laens

Daerop weder tof antwoort dient

:

Eerfteltjk, hoe ons de 'Toritige(en de-

bleef, hem te landewaerts in wegh te

[jagen: hoewel zijnen gezanten allen

zegejieiktejiad Negapjz:aniOp ons aen-
\

goet onthael acn te doen , en te verze-

komen alhiery zonder eenig tegenweer^ keren , dat hy in weinigh dagen dacr

met zoodanigh verdragh, als tiiffchen zou zijn , om met zijne Hooghcit alle

eikanderen tsberaemt , hebben o-verge- gefchiHen effen te Hellen. Dan zoo
gelevert : dies wy ookgenooizaekt zyn, ,

hy eenige nader vyantfchap op de ffad

'Volgens krifteJijkeoprechtigheitidege-\ %doTu'ikie y niet meer daninftaetvan

tnaekte punten t'achtervolgen: dewi/l' bclcherming te blijven, en tegen zijn

wy, zonderuw Hoogheiis nadeel, onze bedrijf bygefchrifc aen te tuigen.

•uyandenydeTortugefeHywaer het zou-
\

Midierwijle bleefde Neyk noch m
de mogen wezen, ofhnnenbegaen, alle het volharden van zijn aeni^evangen

doeneiijke afbreuk trachten aen te werk, en dicht onder de ffad tot aen de
doen. derhalve hope y de vrietitfchap gracht leggen, en nani in ma^^ht en

tuffchen Uwe Hoogheit en de C^laet- ftoutheit meeren meer toe: waer uit

fchappy daerom onvermindert te zul- groote fchaersheit van levensmidde-

len blijven. Te meer y aengezien het len ontftont.

'verdrijven der Portugefen onlangs in

het landt van den N^-yk van Madure :

beneffms in andere landen en koningrij.

ken, de Maetfchappy niet qualijk afge-

nomen isgeworden:dies vertrouwenwy
vafl, deze verkregen zegen uwe Hoog-
heit mede welbehagen zaly ter oorzake

ivy hier door meergelegentheidt hebben

bekomenyom den handel der Maetfchap-

py meerder y als voorhene, in uw Hoog-

heits landt uit te breiden : waer van
Uwe Hoogheit nietyals alle voordeelen

te verwachten heeft. Ondertuffchen

hebben wy uwe Hoogheidts meeninge
,

Den eerften van Oogffmaent be- „ . ,

quam van der Laen tyding , hoe de denNcyk

velfoverfte vanden Neyk, voor de ^^"^'"'

RzdNegapatan in bezet jng leggende,

een Ola of briefvan den Neyl< aen van

Goens bekomen had: en verfcheenen

des namiddaghs drie perzonen van
buiten ten dien einde binnen de ffad,

met verflagh van het aenkomen van
den OUyCn de fchenkaedjen , meteen
te verzoeken van ordcte Ocl!en,cmdie

met alleecrbiedigheit t'ontfangcn.

Ten dezen einde zond van der Laen
datelijkcn Hopman W^afch, meteen

door twee afgezondene jaghten, door hendc Nederlantfche krijghsknech'

den Fiskaelaen dehooge Gemagbtigh- \
ten , en den Modliar van Negumbo:

deny na Jafenepatan doen bekent ma- ;
beneffens een vendel Laskarijns, bui-

ken : daer van wy alle uuren het ant- 1 ten de poorte aen dezelve, om hen alle

'woortverwachten:hetgeendaeropte-etxhie<ii^^'\t en het lollen van drie

volgen (laetywert uwe Hoogheit in al- ftukken gefchuts t'ontflingen.

lesy zoo veel moghelijky vergenoeging

gedaen.

Hieren tuffchen was Kamerapanijk
by dezen Neyk in groote ongunfte

gcraekt, door het acnraden van Nega-

^^M» te belegeren,

Den dertighften ontfingh van der

Zy bleven alle aldaer tot aen dena-
vont: als wanneer een uit het heirle-

ger in alle ftiUigheit by den Mcdiiar

vericheen, en hem in de Singileefche

tale, om van andere met verff^en te

worden, berichte: dat geen 0/^ noch

vereering vanden Neyk gekomen

niaer alles bedro^h was

:

en met anders

dien<
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diende, aIs d'onzen door dat middel

i

op het velt een ftiik weeghs buiten de

poort te lokken 5 en dan t'oveivallcn :
!

't welk, alzoo ons volk maer buiccn de '

poort bleef Oaen, hen in hun voorne-

men verhindert wicrrOp welk verflag
'

de hopman en de Modliar met hun

volk weder na de ftad keerden , zon-

der toen verder vandenNeyktehoo-
rei5of vcrflaen.

Op'fj^er zeftien Iiondcrt en zcftig

in Herfttnjaenr, had deze Ncykvan
Tanjoir^ücr de (bd weer belegert , uit

oorzake hy eenigh onbcnoegen tegen ;

d'onzen opgevat had , zonder hy door

cenige reden tot het aftrekken te be-
,

wegen was. Maer de Neerlantfe krijgs-
'

bezecrelingen vielen ter poorten uit,

en velden ontrent vier hondert man-
i

ncn ter neer, Waer door het onder-

ling gefchil bygeleit wierd.

Des volgenden jaersftontde Neyk
opnieuws tegens d'onzen op.

Hetlant rontom brengt rijft in zul-

ken ovetvloet voort, dat d'inwoon-

ders die te koop na verfcheide geweftcn

vervoeren

Men heefc'er veel licht vrouwvolk

en roffiancn.

Niet verre van de ftad ftaet cene

pagode of (leene toren, of heidenfche

tempel , Tzina gjnaemt , die haren

kruin zeer hoogh in de lucht fteekt.

Zoo men d'inwoonders gclooven

magh, zoude duivel den toren opee-

nen nacht gebouwt hebben.

Aen de Noortzyde leit eene treffe-

lijke voorllad , die met vele pagoden

of heidenfche tempels en kapellen

verrijkt is : daer in afgoden beelden

van een vervaerlijkegellaltej hoewel

flechts van klay-acrde geraaekt, te

pronk ftaen.

Dus verre van Negapatnam.

Wyvervolghden voorts onze rci-

n/paiia- ze Ha de ftaJ Faliakatte ^cn quamen
'^^"'^'

tot aen d'oude en hoge pagode 'Tyripo-

^f-;"^p(.l/'^V/r/, die binnea een fort, een weinig

Tyripo- landewaert, in ftaet, en ik, om zijn out
'' en antijks gebouw, ging bezichtigen.

Het iseenc oude heidenfche tem-

pel , wiens gevel vol kleine beeltjes

is, die met groten konftcn arbeit uit-

gehouwen zijn. Daer is een muur
rontom met eene galderye , dewelke

met grote zerken bedekt is , die op pi-

laren , ieder van een byzonder beeldt,

Tempel
Xzina.

Vertrek

van Ne-
gapatnam
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ruften : want d'een verheelt eien fprln-

gend peert, en d'ander wat anders.

Demuuren zijn van groote blauwe
ftcenen gcmaekt, die verre uit het

lande, en met groote fchranderheit

en kunfl: op malkandcren gebraght

zijn.

Ind'Indiaenfche tempels is xcldcn

meer lichts, als door de deur-fchreef

daer mgaet , en door een gat in den
gevel. Dies zy van binnen eer eene

duiftcre moortkuil, als een heiligh huis

gelijken.

Ik trad binnen in de pagode, daer in

lampen hingen te branden , en klom by
cene houte trap op , om uit het gat van
den gevel het lant t'overzicn. Boven

jj^^f^

aen 't dak zaten duizenden van groote mmighte

vliermuizen, die, wanneer zy my ee-
^^"7''"-

waer wierden , met zulken groten me-
nighte toefchotcn, om uit het gat te

geraken, dat ik gcheelen al daer onder

verwert raekte,enniet wifte ,waer ik

my bergen zou : want zy hingen op
malkanderen als by zwermen : zoo
dat ik met groote moeite uit de deur

geraekte.

Deze vliermuizen zoeken deze
donkere fchuilhoekcn en gaten, om
dat zy de heldere ftralen van de zon
niet kunnen verdragen.

Na wy gereet waren, gingen wy we-

der t'zeil langs de kuft, die vlak en zan-

digh IS, en quamen den v ijftienden van

Zomermaentop PaUakatte, daer wy ^
al ons gout en zilver, dat wy inPerfien Paiiakat-

hadden ingenomen , loften , en aen '<="•

hetopperhooftLaurens Pit, volgens

de befcheiden, overleverden.

D'Ooftindifche Kompagnie heeft

tot Paliakatte een fterk fort ofkafteel,

genaemt Geldria , met vier bolwerken Kaftccl

van gehouwen fteenen opgemctfelt, Geldria.

die zeer weerbaeren fterk zijn ;dat zy
al zedert het jaer zeftien hondert en ne-

gentien bezeten heeft, en by noodige

voorval en gclegenthcit zou geftighc

zijn.Buiten het kafteel leit een negeryc

of ftad, die na de lantzyde met een acr-

denwal gefterktis: maer wort fleght

en fober onderhouden. Doch binnen

is het redelijk dicht met hooge huizen

betimmert.

D'inwoonders zijn ten deele Hol-

landers , en ten dele Jenty ven of Hei-

denen. De laeftc erneren zich raeefl:

met het maken en verkoopcn van ka-

toenen
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toenen linnen : want het katoen, dat .

landewaerts m met groote menightc
|

waft , Rcefc aldacr groote handeling :

|

en worden daer van verfcheide foor-

ten van konftigh gefchilderde kleden

gemaekt.

113

bocfcmjSuratrajGoa, Malabara, Su-

matra, en Malakka.
Vifchiste faliakattain overvloer,

en ander Ijjftocht wort er gencegh uic

het lant gebracht.

Na wy hier onze zaken bcftelt had- yerfrek

De rijs, die aldacr te landewaerts in
j

den , vervorderden wy onze reize na vanPa-

waftjWortinovervloetimctanderegra-
)
de groote ftad C^la/ulipai7iam y om,''*'^*"*"'

nen,alleweeksaen de merkt gebraghf. I benefFcnsverfcheide koopmanfchap-
By het kaftcellooptccn revier, die pen , hout en andere ftoffen , tot op-

in den regentijt hoogh is , en een diep bouw van de veftingen , op Paliakatta

gat fchuurt : zulx men met vaertuigen
;
te brengen.

de koopwaren uit de fchepen kan aen '
' Wy lichten den twintighften van

lant brengen. Des zomers droogt dcfèl- Hooimaent het anker, en quamenmec
ve meeft uit. Dan moetmen de goede- goeden voorfpoer, den twee en twin-

ren derwaerts dragen: het welk moeie- tighften voor Mafulipatnam renan-Komtn
lijk valt. Zy heeft overvloedel ijkvifch,

\

ker. Ik voer dien zeiven dagh acn f^^'a*"-

inzonderheit herders, die des zomers
\

lant, en ftelde voorts op alles orde om 'P""^*"'

veel fterven , maer bytijts gevangen en te loflen , en onze vracht in te nemen,
dan gedroogt,werden overal vervoert,

j

Wy waren daghelix doende met het:

In Wijnmaent begint aldaer het laden van verfcheide koopmanfchap-
Noorder Moufon, en duurt tot in pen, beftaende meeft in katoene Im-
Slaght-en Wintermaentzoohert,dat nen , en voorts om bouwftofFen van
dan gene fchepen op de rede kunnen timmerhout, als anders', in te nemen,
blijven. In Loumaent verandert het .

Dit duurde tot aen den veertienden

Moufon , en wert wederom goet we-
,

van Ooghrtmaent,als wanneer wy we-
der.

. D'Inwoonders der ftad Paliakatte

dersvan zijo meeft Mefty^en en Kafty^en.
Paliakatte jviefty^en worden die kinderen ge-

noemt, welker ouders met buytenlan-

ders gctrouwt zijn : als wanneer een

Hollander een Indianin,ofeen Indiaen

een Hollantfche vrouwe trour. De kin-

deren , uit zulk een huwelijk geboren,

zijn Mefty^en. Maer de kinderen de-

zer Mcftyyen worden Kafty^en ge-

noemt. Aldus zijn aldaer verfcheide

inboorlingen , inzonderheitdie Thio-
lengenoemt worden, aen Hollandtfe

vrouwen gctroutrvan gelijken ettelijke

Hollanders met vrouwsperfoonen der

Thiolen. Waer uit veel Mefty^en en
Kaftygen voortgekomen zijn.

Aldaer woonen ook Brahman-
nen , Benjanen , Penekayers of Tho-
miften , en Joden. Onder de Benja-

nen en Joden heeft men veel rijke

koopluiden.

De ftad is rijk van koophandel . Alle

vier weken komt aldaer de Kaffila of

Karavane over lant van Agra , Gol-
konda, Suratte enKambaia, engaet

weder wegh.
Kriftenen en Moren flepen ook

derwaerts hunne koopwaren over zee

der zeilvaerdig waren, om te vertrek-
ken, en t'zeil gingen.

Ondertuflchen had ik tijt om de
ftad te bezichtigen.

De ftad Mafülïpatnam Icit aen den Befcfinj-

oevcr van de vlakke zee, en aen den^'"|'^^''

eenen arm van de groote revier Küna fui,pa^'*

geheten, weynige mijlen van Negena-^ "^"'•

patnaniy en is rontom met water om-
ringt. Zy is dicht betimmert, en worc
van allerleie volken bewoont, die al-

daer groten koophandel, inzonderheft
in katoenen linnen, indigo, diaman-
ten en andere edele gefteenten , dry-

ven : want Majulipatnam is d'eenigh-

fte handel-plaetfe des koningrijks van
Golkonda.

Aen de lantzyde,Noordweflwaerts Brugh.

van de ftad, leit een tamelijk groot
binnen-water, daer overeen brugh
van tweeduizenten vierhondert tre-

den lang geflagen is. In'tmiddenftacE
een huis,voor den gaenden en komen-
den man, om re ruften.

Deze brugh ruft op dikke palen,

daer fchalen, van ontrent twalef of
veertien voeten lang , op leggen , en is

zonder leuning.

Het is'er meeft moerafllig aen dien

kant : daer de brugh met een over hq,en

van hetRooMeirjPerfiacnfchenzee-
1
gemaekt is, ten einde men, als men

P . over
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Riviere

Kuna.

zydeiszoovol geboomte niet.

Wy vertrokken van Ma/u/ipainam, Komen

vervolg! iden onze reize, en quamen p^^,"."

den negenen twintighften wederom kaue.

voor Paliakatte ten anker.

Dcwjjl nu tot Palliakattc verfchei-

de koopmaufchappen waren, die na

Batavia moften gcbraght worden, zoo
vonden wy goet dezelve in te nemen :

daer ook date! ijk orde opgcftclt, en

met laden daghelix dapper voortge-

varen wit rt.

Wanneer wy byna vol'aden waren, schepen
~ '

"

uit het

over het water is, voort tot aen het

vafl lant kan komen.

De meefte mwoonders zijn heide-

nen en rijke koopluidcn.

De Moeren of Mahometanen, die

Perfiaenllhc Mahomerancn zijn , heb-

ben daer ook een Metzid of tempel,

die in her midden van de ftid ftaet , en

liiet witten ftwCn zeer antijks opge-

boiiwtis.

De huizen zijn alle van hout ge-

maekt,cn met pannen bedekt •. want

het is door den koning verboden, fte-

nen huizen te bouwen , uit vreze van ' quam de fluj t her Perkietjc , hier op ""j""^^^

de rede met rijd mg, dat de fchepen gezon-dat zy dezelve moghten vafl: maken

of verfterken.

De inwoonders, als heidenen, gaen

met witte katoenen rokken gckleedr,

gelijk deMooren, en met tulbanden

ophethoofc.

Zy cerea rijs voor broot , en drinken

doorgaens water.

Daer is veelerlei vifch , als ook veel

hoendcrs,eenJen, ganfen en verlèhej-

den wilt.

De Nederlanrfche Ooftindifche

Kompagnic heeft eene wooning in de

ftad: also'jkd'ÜngeUche, daer ieder

zijne vligge het afvvaeien.

De Franciskanen. die alle Portuge-

Icnzijn.heb'ien'er eenkloofter.

Aen het vall lant zietmen een dorp,

daer de gouverneur, ofoverftc der

vcroverc.

Hui- te Z wieren, hetZcepacrt, dc^'="'°'P

Beurs en Stadthuis van Amfterdam, baerfe

de Kijzende Zon, en de Waflendc '"'^ «
.

Maen , alleei.l jk ten dien einde u't hcc

Vaderlint met volk en allerlei krijghs-

tuigh afgezonden waren , om de Ma-
labaerfe kuft te helpen winnen.

Dit veroorzaekte aldaerinallc ge-

nomen befliiiten en voornemen veran-

dering: want ieder kreeghbftom zich

by deztt vloot re vervoegen. Wacr op
wy de ingcnome bding weder lieten

lofTcn, om d'oorloghs-vloot mee te

volgen : het welk met alle hacft ge-

fchiede Dies wy in 'i kort gercct wa-
ren te vertrekken.

Wy gingen dan den tienden van
Herffimaent t'zcil na Kolombo : aU

ftid,eenfraei huishcefc , in welk hy waer de vergader-plaets was aengc-

zichby wijle gaec verluftigen.

Do revier /vi4-«a komt diep uit het

landt, en fl:ort met zijnen eencn arm

ontrent vijf uuren beneden de ftad in

zee:doch 't is aldaer wat ondiep: waer-

om de reft x\z Mafulipatnam bruift,

daer hc" wat dieper is.

Over deze rivier by de ftad is gene

biugh gefl igen ; maer men vaertdaer

oi'er met vaertuigen.

De rivier Kmia is vifchrijk, en voet

vele krokodillen en andere water- of

zee-gedrochten, Zy wortzomtijts in

den regen-tijt zoo hoogh , en groot of

breet, datmen met fchutendoor en

ftelt.

Nadat wy t' zeil waren gegaen, en

tot "Punto'Tedro onze lege vaten met
drinkwater gevult , en branthout voor

de kombuis ingenomen hadden, -l-io

quamen wydcn zevenden van Wijn.
maentvoor Kolomlio tenanker,en wa-

ren voorts daghelix doende, om den
treyn van 't leger in te nemen.

De Kommandeur Ro(Jihaes ftak

mer zeven fchepen voor af,cn wy gin-

g'.'n met de rtft van cc vloot mede
c'zel, den vijfden van Slachrmitnt na

'J/^lampaie , een van de zeven zee-

dorpen op de kuft van C^UdiP e y om ^* *''"''

over de ftraten varen kan. Anders is ' daer alle t'zamen by malkar.deren te )^ M^ne-

zy des zomers droogh en ook laegh, en ; komen. p«c.

voor de ftad naulix vier voeten diep. JO''»n van der Werf Heere Symonfz.

Een halve myle ten weften van de en ik, waren over den gantfchen treyn

wal is het laegh lant. Aen d'Ooft-zyde van oorlogh geOclt , om het opzicht,

ftaeiiP.ilmitas-en Syry-boomen: daer zoo wel van om fang als van uitgift te

zich op vcrfcheide plaerfcn het ge- 'hebben.

bcrghtc achter vertoont.Acn de Weft- 1 Wanneer wy nu volkomen gerccr,en

vaa
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Van alIeSjdatrotzoodanigh werk ver-

eifchc wort, voorzjcn waien, zoo gin-

gen \vy van d:icrt'zeil jcnquaoicnden
zevenden van Wintcrmaenc met de

Komt gantlche vlout twee mijlen bezuiden

ft°d Koi deftad Ko/arjjr of Koulang een anker.

Ung Na alle de Soldaten aldaer tcrftont

Ji""jer ^^" ^^"^ gezet waren
, om deze ftad te

ftaa Ko- belegeren , verliep ondeituflchen den
"•'§ dagh met landen, en alle nootzakelijk-

hedcn af te fchepen. De fchepen had-

den ondertiifichen zoo dicht aen de
Aval , alsdoenelijk was,

Den achtften, naonsgantfchheir-

leger in flaghorde was geitel c , floegcn

\vy weer op wegh , en trokken voort.

De Zwarten hadden een h^lve uure

van de lladeene vaftigheidt opgewor-

pen, daer zy dapper op onze jaghtcn

uitfchotcn, hoewel metweinigh fcha-

den : doch maekten daer door het

ftrant zoo onvry, dat \Vy door het

bofch moften breken, om de Zwarten
vanachteren aen te vallen.

De timmerluiden maekten de pas

voorde vekftukken klaer, en hieuwen

't al onder de voet wat in den weg wai.:

en de matroüfcn maekten de pas met
fchoppenen fpaden effen.

Een weinig h in het bofch voortge-

trokken zijnde, quamen wy opeene
kleine vlakte , daer op de linke handr,

• na ftrant toe, een klein ftcene huis in

eendalftont: alwaermenftant hield,

om wat adem te fcheppen : dewijl de

matrofen veel werksgcdacn hadden,

om de {tukken door het gulle zandt,

langs het Itrant te trekken , en daer

door gantfch afgemat waren.

De vyant lagh aen de rechte zyde in

zijn voordeel , en deed een kleine

chergie op onzen voortoght, dieter-

ftont orde krecgh om daer op in te val-

len. De Zwarten ftonden een gewel-

dige chergie uit : maer namen op het

Icfl na hunne vaftigheit de wijk. On-
dertuiïchen quamen onze veltftukken

aen. Elk mackte zich gereet om te

ftormen : 't welk ook met zulken felle

woede toeging , dat de Negros hunne

vaftigheit verlieten , en met de vlucht

het zochten t'ontkomen:maer de mee-

den wierden doorfchoten. D'andere

quamen in 't vluchten om.Zy quamen
een kompagnie muskettiers van kapit.

Polman, die door het bofch gebroken

was, om de fterktevan achteren aen te

N T-R E I Z E. Hf
vallen, rfcht in den mon( loepen. Daer
wierdc dapper ter wcderzyde gevoch-
ten : en bic v en van 's vyants z. de meer
aU hondert op de pIact(edoor leggen :

belialvcn eengroot getal gequetlten.
Aen onze zyde waren met meer als

drie doodcn : maer vele gcquetften,

die voort verbonden, en na de fche-

pen gebracht
, en met goede zorge gae

geflagen wierden.

Wy vonden in deze fterkte twee
yzere Ihikken , die datchjk vernagelt,

en d'affuiten in Hukken geflagen wier-

den.

Na deze overwinning wierden de
poften overal bezet. Het volk zat,

tot fchuiling voor de hitte der zonne,
onder 't geboomte, cm zich wat te

verquikken en uit te ruften.

Na verloop van twee uuren, «van-

neer een ieder het hert wat verfterkc

en gegeten had, 'tgeenby hemover-
fchoor, flocgen wy m veile flaghorde

ten ftnjde op wegh, na de flad Kolangy
en trokken ter wederz,yde voorby heer-

lijke plantagien, methooge wallen ea
enge wegen.

De vyandt fchoot dapper van de
waterpunt: alwaer de Portugeefche

vlagh afwaeidc. Maer wanneer zy ons
zooonverzaeghtopde muuren zagen
aenrrekkcn, begonnen zy tcverflaeu-

wen, en namen de vlucht , en verlieten

deftadjdaer wy toen voort introkken,

ten ieder wiert na zijnen ftaet en ampc
gehuisvell : en de Soldaten op de pun-
ten geplaet ft. o

Des anderen daeghs bleven wy ftil

leggen, om uitte rullen. Maer elk

(naerdien wy zoo eene voorname
piaetfe, met zoo wcinigh moeite, in-

genomen hadden} wierdtdestemeer
aengemoedight,ji verlangde flechts,

om voort te trekken.

Den tienden , ócs morgen.s , wierdc

het gantfche leger buiten de watcr-

poorte gevoert,en in flaghorde geftelr.

Na dan de leeraer Baldeushet gebedt

gedaenhad, wiert iedereen door zijne

bevelhebbers aengemoedight , om
mannelijk, tot de voorflant vanvadcr-

lanten godsdienft, te vechten
: gelijk

zyookalle, ieder in zijn ampt, beloof-

den hun belf re zullen doen, en hun le-

ven voor de Compagnie te w^gen.

Daer op ging het geroep van'tvolk

aen : waer onder ook de trommels en

P i trom-
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trompetten gehoort\vierden,om voort

te trekken.

De Heer Ysbrant Goske vocrJedc

vüortoght; de Kommar.dcur Root-

hacsdeii achtcrroghc, heide twee def-

tige en ervare krijghs helden , die voor

laden , onder, dat vele het loopen ver-

gaten , en verfeheide bleven leggen.

Door di: fterk tegenweer bieden, ver-

dedighden \vy ons zoolang, en hiel-

den den vyant zoolang op, tot datwy
ontzet kregen. De vyant dit vernemen.

hene blijken van hunne dipperheit te j

de, verliet ons, en liet ons het veld be-

water en te lande gegeven ludden. |
houden. Ter wederzijde bleven ver-

D'Admiracl, de Heer Rijklof van ;
fchcide dooden , en wierden vele ge-

Goens, vojrde de batailje of middel- quctft.

toght. Wy waren ondertufichen tot aen de

Wy namen verfeheide veltftukken jriviere doorgedrongen, en meefter van

lïiec, om ons daer van te dienen. 't velt , en 's vyandts meeftc vaftigheit

Hier moOen wy weder door wegen ',

geworden.

trekken,daernaulix vier mannen kon-
j

Wybequamen hier twee metale, en

den doordringen : alwaer de vyant in
j

twalef yzere fl ukken, en zeven ofachc

een fort verfdiar.ft high. Daer op trok-
1

yzcre baiïcn.

ken cenigc kompanicn na de rechte, en

andere na delinkehanr. Ve matroofen

braghtcn ftorm-gerectfchap acn : en

vielen'cr zoodanigh op aen , dat wy 't

't zelve, na weinightcgenflant, ver-

overden.

Wy vonden !iicr maer twee yzere

(lukken , noch geladen , die de vyan-

den niet eens geloft hadden. Zoo on-

Voorts namen wy het koninglijk

hof met een in in, zonder grooten te-

genkant. Zoo groot was de veibaeft-

heit

!

Wy vonden in eene pagode, naeft

het koninglijk huis, genaemt Matta
dd Reyne, eene kift met boflèkruit,

daer debranr in geftoken wiedrt : waer
door dit oudeen antijkfe gebouw ,daC

voorziens waren wy hen by gekomen! i

met geel koper gedekt was, in een oo

Buiten wiert aen wederzydedapper
j

genblik door de vlam vernielt wierdt.

gefchcrmiitfcert. Doch de vyant ver-

trok zich allengs, en nam eindelijk ge-

heel de wijk na het hof van hare ko

en inde lucht vloogh. Alles wiert om
verre gerukt en onder de voet gehaelt.

Ons krijghsheir verfpreidc zich

ningin : ahvacr hy weder ftant hield :
{

voorts na de rechteen linke hant , om
hoewel niet lang; wantdefchrik was'er

\

alles te verbranden,wat branden wilde.

nu al in: dies hy met alle maghtvluch- 1
Aenftonts zagh men hetgantfchbofch

te , en wy deplaetfe in bezitting na- volvuurs,vlamen rook. De hamboes-

men , en a! het geen plondcrden , dat- ;
rieten kraekten,en branden als zwavel.

'crtekriigcn was. Een aengenaem gezight voor ons.

Devyanden hadden onzen achter- maer ellcndigh voor onze vyanden,

troep op verfeheide plactfen dapper die het alles verloren , en de vlucht

aengetal:: uit oorzake men met het ;

over de rivierenamen: alwaer zy aen,

grof gefchut coor de nieuwe wegen d'andere zyde van den oever bleven

zoo "iezwint niet voort kon trekken ftaen , en zagen in een oo:renblikver-

als men wel wilde. Wjer door men brant , het geen zy in zoo vele jaren

zoodanigh verlet wiert , dat ik met de hadden opgebouwt. Mijn Ncef,Joan
veltrtukken , (^daer ik toen het opzicht '• Pikkart , toenmaels kapiteyn luitc-

overhad,} mofl lül ftaen,om het ge- nant, met Willem van Teylingcn,wa-

fchut in re waghtcn:want men kon,wat ren met eenige floepen en volk de ri-

mocite de matroozen ook deden , met
|

vicre Ay wijk opgevarcn,om de vluch-

het gefchut, daer aen ieder meer als telingen aen de rivier waer te nemen en
derfigh mannen trokken , zoo ras niet onderfcheppen. Maer de vyant, hen
volgen , als de voortroep voorttrok , vernemende, floegh een andere wegh
die zoo geweldigh doordrong. Der- :

m, om te vluchten. Wel zagen zy
halve was dit den vyant tot zijn voor- '

hen met heele troepen doorderiviere
deel,die met wcede, als dul door den waden; maerkoften daerniet by ko-
Amfion geworden, ons fel op de zyde men: en dienvolgens niet uitrechten
acnviel Doch ikrrofT'er zoo gewei Pikkart voornoemt liet zich met zijn

digh met het gefchut , niet fchioot ge- i kompagnie aen lant zctten,en deed in

de
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Stad

Koulang
afgefnedé

Wreet
voorne-

men det

Nayros.

Brant in

het fchip

Zeepaert.

Onze
vloot

trekt ter

verove-

ring der

ftadKrin'

ginoot.

de veertigh huizen in branc fteken.

Waer door \vy o\ eral de fchrik zooda-
nigh inden vyandt braghtcn, dat zy

metgroote verbaeftheic vluchten.

Naditallesverrechcvvas, trokken

wy met gemak wederom afby d'eerfte !

pagode : alwaer het gantlch leger
|

zichneerfloegh, omwatuitte ruften.
|

Een ieder opende zijnknapzak, en I

fchafiCjwathy hadde. OndertufTchen
\

braghten de matrofen de veroverde

ftukkeninhetbofch.
j

Den zelven avont quamen wy
nochzeeghafrigh, ais overwinnaers,

in deftadKoulang.
Den twalefden wierden al de tim-

merluiden aen lant geroepen , om alle

de boomen aen de llads muuren af re

houwen. Voorts wierdt orde geftelr,

om de ftad een groot ftuk afte fnijden,

en kleinder te maken , en de muuren
te floopen : daer wy daghelix meê
doende waren.

Midlerwij'e zonden d'inwoonders

gezanten, en verzochten vrede. "Wy
Verftonden toen , dat op onze aen-

komfte,niet meer als dertighgeboore

Portugefcn inde ftadgeweeft waren,

die de vlucht na hunnen overften na-

'

men.
'

De Nayros hadden onze komfte

al vijftien dagen verwaght, en waren
meer als acht duizentfterk. Zy had-'

den befloren alle Hollanders doot te

flaen, uitgenomeneenigen , die zy op
hunne roeyfchepen wilden behouden.

Maer het viel heel anders uit. Wy wa-
ren mfdlerwijlc alle daegs doende met
breken en om verre rukken.

j

Onder het afhalen van eenighge-j

reetfchap uit het fchip't Zeepaerc , om

!

aen lant te gebruiken , raekte de brant

in het fchip : doordien de kombuys
niet wel voorzien was. 1

Het fchip liep groot gevaer van

gantfch verlooren te worden : alzoo

het reeds inden lichten brandt ftont:

doch wiert door de goede orde en gro-

ten yver van hec volk noch behou-

den. I

OndertulTchen wierdt goet gevon-

den,om, opdeze overwinning, voort

onze voorgenome aenflagcn te vervol-

gen , en de rtadt Kranganoor aen te

;

• taften. i

De Heer Kommandcur Roothaes'

ging dan ten dien einde met acht fche-
j

pen, wel bemant met krijghsvolk,

vooraf, omderiviere te bezetten.

Den negentienden voer ik sen boort,

om de kommiflaris Jakob Borchorft

tefpreken : maer daer ontftont zulk
een geweldigh onweer, dat ik met
groote moeite en gevaer weer aen lant

quam. De wint quam eerft over lant,

met geweldige regen ; maer ftoegh

daer na geheel om. A! het dak waeide
van onze huizing inde lucht : en de
boomen uit de aerde.

Door hetomloopen van de wint la-

gen onze fchepen , wel ren getale van
dertigh fterk, zoo klein als groot,dacr

toen onze gantfche maght in beftonr,

in groot gevaer van fchipbrcuk te lij-

den.

Des morgens lagh het R aethuis, dat
veel water ingekregen had , dicht aen
den wal , tuftchen de klippen : alwaer
het zijn roer verloor. Het deed zeyn
van in noot te zijn } maer niemant kon
hethelpen,alsGod, De menfchelijke
hulp was uit.

Het fchip d'Achilles ging daer na
mee deur, fpoelde van zijn anker, en
quam dwers in de klippen dr;jven.

Doch het kreegh zijn plecht-anker

uit: zoo dat het een weinigh boven
het Raethuisafdraeide.

Het fchip d'Erafmus raekte mede
drifrigh, en lagh by een rifin groot pc-
rijkel. Verfcheide kleine vaerruigen

vergingen ,en wierden aen ilarfen ge-
fl'fgen , en andere waren heel fcbade-
loos geworden.

Des middaghs v/as het Raethuis ge-
weldigh in noot , en ftiet verfcheide

malen op de klippen, en quam daer
door zijn roer re verliezen. Het gaf
fchoot op fchoot , dat het in noot was :

maer het was onmoghelijk hem by-

ftanttedoen. Dit duurde den gant-

fchen dagh en nacht : zoo dat des

nachts noch gcfchooten wierd.

Des morgens bedacrde, door Gods
genade, het weer wat : hoewel de zee
noch geweldigh hol ging. Dies qua-
men wy hun nu metvolk en vaertuigen

te hulp, die werp-ankcrs uitkregen,

om het fchip af te winden : waer door
beidede fchepen ge Uikktgh afgcraik-

ten, en den twee en twintigliften wat
zeewaerts ingingen,om van degcvaer-

lijke klippen af te raken.

Wy herftcldcn en kalefaterden de

P 3 de
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de kleine vacrtiiigen, die overgcble-

j
dicht acn de wal, dat wy vreesden

of hec ceni^h onheil zou mosen we-
dervaren. Dies zonden wy een vaer-

tuigh , met twinrigh Soldaten , na het

jaght toe, om het t'ontzetcen of het

noot was.

Den eerften van Loumaenr,dcs jaers

zeftien hondert tweeen tzeftigh , had-

ven waren. Aldus ging deze (lorm

over: hoewel niet zonder grorefcha-

deaen'tkrijghscuigh.datinde kleine

vaei tuigen was, te lijden : doch alle de

grote fchepen wierden behouden.

Den vierentwinrighllen wierthet

garnifocn of kri jglisbezetting , dat in

15'onzcn

trekken

oitiKran-

ganoor
te vero-

veren.

de veroverde ftad Kolung tot bezet- 1
den wy des morgens met den dageraec

ting bleef, en in zes hondert en drie en

zclligh koppen, zoo foldatcn als ma-

trofen,beftonr, van alles voorzien.

de ftad Koetzijn ontrent een myle van
ons , en raekten zoo dicht aen de wal,

dat wy de waght hoorden. W^y zagen

Daerover wiert het bevel aen kapi- 1 vijf Ichepen leggen , die hunne ftea

teinKoxendcn onder-koopmanjur- gen gelchctcn hadden. Het voorfte

Hcndrix diegen ticnürix vv illing
,
gegeven

,

alles zouden waernemen , terwijl ik

medem de belegering van Kranganor.

moft gacn.

Tcgensden avont vertrok de Heer
vanGoens, met hecfchipde Noote-

boom en Vüclant, na Kranganoor.

De KommandcLir Gotske zou met

de reft volgen. Voorts deden wy ons

ben:,om'trchiphetRaethuis te her-

ftellen.

Den vijf en twintighften was het

roer van het Kaethuis weder vaerdigh.

Maer ik bleef acn landt met de Heer

Gotske, ter rijt toe hetboskruit, dat

inhetRaethuisen andere fchepen nat

geworden was, wederom aen lant ge-

drooght was.

Wy verllonden,datdeNayros van

de Portugcfen geltontfangen hadden,

om tegen d'onzen te vechten. Wel
hadden die het geit aengenomen-.maer

gingen deur , als het daer op aen quam,

en lieten de Portugefen alleen m de

ftadt Koulatig : dies zy des namid-

daghs, wanneer wy gelant waren , ook

deurgingen : als verhaeltis.

Den negen en twintighften gingen

wymet het fchipde Beurs t'zeil , om
de vlootte volgen.

De Malabaren zonden eenen ex-

preflen en begeerden , dat wy tot des

anderen daeghs zouden blijven : het

welk wy zelts aflloegen , om ons met

zaken, die daer na wel konden gedaen

worden, niet op te houden

fchip liec de Engelfche vlagh vvaeien.

Wy quamen noch, met goeden
voortgang, dien middagh op de ree

voor de riviere Falliport , en voeren

des anderen daeghs , met alle de vaer-

tuigen vol volks , en met een boot met Lnndea

kruit en loot, en twee velcftukjes,recht *"" ''°"'''

op het lant aen.

De vyant deed verfcheide fchooten

met kanon uit de ftadt A^r^^w'^^^^ööri

doch zonder eenigc fchade.

Wy hadden ons in drie quartiercn

ofoorden neergeOagen , om alles da
te berer te bezetten. Des volgenden
daeghs kregen wy tweelaften njs , en
tweemefale ftukkcn, en daer na alle

onze freyn en behoeftigheden,en hiel-

den de ftad aen de lantzyde,en ook aen
rivier-zyde zoodanigh bezet, dat'er

niemantinnoch uitmoght. Wyftel-
den ons met alle maght aen 't graven,

en braghten in 't kort onze loopgraven
zeer dicht onder de ftad, en drongen
met gewelt aen om de ftad te naderen :

het welk de vyandt met Ichieten uic

musketten en grove ftukken trachre te

beletten: daer zy vaerdigh mee wiften

om te gaen , met fneuvelen van ver-

fcheide van d'onzen.

Onder andere wiert zekeren foldaet Wonder-

de gantfche fchoudcr met den arm
''llftfurc

weghgcfchotcn , die evenwel , op be- v.in een

vel van den Heer van Gocns, door den
'°'''^"*

wondmeefter verbonden wierf, die tot

myzeide: T)eiJi)ijlhy toch moet fter~

ven , zal ik hem iet ingeven^ om dege^

Des volgenden daeghs waren ^f^' voeltjkheidt zijner pijne'u;at'i:;egh te

voor KalkoulaTig. Het opperhoofcj wwf». Als hy in mijne tegen woordig-

•quam aen ons boort met ccn'i^t ver- heit op diergelijkeope wonde een plet

verfching, diewyaennamen. fterleide, vraeghde ik den foldaet,/?*??

Den een en dcrtighftcn gingen wy /^^^/x'ö^r.Hyantwoordemctecnftatig

langs den wal tzeil,en lieren het anker gelaet : Alwel, tk bevoel my niet qna-

valten.Een vanonfejaghtenraektcfoo Ujk, Macrdcez rampzalige men fch,

die
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die een recht krijghsmans hert (cheen 1 ge wijle. D onzen drongen evenwel
in 't lijf te hebben , overleed naeenige ,

zoo hart op denvyant acn,dathycin- ^^^ .

weinige uuren.

Na wy ontrent veertien dagen dicht

onderdelladin onze loopgraven gele-

gen hadden , en verfchcide fchermut-

feicn ter wederzyde voorgevallen wa-
ren , bcfloten wy , dezelve te beftor-

mcn. Na het genomen raetflot ging

ik, met twee oppaflers , om den Heer
Kommandeur Gotske en Roothaes

gekeken, daer over te fpreken , en na de gele-

gentheit, en andere omftandigheden

vernemen , waer men beft ten ftorm

op de ftad zouloopen.

Ik ging bywjjle tot de midden door
het water, en trof den kapitein luite-

nant Pikkardaen, die de buiten-waght

had. Deez zcide my , dat ik niet al te

Pbetfe

emte
flormen

wort af

delijk wi)kcn moft, en wy ftormcnder overt.

hanc de ftad inkregen. Kapirein

Schuilcnburgen Polman wierden bei-

de dapper gequetft. '^1 achentigh van de
onzen bleven op de plaetfe doot : maer
degequetücn waren veel meer.

Aen-'s vyandts zyde bleven over de
fweehondert verflagen : bcneftenseen

groot getal Neyros , die alle inderi-

vier gefmeten wierden : daer in zy
lang bleven ler^gen drijven, dan met
den ftroom af,dan met de zee weer op.

Hetwelk fchnkkelijkom te zien was.

Het liep hier zoo mal kehjk niet af,

als te vore , in het innemen van Kou-
lang. De kans hing larg in twijffcl : of
men niet wederom zou hebben moe-

ni de ftad mofre voorby gaen,ter oor- ten terugh wijken. Het welk ook on-
zake van hetgeweldigh fchieten:waer

j
getwijffeltzou gefchietzij:i,'t zyoazc

door velere fneuvelenquamê.Ik moft ' krijghs-overften tot dappere en ftrijt-

het evenwel wagen-, want anders zou bare voorgangers vcrftielt hadden.
ik te verre hebben moeten omgaen.

j

Want deze Oad was zoo fterk, dat

Ouk moft ik voor den morgen by den
j

wen met recht zich magh verwonde-
Admiraelzijn,omo\'er hetftormenrc ren, hoe wy dezelve zoo dra hebbtn
raerplegen. Ik ging dan dicht onder kunnen veroveren. Het wclkbilUk het

dcltadheen De fchiltwacht riep op goetbeleitenftoutheir vanonfekrijgs-

Portugeefch : f^ie daer? Ik antwoor-
\

overften maghtoegelchrcven worden.
de in dezelve tale : dat ik vriendt was,

En zoo raekte ik voorby.

De Heer Gotske en Roothaes had

van
anga-

De ft.idt wierdt daerna ui(geplon-«nver-

dert, en tot den gronde verwo ft : be-
^^**^'*'

halven een ftcrt e fttnen toren, dic op
deneencnderNayrosbyhen, diehen dercvierc ftont, daer eendeelvolk,
allcgf'Iegentheit verhaclde, en waer tot bezetting en bevrijding van de re-

de frad op haer zwakfte, en het befte vicr, op gehouden wierf.
° tebeftormen was.

1 De ftad A'rrtw^^woü/ ("re weten het ^^'"'''"'i

Na ik van alles bericht was, vertrok Portugeefch,en nu her Hollart<! Kran- K^a^,

ik weer,en was noch voor den morgen ganoor , en een ander dan 't /VJalabaers "''°'^'

bydcnAdmirael,die daer op ook voort /vr^^/^^/^^öö/", nader acn ftiant gelegen)
bcfloot te ftormen , en zeide in 't ver- leitontrent^of f mylen benoorden de

^ trek : Morgen zal de (tad ons ztjn. ; ftad K oetztjn. Her is de houft ftad van
Wanneer nu alles tot den ftorm ver- een koningrijk van een zelvcn name,

vaerdight wasjgit g ik wederom op de dat ten Noorden uen Koerzijny en ten
fchepen, om aldatr , daer ons zoo veel Zuiden aen Konlang pa-lr.

aen gelegen was , opzicht te houden.
' Deze ftad was, om hare ourheidt en

Be flad Önderruffchen trokken d'onzcn op fterkte , zeer vennaert onder d'jndia-
Kranga- de fiormpliets aen ,en hefprongen de nen. Zy bgh aen den oever van eene

wortbe- ftad met groote woede en y ver, onder groote revicre, een uure landewaerts
ftormc. befcherm van de rook des gefchuts ; in,en was met een fccene boritwecnng

dattcrftgelofrwierdt. en aerdc wallen omnnyt. De muur
Ik zngh van de fchepen de rook al had zeven fterke bf)l \vcrken,cn de wal

na de ftad trekken : het welk ik zeidc drie van aerde. (^p d'eene hoek van
een goet teb n te zijn. de rivier leit noch een fterke ftene to-

Dc vy:- ndt weerde zich geweldigh ren, die de nvier bef he' mr , en aen dic

dapper, waerdoor velevan d'onzen zijde eenbolwerk verftrekt Aen de
op de plaetfe doot bleven , en vele ge- andere kant leit een aerd-. fortje , dat

qucifi Wierden. Dit duurde al een lan-j waterpas langs de nvier en de ft^d

fchicten
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fchietenkan,enallcvaertuigcnhetin-, ne kracht daer op in, en deden meer

als vierhondeit Neyrosopdeplaetfe
fneuvclen : behal ven vele gequetftcn.

komen tegen haer wil beletten.

De fcad had verfchcide fchonc ftene

huizen, en eene kerk, die boven de die zich met de

huizen uitftak.

Aen d'oveizvde van de rivier, na

gantfche hoop , toe

hun behoudenis, op de vlucht bega-

ven. D'oude koningin meende haer

Scinns

ralli^jott.

Koetzijn toe , lelt een ichans , genaemt ,

in het dak van die oude pagode te ver

Falliport , dic mede tot befcherming
;

bergen-maerzy wiertdaer uitgehaelt.

van de rivier IS.

Het fort Icit op een lang eilant , ge-

naemt Baypijn, dat zich tot aen de ri-

vier van Koet&ijn uicftrekt.

De koning houdt zijn hofniet verre

van dacr , in een vermakelijke en lufti-

gelandouw. Hy is een wakker vorft,

in krijghszaken wel geoeffent ,' en nu

een man op het beft van zijn leven.

Na het. veroveren van deze fterke

ftad , vonden de meeften geraetzaem,

de vermaerde fcad Koetzijn. , daer

men zcidc mede de fchrik al in te zijn,

endoor kapiteyn Hendrik van Rede
gevangen in 't leger gebnght.

Na dat nu deze belegering ontrent Breekt

twee maenden geduurt had , en het
f^os van*

laegh landt byna alles onder water 't Wegh

ilont : (^waer door men de loopgra-"?'

ven met kon gebruiken , en de folda-

tendaer in in 'c water ftondenj-, de-

wijl daer en boven onze krijghsmacht

met de bezettingen der ingenome
plaetfen,als ook door het blijven en
overlijden van veel volks , zeer ver-

zwakt was, zoo vontmen raetzaem.

aen te taften , en met zulken kracht
!
ftiUetjes op te breken, en de belege-

voortte zetten , om dezelve, vvaer het
\

ring met meerder maght in het voor-

moghelijk, in dat lopend faifoen noch
|

jaerte hervatten. Dit wierdt danvaft,

te veroveren. en voort in 't werk geflelt : het welk

Hctleget Hier op brak ons leger op , en trok i

zoo ftil toeging, dat wy in eenen nachc
trekt op met de gantfche macht derwaerts , en I

alles fcheep kregen : hoewel metgro-

wiert weder in dricquartierenof wij- te moeite de ftukken op den nattenr bele-

gering

der Had
Koetzijn

ken verdeelt. De Heer Ysbrant Gots-

ke lagh aen den zeekant : de Heer

Roothaes aen hereind, byderiviere,

en d'Admirael in het midden. Dan
die van Koet2.i)n waren zoo nietver-

fchrikt, als men zich ingebeelt had:

maer zy ftelden zich wel dapper in

ftaet van tegenwcerte bieden. En al-

hoewel wy den Neyros vertoonden,

dat wy niet tegen hen quamen, noch

cm hen in het minfte te beledigen

;

maertegen onze vyanden^de Portuge-

zen,zoo begaven zy zich evenwei met

macht in de wapenen , en tafcen ons

vyantlijk op verfcheiden malen aen.

gront voortgetrokken wierden.

Aldus hadden wy alles des morgens
fcheep: hoewel de Portugefen dat

niet eer als tegen den middagh gewaer
wierden , en meenden niet anders, als

of men hen met een loozcn optoghc

zocht t'overrompelen en verraden.

Maer als zy de waerheit daer van ecrft

op den middagh vernamen, deden zy

de ftukken rontom de ftad los bran-

den. Maer wy bleven hen het anc-

woort daer opfchuldigh, tot beter en
gelegener tijt.

Zoo dra dan de vyant de zekerheit

van onze opbreking en vertrek verno-

alsdul en razende vanden amfion ge-
j

men had, deedhy aenftonts alle leger-

worden. 'Zy quamen met gewelt in
|

werken flechten. Desgelijx wiertal-

les, wat hen buiten de muuren in de
weegh ftont, om zich des te beter te

verdedigen, weghgebroken. Alle bo-

men, welker zommigen over de muu-
ren hingen , wierden ter neer gehou-

wen. Voorts wierdt de ftad , zoo veel

doenlijk was, verfterkt en van alles

voorzien : want de vyant maekte geen

andere gifllng , als dat wy hem op een

beteren gelegener tijt zouden komen
bezoeken : gelijk ook niet lang daer na

gefchiede.

Na

onze kompagnien dringen , en dooden

verfchcidc,eer zy zelfs verflagen wier-

den.En niettegenfcaendezy naektten

ftrijde komen , zoo vallen zy evenwel

zoo geweldigh tuftchen pieken en

musketten in, als een wilt zwijn.

N iet verre van het hofdes konings,

("dat in hooghte uitmunt , en verfchei-

dc vertrekken heeft} was eengrote pa-

gode, die de Neyros vaft gemackt had-

den, en daer op zich onthielden.D on-

zen drongen mee een meer alsgemee-
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Vertrek Na wy clan het belcgh voor de ftad
^er fche- Koeizun Verlaten hadden .gelijk ver-

Koctzijn. haeltis, zoo wiert de gantfche krijghs-

macht,enaldefchepen, naverlcheide

plaetfen verzonden.De Heer Ysbrant

Gotske vertrok met een deel fchepen

en volk na Batavia; en andere weer na

De rchrij-
^"^^""^ plaetfen. Ik ging met het fchip

vertickt de Beurs over de ftad Kalkulmiz na

kuiani'
^^ ^^*^ Koylang^om daer het gebiet te

* hebben , en de zaken der Kompagnie
ga teflaen. Men had goet gevonden

en belaft de ftad Kalkulangtc verfter-

ken , en mee een goet aental foldaten,

onder kapiteyn Polman en andere be-

velhebbers, te bezetten: ter tijt toe

anders met het krijghsvolkzou wer-

den gcordonneert : naerdien men de

belegering van Koetzijn in het voorjaer

meende te hervatten.

Relt <ïaer Wanneer ik dan te Koylang den ze-
opaiies venden van Loumaent wel aengeko-

men was , ftelde ik voorts orde tot^

het vertimmeren des kafteels , om!
der Kompagnies middelen te bewa-

ren : alsook om de koopmanfchappen

en allerley krijghstuigh tc kunnen ber-

gen. Ik deed ook wooningen voor

my en andere hooft-officicren herbou-

wen, en alles 2,oodanigh beftieren , dat

tot het doen van de koopmanfchap

na behoorcnvereifchtwierdt. Al het

welk in korten tijt in goeden ftant en

orde gebraght wicrc.

Dies de koophandel, naverfcheidc

handelingen met de koningin van

Koulang en andere prinfen, weer be-

gon toe te nemen.

Vervolgens zal ik nu verhalen, hoc

ik naderhant mee verfcheide koningen

'kIu- en prinfen,uit den naem van de Kom-
pagnie, hebgchandelc en vaft verbont

en verdragh gefroff^cn.

Na het veroveren der ftad Kalku-

lüng, wiert met de koningin van Koy-

langyhy voorraet,verdragen en gehan-

delt , ter tijt toe men een vaft verdragh

en verbont zou maken: Te weten,haer

gefchut zou haer wederom gegeven,

en het hofingeruimt worden : daer zy

voorts introk, en daerna heerlijk liet

opmaken en deftigh opbouwen. Voor
hare gelede fchade wiert haer een ftuk

gelts toegeleit : want het was de mce-

ning van d'on zen niet, aldaerkoftelijk

oorlog te voeren , en elk een tegen te

hebben 5 maer alleenlijk mee vrede te

mogen handelen.

Verdrag

met de

koning

van""

lang.

I

De ftad Kolang , of anders Koulang, Berchrij.

Kouion tnKoylang, de hooft ftad des )^'"|^^[j^

koningrijks van een zelve name , leit lang.

op de Malabaerfche kuft, dicht aen

den oever van de zee, op negen gra-

den, Noordcr breete, dertien Franfchc

mylen, ofvolgens Linfchoten , vier-

en twintig mylen zuidwaerts s^inKoet'

ztjn.

Zyis met een fteenen muur, vart

18. of 20. voet hoogh , en met acht

bolwerken gcfterkt, en heefteen heer-

lijke en groore voorftad, die de Portu-

gelèn Kolang Chyna noemen.
Kolang beftaee in twee fteden , of

liever in twee declen van eene ftad:

het cenc wort genoemt Opper- of Ma-
hhzxs Kolang, en het ander Neder»
Kolang. InOpper- ofMalabaers A^ö-

langj beeft de koning en koningin hun

[

verblijf.

!
De Portugefen bezaten wel eer

Neer-Kolang, als nader by de zee.

De Paters ofMonniken van S.Paul
en Fran^iskaner Monniken, hebben
ieder aldaer een kloofter gehad, die

met verfcheide hooge torens, kerken
en gebouwen versiert waren. Behal-
ven deze Waren'er noch vier andere
kerken , ieder na eenen Roomfchen
Sant genoemt. In alles waren'erxeven
kerken : welker een zeer out, en voor
vele jaren door de St. Thomas Krifte-

nen getimmert was,die ook na het ver-

kleinen van de ftad is blijven ftaen.

Daer in leit een Portugees kapiteyn
begraven , die tc Koylang zcftig jaren

geregeert heeft.

De huizen der inwoonders waren
zeer fchoon, en hoogh van gehouwen
fteen opgemetfelt en ^ierlijk gebouwt.
Onder andere was'creen kofteüjk raet-

huis , dat boven alle andere gebouwen
der ftad uitmunte. Het was twee ver-

diepingen hoogh. Aen wederzijde
ging men onder een portael met een
brede fteene trap na boven.

Maer boven al munt uit het kafteel

ofhuis,daerweleerde Portugefe gou-
verneur of opperhooft der ftad 'm
woonde , en toen tot ons lofremenc
vervaerdight was. Het leit dight aen
de zee, opd'cene zydevan de ftad.

Het is ten deele met ooien , of bladen
van kokos-bomen

, gedekt , en heefc

drie torens: welker een met een crer-

lijkcn en antijkfen kap mer pannen gc-

CL dekt
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dekt is. Een ander ftact aen den zee- Daergrotit veel peper, die met

kantjcn is vierkant. Op den wtlken
,

zijne ranken by de Indiaenfche boo-

ik een hoogc maft Jecd Hellen, d.icr de men hoogh op klimt, en in Lou- en

Kompagnies ving^e afwacit ,als men Sprokkel- macnt van zijne vrucliten

fchcpen in zee ziet. ontlaft wort.

In het midden is een hoogh ge-
|

Men ziet^'er overal vele fchoonc fui-

bon w , daeim de Puriugefenwclecr neo met Mangas en andere Indiacn-

hunncnditnll gcpKcglit hebben : dar ,
fche vruchten beplant.

ik toen in verlcheidc kamer;, liet ver-
j

öaer is een fchoone haven voor

delen,tot woningvoor's K.ompagnies kleine vaertuigen: maer voor gene gro-

dienaers.

Dit huis is het oudde en flerkfte ka-

ftccl, dat de Poriugefcn <^pdegant(clic

tefchepen : wantdezuidc windt is'er

viakopdewal :endezecjaeghtin ócn
regentijt "zeer hoogh en hol op het lanc

kuil: van Malabar gehad hebben , en is
j

aen. De plaetfe, daerdc vaertuigen

vooreenigchondcrt jaren door den er- i

aenkoinen, wort KoyJa7iai gcno^-mt.

varen velt bou wmceftcr Hektor de la Na de zeekant zietmcn zctr rouwe

Café gcbou^vt.
j

en ongefchuurde klippen van ocrfteen.

Door orde van dcKompagnicwiert i
die los op het zant leggen ,en by wijle

de Had namaels tocii bvn.i geheel ge-
\

van de zee werden Vieghgcroertiwaer

fleght : allchui/en , kerken en andere
j

<J*Jor her landt daghclix zeer veimin-

gemeenegcb >uvven,totdcngront toe
j

derren afneemt,

ter neder geworpen en gefloept
j

De groote rivier /^yitv/X' ftorthaer

Voorts wicrr de ftad afgcfneden en 1
ontrent een klein uurtjen na de Well-

verklcmt, en met een h^cic en twee

halve bolwerken van dclantzydc ge-

fterkr.

Het voorneemt gouverneurs huis,

beneften'^ de kerke van St. Thomas en

andete, mer de kloofters en eenige van

de kr.ftciijkfte huizen , werden noch

binnen dit beftek van de verkleinde

ftad begrepen.

Achter deze huizen zijn fchoone

tuinen, met kokos- en andere Indiaen-

fche boomen beplant, die aldacr welig

tieren.

Daer zijn vcrfcheide tanken of

warerbakken, die zeer (choon water

geven, en door de khppcn tot ophec
welxant doorgehou wen zijn: daer men
aen de zyde met trappen neergaet.

Men heeft'er ook eenige putten

met vcrfch water. Anders is alJaer het

meefte water halfbrak, en zalpeter-

achtigh.

De lucht is'crboven mategezont.

Het landt is overal laegh en gebro-

ken : zoo datnien van daer verby K»/-

kelang en Koetzyn , tot aen de Itad

Krangenoor kan varen.

Desgelijx is het lantrontom Kö«-
lang z^er luftigh, en wort voor het

vruchrbacrfte van gantfch Indien ge<

houden. Het is zeer dicht met aller-

lei flagh van Indiaenfche vrucht boo-

menbeplant: zulx de wegen alleen

Icdigh zijn.

kant van Y^oulanir in zee.o
D'onzcn hebben wel eer re vore de

ftad i^ouiaug ingchad.Maerde Ncyros
vermoorden kapiteyn Hendrik Glun-
wmg, als hy buiten de ftad uit wande-
len gegacn was. Toen vielen zy in de
ftad, en hieuwen alles ter neer. Sedert

hebbende Portugefen die weer beze-

ten.

Aen de zyde van VLoiding de Chyna
isla'igs her ftrant een groutdorp , dat

dejcfuitcn voor de Parvas liebbcn

gebouwt : het welk een van de ftcch-

fte geflachten der Malabaren is.en zich

mecll met de viHchei-y erneert.

Daer ontrent hecfc d'onderkoning

des konings van 'frez-ankoT'yüls. ook de
prins Baryette 'Poele, zijne wooning,

die beide met aerde waÜen verftcrkc

zijn , en ontrent een vierendeel uurs ia

't ronde beflaen, Zommige hoeken
zijn uitgezet, alsboKverken, en mee
gefchut wel geftoft^eert , om de kruis-

pallèn en andere toegankelijke \vegcn>

zonder dewelke men daer nier aen kan
komen , te beftrijkcn. Dies men de-

zelve bez warelijk, met ge welt van wa-
penen, zou kunnen vermecftercn.

Zoode Malabaren zeggen, zouden
de Maldivifche eilanden , die daer

d wets offchuin tegen over, wel zeftig

mylen in zee, let;gen , wel eer van het

vart lant afgcfpoelt zi)n: gelijk 7.ich

zoratijtseeu groot ftuk in zee eenige

klippen
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klipipen vertoonen. Zy verklaren 1 te genaken, om iets weder aen té van-

ook, dat zy niet alleenlijk aen het vaft gen, zoo ging de HeerJakobHudarr,
lanc zijn vaft geweeft: maer gedenken ,

lixtraordinaris Raet van Indien, den
daer en boven, datdaer opeen kerkje !

vijf en twintighflen van Wijnmaent,
Zou geftaen hebben.

De huizen hebben'er doorgaens

des jaers zeftien hondert tweeen zef-

ftiglj, l^nelTcns de kapiteynen Pierre

fchone tuinen, inzonderheit die langs difPoncn Kcndrikvan Rede, metelf
de rivieren leggen, dewelke met aller- fchepe(i,d;ier hy mee van Batavia ge-
hande bomen, vruchten , bloemen en komen was,voor uit, om Y^oetstjrimct

kruiden bewalTen zijn. Onder andere

zietmen daer zeer fchoone citroenen,

die aen gene bomen,maer aen heeftcrs

waflen.

De fchoonfte huizen ftaen langs de

rivier, en zijn gemenelijk twee verdie-

pingen hoogh , daer men by brede fte-

ne trappen van binnen na opgaet. De
kamers zijn meerendecls met geele en

groene eftrikjes gevloerr,en her fpoor-

werk boven de bovenfte verdieping

met kiaten of Indiacnfch eiken- hout

bcfchoten. Ecnigezijn konftigh mee

gcwelraen te taften. V/acrcpdeHeer
vanGocns, metdrie andere fchepen,

noch zou volgen

Na dat ons leger aldaeraengelandt Deftjd

was, vonden wy de ftadtc.en veel fter- '^°«2,Ji

ker , als wy dezelve des vcilcden jaers k-gert.

verlaten hidden.

Voorts wiert de belegering der fl-ad

met zeer grooten kracht en y ver voort-

gezet , en dierontom zeernau omcin-
gelt en bcfloten gehouden. Dies de
belegerden , die geen ontzet te ver-

wachten hadden , na een belegh van
loofwerk en andere gieraedjen uirge- drie maenden , met verdragh , aen de
fneden,en zoramige met fiftonnen, al

lerhande gevogelt en fnakeryen ge-

fchildert.

Boven de rivier zietmen vermake-
lijke prielen achter de tuinen : daer

het, inzonderheit des avonts, als de

cnvcf-onzen zich overgaven : na de Portu
gefendie ftad over de honder en vijf. o^e«

tigh jaren ,met toelating van den ko-
ning\an Ys.oeizijn, bezeten hadden.

De Portugezen hadden den wetti-

gen koning, genoemr Montadavil, uit

meefte hitte over is, zeeraengcnaem
,

\^oetzi)n verdreven, en ecnen ander
is.' D'inwoonders zitten aldaer dan van 't huis van Godorme in zijne plaetfc

met den angel teviflchen, en vangen geftelt, en zijne Moeye laten regeren

zomtijts veel vifch

j^.^.^^g
De mont van de riviere Kalchan^

Kalchan. anders iJMangaloïMangar^d^Qx: deze

ftad aen en langs leit, is een groore bay

of inham , daer in van verre zich drie

groote rotzen op een ry vertoonen.

Zy is zoo groot , dat gemeene jaghten

van drie hondert laften daer binnen

kunnen komen en aen het hooftloften

en laden. Zy is met hoogh water ach-

tien voeten diep: maerby tegenwint

gevaerelijkom in te komen : naerdien

de vlakke zee daer opaenbruift

Terwijl d'on zen voor Koe/zijn fa- ^on,^
gen, was dees prins by my te Kotdang^ dwii,

die gckroont zou worden , ais wy de T'""^^

Itad overwonnen hadden. Ik had de van Koé-

groote xael roet tapy ten als anderfints, j^J"' ^'^

zoo veelde gelegentheit daer toeliet, tot°ko-"

laten vergieren : daer depnns Adonta- "'"?ge-

davtl op legeerde, die daghelix by ons
^°°^°

quam. Hy was in wit katoen gekleetj

maer anders naekt; had het hair met
een tuit op het hooft gebonden ; rin-

gen aen de vingers , en een goude ke-
ten om het lijf. Hy fprak Portugees

De zware regen doet de revier over en Malabacrs,enwasvrolijk van geeft

loopen.en fleeptveel zants met zich : en ^elaet. Maer na eenige dagen ver-

welkc regen , door de menighte van zocht hy, alzoohycenenrijtlanqzich
dikke wolken , die aen het hooge ge- onpaficlijk had bevonden , na de ko-
berghret'zamen gedreven worden, en ningin van Koulaiig te gacn , cm hem

wat te vermaken. Hiervondik zv^-.

righeitin, alzood'opzichtmy bevo-
len was, en my mocht te laft geleir,

en van zijne onderdanen djer vele hem
zeer hoogh achten

, qualijk genomen
worden, indien hem eenigh ongeval

wedervoer : naerdien hy reeds niet

CL 2 wel

dan met groote kracht nederftorten,

gemaekt wort.

Hctlant is 'er ontrent mee vlak en

moerafligh; maer de lucht zoo gezont

n\tx.a\ste Koulang.

Wanneer dan hier ontrent alles op
een goede voet ftont , en detijt begort
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>5i'el was. Doch eindelijk, op zijn lleik

aenhoiiden,alsofhydaer beter iiooptc

te worden •, als ook dar de koaingin,

wellcer \ncndeiifkheir en goeracrdig-

heit my wel bewiift was, beloofde alles

toe haren lafte te nemen , zoo hem icc

lïiocht overkomen,geleide ik hem dcr-

waerts , en verzoent aen de koningin,

datzy de zaken Wilde bchertigen. Ik

verftonr evenwel , na verloop van ec-

nige dagen, dat het met dien prins niet

beter wiert.

OndertulTchen quam een van onze

jaghten, om den Pnns i n het leger voor

Ysjoetzijn reha'en : maerhyontfchul-

dighde zich, dat hy van wege zijne

zwakheit nier kon reizen: gelijk ook
WJer was. Doch het moft evenwel zoo

voorfgaen : uit oorzake het jaght al-

leenlijk ten dien einde gekomen was>

om hem te halen.

Ik ftmirde mijn palakijn heen , daer

de prins , om zij ne ziekte , in gedragen

wiereen geïnde hem , neftènseenige

andere officieren, aen boort. Dan eer

hy voor Koc'i^tj» in 't leger quam,
nam zijne ziekte zoodanigh toe , dat

hy in het fchip ftorf j doch het doode
lichaem wiert evenwel derwaertsge-

braght: benefFens zijne broeder.

Deez broeder was de nacfteaen de
kroone,en wiert ooki na wy de ftad

verovert hadden, met eene goude kro-

ne gekroont: daer het merk van de
Kompagnie ingefneden (lont.

Dees regeerde toen voorts aldaer, en

hield niet verre van de ftad, op het Ma-
labaers Koet/Jjn, alzoo by donzen ge-

noemr, inccniuftigen landouw zijn

hof. Dees wift zijn ontzagh wonder
vel te houden , had zijne lijfrrawan-

tcnen fpeelluiden, en was gelijk zijn

broeder, de vorige koning, koninglijk,

na'slanrswijzege^iert.

De ftad Koetzijn , en by de Portu-

gezen gemenelijk Cochin, en eigent-

lijk Kakochin genoemt, is de boofc-

ftad des koningrijks van een zelven

name, en van de gantfche Malabaer-

fthekuft.

De ftad leit ontrent op tien graden

Noorder breete, vier of vijfmy len be-

zuide de ftad Koidanf , en ftrckt haer

langs eengroote verlche rivierc, Ko/-

chanoi Mangat, of Mangar by ande-

rengeheten.

Eenigen ftcllen twee fteden met

A E R D I G E
' den naem van Koetzijn : te w^fen,

eenoud Koetzijn, ontrent anderhalve

myle van de zeekuft landewaertsm ge-

legen , dat hy de Portugezen Y^ochin

Dacima , of Arahiha , dat is gezeidr,

hoogh Y^ochïn^ genoemt wort, ter oor-

zake hethoogeraende revier op Icitj

macrwertby donzen Malabacrs Y^oe-

7x;//« geheten. Inhet Malab^ers Y^oe-

/«//«houdt de koning zijn hof Hec
ilaet dicht op den kant van een bin-

ncn-watcr, en is met verfcheide woo-
ningen en hoge pagoden, na de wijze

! der Malabaren, wel betimmert. Hec
:
ander Y^oetzijn wordt nieu Y^oetzijn

genoemt , en leit niet boven een kleine

myle van de zee, aen den mont en
;
langs dezelve riviere, en is voor vele

jaren door de Portugezen bewoont.

Wanneer deze ftad onder het gebiec

der Portugefen (tont, eer d'onzen die

verovert hadden , was zy met een ftec-

nen muur en bolwerken gcftcrkü, en
metkoftelijkeklooftersen kerken, en
ongemeencfchoone huizen dicht be-

j

timmert. Zy had nadelantzydeeene

brave en welbetimmerde voorftad,die

met verfcheide kerken , en met een

1

klooftervan St.Jan,datnade zeekant

! ftont jvergiertwas.

1 D'Auguftijnen,Jefuiren en Fran^is-

kaner monniken hadden elk aldaer ook
een byz-onderklooftcr, die alle aldaer

zeer heerlijk en prachtig opgebouwr,

j

en met fchoone tuinen en luftige bin-

nen plaetfen versiert waren.

'1 D'inwoondcrs waren alle Portu-

gefen.

iVIaer zedert deze ftad door d'on-
zen voor de Ooftindifche Kompagnie
verovert was, wiert zy mecrcndccls

gefleghten afgefncdcn , en met nieu.

we ftene bolwerken, gordyncnenbre-

j

de grachten zoodanigh verfterkt , dat

zy nu byna onwinbaer is. Daer is niec

meer als eene kerke blijven ftaen : daer

in die van den hervormden godsdicnfl:

preken en leeren.

Onder andere torens , die in dcz«
ftad waren , munte in hooghte en
fchoonheid de toren en kerk van Sint

Paul uit ,die van gehouwen fteen zeeB

heerlijk opgcbouwt was.

Alle de huizen zijn gedekt met
kleine tegeltjes van een hantgroot,dic

met haekjes aen de latten vaft over

malkandcrcn leggen. De latten leggen

zoo





J^^ 134. .

^ >



niec,dc

Mala-
baerie

feoo dlcht'aen malkanderen , dat'er dé

tegeltjes effe tultTchen kunnen leggen.

Zommige lichtgarcn of venfters zijn

van traliwerkcn andere van gefpoiuve

rottingen gemaêkt : die zy aertigh we-
ten te vlechten. Andere nemen grote

platgeperfte en gelchaefde perlcmoer-

fch-Ipen, en zetten dic in ruiten, als

in HoUant de glazen: daer de dagh
helder doorfchijnt.

Wanneer \vy byna de gehele Mala-

baerfche kuft verovert,en dezelve met

gewelt van wapenen gedwongen had-

den,daer van meefter geworden ware,

en de koophandel op zommige plaet-

fen nu begoft te wakkeren en redelijk

tegaen, zoo wasten hoogftcn noodig,
D'onten met dc koningen , prinienenvorften

""'bondé <^^s lants in een vaft verbont en \ cr-

dragh te treden, en alles,aengaendcdc

koopmanfchappen , met den aenkle-

koningcn ven van dien , op een vaften voet te

•Plf Hellen .teneinde de koophandel , tot

genoegen van beide zyden , m ruit en

vrede zou mogen gefchieden. Hier
op wierden my door den Heet )akob

Huftart , Extraordinaris Raet van In-

dien en van Zeilon, en de kuft van

Malabar, laft en befcheidfn , en brie-

ven van geloofn is toegezonden, om
het werk na behooren te bevorderen

en uit te voeren.

Na ik dan alle xaken had overleit,

en op wat wijze en maniere met elk te

handelen was , vervaerdighde ik my
totdereize, en nam zoodanigh volk

mee, als ik oordeelde daer toe be-

quaem te zijn .-te weren, eenenSerjant,

eenen tolk, eenige foldatcn , roejcrs en

bootsgezellen.

Ten dien Ik trok den een en twintighften van

T'k'de
Loumaenr , des jaers zefticn hondert

fchri)ver vier en zeftigh, met een vaerruigh lan-
»a Kal- dewaerts in , om na de ftad Kalkolan£
kelane. i -i i • .°

te gaen, daer ik den twee en twintigh-

ften welen behouden aenquam.
Zoo dra ik aen lant geftapt,en in

ons loosjement gekomen was , liet ik

den koning mijne aenkomft door den
tolk bekent maken , die , na weinigh
tijts,met eenen Refidoor, om my uit

den naem des koningste halen, weder-

om quam.

Toen ik nu gereet was, reed ik

met den onderkoopman, Willing,

die aldacr de zaken der Kompagnie
waernam, na het hof. De koning ver

Z E E- <jn LAN t-R È 1 Z É. iif

leende voorts gehooi-,en deed my ^cor Komt by

den Refidoor voornoemt by zich bren- ^ .

gen. Hy wasmet allcde voorhatm- "'"^'

(!en ,die zich gewonelijk by hcrfl be*

vinden, omringt.

Na her afleggen Van de gewonelij'»

ke plichtplegingen en grceceniflen,

diealdaergebniikelijk zijn, langde ik

den brief' van gclocfenis den koning
zelven in hahdcnjdic hem met bchoor-

lijkecerbied-gheitontfing, en toonde
zich in het Iczcn zeer vcrgenocght.

Na het lezen g:if de koning ceneri

Refidoor, die gro(jr ge^agh aen het
hof had, laft cm alles v(Jorr n^et my
af re handelen , wat tor velilant erf

vrede van beide zon mogen dienen^

endan den koning daer van verflagh

te doen.

Hergemoctvandiei'i vorrtkon meri
in zijngelaeren wezen bcfpeuren. Hy
is zeeroprecht en trou in zijnen handel
en wandel : daer de Refidoor voor-^

noemt zijn voordeel mee doet , öie dd
gintfehe beftieringdcs niks in handen
heeft.

Wanneer ik met den Refidoor zoö vertrekt

verre had afgehandelt als roen mijne ^^eervan

mecningom te doen was , verZocht ik f^ng"!""

te mogen vertrekken , om van eenigè

zaken nader orde te halen. Dit wiert

my bydenkonirgroegeftaen. Nage-
nomen affcheit van den koning, begaf
ik my noch den zelvert avontmet den

;

onderkoopman Willing opdc reize, Trekt na

en quam in 't dorp of vlek Forka aen :
''^" ^'^

derwaerts ik een berjant met zes van potï*.

onze foldjten vooraf gezonden had.

Ik verflont alhier , hoe de koning
! van 'Pot ka voor tien dagen na zijn

hof, te Kudde Ma/air of Koramal.
lur, of Korom/iiïo, dat onder ande-
re wel het voornaemfie, en meerals
tien mylen landewaerts in gelegen is,

j

vertrokken was. Jk vond raetzaem

!
derwaerts te gaen. l'.n mits men daer

1
moft te water varen , zoo maektc ik

mydaertoe vaerdigh, en begaf my op
' de reize. Het lant is aldaer overal door-
i watert, en met floten en grachten doot-

fneden, als hier in HoUanr : dies men
daer nergens als op de dijken en dam-
men wegen vind. Zulx men zich met
recht over d aengenaemhcic van dit

luftigh lantfchap , dat met boomcn en
rijsvelden doorgaens beplant en bezet

is, te verwonderen heeft.

Q3 Ik
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Ik liet ons*Manriaol meer als een Krilleni-nwoonen, die daergroote ge-

uur gieris de orccncnt^cflooc trekken, rechtigheit hebben. Het iseen ouden
en roeide van dacr over een mcir, dac vrcemt gebouw, rontum met aerde

Noortwacrtb meer als twee mylen wallen en grachten gefterkt, doch daer

breet is , en zoo wijt, dac men aen d'ee- 1
in geen water dan by dep rcgcn-tijt is.

nc zy geen lant kan zien
j

De koning lier toen het hot weer op
Wyqainicn dacr na ineen nauwe

S
rimmeren en herbouw en, en had'er al

en lijnrceiiic gracht of vaert , met men- twintigh jaren mee bezigh ge weeft,

fchen h inden gcm.ickt, tot ontrent een Ik zond den tolk voor uit, om mijne

myle lan^;. Zy heeft een zeer nauwcn aenkomlte den koning bekent re ma-
inging , en ter wederzydcn moeraf- ken , en te gelijk een loosjemcnc voor

fen,mef krcupelbofthbewaflen: waer ons te beftdlen. Wy waren naulix

door men de riemen bywijle niet ge- ,

aengelant, of d'eerfie refidoor quam'
bruiken kan. i

aen het loosjement, om ons, uitden

Op hec eind van deze vaert ver- ,
nacmdes konings,tcn hoof te halen, ^^""^^'^^y

toont Zich een luftigh lantfchap, tut ^
en braght my in het vertrek des ko- nin^ van

aen den voet van hec hoog gebcrglue,
j

nings. ik leverde hem, na gewonelij- ^°'''**

dar meert met tijsvclden afgefteken, I<e eerbiedigheit, de brieven over , die

en vol v.in allerhinde svatervogelsvan zijnen refidoor gebood , my zoo lang

verfcheidegcdaentewas, die ik uort^gP^eifchap te houden, ter tijttoc hy

ergens anders gezien had.
J

de brieven alleen gelezen en hein daer

Denjrt waft'er het geheel jaer deur :
|

op bedacht had.

want d'inwoondcrs maken develdenj N a het lezen des briefj quam de ko-

rnet zonderlinge konft en vonden
j

ning met verlchejdc van zijne dienaers

droogh. Op d'ceneplactfe wordt de i wederom in her vertrek,en vraegde,of

rijsgczicirengeplanr: enop eenean- jikooklafthad , om buiten Idezen brief 2,jn«,

dercplaetfc is zy half volwaflen : en

weder op eene andere plactfe is hy ty-

dighcn rijp, om gefnedente worden.

Daer waftgeen peper, als op het hoge

lant , dat weinigh te beduiden heeft.

Het knelt'er van menfchen.

Kermen aen hec hooge landt komt,

vaertmen dooreene breedeloopende

riviere, die ter zyde met fchoon ge-

boomte , huizen en tuinen beplant en

bezet is. Het is naulix te gelooven,

hoeaengenaem zich dit boomgewas,

tehandclen : het wcUc verft len heb- iprckl:™

bende, begoft hy de byzondere gene- j^'"'''""

gentheit te verhalen, die hy onzen met hem.

landaerc altijt toegedragen had, wan-
neer d onzen langs deze kuft noch ge-

ne vrede hadden Hem was ook nicc

onbewuft, hoe vele achter zijnen rugfi

hem by d'onzen zochten zwart te ma-
ken: maer hy zou met der tijt doen
blijken,dathy een vrient van d'onzen
was.

Hy voeghdedaer by, dat hy de vlag

dacrdehui2,en in de fchaduwe ftaen, van d'Engelfe en andere hac doen

in de rivier fpiegelt. ftrijken, en die van onze Kompanjie

In het voorby varen zagen wy aen laten ophijzen. Maer zy waren noch

een 2.andigen oever een groote ge-' zoo ftoiit en baldidigh, dat zy hem in

fchulptekrokodilindezon leggen ba- zijn eigen lant met een openbaren

keren: daer de foldacen,door mijn laft,
|

oorlogh derfden drygen, en voorgaven

vier op gaven: maer hy liet zich zoetjes :
niet uit zijn lant te willen. Dan zy

na den gront zakken. De luiden daer

ontrent verhaclden ,dat vele menfchen

doordat vreefelijk groot water-dier

verflonden wierden , en waren de gee-

moghten , zeide hy , vry gedenken,
dat zy om die en diergelijke baldadige

hooghmoedt nergens als met weerwil
geleden wierden. Wacr op ik voorts

nen dacr voor zeer vervaert,die dezen mijnen laft bekent maekte. De koning

wegh voorby moften gacn.

Na wy cencn tijt lang deze revier

opgevaren waren, quamenwy, al wat

verre over den middagh , aen het hof

des konings van 'Porka ^ dat aen de

rechte hant van de rivier leit, byt en

opedorp, daer in vele St. Thomas

zeide daer op, dat hy den Heer Admi-
rael Huftart zelf wel eens wenfchte

te fpreken : naerdienhem nu het oog-

merk van de Kompanjie zeer wel be-

kent was, en ook niet vreemt voor

quam. VVaer op ik zeide: dat de Kom-
panjie 2,ijne vrientfchap op hethoog-

ftc
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fte waerdeerdc, en ook den onzen

noch in vcrfche gedachtenis lagh > het

geen gedaen was.

Na verfcheide redenen van eenige

zaken t daer in wy zoo verre over.een

quaraen, verzocht ikj ofhet zijne Ma-
jefteit mocht behagen , om den Heer
Adn)irael Huftart te Koutzijn te ko-

men bezoeken , tot vohrekkin^ van de

handel ingjdie ik hem voorgeltelt had,

en wat voorderstotwelftant van beide

zyden moghtftrekken.

in te wa{Tchen. D'ingangen zijn met
brede zerken beleit.

In een der binnen-pLietfen is een
put daer om zerken van graeuwen ar-

duin-ftecn, van twmtigh voeten in 't

vierkant j enandcrlulve voet dik leg-

gen, die n.et ongeloofeliiI<:en,J3 byna
oübedenkelijkcn aibeit , verre uit het

lantgehaelt zijn.

De diktn bcflaen in tegeltjes van
een hant groot. De lichrgaicn zijn van
gevlochten rottir^gen, of parlemoer-

Dit flocgh den koning zeer beleef- .
fchclpen j daer de dagh helder door-

delijk afizeggende, dat hy,om byzon-
\

fchijnt, gcmackr.

dere redenen, als noch m Koutztjn '
Wanneer ik uic het hefdes konings Komt

niet mochte komen: maerzoohetden
j

van Por/:^ ven rokken ,cnte Konlang '^ecne

Admirael geliefde tot Torkaoïéder^ aengekomen was , en aidacr wederom °" ^"^'

in zijn landt te komen, hyzou niet na-' hadbefteit wu'ertedoen wasjvondik

laten zelfs daer te verichijnen , om de raetzaem na Koet zijn tcrrikkcn , en

handeling te fluiten. De Konmg den Heer Huftart zei ven te fpreken,^"^!!^"^

vraeghde my, of ik fchriftehjk rap-

port en bcright begeerde , hy zou her

my aenftonts laten vervorderen en m
mijnloosjement beftcllen. Hetwelk
ikaennam: en verzoght daer op ver-

lofom te mogen vertrekken, dat de

koning toeftonfc

y , Na ik mijn affchcitvanden koning

vin i-or- genomen had, geleide hy zelf my tot

aendedeure van zijn vertrek ,en nam
toen wcerminnelijkz-ijn affchcit. De
rcfidoor braght my in zijn loosjement,

en deed aldaer verfcheide verver-

fching ,zoo van hoenders , pifang , als

ka

en hem mijn wedervaren te verhalen.

Na ik dan hem van alles had verflagh

gedaen , vond hy goet , dar ik noch-
miels daer henen zcu trekken , en
met den koningvan verfcheide zaken
vooraf handelen, om de/.clve v all te

ftel'.en , en te weten, waer na men zich
cefchikken had.

Op bekomen orde, vertrok ik, nef^

fens eenigen tot mijn gezelfchap , den
derden van Sprokkclmaent wederom
van Koetzijn na het hof des konings

venrctt
v^nPorküy en liet mijne aenkomft weer n»

voort bekent maken. Na verloop van ^^" ^^'

Hofdes

anders brengen. Het welk voor mijn
i

eenc uure quam een Re fidoor om my Potka.

volk wel te pas quam : dewijl op zom-
j

boven by den koning te halen, daer hy
mige plaetfen m het oprcizen voor

j

koftelijk zat oppetooit,na de Mala-
baerfe wijze, onder vele van zijne ho-
velingen Ik vertoonde den koning, -.. ^

11 1 • f 1 ° Zijn ge-
na alle eerbiedige groeteni5 aen hem rpreken

afgeleit te hebben, mijn bevel of Jaft-
^""<^h-

bnct : waer op hy , na hy dien gezien hem.

had, alle zijne dicnaers, en die hem
gewonelijk verzeilen, gebood te ver-

trekken: als ook mijl enrolk:wanrde
koning wilde my alleen mondeling,
zonder tolk , fpreken : naerdien hy
goet Portugees (prak.

Ik vertoonde den koning,hoe ik wc*
derom gekomen was , om zijne Maje*

ftigh en wonderlijk fraei,met fifton- fteit, uit den naem van mijne heerenen
nen, loof- en beeltwerk, en allerhande meeflers te begroeten, en met eenbe-

rariteiten gefneden. Van binnen is taling te doen, volgens voorgaende

een groot efFep!ein,daeralle dewoo- belofte.

ningen rontom ftaen. Inccnige zijn i
tn alhoewel, zeide ik, de zom groo

fchoone tanken of water bakken, ter was, als de wacrde van dien, dies

daer men by trappen na toe afgaet,ora met tegcnftatnde zulkn wy betoonen,

dat

gek met te bekomen was.

Tegens den avont ontfing ik den

Ola of briefvan den koning door den
relidoor, daer ik noch verfcheide re-

denen mede voerde

De refidoor, diemy by den koning
braght , toondemy alle de plaetlen des

hofs.

Het hof heeft ontrent veertigh tre-

konings den in 't vierkant, en is byna zoo vol
van Por kleine vertrekken als hct doolhofvan

Dedalus was. Zy zijn alle vierkanr,en

van binnen met kiaten-hout heel kon-
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dat wy onze belofte zullen voldoen,! De toen heerfchende koning v^nWezeii

en woo.t houden. Maer de koning "för^.-? was een ftarig verft vanopzigt, nmgs!

zeide ront iiir, datdckoopluiden noit radrcn welgemaekt van leden, en on-

de peper te Koetzijn gewogen had-

den, (gtiijk ik op hem verzocht te mo
trent dedcrtighjarenout. Hy wasko-
ftehjk met juweclcn,zoodianiantenen

gen gcichicden ,3 en wilde ook nier' robijnen al', gout, aen handt n, armen

tw jfc!cn,(jfJe Kompanjie zou d'oude en ooren, na de Malabacrfc grootsheit.

gewoonte aUoo in zijn lant onderhou-

den.

Voordcrs verzekerde hy my, met

vele oniifandige redencn,onzen koop-

luiden ui alles bchulpigh te zullen zijn,

en verfcheide vele andere zaken , die

behangen en vergiert.

Hy regeert met groot gezagh: want zijnere-

de minden en meelkn zien hem na 2"^""*'

zijneoogcn, war zijn believen is.

Niemant heeft'er een voet eigen

lanc. Het behnort alles den koning

wyhier, om\vij:loopigheitte myden, '

toe , zonder hy aen iemant is ver-

zuilen voorby i;acn.
i

plicht.

Ik verllont wei, uit al zijn voordel, 1 Hydoetdreng recht, en de diefdal

zijn vad voornemen in de z^ek : te
,

zoodanighdiaffen, datmcn daer van

weren, d.it men dj handel met zou gene dieverye hoort.

konnen verplaetfen. Ên dewijl de, Wanneer 'Iv den Rcfidoor in de Diefft»!

Kompanjie noch fchade noch voor-
\

voorzaledi shofsecn:gh geit had ge- '"ii'"'!»»

deel daer van kon hebben , Z'io week ;

telt, en noch doende was , en midler- h^ft'

ik daer af, endont toe, dat de peper wijle geroepen \viert,om noch eens by

aldaer zou ontfangen en gewogen den koningte komen, zoo gaf ik ee-

worden. "cn van mijn volk lalt , om achrmg op
Ik toonde zijn Majedeit, dat de het ge't te geven en te bewaren : alzoo

Kompanjie niemant 11 zijn goct recht meer als vijfcigh perzoonen van ver-

zou verkorten -.dat zijne Majedeit kon feheiden landaert inde zael waren,

zien uit zoo vele roemruchtige voor- De Refidoordit bemerkende, begon

beel Je'^,diewydaghelix vooralle de fe lagghen en zeidc. Het u onnoodigh.

werelt,met zoo vele koningen en prin- Niemant zalfich verjioutm , al iiitrd

fen ren :oon delden. I^et met gefii-n ; het gels aen te raken

:

De koning was hierover, n^er het ^/^'ant wy weten van genen diefftaL

fchec:!, ten hooghden vergenoeght, i
Dit quam my zeer vreemt voor, om

en verzocht , dat voort een faktoor dat zoo vele Malabaren de fnootde

mocht gez,o iden en gedelt worden , dieven zijn ,en delen , als ravens, al

om de peper aldaer m re koopen en ,
war hen voorkomt.

t'ont fangen, Her welk ik zijne Maje- Het koningrijk van Porka of Tor- Koning-

fteic bel ?of.le te zullen gefchieden.
j

kah ^ en donders Perkatity is alz,oo nanik van

Daer na bedelde de koningeenen re- 1
zijne houftdad genaemr, en paelt ten ^*" *'

fidoor, om de pcnnngen voornoemt I

Noorden aen het koningrijk van

t'ontfangen,dieik hem toetelde, Koetzijn^ ttn Zuideaendat\an Kat.

Na ik alles afgehandelt had , dat' W^«^ , heeft ten Noord -ooden

mijnooghwit wa<;, verzocht ik mijn 7f^^i?« Berkenkar y en (fnot ten

i

aflcheit, dat de koning toedonf.

Dies vertrok ik des anderen daeahs.

Weden aen de zee. Het bellact on-
trent twalef mylen in de leng' e. DeVertrekt

van Por- pg r Tidoor quam aen het drant in hooft dad heet ook Porka oïPorkah.
^*'

Ulijn logemenr, hetwelk een klein Fen van d'anderevoornaemde deden

kerkje was,bczoeken,en uitdennaem [s,K'oramaUuro^ Koratnal/o,oe\e^ca

des konings, volgens 's lants gebruik, op de rivier, waer langs men van Koe-

met verlchcide ververfchingen ver- tzi/n nz Kouiangv^cn.

ecren. De koninuen van ï'or^^ waren by omJe ko-

En dewijl decz Refidoor by den ouds zeer tot afgoderyeen afgoden ge- "'"S«"

koning veel vermoght, zoo verzocht negen ; die tik ten getale v.in overdek, tot

ikhemhenelijken,by alle voorvallen negen hondert had. Aen ieder deed ^fgoJc-

de zaken van de Kompa-^jie re willen men daghelix gebeden en odèrhande, negen.'

begiinftigen:dat hy acnnam,en beloof-
j

bezught deze beelden alle daeghs ten

de te zuilen doen. )zes of zeven uuren des uchtens, en

ging-
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ging'er niet weer van daen,alsretwa-|

lefuuren , zonder in al dien tijt eenigh

perzoon hem kon {preken.
!

Het Roomfch geloof is in dit ko-

ningrijk allereerftopentlijk, desjaers

vijftien honderten negentighontfan-

1

gen. Daer toe de koning zelf aenlei-
{

ding gaf. Behalve dat reeds te voore

,

daer Sc Thomas Kriftenen waren. Hy
|

(lont den Jefuiten toe aldaer kerken te|

bouwen,en kruifcn over al op te rech-

nen , en alle de genen te doopcn , die

Kriftenen wilden worden. Daer en

boven ftont hy hen toe , dat gene pa-

gode of heidenfche tempel , of Syna-

goge derJoden , of Moske der Maho-
metanen by de de Roomsgczinde ker-

ken zou mogen ftaen, Ookftonthy
den Roomsgefinden toe, klokken in

hunne kerken te mogen hebben.

Al het welk altijdt ongefchonden

onderhouden is.

De koning, die desjaers vijftien

hondert negen en negentigh heerfch-

te, was Nambrale o^Numbrane gehe-

ten, dat Grote of Hoge Pricfter gezeit

is.

De koning, die ontrent des jaers zef-

tien hondert en vecrtigh over Torka
hecrfchte, was Siam Baatfchery Vau-

baar genaerat.

De koning van T*orka eigent zich

het gebiet over dien van Koetzijniocy

tegen wien hy ook in oude tijden gro-

te oorlogen gevoert heeft.

Heden ftaet de koning van Porka

onder de gehoorzaemheit der Ooft-

Indifche Kompagnie, daer toe hy

alleen door dwang en fchrik der onzen

gebraght wiert , wanneer zy met een

ftcrk krijghsheir tegen hem in aentogt

waren.

De voornaemftekrijgsmaght des ko-

nings beftaet in fregatten,die hy in den

regentijt, wanneer de rijsvelden onder

water leggen , ten getale van ontrent

vijfhondert kan te water brengen.

Wel eer hadden de Portugefen den

vryen handel van peper, met toelating

des konings, op dit geweft. Maer als

zy van eenigc plaetfen zich meefter

zochten remaken, met toelegh van

die te verfterken, zoo deed de koning

vtinTorkahcn. daer over den oorlogh

aen,die drie gehele jaren duurde.

Noic hadden d'onzen dit koning,

rijk bezocht, noch aengedaen, voor
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op het jaer zeftien hondert twee en
veertigh. De koning, genaemt Stam
Baatfchery yaubaar ^ oud ontrent

vier en twintigh jaren , ontfing hen
met zeergrooteblijdfchap, en rechte

met hen een verbont van vriendtfchap

op, en ftont hen den vryen peper-han-

del toe.

Dit geweft is zeer vruchtbaer , in-

zonderhcit van rijs ; macr heeft een

zeer ongezonde luchtftreke. Het
grootfte gedeelte der inwoonders is

met zeer dikke pompbeenen, als die

van dikke olifanten, gequelt : welke
quale het drinken van braken zalpe-

rachtigh water toegefchreven wordt.

Velemcnfchen zijn'er ook met blind-

heit geflagen , die door het eeten van
hete rijs , naer men zeidt , veroorzaekc

wordt.

De hooftnering der inwoonders be-

ftaet in den lantbouw. Inden regen-

tijt leggen de meefte rijsvelden onder
water, als ook het gantfchelant van de

Kaep YJimorijn tot aen Panare Biar.
bar.

Het lant van Porka levert ook veel

peper uit, die meerendcels byd'En-
gelfchen opgekocht wort, die al voor
vele jaren aldaer een loosje gehad
hebben.

Binnen 's lants woonen vele Krifte-

nen , die door de Portugefen tot hec

Roomfch geloof bekeert zijn. Deze
vergaderen het grootfte gedeelte van

peper, dien zy aen zekeren koopman,
een Bramos, door den koning daer toe

geftelt, weten te leveren.

Daer na docht my raetzaemtc zijn, Nieuhof

na de koning van Marta of de C^lar- trc^t na

f^wtegaen ,een hooftftad des koning- „mglTn
rijks vaneen zelven namc,endriemy- Je Matte,

len zuidwaerts van Koetzijn, aen de
rivicre, die van Koetsijn na Koulang

loopt, gelegen.

Na ik alles overleidt had, in wat
wijze en maniere de handel en artijke-

len van een verbont beft geftelt dien-

den, en de gefchenken gedaen, zoo
reed ik met den onderkoopman Jur-

jaen Hendriks Willing derwaerts , en

quam ten tien uuren te Karrtopofy : al-

wacr wy ons verblijf in een huis na de
kant van de reviere namen , het welk

de Kompanjie voor eenige jaren van

denkoninggekochthad. Het is rede-

lijk groot van begrijp , hoewel met

R wei-
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wcinfgh gemaks -, dewijl het, na de I welk ik gaerne acnnam, cn vertrok

Mala'^ae: fche bouwkunlt , met hoe-
\

zoo lang na mi jn loosjemcnt.

kenen winkels, opgcbouwt is.
j

Des anderen daeghs wierd ik ten

Dctuinismetcenigepalmboomen I hove geroepen, en vond het dacr vol

beplant, die aldacr gttüftcrt worden, volks : want alle de voornacmrte ho-

toc onderhoudt van hof en huis. velingen waren daer tegenwoordigh.

Levert ^^ 'i^"^ mijne aeokomfte voort. Zijne Majcfteit bclafte eencn zijner

den brief aen den koningh bekent maken, en kapiteinen,die groot gezagh by hem

Ad-iffnei
wicrdt niet lang dacrnaten hove ge- :

had, met noch twee Moorfchc koop-

Huftart roepen cn by den koning gebracht, luiden, om den handel te beginnen.

Na het afleggen der groereniflcn, die Dan alzoo ik in ervaring gekomen
men aen de Malabacrfe konmgen ge- was, dat aldaer vele Moren woonden,

wonelijken doen moer, leverde ik aen die veel te zeggen hadden , cn op Krf-

zijne Aiajelleit d'O/t'of brief van den 7ionoor den handel dreven , tor groot

Heer Ad.iiirael Huftart over, die van

woorc tot woort aldus kade.

aen Jen
koning

over.

Jahb Huflart^RaetvanlndifTii

yidmiraelt lantvooght en bejlier.

dir van hec eilant Ceilon en de kitjl

van MuUhaer , zendt dees O/p,

neffensjijne groet, aen den koning

de Marten.

*Deurlucht'ige Vorji.

HEt Cs mjy op mijne hmfle alhier

,

hyzonder lief en aengenaem ge-

'weefii te verjlaen het gvet onderling

•verflant en vrientfchafy die uwe Ala-

jefleit alt ijt met d'Ed. Compagnie tot

nu toe gehouden heeft. En nademael

wy het zelve zeer hoogh waerdeeren,

zoo hebben wy den kapitein van Y^ou-

langyjohan Nieuhofy afgezondeny om
met Uwe <JM-aje[ieit een bondige en

vafle verbintenijfe te maken, tot nader

vrientfchap en vermeerdering van
bontgenootjchap. U-we Majejleit ge-

lieve hem in alles y als mijn eigen fer-

foonygelooftegeven, in hetgeen hy met

uwe C^lajefieit zal handelen: het

nadeel van de Kompanjie , zoo kon ik

my van hen met veel goets bclooven

noch verzekeren. Maer ik bedacht

een middel, om voor re komen,dat zy

Moren de Kompanjie zoo met moch-
ten in den wegh zijn. Dies fprak ik

zijne Majcfteit zelf aen, cn vertoonde,

'Dat mijnlaflnitt inhield y om met

de Moorjche koofluiden aldaer te han-

delen-, maer met zijne Majejleit zelve.

Vat de Compagnie de gantfcht

Malabaerfche ktiftde vrede aenbood:

ennudetijdgeboorenwas y zoo zijne

Maje
ft
en geliefde y zelve met mi daer

af te handeltny om in vrede te levens,

en fijn koopmanfchap te doen : gelijk ik

daer volkorhenlaflvan had. Maer zoo

Zijne Majefleit niet geliefde y dat ik

dan oorlojverzoght , om te mogen ver-

trekken.

De koning , naweinighoverleghs,

zcidc. Men zou de punten, dien aen-

gaende, op een Ole brengen , en hem
eens vcrtoonen : het welk ik deed.

Deze punten beftonden in dr ie.

Het aen'jrengen van den Amfiony en

het fchiUen van de wilde kaneel y en

welk ik ten allen tijden met gelijk zal vervoeren van de peper af te jchaffen.

erkennen. God beware denperf)on van
uwe Majefleit yen verleene hem een lang

en zaligh leven.

Kourzijn den tweeden van

Sprokkelmaent, 16^4..

Jakob Huftart.

Daer op vertoonde ik zijne Maje-

v^eTrth"
^^^^ ^" '^

'^"S> waerom ik aldaer geko-

men, en wat mijn acnbrcngen was, dat

ik hem alles van ftuk toe ftuk voor-

ftelde.

Zijnge-

fprcU Cl

verrich'

ting met
den ko-

ning.

Deze waren welde drie voornaemftc

punten van het ooghwit der Kompan-
jie. De koning liet dezelve punten in

onze tegenwoordigheidt overluidc

lexen. Maer daer quamen vele hin-

derpalen voor ; want de Moorfc
koopluiden, die zoo groot gezagh
hadden , zochten hec zelve met alle

maght te beletrcn.

Naveeloverleghs, en veel over en

weergaen van de Refidoren , dat zy

den koning t clkens verwittighden,en

De koning gafren antwoort , dat hy ' heimelijk in 't oor luifterden , het welk
fich tot des anderen daeghs daer op totdenavont duurde, gafonsdeko-
wildc beraden en bedenken. Hec ningoorlofomnaeronsioosjcment te

mogen



Z E E- en L A N T- R E I Z E. [31

fnogen vertrekken , met belofte van |lcgentheit, gewogen te worden,

des anderen daeghs ons af te vaerdi-
j

Daer isookeene fi^d^Podiagabooi

gen : gelijkookgefchiedc. Want des
|

anders Mattlikaragenzcmz.

anderen daeghs heel vroegh quam de
1

Deze koning heeft zommige lan-

twcede perzoon van 't rijk , met den
|

den met den koning van Knlkdang
kapitein voornoemt, en lietzich ver- 1

gemein : gelijk de meefte rijken aen
luiden,dat ik zaken,rot nadeel van den dezckuft zoodanigh door malkande-
koningen'trijk, voorftelde. 1

ren zijnverwertjdatmen tijt van noo-
Ik vertoonde hem met vcrfcheide de heeft, om dezelve te leeren kennen

redenen , dat wy niet anders als den en onderfcheiden.

vr3en handel vcrzochten,en metd'an-
j

Het lant is de gantfche kuft langs

dere lantregecrdersvandeMalabaerfe wel bewoont.

kuft ons aïrede verdragen hadden: al

het welk ik hen allen voor oogenftcl-

de: als ook het welvaren , dat zy

7,elfs daer van zouden trekken.

In elk punt wilden zy iets verande-

ren , en gingen meer als zes maelover

en weder.

Daerwaft veel peper, erweten en
boonen.

Aen d oevers van de rivieren ziet-

men vele rijsveldenenzoutpannen.

De koning is een opperhoofdigft

vorft, en aen niemant verbonden. Hy
houdt geduurigh twalcfhondert Ney-

TcnIe{iequamenzy,envracgTidéna rosindienft, en was een man vanzef-

de menigte of hoevcelheit v^n peper,
j

tigh jaren
,
grof van lichaem , en ftraf

die wy jacrlix zouden begeeren. Ik 'van opzicht. Zijn hooft-^ieraet was
zeide : men behoefde de hocveclheit van een wonder en hooghtatfoen, en
niette noemen : wy zouden alle depe- 1

van rootfchaer laken , van binnen met
per nemen , die daer gezamclt wierd.

|

katoen vaft ^emaekt.

De Moren zouden ons gcerne meteen

gedeelte gepaeit, en de reft zelfs gehad

hebben, daerzy zeer by den koning

omaenhieldea en woelden : maer zij-

ne Majefteit ftont ons ten leften alles

toe : behalve het fchillen van de wilde

kaneel : daer ik ook zoo hart niet op
kon ftaen , ter oorzake wy zelfs die

zouden moeten koopen. Daer en bo-

ven kon men dezelve met der tijt op
zoodanigen prijs ftellen,die den fchil-

derde koftcn vandenarbeit niet zou
mogen opbrengen: en dienvolgens

zich zelfzou vergeten en vervallen.

Het koningrijk van Marien of de

Koning. Manen 'is byna zoo groot als dat van

Marren.
K<2//èé'/^»^,en ft rekt Noortwaerfsop,

tot aen het koningrijk van 'Porka:

Hy houdt zijn hof gemcnelijk in
de ftad ¥,.arnopolyydzt mcteenaerde
wal van twintigh voeten hoogh ver-
fterkt, en vierkant van vermis.

Het was toen zeer vervallen , waet
uit blijkt, dat hy niet zeer begeerigh
was om het zelve t'onderhouden.

Men heeft in dit koningrijk al van
over langen tijt vele kriftenen gehad.
Maer de koning heeft het bouwen van
hunne kerken niet willen gedogen. Dies
bleven de kriftenen den tijt van twalef
jaren zonder kerke, tot aen het jaef

vijftien hondert een en tachentig. De
koningjdie toen regeerde, gafhen nicC

alleen verlof van eene kerke te ftich-

ten: maer ook hout inde boftchen te

houwen , dat aen de afgoden geheiligc

raekt ten Zuiden aen d'Indifche zee,
j

was. Hy ftont allen zijnen onderda^

en ftoot ten Ooften aen het hoogh ge- 1 nen toe, te mogen kriftenen worden.
berghte. Het ftrekt langs de riviere,

waer by men van Koetzijn na Koulang

opvaert.

De hooftftad des rijks is ook Marten

oïMarta genoemt.

Aen de Zuit-zyde aen de zeekant

leiteenplactfe, 'Tanderatout te by de

inwoonders , en by de Portugefen

'PeJJe genoemt, alwaerde koningden

onzen een huis te bouwen vergunt

heeft. Aldaer plagh alle de peper van

verfcheide plactfen>om de goede ge-

en verleende den Jefuiten maght van
genen te kaftijden en ftraffen, die, na
gedoopt te zijn, na de Kriften wet
niet leefden.

De kerke voornoemt voerde den
naem van St. Andreas : dewijl zy on-
trent de dagh van St. Andreas vol-

tooit was.

Langs dezelve riviere , daer aen het
koningrijk \2Ln Marten leit, wort ook
een koningrijk Batyma ge ftelt,met ee-
ne ikdiflY^atya^ery.

R 3 • Men
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GEDENKWAERDIGE
koninginne van Koylang , om de tol

en het gefchut t'ontfangen. Ik zeide»

dat inden tol niet zou gedaen worden:
maerflont het gefchut, gelijk met haer
verdragen was, geernetoe te leveren

ofte betalen.

OndertulTchen liet ik de Manfiou
vervaerdigen , om na het hofdes ko- Trekt na

nings van 'Iravankoor te trekken ^'^" ^°'

Maerde Rejidoren des koninghsvan Goewcc

Goenree en Barijette Pitle verzoch-
ten om met my te fprcken, daer ik met
den boekhouder Cherde Venne na toe

reed.

Daer waren meer als driehondert , ;„ „„
Neyros by malkanderen , die alle niet nckting

als van den tol fpraken. Doch na veel
*''***^*

twiftens en krakeels , wierdt ik te rade

om van daer te fchciden , en des mor-
ge./s weer te vcrfchijnen -, hoewel met
beding, zoo zy geen ander befluit na-

men, dat daer dan niet in zou te doen
zij n ; dewijl zy cifchten, dat noch in'c

verdrag bedongen was, ncch niet kon
toegeftacn worden. En dewijl te diec

tijde daer niet anders in te doen viel,

liet ik het daer by blijven, en quam des

avonts wC'^r te Koylang.

Den twalefden van Sprokkelmacnt,

des avonts ten negen uuren, vertrok ik

weder over zee , na het hof van ^z-
//«gfw: al waer de koning van 7r/2X'/2«-

koor vooreenige dagen was aengt ko-
men. Met den dageraet quamenwy
met ons vaertuigh voor het c5orp Map-
pul, ontrent vijfmylen Ooftwaerts van
Koylang ^c\c>^cn : maer konden door
her gcweldigh aenrollea van de zee
met ons Maullounietaenlanr komen:
waer over ik een klein Thonijs mofl:

huuren, die ons met zonderlinge be-

hendigheit door de baren aen landt

braght.

Van daer trok ik ontrent een uur Trekt na

langs ftrant tot aen een grootc riviere : ^""TS^"

tot beider zyden genoegen,met zijnen 'alwaer ik met mijn volk in ging zit- koning

nabuur gefloten was, dat hem zeer ;

ten. Na ontrent drie uuren roeien en "'""^f*"

wel bthaaghdeenaenllont. Hy ver- een geweldige groote en ongemcene
""^ °°'^"

eerde my een koftel ijken palsrok van ,
hitte quamen wy voor het hof aen te

brakade , die ik , volgens 's landts ge-
\
landen , en vernamen dat de koning
gereet (lont, om na Kalkolang te ver-

trekken. Wanneerik zijne Majefteic

onzeaenkomfte door den tolk deed
bekent maken , liet my de koning ter-

ftontdoorcenen refidoor by hem roe-

pen, en vond hem op de bovenftc trap,

met de voornacmften van zijnen ftaer,

ftaen,

Men zeidt de koningen van Baty-

ma een wet gemackr hebben : waer by

den mannen geoorloft is de vrouwen

tedooden, die , van wat (laet zyook

zouden mogen zijn , hen ecnen dienrt

weigeren, zonder ecnigc ftraffe daer

voor te lijden.

Na ik nu alles hid afgehandelr en

geflootcn, bood ik de gefchenken den

koningacn, die hy doorzijnen twee-

den perfoon, bencffcns cenige andere,

lietontf.mgen.

En overmits deze perfbonen vele

moeiten met ons gehad hadden , en

ook bchul pzacm waien, zoo vereerde

ik aen eenen ieder een kleine fchen-

kaedje.

Wanneer wy nu alles klaer waren,

wierden wy voor het hof , onder den

blooten hemel, befcheiden : al waer de

koning, en ik daer na, d'O/^ofbrief,

daer het verbont of verdragh op ge-

fchreven was, in het gezicht van al zijn

volk ondertekende : ten einde een ie-

perzoukonnen zien, hoe oprecht de

koning handelde.

Hier op nam ik mijnaffchciü, eerft

van den koning, en daer na van alle de

Grooten , en trok des avonts met mijn

volk na ons vaertuigh, dat ontrent een

uur gaens van daer in de rivier lagh.

De (Irant-heer, een onderdaen de-

zes konings ,quam my aldaer vcrwel-

lekomen, en toonde zich zeer minne-

lijk en beleeft, met aenbieden van alle

dienften, en vereeren van een deel

hoenders, pyfang, en andere verver-

fching.

Ik nam van dien heer ook mijn af-

fcheit , en vertrok wederom na Koy.

lang , daer ik den negenden aenquam,

en alles in goeden Ifant vond.

Midlerwijle ik te Porka\v:iSy ont-

bood de koning van Kalkolang my in

zijn hof, verlTond dat de handeling,

bruik, mereerbiedigheitaennam, en

bedankte zijne Majefteit voor zoo ve-

le ontfange eer, op verfcheide tijden

van hem genooten , en vertrok voorts.

Wannt-er ik den negenden te Koy-

Zang aengekomen was , quam des an-

deren daeghs d'eerftc kapi[ein van de
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Haen. Na ik den koning cerbiedelijk
|

verzekerde hem , dat hy onzent halve

d'0/« overgeleverc , de gefcheuken niet ongelukkigh zou zijn,en gafhem
acngeboden , en in *t kort mijne reden

j

daer op eenigc fanijns , zoo dat hy het

voor hem gedaen had , het hy d'Ola zelve moft gelooren , en ons teen wil

openbaer vooral zijn volk lezen,cn de

gefchenken wcghdragen. Hy z-eide

zelf my j dat hy my voort ancwoort

Cel IC

gaen.

Ik maekte dan den refidoors

vier in getale , en door den koning ge

raaghtighc waren,} in 't lang, volgens

hun begeeren, mijne mening, en waer-

om ik gekomen was, bekent. M acr als

zy daer over met my wilden handelen,

vertoonde ik hen, dat ik, volgens mijne

re-

ligh verzorgen, 'f geen vvy van nooden
hadden,

Des anderen daeghs , den veertien- wort
zou belchikken , hoe zijne meening den van Sprokkelmaeat, ontrent ten «eer ten

was j en ik kon, zoo ik begeerde, zoo I achtuuren, het my de koning , door boden."*'

lang neffens de refidoors ("dien ik de eenen Nayier,ten hove roepen: alwaer

Zaek konvoorllellen} in de tuin onder de vier refidoors voornoemt voor de

fchaduwe van de boomen , dicht by poorte ftonden,en op mijne aenkom-
het kafteel, my onthouden, daer de ko- 1 fte wachten. Wy traden raet malkan-

ning zelf met zijne handt my wees te deren- ter zyde af in den tuin voor-

noemt : alwaer ik mijn alkatijfoftapijt,

bencffens hunne matten, in de fchadu-

we der boomen, liet nederlcggen , om
te zitten.

D'eerfte refidoor zeidc , 1)at zijne
^^^ ^^_

Majefteit niet wel te vrede was over mngs

het verbranden van het vrouwen-hof^"^°°^^,

te Kolang, en hen daeromgemachtight

orde ,om byzondere reden , moft met
i
had, als ook om den handel te beginneny

den koning zeiven handelen. Met die ' en zijn Majefteit daer van verjlagh te

antwoort traden zy na den koning, en doen. 'Dat zijn meening en voornemen

quamen na wcinigh tijts wederom ,en van zynen brief, atn den Heer Ad-
zeiden; dat zijne Majefteit haer over mirael Hufiart gefchreven was y om
zoo eene gewichtige zake tot morgen de zaek van den prins Godormo by te

moft beraden , en begeerde dat ik zoo leggen ; en dat zy nu wenfchten te ver-

lang zwachten.
]

flaen, wat ik daer in mocht ordonneren.

Zy vereerden ons, uit den naemvani Dewijl nu mijn voornemen niet was, Nieuhoft

den koning, eenige boften pifang, en! de zaek met verbloemde woorden A"'*°°"

vergaften ons voorders dezen dagh. I voor te ftellen, 2,00 zeide ik rond uit :
^" °^'

Aen de Weft-kant van't hof, in het ' dat Godormo zijn ongeluk niemant als

hangen van een hogen heuvel , leit een ! zich zelven te wijten had : want alswy
huis,dat met het gewas van verfcheide voor twee jaren met ons krijghsheir

voor Koetzijn gekomen waren, om
onze vyanden , de Portugezen, te be-

oorlogen, zoohadonzeadmirael de
witte vlagh laten waeien , om raet de
oude koningin van Koetzijn in een
vriendelijk gefprek te komen. Maer
Godormo had het zelve verhindert, en

d'onzen vyantlijk aengetaft, en zich

altijt xoo gedragen , en deed noch da-

ghelix, als een vyant van de Kompan-
jie , en het Koetzij nfe koningrijk , dat

wy dachten tcherftellen , en daer by
op te zetten, wat daer toe van node
moght zijn. Ik had zijne Majefteit

tijdelijk genoeghdoen bekent maken,
als ik voor twee jaren d'eere had

,
,om

hem tcKaligoli te fpreken, dat wy
Koetzijn met gewelt van onze wape-

nen overwonnen,en met den wettigen

koning, ij^lonta Davile, een eeuwig

verbondcgeraaekt hadden. Dat Ga-

Wonder-
lijk \yaen-

geloof

Malabae" boomen overfchaduwt is, en een fcho-
' ne lommer geeft. Aen d'eene kant

gaetmen naer om laegh, langs vlakke

en vermakelijke rijs-velden, die ront-

om met palmbooraen beplant zijn. Al-

daer wierden wy gehuisveft by eenen

vroomen man, naer het fcheen : maer
zooongeloovigh, alsiemanc van zijns

gelijk:wantals wydesavonts wat zou-

den eeten,zoo wilde hy ons gene fcho-

tels noch iets laten to:;komen ,om de

fpijze aen te brengen : waer over hy

met onze zoldaren in gefchil geraekt

was. Wanneer ik d'oorzake daer van

wilde weten, zoo zeide deez onnooze-

le man : T>at de duivel en "'tgeluk zijn

huis gefchonden en verwoeft hadde,

zoo dra wy daer waren ingekomen.

Daerom begeerde hy ons niet te her-

bergen ; maer verzocht, wy zouden

vertrekken, en op een ander gaen. Ik

R doimo
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^orwogencc^iflingbehoefdetemaken,; ieder in het zijn met vrede te ktcti

om oit wedtrom^aengenomen te wor- 1
woonen,en den vryen handel, met den

j^j^
aenkleven van dien , onverhindcrt te

Hierop gingen zy na hunnen ko- 1
mogen doen. En dit was, zeide ik

mng,enquamen wederom, en vracgh- eindelijk, al het geen , dat ik aen

den , of men hem dan voor den twee-

den ofderden perzoon van'c rijk niet

jonden willen aennemen.

Om hen nu van dat ftuk af te leiden,

daerzy fchenendat meereden niet af

te kriigcn waren , vracghde ik hen, of

alle de Malabaerfe koningen en prin-

fcnvoortefteüen had.

Na verfcheide handelingen en re-

denen, zeide ik, dewijl ik in hen eeni-

ge traegheit bemerkte, dat ik al het

leKriigt;.! w^.v.., v.cv,,....^ ^..,-
,

geen gedaen had, dat tot de vrede

zy MoHta T)avila niet voor den wet- !
diende , en het fcheen dat zy liever

tigen koning erken ? Zy antwoorden
j

oorlogh begeerden,

alle van Ja. Toen vertoonde ik hen, i
Wanneer ik zagh, dat zy daer op

dat zy groot ongelijk hadden , ecnen ' zwegen , voer ik voort, en zeide, dac

perzoonin het n)k op te dragen, die jzyeen voorflagh zouden doen, om te

xich tegen zijnen wettigen koning (zien, of men dezaek in vrientfchap

opgeftcTt had ,en noch2,ochtop te ftel-
i

zoude kunnen byleggen,en hen, kon-

lentdatnictalst'elkensonluftkonver-
j

de het zijn, zoo zy de reden wilde

wekken. Ik wilde hen in al Ie zaken ' plaetfe geven, een jaerlixfe vereering

believen , maer hier van moften zy niet

meer handelen.

Na verfcheide raetplegingen fpra-

ken zy van de zaken van Godormo te

herftellen niet meer-, maer zeiden: Hy ..-.-, , ...

—

had voorgenomen met zijne drie broe- een Refidoor tot Kolang zenden, om
ders in hec rijk van ïCoetiijn te derven met my voorders te handelen , en een

tocleide, ofeens voor aleenjftuk gele

telde.

De koning verftont, dat hy zich

over deze zaek , daer verlcheiden hun
deel in hadden , zou beraden , en dan

en begraven te worden. Wy moften

op onze hoede zijn. Ik zeide, dat ik

het njk van Koetzijn doorgereift had,

dat'er wel plaetfe voor hondert dui-

zcnt man was, als zy her zochten. Ik

verhaelde wyders , dat hunne koning

by de Kompanjie in zoudanighaen-

zien was,dat wy zijne vrientfchap noit

in twijfel hadden getrokken : alhoe-

wel 2,y de zack van Godorriio zoo fche

goct verdragh uit te vinden. Ik had
alles liever daer af gehandelt : maer
de Refidoors dorften den koning daer
van niet meer fpreken,en verzochten

dat het, volgens believen, ic Kolang
mocht gedaen werden : dat ik voor
dien tiit daer by moft laten blijven , en
zien wat daer na afvallen wilde. Maer
het zal moeielijk zijn met dien koning
te handelen, 'ten zy verfcheide din-

nen voort te zetten en te begunftigen. gen tocgeftaen worden.

Totbeveftiging van noch nader vrient- De koningin liet my heimelijk wc-

fchap,was ik aldaer gekomcn,om met ten , dat zy wel genegen was met my
hen,geli)k ik met andere koningenal- tehandclen; maer de koning van Zr4-

reets gedaen had, cck te handelen.

Terwijl zy zich hier op berieden,

quam een gezant van de koningin van

/^o/<2»g,meteen O/a, klagen, hoc zy

noch van den tol niets hadden ontfan-

gen, noch het gefchut niet herftelt

was.

De Refidoor vracghde my, hoe ik

ditwerk verftond, ofwy niet doen wil

vankoor moft eerft vertrokken zijn:

het welk my niet qualijk aenftont.

Voorts verzocht ik haren refidoor, die

my de bootfchap braght, hetzelve

by hacr Majefteit te bewerken : naer-

dicn ik van wegen de Kompanjie
geerne zou zien , dat aen ieder haer

vrientfchap gemeen was.

Hetgewert van Attingen heeft onsGewtft

den, als de Portugefen gedaen hadden, tot noch. toe niemant bekent ge-^jng,.,'

M^er ik vertoonde ben, dat wy hen

dan ook moften handelen , als de Por-

tugefen,die licnjd'cen by d'ander,doot

floegen, en andere ongebondentheden

bedreven. Dat dit de meeninge van

maekt.

Het is een landt vol van peper , en
derwaertsdaghelixveel toevoer, uit

d'acngrenzende rijken,gebracht wort.

Attingen is het rechte ftamhuisder

de Kompanjie niet wasj maer cenen I Trevankoorfe koningen : maer by ge-

brek
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brek Van mannclijken oir, wort een uit ' ning en alle de groorcn. Een der reil-

de Koetzijnfe prinfen gekoorcn : ge- doors vereerde my , uit den naem des
lijk de toen heerfchende koning, van konings, met cene vercering, die mcn^
daer uit den geflachtc van i^dww^- na 's lants wijze, moet aenncmen.
rankoil, tot het koningrijk van Tra-

j

Ik trad uit het hof, en ging recht na Venrctt

vankoor beroepenis. de rivier j alwaer onze Tonys gereet

Het is hooghroot en fteenachtigh lagh. Voor mijn vertrek deed ikon-
Jant, daer de peper waft: en dien vol- zen waert roepen, eneenige fanijns ge-
gcnsisdaevafterenkleinder van korl, I ven.

a!s elders in de dalen van Kola»g of i
Toen voer ik de rivier weder af, eii

Koeiz^n. quam met zonnen ondergang re Alay-

Tuflchen het geberghrc ziet men pule: alwaermy de refidentvan Ten-

niet als rijsvelden,die allengs met trap- ' ^é"/»^^»^»/ , dien ik mijne komfte
pen neerwaerts loepen, en van boven verwittight had, bejegende,

bewarertworden: dat zeer acngenaem! Wy trokken des volgenden daegs.

enluftightezien is

Het hofdes konings en derkonin-

ginne ftaen recht tegen over malkan

den zeftienden van Sprokkelmaent,
weer over zee na Koylang: van wacr
ik tcrftont onzen tolk na de Tnle tt En komt

deren, en zijn in het hangen van ee<^^ Margaty liet gaen, om te vernemen, Koybng,

non berghgebouwt, daer tulTchen bei- j
waer de koningin van Goenree haer

de luftige rijsvelden zijn. toen moghc ophouden. Hy braght

Des anderen daeghs, ten tieauuren, mydaeghs daer acn befcheit; als dat
^ó*" ° wierd ik weder ten hove geroepen :

!
zy voor vier weken landwaerts in ver-

weer ren Wanneer de koning voorftelde, dat het trokken was, na het lant van Peretaly^

fcodca"'
^^^^^ ^^ Kolang met-my te handelen ruim vier dagh reizen van daer gele-

was. En dewijl ik daer niet tegen had, gen.

200 nam ik mijn affchcit van den ko-
[

Het koningrijk van

TRAVAN KOOR.
Tl Et koningrijk van TravankooTi
^ ' alzoonazijnehooftftadgenoemr,

neemt zijn begin aen de kacp van Kö-
mory 3 oÏKomoryn, naby de peerlvif-

fchery , en ftrekt langs de zeekuft tot

aenKoy/angi eeneftrcke vantwintigh

ofvier en twintigh mylen: behalve het

vermaerde dorp Paru , daer over de

koningin van iS"/«^W/ï/^gebiet. Voorts

paelt het na 't Ooften aen het rijk van

Mcdure , en heeft ten Weftcn de lan-

den van Peretaly en Y^otarkery.

Het heeft vcrfcheide groote dor-

pen , die volkrijk by de Mooren be-

woont worden : als inzonderheit Ten-

gepotanefiy KuletturCy Koritypatnamt

en Allaye.

Ontrent des jaers vijftien hondert

vieren veertigh, lagen ontrent dertigh

dorpen langs de zeekuft, die door ze-

kere volken, Makaos gcnoemt, die

meerendeels viftchers waren , en door

Mahometanen bewoonc wierden.

Maer de befte fteden leggen te lart-'

dewaert s in , daer het landt zich vcr-

,

re uitftrekt, en langhs de bergen , in

het gewcft van Naynar^ aen de kaep
van Komorijn^ en na de zyde van de
ftad TravankooVi twintigh fteden of
groote dorpen. Men ziet'er de ftadt

Kotate of Kakatti , een plaetfe van
grooten handel, ontrent anderhalve
myle Noortwaerts van de kaep van
Komorijn gelegen: de volkrijke ftad
Simimira^ en de grote ftad Matada-
ï'^/wr, omringt met zes of zeven vlek-

ken, en Varrage een klein vierendeel

mij Is: van Y^otateen Taiikitry^ die de
twee voornaemftc en maghtighftc
plaetlèn van dien oort zijn.

Ka/ke/ang is eencgroote ftad , op de
grenfen van den Neyk van MadurCy en
ftrekt haer anderhalve mijl wccghs
uit. Zyleit drie mylen van Tengepat-

riam, en zeventien van Yojlavgy aen
een hoogh geberghte, dat kacr acn de

eenc
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cenexyde rotccn vefting verftrckt. ^ Göfwr^e voor vier weken in 't lantver-

Acn d'andere zyde ifle met een :
trokken was, en noch voor eerft niec

muur omringt, dic onder van gehou-i weder zou komen, ter oorzake van

wen, en boven van gebakken lleenen, ecnc zonderlinge kerken-gewoonte,

tot vieren twmtigh voeten hoogh op-| die zyaldaer re verrichten hadde. Ik

gctrukkenis. verzocht cenen weghwyzer, alzooik

Het konings paleis flact aen de de koningin van eenige zaken van
Wcllkant , dat met een Ileenen muur groot belang refpreken had.

is afgefoeelen.
|

Hy ontichiildighde zich, als dac

Na hec Oofte leit een oud vervallen
j
het onmoghelijk was de koningin te

kafleel, op den top van eenen heuvel, volgen, van wegen de fteenige en

die met drie miiuren becingeltis.

De voornaemfte hof- houding des

konings inde ftad Kalkdang.

Deze ftad wort gewonelijk met tien

duizent Ncyros ,voorhctinvallenvan

Acn Neyk van Madiira , daer zy zeer

bang voor zij n , bewaert.'

fpoorloze wegen , wel vijf dagen rci-

zens verre in het koningrijk van Pe~
retalyn^ het welk aen hec landt van
den Neyk van A/<?<s'«r^grenft.

Dewijl nu aldaer voor dien toglit

niet andcrs,als met moeite en kofte,uit

te rechten was, zoo liet ik een 0/^aen

Het is een vruchtbacr landt van pe- den Rcfidoor, om aen de (koningin te

per, njs,en andere granen. Daer wafl

veel wilde kaneel, die wel de befte van

degehecle Malabacrfe kuft is. Maer

het heeft gebrek van vele andere le-

vens-behoeften.

beftellen, van volgenden inhoudt.

Ik was daer gekomen^ om bare Ma- zijn

jejicit met een kleingefchenk te hegroe- ^^^^j^^*

teny en voort wet haer eene vafit ^«koningin

eeuwige vrientfchap te maken. Dan ^
"

Eendcrvoornaerofte rivieren , dic ' nademael ik mi Jjet geluk niet gehad

dit landt doorfnyden , is Mannikorin', bad, om hare Majefteit aldus te vin-

die ontrent de Kacp Komorijn in zee

(lort.

De koning van ditlant wort byee-

nigen degrootc koning genaemt ; uit

corzake hy meerder lancs dan d'andere

koningen van Malabaar heeft.Hy doet

zich met grooten pracht dienen , en

houdt in zijnen ftact veel landtvoogh-

den ofbevelhebbers, d\e, zy Mandigals

noemen : desgel ijx vele andere byzon-

dere raetsheercn, 'Pulias geheten.

Hem wort ook by eenigen groot

gezag over Koylang^de Marten en an

den^zco twijfelde ik evenwelniet , of
bare Majejteit zou de vrientfchap van
de Coni^anjie , met alk Malaharen
voornoemt^ gemeen willen hebhen. fFy

zouden van onze zijde alles daer toe

aenwenden, als hare Maje/leitmet den

brenger dezes hare meeninge zal helie-

ven bekent te maken.

I k verftond aldaer , hoe de Trevan-

koorfe i efidoor te Kolang China acn-

gekomen was , die den twintighften

dezer maentdoor onzen ^etangatijn^

Thome Bottecho, liet weten, dat hy

dere landtfchappen toegefchreven :

' daer aengelant was, en verzocht mj
macrik heb her zelfde wel anders be

vonden. Zy eercn hem wel als koningi

maer gehoorzamen niemant.

Andere maken hem eenen vaflal

of leenman van den koning van Nar-

finga

van eenige zaken tcfprekcn , die zijn

koning na mijn vertrek had aenbevo-

len.

De plaetfe was Kolang China , in 't

kerkje van de Sint Thomas Kriftenen.

Waerom ik my weder na Kö/<ï«^ be-

Hctlant is overal , waer men zich
|

gaf,dacr ikmy opde gefielde uur liet

wendt of keert, vol mcnfchen.die alle,
|
vinden.

na den aert en wijze der Malabaren,

welgekleetgaen.

Den achtienden vertrok ik weder

van Koylarig^xn gezel fchap van den rc-

fidentSiewert Bakker, na het koning.
vaiiüocn- riji^ van Gocnree.
'^"'

Wanneer wy te Kaligoli aenqua

Nieuliof

trekt ni

hecko-
nin!'rM!i

Dan wanneer ik , na vcrkheide re-

denen en lang ftribbclen, niet vorder-

lijx koft uitrechten jging ik te pacrt zit-

ten , om weder na de ftad te ryden.

Als zy nu zagen, dat het mijn meening

was te vertrekken , verzochten zy my
om noch eens t'zamen te komen : het

men, verftonden wy van den Refidoor
j

welk ik toeftont.

des konings , dat de koningin van
|

Na veel moeite en herrewerrcn,

i
wjcrc
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wierteen verdraghvan volgenden in-

houdt getroffen. '

Nader Verdragh van den Tol
der vijf Fanins , 'c vervoeren van de
peper en inbrengen van den amfion,

gemaekt tufTchen de Nederlandfche

Ooftindifche Kompanjie, door den
koopman Johan Nieuhof, gemagh-

tighde, ter eenre , en de koning de

<J/liarien Singnaty , Goenree, en

Trevankoor en Barjctta Pule , ter

andere z,yde.

1

,

Niemant zal in defe landen eenig

amfion brengen, verhofen of verrui-

len , als alleen de Kompanjie.

2. Ntemant^wie hetookzjifal ee-

nigh peper of kaneel vermogen utf het

lant te voeren , of aen itmant te verkou-

den') als aen de kompanjie.

In het derde punt wiert de prijs, en

het geen fy voorden tol genieten zou-

den , ook vaH gejtelt en verdragen.

Waer by dan alle vordere pretenfien of

voorwendingen zouden te doot en te

niet zijn.

Aldus gedaen Ln het \\oiMatta del

Reyne^

Desjaers 1664.. den

«i.Febr. ^

riyette

Pule

brouwt
moeite.

In het wederkeeren van Roylang,

reed ik langs den weghna Matta del

Reyne,en vond de kruis poften overal

met fterken waght be2.et. Ik vraegh-

de Matta de 'Tulo, overfte derNey-

ros, wat dit te beduiden had. Die ver-

haelde my toen met een bedroeft ge-

Prins Ba- ]aet,hoe de prins Barijette'Tu/e,eenen

Refidoor van de koningin , door zijne

foldaten had laten doofflaen, en voorts

meer als tachentigh huizen verbran-

den , en vele palmboomen om verre

hakken.

Te dien einde waren de foldaten op-

getrokken , en zouden hem nu in zijn

kafteel belegeren. Maerde Refidoor

des konings van Trevankoor had het

zelve belet, met beloften van den prins

Bariyette Fule , uit den naem van

zijnen koning , byden kopte zullen

laten vatten, om reden van zijn fnoot

bedrijfte geven.

Hy had het nu al drie dagen flepen-

de gehouden , en zeide zijn volk niet

langer te kunnen beftieren.Ja zorghde

A N T . R E I Z E. 1^7
voor ongeval , en dat het den eenen of
anderen tijt meteen fchrikkclijke wra-
ke zou mogen uitbergen. Hy had ook
geerne geweten, wat'cr tufTchen my en
den koning van Marta verhandelc

was : dochikoncfchuldighdemVjdac
ik het zelve noch niet kon verhalen»

maer verhoopte, tot beider zijden ge-

noegen, die zake af te doen.

Den tweeen twintighften fchreefik

een Ole of briefaen den koningin van
Singnaty^mei onzen tolk Baftiaen Fer-

dinandes , nopende het geen ik met de
Iravankoorfe Refidoors had verrighr.

Midlerwijle waren des konings en
prinfen volk handtgemcen geweeft,

daer door verfcheide gefneuvelt en ge-

quetft waren. De prins wierd ook in

zijn kafteel belegert, die aen my eenen

van 2,ijne vertrouden om byftant, en
om kruit en loot zond : hoewel ik hem
dat om gewichtige redenen affloegh.

En ofwel zommigcn, by verandering,

voordeel zoeken , zoo was my even-
wel de ontrouw der Malabaaren in 't

gemeen wel bewuft. Het is een volk,

dat gene verbonden of beloften , als

door dwang, wil houden. Ook kan
men den eenen niet helpen , of heeft:

den anderen tegen. Dies is het beter

met een koningje , als met eenen ko-

ning te handelen, en een ieders vrienc-

fchap te zoeken.

Dewijl nu den Refidoor des ko-

ningsvan Travankoor, voleens onsaf-

fprek ,zou komen , om d'overige za-

ken voort af te doen -, maer op den ge-

zetten tijt niet te voorfchijn quam.zoo
fchreef ik daer over aen hem dezen
volgenden Ole ofbrief, dien ik met den
Toepas Niblaes da Kofia zond.

De kapitein van de ftad I\pulaji^

zend dezen Ole-, neftens zijnen

groet,aen den Refidoor van Trevan-

koor , Narrano Poly,

T/Olgens onsgenomen befiuit , ben ik Brief van
''^ weder in Kolang-Tzyna verfthee- [^q"

^."^"*

neUy om den aengevangen handel in Rctidoor

vriendtfchap voort feindip-en. Maer "", ^^^'

cr\ , t I , ^r vankoor.
uwe Deurluchtigheit heeft zijn toe-

zeggen niet achtervolght. Ook heb ik

geen befcheit gekregen , hoe onze ver-

richting by de koningin van Singnaty

wort verjlaen. Overmits nu de tijtgeen

langer uitficlkon lijden , zoo had ik on-

S fin
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zen tolk by de kon'mginne vanS'gnalyy, uit den mont des konings had ver-

en den Toepas Ntklaes da Kojla aen
|

ftaenj deel in den tol hadden, zoo het

Goenreten Baiyeite gezonden , omhet
j

ik den refidoor by brieve weten : hoe

Jdve te vragen. T)te brengen my tot
j

dat ik wel genegen was, om alles by te

antwoort^ dat aen de koningin de voor- '\ leggen en te befleghten : maer het moft

gewende tol volkomentUjk moet vol-
^

opcnbaer gefchieden : gelijk met an-

daewji'ordeny datikniei kantoeflaen.
\

dcre Malabaerfe vorften gefchietwas.

En nademael ik alles heb bygebraght^
\

die het voor al hetvolk heten lezen :

wat recht en redelijk was , om de zake
j

want onze woorden en werken moften

by te leggen,en even-jDeltot noch toe niet overeenkomen.

aengenomen ü, zoo ps 't,dat ik eenmael,
\

Des avonts kreegh ik wederom ec-

en zoo veelmaelals het by rechte ver- nen brief, om des anderen daeghs we-

eifcht wordt^ protefiere uit den naem der in St. Thomas keikje te zijn : al-

vande kompanjie,tegen uwe deurluch-
1

waer ook de Refidoor zou zijn.

Jigheit NarranoToly , en tegen alk an.\ Ik reed derhalven des anderen

dere, die hem zoo onredeiijk zullen daeghs derwaerts , mctdenboekhou-

hand(haven,datwy ontfchuldigh zijnl dct Jakob Cherdevenne. Na veel

van alle onheilen, fchade en oorlogen,
\

reden-kaveling raekre ik klaer, met

die daer nuofnamaelsmt zouden mo- ' befprek, van dat den Refidoor des

gen ontflaen. I
anderen daeghs zou in de ftad komen,
om het verdragh, volgens mijn ont-

werp, te tekenen : als wanneer ook den
handel zijnen voortgang zou nemen.
De koningin van SignalyVitl op den

brief, dien ik aenhaer gezonden had>

Nieuhof ^^ fchreef al dit bedrijfen handeling ' wederom fchrijven van volgenden in-

verwittigt wijtloopigh aen den Heer Huftart 1
huudt.

zimve-
over, met byvoegen , dat ik wel i

dervarea wenfchte,dat zijne Ed. eens zelve zoo
|

'Denbrief,diende kapteinvanKoj- ^\^'^^^^

Koulangden zes en twin-

tighfte van Sprokkelmaent,

1ÓÓ4.

Joan Nieuhof.

inwichtige zake mocht bywooncn, om /^«^,Joan Nieuhof, aenmygezonden koning

te zien, tot wat einde men dezelve
j

heeft y heb ik wel ontfangen , en ^^«Sieu.
zou kunnen brengen. Daer op ontfing w^o«</?^fp». Ik zal ^ om dezen ban hof.

ik een antwoort, gcdaghtekent den • del,inde maent Maert te Kottekkery

vier en twintighften van S^ïdkVcl- Jluurcn. Ik zal het zelve laten weten.

maentin Koetzijn. Waerby xijnEd. ;
IVy zullen malkanderen daer dan wel

liet weten, dat hy zelfover twee da- bejegenen. Ik zal voor goet kennen, al

gen meinde te vertrekken : en ik dat wat mijngemaghtighde daer dan dSet.

aen de koningen van Travankoor en
,

Om deze zaken heb ik dezen briefbe-

Singnaly zou laten weten. "Waer op lafi tefchrijven aendenkapitemjohan

ik darelijk poften meteenen briefder-
[

Nieuhof.

waerts afvaerdighde.

Den zevenen twintighften lietmy
[

Des anderen daeghs quam deRe-Rffi-ioor

de Travankoorfe Refidoor , door
:

fidoor des konings van Travankoor in ^ankJor"

den Toepas Nikolaes da Cofla, we- de ftad, dien wy met alle belceftheit komt te

ten, dat hy den tol met my wilde ' eneere ontfingen enonthaeldcn. Na'^°y'''"2*

Verhan-
deling

van den
tolde

Traran-

]^*^jojjr
afhandelen ; maer daer moft niemanc

j

verfcheide redenen over en weer wa-
als de koningin alleen van weten : en ren voorgevallen, eji inzondeiheic no-

hy zou een ander gerught onder het pende den prins Godormo

volk doen uitftroien. Maer aengezien noch geduurigh van (praken

ditvoorde Kompanjie fchadclijk zou

zijn, en die ook niet gewent is, met
averrechrfe treken om te gacn : dewijl

daer en boven ook namaels door de

Neyros , die aldaer groot gezagh heb-

ben , anders moght gehoort worden,

en zeer nadcelighzijn ; inzonderheit

naerdien vele grooten, (^gelijk ik zelf

daer zy

vertrok

hy wederom dien dagh , tot dat de
Heer Huftart , die aldaer verwaght

wiert, 2,ou gekomen zijn.

Den tweeden van Lentemaentging Nieuhof

ik, voor hetaenbrckcn van den dagh, "e^t

met den onderkoning des konings van
"o,',,^.

Travankoor^dlcnzy ook Gorepe noc-s^n"'"

mcn,en met MattadePulo,o\cr(ic van '^"^''^S-

de
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JCleeding

der ko-

ningin-

de NeyfOS , na het hofvan dckooin-

ginne van K.oylang,dat toen te Kallie-

rc was, en quam aldaer ten twee uuren

na den middagh aen.

Na wy onze aenkomfte hadden be-

kent gemaekt, quam voort orde , om
tenhoovete verfchijnen. Zoo dra ik

degefchenken en penningen, om aen

hare Majefteit te vercercn en tellen,

voor de peper gercet had» wiert ik bo-

ven gehaelt.

Meer als zeven hondert foldaten

waren in de wapenen, die alle, na de

Malabacrfe wijze, zeer antijks en

vreemt uitgeftrekcn en toegctakelt wa-

ren De koningin was redelijkout van

jaren,engeklect na de Malabaerfe wij-

ze, met een kleet van fijn katoen om
den middel , en het boven lijf bloot:

zyhad flechts ora de fchouderen een

katoen klectjegeflagen, daer de blote

armen uitquamen. De lange ooren,

armen en halb waren met vele koftclij-

ke geftecnten
,
goude ringen en arm-

banden versiert, en het hooft meteen
wit katoen doekje gehult. Zy was

briünachtigh van kleur,en het hair was

zwart, met een knoop in de nek iriiaeï

ftatigh en koninglijk van gelacr en Ofi-

zicht, en een verftandigepringefièjdie

goede orde in haer landt onderhieldr,

Eenige van hare nichten waren byna
blank, en op dezelve wijze uitgeftte-

ken,methet boven lijf bloot.

Na het afleggen der gröcrenis en
overleveren en onttangen der ge-

fchenken en penningen , vertoonde ik

aen de koningin de voorwaerde van
het verdragh enverbondt, dat ik met
haer meende aen tegaen ,en al reets in

orde en in'tnec gelchreveh had, en
flechts te tekenen was. Zy liet het

tweemael herlezen , om den inhoudt
wel te verftaen : en vraeghdc einde-

lijk: of daer mede nu alle vorige vei"-

bonden te niet waren , en daer alles m
begrepen was. Waèr van ik haer Ma-
jefteit nabehoorcnondcrrechre. Na
vele vragen overen weder,(lont zy ten

leften alles toe : het welk getekcnt

wiert.

Daer na beval ik hare Majefleirj^rf-

cob Cherde-veime aen, die in mijne

plaetszüu volgen : alzoo ik orde be-

S % komen



Kieuhof
verzoeke

üiinaf-

fcbeic.

Komt
weer te

Koylang,
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komcnhzd, om na Toutekonjn tever- pnns Go^ormo byftant van volkof
trekken , en de zaken der Kompanjie wapenen tegen de Kompanjie en hec

aldaer ga te flacn en waer te nemen. :.rijk van Koetzijn zou doen, dat hem
Verzocht voorfs,dat zy hem daer voor dan den openbaren oorlogh , van we-

gehefdet'erkenneiijen wydcrsmetde gen de Kompanjie, zou aengczeic en

aengevangc vrientfchap van de K.om- acngedacn worden,

panjie te volherden : dat zyallesbe- Hy deed grote beloften, dat het niet

loofde re zullen doen. 'zou gefchieden; met byvoegen, dac

Hierop verzocht ik mijn affcheit, zijn koning altijt een vricndt van de

van te mogen vertrekken: naerdicnik Kompanjie zou blijven. VVacrophy
den Heer Admirael Huflart alle uuren des avonts wederom vertrok,

te KöyZ-^w^ verwachte: datde konin- Dacr na ging d'Admiraelacn boort,

gin toeftont. Zy trok een gouden arm- en datelijk na Kranganoor t'zeil,

bant van haren arm, en vereerde my
j

DekommandeurBitter,die aldaer, Kom-

die tot een gedachtenis van vriendt- ' bencffcns zijne vrouw en gantfch huis-
j^j'gf^"'

fchapjtuiïchen hacren de Kompanjie. gezin, met het fchip Nieuwenhoven, ters vrou

Zy liet mv den zei ven door eenen Re- van Batavia gekomen was , om peper ^^"^^

lldoor aen den arm doen: maerhy was te laden, was'ernoch mee doende vanKoy.

wat te nau , vvacrom zy dien datelijk Zijn vrouw wasbegeerigh, om de ko- '^"S-

te pas deed maken,
|

ninginne eens te zien , dacr ik orde in

Te vore had zy mypok eenen arm- ftelde , en haer in mijn paÜakijn der-

bant vereert, wanneer ik d'aenkomlle ' waerts brengen liet. De konmgin om-
van den Heer Huftart haer had bwkent ' fingen bejegende haer beleeft , en was

gemaekt. zeer nicuwsgierigh om HoIIandtfche

Ik bedankte hare Majefteit voor 'vrouwen te zien. Oe Malabaren deden

zoo vele genote cerc, ab ik, zedert
;

verfcheideii malen de palakijneen wei-

mijn bewint te Koylang, van haer ont-
I

nigh open, en loerden n^et groote ver-

fangen had, en beval haer nochmaels
^

wonderingh en nieuwsgicrigheittoe:

de zaken van de Kompanjie aen. 1 dewijl zy al zoo vreemt op ons zien.

Ik nam toen mijn affcheit, en ver-' als wy op hen.

trok voorts op Koylang: daer ik des
,

Na de Kommandeur de Bitter zijn

nachts ten twee uuren aenquam, en lading ingenomen had, ging hy t'zeil,

door de geopende poorte binnen de en vertrok weer na Batavia,

ftadtrad : al waer daeghs te voore de
j

Ik ging den elfden ook t'zeil,en ver- Nieufiof

Heer Admirael Huftart, met de fche-
j

trok na het hof van Goenre, en den
J'^J!'^,"^'*

pen Erafmus en Nieuwenhoven, van I prins Bariyette Tule, en beval hare G^.ue",

Batavia aengelant was. i
hoogheden Chtrde Venneidxe by voor- *''•

Ik ging des morgens vroegh èien raet de zaken der Kompanjie te Koy-

Heer Admirael in zijne kamer ver- 1/^»^ zou waernemen :(naerdienik,als

wellekomen , en meteen alle hande- gezeit is,na Tw/f^ö; jr«ging,)en datzy

ling verhalen

(lant het kantoor aldaer nu was

hy alles met groot vernoegen vcrftont.

Voorts ftelde hyorde op andere za-

ken , die noch te doen ftonden , eer ik

vertrok

alsook in hoedanigen hem daer voor geliefden t'erkennen

dat

Onder-
koning

van Tra-

vankoor

komt te

Koylang.

welk zy zeer beleeft aennamen.Voorts

zeide ik , dat ik nu gekomen was , om
mijn affcheit van hare Hoogheden re

nemen: entwijffcldeniet, ofzy zou-

den inde vriendtfchap van de Kom-
OndertufTchen quam d'ondcrko- panjievolherden, die haer (des zy wel

ning des konings van Travankoor\]e.
|

moghten verzekert zijn) na hare waer-

derom in de ftad Koylang , om den digheden daer voor bejegenen zou

:

Heer Admirael re verwellekomen, en het welk zy beiden ten houghllen bc-

vaneenige zaken te fprcken. loofden te doen. Als ik nu daer op

Na vcrfcheide redenen van 's lants min affcheit nam, vereerden my de

befticring, by die gelegentheit, voor- prins BaryetteTule meteen konftigh

gevallen, en andere zaken afgedaen gemaekregoudenarmbant,end'onder-

waren, liet d' Admirael hem eenige

fchenkaedjen verceren , en met een

aenzeggen : wanneer zijn heer den

koninghdcs konin^hsfchonkmy een

koftelijk zyden klcer.

Na vele ceibewijz-ingen vertrok ik

weder
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weder na de ftad Koylang , cn vervaer-

j

diglide mijne zaken tot d'aenftaende

reize na Toutekoryn.

Na ik alles klaer, en de middelen

der Kompanjie aen Cherde Venne
overgelevert , cn hem van alles onder-

recht had, zoo nam ik mijn affcheit

van alle de voomaemfte dienaers der

Kompanjie, en vertrok den twalcfden

van Maerr, met den dageraet, na ik al-

daer twee jaren de z,aken der Kompan-
jie had waergenomen. Naerdien mijne

verbondejaren byna uit waren,zoo had

ik liever gewend dien tijt te Koylang,

dacr ik nu den handel op een goeden

voet had , en daer in bedreven was , te

mogen voort uit blijven : gelijk ik ook
fchrittelijk na Kolomba liet weten :

maeralzoohetopperhooft van Toute-

ko' ijn na Perfie mofl vertrekken , zoo
kon het voor dien tijt niet anders zijn.

Ik zal eenige verhaelwaerdige za-

ken van dit lantMalabaer, dat ik zoo
doorwandelt heb, den lezer ten tone

ftellen,endefle!fsgewaflèn, dierenen

inwoonders in'c kort befchrijven.

Het landt of de kuft van Malabaer

wort gemeenlijk zoo verre gerekent
j

en uitgeftrekt , als daer de Malabaerfe
j

•tale gefproken wort. Te weten, het

begint vijftigh mylen zuidwaerts be-

nedenGoa, en eindighttenZuide aen

de kaepvan Komorijn, die op zeven
graden en een halve, Noorder breete,

leit, en ftrekt onttent 80. mijlen langs

de kuft. Het heeft ten wefted'Jndifche

Zee, en ten Ooften het hoogh gebergh-

te , daer door het van de kuft van Ko-
romandelgefcheiden wort.

Het lant van Malabarwortgcmee-
nclijk in vijf koningrijken verdeelt:

als in KananoorJCatekut^Kranganoor^
Koetzijn y en Koulang : daer andere

ook het koningrijk vznTorkUi Tana-

noro^Tanor-, Koykolang en Travan-
koor by voegen : beneffens vele andere

verfcheide kleine koninkrijken , als

KotayMoutinguayBadaraiChambaySi
Marta,Muterte, en de koninkrijkjes,

die op de bergen van Malabaer gele-

gen zijn.

Hetleit ontrent in het midden, tuf-

fthen de Liny , en Tropicus Cancri

:

waer door het aldaer altijt des daeghs

heet is.

Het is eert zeer luftigh , ongemeen
vruchtbaer, \Per makelij k en gezont
lant.

ttn
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Het is waferrijk,en meeft fot aen het Ame
geberghre toe , inzonderheit na de zee- *'r"chr-

kant
,
gebroken : cn wordt op vele deshms

plactfen re lande waert in, met fchone "="" Ma-

bronnen
, meiren, wateren en rivieren,

'*'"'""

als Hollant,be\vatert en doorfneden

:

waerommen het lant, zonder behulp
van vaertuigen, niet bereizen kan: hoe-
wel de wateren ondiep , en dienvol-
gens voor gelade fchepen onbevaer-
baerzijn.

Daer waft overvlcedelijk veel , en
de befte peper, die hert en vaft van
korrel, cn ongelijk beter, als elders te

vinden is. D'in u'oonders plaghten de
peper voorhene aen alle vreemdelin-

gen tegen zilver, gout, amfioen en an-
dere waren ,te verruilen en verkopen

:

maer federt eenige jaren de Neerlant-
fe Ooftindifche Kompanjie de rijken

van Kranganoor, Koetzenen Koylang
doorgewelt van wapenen heeft over-
wonnen, en de Pcrtugefen daer uit

gedreven, zoo heeft zyde handeling,

metdevoornaemftevorftcn cn konin-
gen , op zoodanige voorwaerden ge-
maekt, dat de peper aen niemnnt, als

aen haer,magh verhandelt worden.Tot
onderhout van dien zijn de fteden Ko2~
tZijn en Koylang door d'onzen zooda-
nighgefterkt en met krijghsbezetting

voorzien, dat zy in onvermogen zijn.

Het lant van Malabaer is doorgaens
met klappes ofkokosboomen, by bof-
fi.hen op brakke plaetfen bewaflèn,
die aldaer weeliger tieren, als op eeni-

ge andere plaetfen van Indien :ja zom-
mige verheffen hunnen kruin tot gf.
en meer voeten hoogh m delughr.

Metd'oly,araken kayer,ofbaft van
de vrucht, wort grote handel in d'om-
leggendc geweften gedreven.

Men hecft'er allerlei flagh van hout,

dienftigh tot het bouwen van huizen
en grote fchepen.

De lucht is'er helder en klaer, en in Luche.

Lou- Sprokkel - en Lenre-maent des

nachts zeer kout : maer des daeghs
onverdraeghlijk heet. In uien tijt valt-

'erzeerfterke dau : <i\e inzonderheit

de groote koude des nachts yeroor-

zaekc.

De winter begint'er in Gras-of tenZaifos-

langften in Bloeimacnr, cn eindight in
''^^".f^^

Herfft-often langftcn in Wijnmaent,
met donder, blixem cn onweer. Dan
zijn 'er de meefte vruchten ; dewijl het

S 3 onder
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onder óc regen wjrm is. Dan begint mecften tijt ftorm en onweer, en op de

de zomer, en duurt tor in Gras- of andere kalmte en ftilte.

Bloei-maent, met grote hitte ,en klare De gemene huizen zijn'er van bam- Huizeru

lucht, zonder, ofzelden, regen te heb- bocfen gemaekt, enmctolcn ofbla-

ben. Dan wort het zant, door deze den van kokosbomen bedekt, en zom-

grotehiRe,op zommigeplaetfcnzoo mige met kocdrek bcfmcerr, zonder

heetjdatdeinwoondersdeblootevoe. floten, fpijkers of glazen. Dehuizen

ten daer niet kunnen opzetten : waer- worden'cr niet gefloten : want men
om zyope fchoenen,die zy Sir/poM vindt'crnietintefl:elen, Diesniemant

noemen, dragen moeten. prachtigh gehuisveft is, uitgezeitgro-

Allen uchrensjtuflA-hen negen oftien te heeren. De deuren zijn laegh jdaec

uuren, begint'er de Ooftelijke wintuit menal bukkende moet doorgaen.

hetlant te waeicn , en kort na zonnen 1

Zommige zijn met loot, andere met

onder2;angde weftelijke Wuituit de koperof tegels, bedekt,en,na de wijze

zee,diebeide,zoodeIantalszee-wint, der Malabaerfe bouwkunfl:, fraeiop-

getoit.

De gemeene gebouwen zijn laegh,

en zoo hoogh niet als hier te lan 'e hc-
nige hebben twee ofdne vertrekken j

d'een in d'ander. Het mi idenfle of
binncnfte heefteen hof, en zeer kleine

de lucht gcweldigh verfriflèn en ver-

koelen. D4t heeft men byna op alle

eilanden van dien oort, hoe klein zy

ook zijn.

Delanr-wint komt noit,dat vrecmt

is, boven de tien mylen in zee. Het

welk zeker gaet en niet mifl: : wacr op ' galderyen , en d'andcre rontom van

men in het varen gifllng kan maken. !
van gelijken na gelang. Dezevertrek-

De faizoencn zijn'er recht anders
j

ken en hoven zijn hierom in dezer wij-

als hiertelande : want dewijl geduu- : ze gemaekt, om niet het minfledrop-

rende onzen zomcrtijr, door de grote i
pel water op de vloeren, die zeer net

hitteder zon de gcwaflen verwelken,! englatzijn,teftorrenoffpuwcn.

zoo zijn die in het lant van Malabaer
j

Aen den iiigang van alle de huizen»

groen en fnfch , ter oorzake van de '
zoo vanarmen als rijken, zijn groote

groote regens in het winter-faizoen:
'
voorhoven, met muuren of hooge

want het regent'er den tijt van zes

maendcn dagh en nacht zeer fterk,zon-

der men, geduurende dien tijt, de zon

ziet. Maer in den tijt van d'andere

zes maenden regent herdaernoit,

grachten, en fterkehoute paliflTaden

omringt.

Deze voorhoven voor de huizea
zijn gemaekt om de vreemde reizcrs

t'ontfangen , zooom te drinken en ee-

In Wijn- Slacht- en Wintcr-maent
j

ten, alsomteruflenenflapen, en zijn

waeien op deze gewcften felle en zwa

ïC winden.

niet van binnen , ten einde zy des

nachts zouden kunnen weghtrekken,

Wanneer her op de kufte Malabaer wanneer hendesgevalt, en na het ge-

zomer is , dan is het op de kude van zelfchap gereet is.

Koromandel winter , het welk won-
j

De paleizen der koningen en de pa-

der is • gemerkt die op eene hooghte goden zijn gemenelijk van (teenopgc-

leggen. Doch dit wort door het hoog
^

metfelr,mct eenaerde wal omsingelt,
"

'

i

en met gefchut voorzien.

Meeft alle de paleizen der konin-

gen zijn op poelen ofraeiren gebouwt,

en hebben eenige een halve myle in

den omtrek.

Het hout en fchrijnwerk van de
huizen is zeer fraei , en met verfchei-

den beelden luft:igh uitgewerkt. De
zoldering is net als een gepolijft hou-

ten tafereel. Men vindt'cr verfchei-

de puinhoopen, die zoo oudr zijn,

dat de tijt de geheugenis heeft wcgh-
gcnomen , hoc vele eeuwen zy gefl:aen

hebben. °

Alc-

geberghte van Gate veroorzackt,

dat de winden (luit en ophout: want

op een zelven tijt heeft men zomer

met eene groote drooghce aen d'Ooft-

zydc van de bergen van Gaie, die

langhs de gantfchc kufl; van Malabaer

ftrekken : daer men ten Weften van

dezelve bergen , winter met flierken

regen heeft. Desgelijx heeft men in

Gras- Bloei-Zomer- Hooi- Ooghfl:.

en Herfft-macnt, aen de Zuitzijde van

deKaepvan Komorijn zomer, en op

eenzelven tijt aen de Noortzydc win-

ter. Op d'eene plactfe heeft men den
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A lexander de G roote, naer het zeg-

gen van zommigcn, zou dit lant door-

trokken, en verdelght hebben , al wat
hemvoorquam, als hy den zeevooght
had bevolen, uitdenflroomdeGan-
gesin zeeteloopen , en na Baby Ion

op den Eufrates over re fteken. Ande-
re mcenen ook dat Tamerlanes deze

geweften zou doortogen enverwoeft
hebben.

wifz^ ^^ Malabarcn doen hun maeltijt,

van cetcn zittende op d'acrdc, met de boenen

ktn'dcr
*^"<^er't lijfgeflagen, als de fnijders,na

Malabarc de Mooffc wijzc. Dc drinkvaten,kop.

pen en lepels, zijn van kokos-noten

gcmackt. Grootc en voorname lui-
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en zy als wat beginnen te bedaren, dan
weten zy niets met allen van hetgeenj
dat'er gefchiet is , en zich toegedra-

gen heeft. Waer uit blijkt, dat de ge-

heugenis daer door zeer verzwakt
wort.

Zommige nemen d'amfion alle

daeghs : zommige om den tweeden,
en derden dagh in.

Het heeft my menighmael doen
verwonderen, als ik eenigh verbont of
verdragh met hen gefloten had, hoc zy
zoovergeetigh waren.

Als de koningin van Koylang my
over^deze zack op zekeren tijt eens

vrocgh : hoe het quam, dat de Hollan-

den leggen hun fpijzein kopere ofme- '
ders veel wakkerder en beüandiger

Nuttigen

veel am-
fioen.

tale bekkenSjoffchotelen. Zy eeten, in

plaetfe vanbroot, niet anders als rijs :

zy nuttigen ook vlecfch, vifch, fp.ce-

ryenenverfcheide lant vruchten, melk
en eyeren : als ook het vlcefch van de
jakhal fen : maer dier vlecfch fmaekt

als dat van de groote vleermuizen.

Zydrmken veel waters, en ook den
Sury ofvoght, dien zy uitdcklappes-

boomen tappen. Eenige boomen ge-

ven in een ctmael dertigh kannen Sury.

Die boomen geven vrught : en als het

tyfcrenal te lang duurt> dan gaen de

boomen uit.

Zy difteleren ook arak uit dieii

voght: maer die is niet zeer acnge-

naem, nochzoogezont niet , als onze
brandewijn.

Zy raken in het drinken den rant

van de p>ot met de lippen niet aeiijmaer

gieten het water vanom hooghinden
mont.

Eenigen eeten vleefchnoch vifch-,

maer leven alleenlijk van aerdgewaf-

fen.

Zy nuttigen den amfion met groo-

te begeerte en fmaek, en mengen de-

zelve metarak, tot de groote van een

waren ; daer haervolk 7.00 verander-

lijken wifpclturigh waS} en nergens

geen ftant hield. Ik ontfchuldighde

des haer volk, enleideal den fchult op
den amfion , zeggende. Be Malaba-
ren moften doen als de Hollanders ^ die

\

drinkengemenelijk wijn , rf/V, matt lijk

gehru'iki , het verftant opwekt^ de gee*
fien 'v:akkertj en dikwils de waerheit
openbaert.

Onder verfcheide flagh van fek- Brahman:
ten , die zich op dc Malabaerfekufl: "'^"°"-

bcvmden,is dcftam der Brahmannen MaUarê
de geachfle van allen ,en onderhoudt «legcach-;

byzondere maniere en wijze van Ie-
^'^'

ven.

Het is een zeer vernuftigh , vaerdig
en handigh volk , zachtmoedigh en
minzaem ,en onderhoudt ongefchent
huntrouenwoort.

Hun amptcn beroep is vcrfcheidcn
na hun welgevallen: naerdien'er zijn

die de wapenen , beneffens de Neyros
voeren, en het zelfftedoen, en een
zelfde gewaet als de Neyros dragen i

behalven dat zy altijt de gewoonte on-
derhouden, van zich van vleefch ee-

ten t'onthouden , en door hun koortje

erret. Zy flokken die ook zonder arak I
onderlcheiden zijn.

op, en herkauwen dezelve zoo lang,
j

D'andere zijn of priefl^ers en ofFe-

totzy knikkebollen,eninflaepraken. raers van hunne afgoden: naerdien

]n dien flaep hebben zy genoeghlijke nien gene andere zoodanige magh
droomen, en fchijnen als in d'Elifee- hebben , als uit dien flam. Öf zy zijn

(che velden te wandelen.

Wanneer dc Malabaren tenftrijde

gaen, nemen zy een goet deel in : waer

door zy zoo dol en onverzaeght wor-

den, dat zy naekt tegen den vyandt en

Zwaerden indringen. Wanneer de

kraght van den amfion vervlogen is.

koopluiden: waer van vele fchatrijk

worden, en leven na hunne wijze,

Zy leggen zich ook op de flerre*

kunde en andere wetcnfchappcn , en
zijn gelijk onze Filofofen en leeraers.

Daer zij n'er ook, die deartzcnye,

aptcek-kunft en alle andere ampten,

ocfe-
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otfcnen, Zy cctcn noitvleefch nochj Wanneer men ook eenen Bramert

vifch, noch iet dat leven ontfangen wilftrafFcn, zoo wordt hy eerftelijk,

heeft, en drinken niet dan water. Zy met hem van zijnekoorde re beroven,

doen noic maeltijt, voor zy zich ge- afgezet. Desgehjx wort hy daer van

wafTchcnen gebact hebben. Daer na berooft, indien hy tegen de ceremo-

bedckkenzy allecnhjk met een kleedt
I

nicn misdoet.

defchacmtc, en Uren het overigh van

hun gewaet uit, om gantfch nacktte

cetcn.

Wanneer zy met hunne witte ka-

toene rok op ftraet gaen , en eencn
vreemdeling ontmoeten, zoo zeggen

Gene andere, als luiden van hun- ! zyaenftonts,omhen tekennen,wiezy

nen ftam , mojzen voor hen fpijze zijnj dewijl men hunne koorde, die

zy op hun bloot vleefch in de fluier

dragen , niet zien gaen. Wanneer zy

bereiden i ofliever.zy doen het zelfs,

hoe groot van ftaet zy ook z-ijn : want

al zouden zy moeten derven , zy zou- ! zwceren en de hant op hunne koorte

den geen ding eeten , dat van iemanr, leggen, zoo verdienenzy nootwendigh

die Van hunnen (lam met is,ajnge-
;
geloof.

ratkr is. Daer alle andere afgodirten Alle hunne vrouwen hebben de

vryclijk het geen mogen eten,dat door neus doorboort, en dragen daer goudc

de Brahmannen aengeraektcn toebe- , ofzilvcrebaggen ,peerlen enedelege-

reit is, Zy raken noit, gelijk ook d'an-
j

fteenten in : als ook goude en zilvere

dere nier, den mont of rant van het
|

baggen of juweelenaende beenen,en

vataen,daerzy uicdrinken;maergie- jind'ooren groote ronde ftukken van
ten zelfs het water van om hooghin een zelve ftoffe , diem het midden en

den mont. jrontom met koftelijke gefteenten be-

Zy dragen een witten tulbant op het ;
zetzijn.Maerde vrouwen der Neyros,

hooft , en rode fchoenen , en een rok
[

Mouqiois , en andere Malabaren , dra-

van zeer wit fijn karoen-doek, die hen gen die niet.

tot half wegen d'enkclen hangt. Daer
|

Desgtli jx dragen zy brazeletten van

boven hebben zyecn groot wit klect,
'
de vuifi: tot aen den elleboogh : dier

dat hentot half wegen de dyen komt} zommige van gout of zilver, en andere

dat zy twee en drie mael om het lijf vanglas, offchilpadden , zeer prach-

(laen,en laten het van voretuHchen de zigh, en met allerhande verruwen be-

dyen door fchieten, en fchortzenhet fchildert, en met allerlei beekwerk

achterop dclendenen meteen knoop doorwrocht zijn.

toe. Zy 2.ijn omgort met een fluier
j

Alle de vrouwen der Brahmannen

van fijn wit katoen doek, als dat van
;

zijn zeer fraei, en wel geftelt van leden.

Ook xijn er eenige zoo wit als de
Portugefe of bruine Hollantle vrou-

wen.

Zy trouwen zeer vroegh , en veel-

tijtsop het zevende en achtlle jaer, zoo
mannen als vrouwen Avant men laet de
kinderen van jonghs af zoo langh mee

hunnen tulbant : en dragen ook ge-

mcnelijk op de fchouderen een ftuk

witofgekleurtdoek van katoen ofzij-

de : gelijk men hier te lande de mantels

draeght.

Zy dragen alle lang hair,en pendan-

ten aen d'oorcn

Het merkteken alleen , dat hen van malkanderen fpeelen , dat het op het

andere Malabaren doet onderfcheidé,

is een koorde van dunne katoenedra-

den,die zy op hun bloot vleefch in den

fluierdragcn. Deze koorde is als een

lefl: ernfl: wort. Maer zy vermengen
zich niet met andere ftammen.

De mannen mogen tweemael trou-

wen : hoewel een Brahaman niet meet

orde , die hen in de tempels met grote
j

als eenevrouw trouwt,

onkolkn en plechtigheden gegeven Hoe arm zy ook zijn, zoo bewaren

wort. Waerom men cenen Brahman en onderhouden zy evenwel altijt hun-

geen grooter ongelijk kan doen, dan
j

nen rang. Wanneer andere menfchen

hem zijne koorde aen ftukken te hen voorby gaen, zoo zijn die verpligc

trekken. Want hy moet met alzoo'en gehouden, met het buigen des

grote pleghtigheit een ander nemen :
5

hoofrs, hen te groeten, ten teken van

anders zou hy niet meer een Brahman eere.

zijn. De genen, die Bramenos-Neyros
zijn.
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2ijti j worden niet meer als d'andere '

gehouden : beha! ve hunne ftrengheit.

De koningen (lellen al hun geloof

op hen , en houden altijt de voor-

naemften by hen, zoo om de wer, als

om raetjen volgen hun gevoelen in al-

le zaken en voorvallen.

De grootfte onder dezeBramenos
en andere edelen , hebben alroos vele

menfchen by zich : waer van d'eene

een zonnefcherm, d'andere een zilvere

fchorel vol betel , en een ander een zil-

vere flefch vol waters , om zich te waf-

fchen , draeght. De rijkfte worden in

palakijns of draeghtloelen gedragen,

reeft der De Bramen hebben, onder fchijn

van godsdienft, zeker feeft ingevoert

:

waer door zy tegen de genen , die zy

haten, plagh ten te woeden. Te weren:

de Mahbaerfche koningen hebben
voor een gebruik, allejaers,in Wijn-

maent , op de Nieuwe maen, d'over-

winningenen zegen , die zy gelooven

door hulp en byftant der afgoden ver-

kregen te hebben , met een plechtige

offerhande te gedenken.

Dan moeten zy de huizen van xoro-

migeinwoonders , die de Bramen ge-

woonelijk aenwijzen , laten in brant

iteken

Deze brantftichting wort gemene-
lijk des nachts , op het heimelijkfte, in

*twerk gertelt, zonder d'inwoonders

het mmlle daer op verd ighr zijn , die

dan dik wils zeifs ook met huis en goet

verbranden , zonder iemanr de hant

daermaghaenflaen ,om den brant uit

tebludchen. Dit noemen zy ^'O^^r-

handevan vuur en bloet.

In Malabaer woonen Benjanen

van Kambaja , die onder hen ook
Bramen van hun lanr hebben, die de
achtbaerfte luiden onder hen zijn. De
Bramen van Malabaer mogen even-

wel in hunne pagoden gaen
Deze Benjanen onderhouden de-

zelve ftren^heir en regelen, als hunne
Bramen: maer zy zijn minder,en trou-

wen noit met hen.

In het koningrijk van Kahkut is

een zeker flagh van Bramen, diealle

beelden voorbedachteHjk verwerpen

en verachten , en onderhouden van

hun twinnghfte of vijfen jaerde kuis-

heit. Deze luiden haten , en mogen
geen vrouw zien -, ja wanneer zy uit-

gaan, loopt ieniant voor uu , en roept
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luitskeels, Poo,poo,dzt is,"Wijk,wijk;

ten einde alle de vrouwen , die haer

op wegh bevinden , haer voor hen
zouden verbergen.

Deze dragen de drie katoené dra-

den, die aen eene knoop hangen, (^heC

eigen merk der Bramos^ niet. Zy
onthouden zich ook met, gelijk d'an-

deren, van vleefch, vifch en wijn.

Maer om de kuisheit des te lichter te

onderhouden, eecen zy daghelixhec

mergh van zekere vrught , Kariiza

genoemt : want zy door ervarenis

i
hebben bevonden, dat zy door de
koutheit van de vrucht vooreenen tijc

I
onbequaem worden)Om voort te telen.

De lijken hunner dooden worden
niet , gelijk die van andere Bramenj

verbrant.

Daer zijn'cr, die zich met aflche

begruizen , en ineen yzere kou nacht

en dagh luten fluiten, daer zy naulix in

zitten kunnen.

Andere branden van zelf het een
of ander deel des hchaems , om het uit

te mergelen : waer door zy de gunfte

des gemenen volks boven mate win-
nen.

Dus verre van de Brahmannen of
Bramen. Dan het dient aengemcrkr,

datd'inwoondersdes (ants van Mala-
baer zijn of vreemdelingen: ofeigein- i^hoe

boorlingen en l.intzaren. veeierler

De vreemdelingen worden eigent- Mafjb"^
lijk Malabaren genoemt, en zijn, ze-vcrdeik

dert langen tijc, uit Arabie in dit ge-'^''"'

weft gekomen ; hoewel die zich niet

als op de zeekuften onthouden.

D'eige inboorlingen zijn heidenenj

en verdeilt in de gemelde Brahman-
nen, oï Tunders Bi amenijs , Bramos
en Bramen ^Qwoemt, en in Natros of
Neyros y en in het gemeen volk, dat
* Moukops o^Toul/as y en anders Tar- ofMou-
x;*^^ genoemt wort. "jo's-

Anders zijn d'inwoonders in vijf

geflaghten verdeilt : Het eerde ge-

flaght IS konmglijk : waer onder het

huis van Godor mo zeer naemhaftigh en
deurluchtigh uitmunt. Het tweede
geflaghtis van de priefterlijke of gee-

ftelijkeorde,en beftaet uit de Bramen.
Het derde is van de krijghs-orde of
edelluiden, en begrijpt de Ncyros. Het
vierde beftaet uitkoopluidcn, en het

vijfde uit "Pö^-i;^/ of viflchers.

DeNeyrosiijnkrijghs- ofcdellui- j^i

T dsn

«
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denvanhoogen geflaghte, nacftcfenj Aldus kunnen zy door het midden
koning,enzijndegenen,diede\vape-' van vele duizenden van Neyros rci-

ncn hanteren en oorlogh voeren. Zy zen, al hadden zy niet als een zwakken
gaen gemcenelijk met een fchilt aen enftokouden, ofeen jongen Neyros

den linken arm ,daczyhoogh en verhc- by zich.

ve dragen,en met een bloot zweert aen

de rechte hant. Zy zi j n ftoutc en trot-

fe luiden,en wilden in 't eerft den Por-

tugefen niet wijken : waer over daer

uitaltijrgroore moeite ontftont. Ein

De Neyros hebben byzondere ge-

woonten , die zy zeer ftip onderhou-
den ; het welk de Mou9ois, of gemeen
volk niet doet : want zy verkeren niet

als met de Bramen ofgeeftelijken : an-

delijk wierdt het het gcfchil door een ders zouden zy zich houden befmet re

lijfgeveght tuflchen eenen Neyros en zijn. Ja indien iemanthen inhctvoor-

cenen Portugees befleght , die beide

daer om voghten : hoewel met verlies

van den Neyros. Dies de Neyros fe-

dertvoorde Portugefen hebben moe-

ten wijken. Anders moeten alle de

gcmeene Malabaren voor de Neyros
wijken.

De Neyros zijn de fchoonfte en

wel gemaekfte menfchen, als men zou

kunnen zien : maer zijn bruin of

zwartachtigh uit den olyven van ver-

ruwe.Zy fcheppen alle groot vermaek

bygaen aenrakt » de ckenacr , die hen
heteetennadraeghf, zouhetalopdc
acrdc moeten werpen. En indien ic-

mantvaneen ander geflaght in hunne
huizen trad, en hun huis, muurcnof
deuren aenraekte , zy zouden op die

plaetfe niet mogen eeten , zonder be-

fmet of bevlekt te zijn. De Neyros
maken evenwel daer van zoo veel

zwarighcits nier, als de Bramen,
Zy zijn niet ondeugend , noch tot

Sodomie of bloetfchande genegen.

in groote ooren te hebben , en maken , Zelfs de jongmans noch de mciskens,

die door kunft aldus: want zy door-
|

fchoon die beide naekt en bloot on-

booren of doorfteken de lel van 't oor der malkandercn verkeeren , zouden

den jongen kinderen, zoo knechjes als
|

niet een geil woort uit den monr laten,

meisjes , en vullen de holte met kleine
j

noch onkuifch gclaet tooncn. Zy lag-

rollen van palm-boome-bladen , die ghen bynaook noit, en houden het

dat gedeelte verwijderen , en fteken'er ;
lagghen voor een groote onbefchoft-

vantijt tot tijteen dikker rol in,om het .heit en onheufchheit, 't en ware zy

geduurigh noch meer en meer te ver-
|

daer toe groote reden hadden. Jade
lengen, tot zoo langd'ooren niet meer

\

anderen zien voor hen neer in tegen-

kunnen groeien noch uit-rekken, en
j

woordigheit van den genen , die lag-

hen op de borften , en noch lager, han- ghen.

gen. Het wort by hen voor een groote
I

Wat de Neyros belangt, die zich

9ieraet gehouden , zulke groote en .aen de poorten der fteden houden, om
doorgeboorde ooren te hebben, daer '

totvngeleiders aen de reizers tedie-

7y daer na gout, edele gefteenten en

andere ^ieraedjen infteken.

En alhoewel de Neyros altijt onder

nen , die zijn d'arm fte onder hen , en
willen evenwel liever dat doen , als

zich tot het een of ander handtwerk

de wapenen opgevoedt , en boven
^

te begeven> het welk hunnen adeldom
mate ftout en kloekmoedigh zijn , zoo te na zou zijn.

zijn zy evenwel luiden van zeer zoe- De Neyros leggen zich van kints-

ten omgang , zeer heufch en wel ge- been af , tot aen het einde van hun Ic-

maniert na hunne wijze. Dies niet te- ven, op de wapcn-oefening, en fchcr-

genftaende zijn zy groote roovers, ja
|

men dikwils tegen elkandcren , met
beroven en dooden, dikwite de reizers ' bloote zwacrden en rondaflen. Hier

op weghjindien die niet wel op hunne door worden zy wonderlijk vaerdigh

hoede zijn. Maer alle de Mahome- op de wapenen afgereght. Inhetwor-

taenfe Malabaren, die onder hen leven, ftelen munten zy boven maten uit , en

nemen gewonelijk eenen Neyros voor vinden daer io niemant huns gelijk. Zy
ceii ftuk geit met zich, tot veilige hoe- zijn ook gcweldigh fnel in 't loopen,en

deenvrygeJei,omoveriantnadenae- fpringcn lemant, alscenblixem, op
fte ftad te reizen, en nemen in ieder het lijf. Zy komen naekt ren ftnjde

ftad,daerzy aen komen, een nieuwen,
j
uit,en hebben alleenlijk dcfchamel-

hcijc
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heitbedekf. De wapenen, die zyhan-j wijze gckleet : naerdien zy gantfch

teren en voeren, zijn boge, pijl, jave-j naekt gaen: en zijn alleen meteen
lynen , zwacrt en fchilt. Zy voeren

j

k leine bant omgort,daer een klein ftuk

grootefchüden, daerzyhct lijf won- katoen doek, ofeen blat offchors van

deriijkjin hetvechcen, mee weten te eenen bcomomhangcomdefchaem-
bedekken en bevrijden. ' retc bedekken. Zy houden zich even-

Aen hetgeveft van hun houwers of wel trots in huis, enkomen noic niec

zwaerden hebben zy klater- gout han- gedckten hoofde voor den dagh.

o gen, dat een groot gcluit geefr, en hen De vrouwen dragen een katoene

door het razen aenmoedight, wanneer klcet, dathacrtotop de knien hangr,

zy als dol van den amfion geworden en lang hair. Doch de mannen derven

zijn.
I

geen lang hair dragen, als de vrouwen:

Sedert de Porrugefen en d'onzen maerfnijdcn het gehcelen al af: be-

daergekomen zijn, hebben zy van hen halve dat zy op de kruin des hoofts een

ook het gebruik van fchicrgeweer ge- bos of tros van cenhant breet langh la-

leert: daer zy 'ook wonder wel mee ten va Hen, dat zy niet geheel en al der-

weten om te gaen, en in orde en op een venaffnijden.

ry, zoo braefhun roers te gelijk te lof- 1 Alle de Malabaren hebben zwarte

fen,alsde Nederlanders zelfs. tanden , teroorzakc van de betel-bJa-

Echt der Ecn Neyfosmagh niet meer, als ee- den , die zy gcduurighlijk knauwen.
Neyros. nc vrouw op ecn zelvcn tijt hebben. En worden de genen , die de zwartftc

Maer met de vrouwen ftaet het anders tanden hebben, voor d'acht baerfte ge-

gefchapcn,d/e ieder op eenmael en een houden: want diegene betel knauwen,
zelvcn tijt, drie mannen mogen ne- worden voor luiden van flechten en
men, indien zy willen : behalve dat

j

lagen ftaet gehouden.

cenNayros vrouwjuitdcn geflachte of 1
De Malabaren zijn grootetovenaers

ftamder Bramen, niet meer dan eenen } en duiveljagers,en weten iemantdoor

man magh hebben. Alle deze mannen toverye, diezy ter plaecfe tceftcllen,

geven tot onderhoudt van deze eene daer hyvoorby moet, te doen derven,

vrouw en hare kinderen , zonder men en allengs hem het bloet, zonder eeten

ofdrinken, te verteeren

Zy vallen boven mate gierigh, en
zullen om een klein gewin alles onder-

nemen en beftaen.

Het vrouwvolk is'er in 't algemein

zeer tot onkuisheit en byflapen gene-

gen. Dochters van achtien en minder
jaren zijn daer toe genootzaekt : want
zoolang zy maeght bleven , zou geen
man haer willen trouwen : ja de vrou-
wen, die het meclle bemint worden,
achten haer hoogcr, alsd'andere.

De Malabaren hebben een groote
mcnighte van grof gefchut, musketten
en vuurroersjja hunne wapenen waren
eertijts veel beter, als der Porruge-
fen: maer zy wifl-cn voorhenede borft-

harnas noch ftormhoeden niertever-

herden. Zy maken ook fterke en brave
loopen : alsook lont en bulTckruit.

De kinderen der Neyros worden
van jongs af, ofvan hun zeven jaren,

met een zonderlinge zorge , op de wa-
penen afgerecht en geoefent.en in den
oorlogh opgequeekt : maer ieder han-

teert niet meer als cenderhande flagh

van wapenen : dewijl zy houden , dat

ï 2 . een

evenwel hier over onder hen ecnige ja-

loersheit of krakeel heeft.

Wanneer een van deze mannen in

het huis met devrouw gaet, zoo laet

hy fijne wapenen aen de deure ftaen

:

als wanneer d andere niet derven in-

gaen, voordat hy uirgcgaen is,om den
anderen niet te ftoorcn.

Dezegewoonte geeft hen dit voor-

deel en genot, daticmant, die gene

middelen heeft, om een vrouwt on-

derhouden,het genot van eene vrouw
hebben kan , met eene derdcndeel

van haer alleenlijk t'onderhouden.

Maer dit veroorzaekt evenwel groote

onzekerheit der kinderen, dieom de-

ze reden niet den vaders in d'erfenis

volgen: naerdien deze de kinderen der

zufters zijn, die d'erfenis deroomen
genieten.

De Nayros dienen zich van deze

volken alleenlijk , in hunnen lantbouw

enarbeit: maer in huis hebben zy niet

als Nayrosen edelluiden,(gelijk zylui-

den zelfs zijn: hoewel zeer arm} die

hen ren dienfte ftaen.

Al du gemein volk is op een zelve



148 GEDENKWAERDIGE
een mnn zich niet volmaekrelijk noch

volkomen van alle wapenen kan die-

nen en behelpen.

De jonge liehamen en tengere le-

De doet ofmoort van hunne omge-
braghten koning, wreken zy met een

onvertzacght herteen groote woede,
zonder eenigen ichvoom voor hun

demateii worJen met zekere olie en leven. Hierom worden de koningen

zal'.e djghelix beftrcken ,omde ze- voorde maghtighften gehouden, die

nuwen des te fl ipper te maken : waer het groortle getal van Amoks hebben,

doorzyrasen ü^i) van leden worden,
|

Allcdefteden langsde Malabaerfe

en zich wonder gez,wint weten te wen

den, buigen en kecren.

Zy trekken gantfch naekt ten ftrij-

dcjbchalve d>rz/ alleenlijk esn ftuk

doek voor de (chamelheit hebben.

In het vluchten ftellcn zy hun

grootfte voordcel : wanr zyontfprin-

gen gezwint hunnen vyant , en vallen

hemaenllonts , cermen het weet , van

van ach teren weer op het iijfrnaerdien

kult zijn vol van deze Ncyros, met
hunne wapenen altijt aen't lijf : dies

men m hc t doortrekken niet anders
meint, of men komt dooreen groot

krijghslcger reizen. Dothdemecften
houden zich niet inde (leden, maerop
het velt. Altijt bev.nd zich ook een
groot getal van iScytos by den ko-

ning.

De groote Heeren houden gewoo-

zy won.lerfnelcn vlugh ter voet zijn.
[

nel ijk deze Ney ros voor zekere wed
Jn het vhighten of wijken weten zy

ookvai-ichteien zeer vaerdigh hunne

javelijnen en fehichren op den vyandc

te werpen.

Indien de gelfgentheit of noot hen

dwingt, om van na byte vechren , dan

fchietenzy gezwint op hunnen vyant

in, ofWijken en verbergen zich zooda-

nigh achter hun fchilt,datzy door geen

middel te quetfcn zijn.

Maer hoewel alle de Neyros groote

krijghsluidenzijn, Z'>o worden even-

wel de genen meer als alle d'anderc

geacht, die zy .^ffiokos , en d'onzen

Amok-rocpers noemen. Deze zijn

boüSierdige, ftoute , onvertzaegh-

de^ftcrkecn opgcblazene menfchen

Zy verloven en verzweren zich , en

hunne huisgezinnen, by dieren eede,

wrake van eene zake te nemen, en het

ongelijk, dat hen , of hunnen makkers

isaengedaen, tewreken,cnnemL'nden

hemel tot getuigen van hunne belofte

de. op hunne eige onkoften ,in dicnft.

Zy noemen die Jangays.

Wanneer een Milab.ier met eenen
Neyros eenigh gefchil heeft ,dan zend
de koning aen eenen ieder, op onko-
fte van den Malabar, een anderen Ney-
ros, tot zijne veilighcit, en verbiet hen
te vechten. Zoo lang die by hen is,

derven xy niet vechren , anders xou
d'eerfte aenvailer gehouden worden
gequetile Majefteit Ichendery begaen
te hebben.

Ook zijndegrootfle en achtbaerftc

Heeren onder hen de geenen , die dac

mtefterftuk niet mogen aenvaerdcn,

als met verlof en toelating des ko-

nings. Deze mecfters worden door

het dragen van een goude ring aen den

cchenarm, of door eenoifen- of

buftels- hoorn, ondcrlcheiden.

Zy trekken ook dikwils op den ty-

ger-jaght.

Vele Neyros leggen zich ook op de

en eet, dat die hen, indien zy hunnen wiskunft,eninzonderheitopdellcrre-

phs^htnict nakomen, de grootfte ram- kunde. Maer zy bemoeien noch ver-

pen en onheilen wil toexenden , die
|

mengen zich met geen hantwerk of

hen,enhungantfchgeflaght, zouden i
koophandel.

kunnen overkomen. ]
Zy nuttigen allerhande fpi) ze, uit-

Dcxe vervolgen ook de genen, die
j

gezeit koeien- vleelch , eneeten zeer

eenen zouden vermoort hebben ,1 gacnieverken-vleefch.

zoo habfterrigh en verwoet, dat zy Zvgaenbynauantfch naekt, bloots

niet fchromen dwers door vuur en

zwaert op hen in te vallen , als wan-

hoopige luiden , en doen ook veel

quaets. Tot deze woede helpt hen

grotelix het nuttigen vanden amfion.

Uit deze oorzike zijn zy meer ge-

vreeft.

voets en bloots hoofts , en hebben al-

lecnlijkecngrootkleet van wit katoen

of zydeom'tlijfgcflagenjdathenvan

demidJel totopde knien hangt, en

tufTehen de beenen doorgact,en achter

boven de lendenen toegeknoopt is.

' Dacr boven zijn zy meteen fluier van

rode
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rodetafefasomgort, daer half goude Iblijfenwoonplaetfe hebben.DE2,eZija

en half zyde franje , van een zelve ei^entlijk Moiikoisgenoemrjdie alle

kleur, tot een halve voet lang by neer
{

villchers zijn, en zout maken. Langs
hangt. de gantfchc kuflc van Malabaer dient

Zylaten hethairlang waflèn, zon-! mcnzich van geen ander volk > om te

der het oit af te fnijden, en zijn hier roeien, of in zeetegaen, diedaertoe
door van het gemeen volkonderfchei- voor loon gehuurt worden,
den. Zy binden ofknoopen het hair 1

Hunne vrcuwen en dochters doen
boven het hooft zeer net, zindelijk,en alle dienden te lande, en laten haer toe

in vorm van een qualtt of bofeh t'za- allen arbeir gebruiken, ja tot het dra*

men. gen van lallen toe. Zy maken gene

Zy dragen gemenel ijk een fchiltaen grote zwarigheit, haer lijf voor gele

den linker arm, en een zwaert aen de aen allerlei (lagh van menichcn , van

rechte, dat zyhoogh en verheven dra- i watlandacrt of godsdienlt die zoude
gen. Bywijle dragen zy een javelijn, 1

mogen zijn, ren befte te geven, zonder

raosker, ofpiek.

De vrouven der Neyros zijniopeen

zelve wijze gekleet,en hebben niet dat

hen vanelkandercn onderfcheit, als

de wapenen. Dies men geen knechtje

van een meisken kan onderfchciden,

't en zy wanneer het groot is,en de bor-

ftcn beginnen te zwellen.

Zy mogen niet trouwen dan aen

mannen van hun genjght offoorc : en
i

indien het gebeurde , dat een Neyros
}

vrouw zich met eenen anderen, alseen

Neyrosjvermengt had, men zoud haer

aenftonts het hoofc afbouwen.

Indien ook de mannen met vrou-

wen verkeerden, die gene Nayros wa-

ren , zy zouden met de doot geftraft

worden.

Dit doen zy , om zich met geen

vremdelingen, ofmet luiden van lagen

ftaet, te vermengen, met wien zy zich

in dier wijzegedragen,datdie hen niet

derven genaken noch naderen. Ja,wan-

neer de Nairos langs de ftraet door de

ftadtgaen» cniemant van het gemeen
volk zien, zoo roepen zy luits keels,

5Po/>tf,dat is te zeggen, Wijk. Want
indien iemanr van het gemein volk ee-

nen Neyros quam aen te raken, hy
zou dien quetfen.

Het gemeen volk van Malabaer,

Moukois of Poulias,en anders Parvai

of Tarruas ^tno&mt , is zeer verach-

Mou'(;ois telijk,en wordt als flaven gehandelt.

"enoemT
Zy zijnlelikervan vcrruwe,en zwarter

*

als de Nayros: en mogen zulke lange

ooren niet hebben, als zy : maer alleen-

lijk drie vingeren ten hooghften

lang.

Dit gemein volk is van verlcheiden

ftaet ; wantdaer zijneenigen hunner,

die op den oever van de zee hun ver-

Gemeen
volk van

Mala-

baer,

eenige vreze voor hare mannen, die

ook geen gelaet van mceiclijkhcic

Zouden derven toonen.

Men hteft'er gcncandcre hoeren of
byzittenjalsde vrouwen en dochters

der Moukois cnTivas , die alle handt-

werksluiden zijn : want d'andere ver-

voegen haer niet, alsby die van hun-
nen ftam ofgcflaghte.

Alle deze Moukois, zoo mannen
als vrouwen, hebben veel moeiten in

her gacn langs deftraten, wannetrzy
eenen Neyros opeen cngen oort ont-

moeten ; dewijl zy genootzaekt 2ijn

cenjange wijle te waghtcn , ter tijttoe

zy voorbygegaen zijn.

Men heeft'er ook anderen vaneen
gelijken ftaet : maer die van een byzon-
der ampt zijn. Welker cenigcn Ti-

vasgenoemt worden, die het fapofde
vocht uitdekokos-boomen tappen of
tijferen. Andere zijnambaghts-luiden,

of lantbouwers.

Dit is evenwel een zelffte geflaght

of rtam van perfoonen, die zich met
clkanderen vereenigen: alhoewel tuf-

Ichen hen eenigh onderfcheit van eere

is: gelijk de lantbouwers de geachrftc

en eerbaerfte zijn : daerna de hantwer-

kersen ookde fivas; maerdegering-

fteof flechfte zijnde Aicukois ofvit
fchers.

D'andere , Tarruns 'ot Var'uas gc-

noemr, wooncn langs het ftrant in ver-

fcheide dorpen.

DeP<?r;^«^,dieopde peerlkun-,en

op het eilant Manar wooncn, zijn ook
eigenlijk degenen, die voor het dorp
Tutokortjn , tudchen de kaep Komo-
rijnenhcteilantCeylon,depeerl-vif^

(chery doen, en zich inzonderhcic

daer mee ernercn.

T 3 Pe
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DcTarruas is een trots en hertnek- '

Na de Parruasde Moren, met by.

kigh volk, wiens gcnegentheit meer na ftant en hulpe der Portugefen, verdi c-

de welluft als dicnlt hele. Zyerneren ven hadden, kregenzy weer, x^dijk

zich alle , of wel de mccfte, met de voorhene, de geheclc peerl-viflTchery

vJÜchery van \ifch,peirl n,of oefter- in bc2,ic. Hierop wierden in verfchei-

fchelpen jCn Sjanken of kinkhorens. de plactfen en tijden duizenden van

Zy zijn zeer goode duikers, en de tref- 'Tarruas gedoopt.

felijkfte gewennen zith van jongs af
^

Ten tijde van Stcf)hanus Gamma^
daer toe.

j

oppcrhooft van Indien, van wegen de

Terwijl de mannen in zeegaen om Portugefen, wierden, ontrent des jacrs

te viiTchen , verzamelen de vrouwen !
vijftien hondert, opdertighplaetlcn,

en kinderen ftamp-peerlcn of peerl- t\vintigh duizent 'PatrUits gedoopt.

gruis op het flrant.

Zy zijn zeer vreesichtigh en ver-

tzaeght vangemoct -, maer vol van al-

lerhande bcdriegeryen : want liegen

en bedriegen wordt by hen voor gene

zonde gcrekent, uit oorzake het by

hen de manicie en gewoonte is. Zy
zijn het geedelijk recht zeer toege

Dan mee lang bleven zy ftantvaftigh

in de nieuwe aengenome Iccre : macrvaiicn

hadden alleenlijk den naem vanKri-^ecraf.

ftenenen Doop behouden, enwarea
weer, door gebrek van priefters en Ice-

raers , om onderwezen te worden , tot

totd'oude zeden en wijze van leven

vervallen. Want weinige PortUt;efen

daen. En wanneer iemant zijn fchultverftondcn hunne Malabaerfc tale.-

bekentenbcterfchapbelooff, dan mag, en uit oorzake de lantftreke zelve on-

hy niet gertraft worden. Het welk al- vruchtbacr i< , en gene nootwendigc

daer zeer ftip onderhouden wort. ; lijfsbehoefcen voortbrengt, zoo wier-

Door wat
middel

en voor-

val zy tot

het

Room fc ft

geloof

bekeert

zijn ge-

worden.

den de Portugefe leeracrs daer door
afgefchrikt, om derwacrtste trekken.

Wanneer dan Franfnis Xavi'r:m,Q„^^^

(die ophet jaer vijftien hondert twee ^' i^-rXa-

en veertjgh te Goa , in Indien , gcko- de p«ru-

druktwierdcn, zoo raekten zy, byl men was, en daer te lande gemccndijk" be-

dien voorval , tegen hen in het oorlog, '
deGrootecn Heihge Vader genoemt

'"^"''

De Parruas waren voorhene alle af-

godiften , en lagen diep inde duifter-

nilTc des heidendoms verzopen. Maer
uit oorzake zy door de Moren ofMa-
hometanen zeer gcplaeght en onder-

enIloegen,met byftant der Portuge-

fen, hetjok van den hals. Hierdoor

kregen de Portugefen gelegenhcit

wierdt} door Michacl Vas , van de-

zen gantfchen toeftant der Perruas
verwittight wierdt, befloot hy aen-

van vele Parruas tot den Roorafch&n \ flonts, van Goa na de peerl-viflchcry

godsdicnll te bekceren en te doopen.

Want als de Parruas daghelix meeren
meer onderdrukt wierden, zonden zy,

opaenraden van Jan de Kruis, (die een

Malabaer van geboorte was ,3 een

gezantfchip na de ft.id Koerzijn,

met verzoek van bvftanr te?en de Ma-

byde 'Parruas , te trekken, om den
vervallen Rooinfchen godsdienll on-

der hen te herftellen,

Hy trok dan des jaers vijftien hon-

dert drieën veertigh , in het begin v.in

Wijnmaent , van Goa, (Via hy ald.«er

vijfmaenden fijn verblijfgehad,en den

homeranen,en om den Doop t'ontfan- vervallen Kriftenlereherftelt had) op
gen. Dit gezantfchap wierdt door ee- ' reize,ennam mee tot reisgenoot cenen

nigevan hunne overheden dierplaet- 1 Franfots Manjif/a, dien hy mct2,ich

fen, die zy eigentlijk !P/?«/ö^///«ö>- uitPortugaelgebraghthad,benefFons

noemen, beklcct. De Portugefen ont- ' twee jongelingen , die in de Malabacr-

fingen de gezanten beleefdelijk, enbe^

loofden aenftonts den Parruas byftant

te zullen toezenden. Waerom ook
de gezanten , eer zy uit de ftad Koet

fe lant-fale ervaren , en voefterUngcn

van 't Collegie van Goa waren.
' Zoo dra hy op deze kufte gekomen
was , begon hy aen d'Ooft;zijde van de

zijn vertrokkê,dcn doopontfingen,en
,
kaep van Komorijnt'onderftaen,ofhy

namen, tot erkentenis van dankbacr- zich vandenarbcit der tolken, diehy
heit , den toenaem van Jan de Kruis met lich gebraght had , zou kunnen
aen, die hun zo troulijk geraden had. dienen.

Men vind'cr ook nu noch veleon- Maer wanneer hy weinigh daer

derde Parruas, die den zelven toe- door vorderde, zoo verzon hyccnan-
naem van Kruis voeren. i der
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der middel. Hy ontbood alle de in-
I
hebben: en zes of zeven vlekken , na

boorlingen, (dieeenighzinsindePor- jby Bendala en Remanankorps gele-

tugefe tale kundigh waren) op eene . gen.

plaetfè by malkanderen ,dien , als ook
zijnen hulpgenooten , hy beval de

voürnaemfteartijkelcndesgeloofs , de
tien geboden , en eenc korte verklarin-

gedacrover, inde Malabaerfe calete gantfcke dorpen, tot het Kriftcn ge
fchrijven en over te zetten : als ook

^

loof bekeert hebben :\vaer door dage

Xaverim zou ook, nacr het fchrij.

ven der Roomsgezinden , vele mira-

kelen uitgewerkt , en door dat mid-
del duizenden van menfchen , en

cenealgemeene belijdenis, en andere

(lukken, dienftigh en noodigh voorde

lix het getal der kriftenen grooter en
grooter wiert: want behalve hy vcio

Knftcnen te weten. Eindelijk deed !

van ziekten zou genezen, end ui velea

hyook eenepreke, na hetverftant en .uitgedreven hebben > zoo zou hy ook
begrijp der toehoorders: waerin hy twee of drie dooden doen herlcvea

van de voornaemfte plichten eens Kri- i
hebben.

ftcnmenfchjhcrrielfche glorie, en hel- Ecrftelijk had hy eenen Zoon van
fcheftraffe, handelde. Hy ftelde hen een arme vrow, die in eene put ver-

ook d'oorzake voor , waerom deze fmoort was , van den dooden opge-
ter hellen voeren , en andere de he- wekt.

melfche glorie declachtigh gemackt 1
Noch zou hy eenen zoon vaneen

wierden. voornamen man, inde ftad Tunikale,
Hy begon van het teken des kruis, van den doode opgewekt hebben,

en ftelde daerna deszelfs verklaring
\

Menzeidt,hy ook een dootmeisken
voor : t'efFens gaf hy hen ook eene

;

weer doen herleven had.

fmake van de H. Dricvuldtgheit , daer
}

Ook zou hy eene vrouw, die in ba-
zy rot noch toe niets van gehoort had- ,

rens noot met de doot op de lippe^^

deo.
I

zatjzonder fmerte doen vcrioflèn heb-
Wanneer hy dit alles in de Mala- / ben , zoo dra zy de Kriften leere , ca

baerfe tale had doen overzetten , be- 1
doope van hem ontfangen had.

gon hy zelf het van buiten te lecren.
j

Door het uitwerken van dit mira-
Wanneer Xaverius van de peerl-

1

kei wierden alle d'inwoonders van het
viflchery-kuft vertrok, waren'ermeer dorp, na by Tar^ièör^w gelegen , bevvo-
als vcertigh duizent Kriftenen: daer i

gen, om de Roomfe Jeere en doopc
op zijne aenkomfte niet meer als vijf t'ontfangen. Ja Xaverim braght daer
en twmtigh duizent getelt wierden,

!

croorz.oo veelte wecgh , dat de kran-
en die veel meer heidenen ,als krifte- 1

ken , zoo Kriftenen als heidenen , hem
nen waren,

j

by zich ontboden,om genezen te wor-
Xaverim zelf getuight in eenen den : gelijk hy ook , met het ftorten

briefvan den twalefdcn vanLoumaent, van gebeden, in het Evangelie over de
kranken te lezen , daghelix veel tijtsdesjaers vijftien hondert vieren vijf-

tigh, den groorcn aenwas des Kriften-

doms in die gcweftcn, met de volgen-

de woorden.

Hoe groot het getal der genen zyn^
die tot Krtfiiü (chaefskoy treden , kan
hier uit lichtelijk befloten worden.^ dat

my handen en armen moede worden^

door het dooien der genen^ die my tegen

komen : want somt ijts doop ikgantfche

dorpen tegelijk. ^ikwUs ontbreken

my de Iprake en krachten y van wegen
het zoo menighmael herhalen der ar.

tykelen en hooftjiukken desgeloofs.

Ook zou hy negen oftien vlekken,

van Bringan tot aen Permanel ( twee

fteden dicht by een op ftrant gele

verfleetj en groote wonderdaden uit-

werkte. Gelijk verfcheide Rooms-
gezinde fchrijvers, in het leven van
Xaverim i wijtloopigh verhalen : en
onder andere Jan de Lucenas.

Alhoewel Xaverius grote vruchten
in het onderwijzen en leeren der
Parruasy die onlangs Kriftenen ge-
worden waren,gebaert, en veleande-
re tot hét Kriften geloof bekeert had,
zoo heeft hy evenwel niet meer als
een eenigen Bramen kunnen bekee-
ren

: niet tegenftaende hy daer toe
groote moeite aenwende.

Vele Tarrua^ zijn ook noch met
heideniche waengeloven befmet en be

gen_) tot het Kriften geloof bekeert ' zeten. Ja eenigen hangen die noch
diet".
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dicrvocgen aen, dat zy weinigh werk

',
die daer ontrent zich onthouden,

vanden Krifteiijken godsdienft meer
j

De 'ParruM beleden tescn Xavi-
maken.

'Dt Payruas , die zedcrt vele jaren

het onderwijs van de Icere des Paus-

riiiSy SindcTS Michaeljajfuti en die

daer te dier tijde Grote en Heilige Va-
der genoemt\vierr,dathen , zoolang

doms hebben acngenomen en omhelft, ^zyinhet heidendom verzopen lagen,

hangen dezelve noch aen, en worden de duivel dikwilsmet vervaerljke ge-

van rijt tot tijc door Roomsgezinde fichten en fpokcn verfchrikte : zulx

leeracrs , die te landewaerts in woo- i zy des nachts niet derfden uirgaen : ja

nen, daer in ook onderwezen. Zy
"~

b.-cngen hunne kinderen een uur of

twee gaens te landewaerts in ten doo-

pe: want zedert d'onzen, des jaers

zeftien hondert acht en vijftigh , de

ftad Tutekorijn in bezit namen , heb-

ben geneRoomfchepriefters meer in

niet te viflchen varen, 't en zy met een
fterk gezelfchap. Dikwils voer hy
ook in de lichamen derlevendigen,en
dreighde , niet eer daer te zullen uit-

trekken , voor zy hem kapellen opge-
recht hadden. Aldus cifchtc hy van
die verdoolde menfchen zeer zware

de ftad hunne woonplaetfe mogen { fchaitingcn. Maerfedertzy de Kriften

houden. 1
leere aengcnomen hadden , zoo was

De Parruai is een hcrtnckkigh !
de duivel noit in hunne huizen of

volk in het ftuk van de godsdienft: :
vaertuigcn verfchenen. Waerom zy

hoewel met onkunde. De kinderen
;

toen ook in het midden van de nachc

weten het Geloof, Vader ons, Tien
Gebodenen Ave Maria t'uiten: daer

inde gantfche kennis, zoo van oude

alsjonge, beftaet.

De Parruas houden geduurighlijk

uit viflchen derfden varen , en waren
vanalIevrezeontflagen,en behoefden
gene gezelfchap met zich te nemen.
Xaverim had dit alles met groote
blijdfchap aengehoort , en vcrmacndc

grooten aenhang metdePortugefen

:

' hen , in het aengenome geloof te vol-

hoewel met blinden yver, en willen ;
herden.

zeer nood van godsdienft veranderen, I Daer na trok Xaverm, na hy de

Zy dragen doo'rgaensPater-nofters aïl^zdMana^ara i en alle plaetfen daer

Rozen-kranfcn , enllaen kruiflien op ontrent, bezocht had, met zijne gezel-

het voorhooft en den borft , na de genoten , na het eilant van Ceylon

Roomfe wijze. over.

De leeraers van den hervormden Alle de Mahometaenfe Malabaren Maho-

Godsdienft, vanwege de Maetfchap- izijnofkoopluiden,ofzceroversenka- '""^p
abbaré

py , hebben menighmael getraght de
;

pers : want met roven en kapen op zee zijn of

kerken der Roomsgezinde Parni^is

langs dezeeftrant, te hervormen en

veranderen ; maer de Patruas hadden

daer toe gene oorcn,noch wilden daer

na niet luifteren. Gelijk zyook toen

noch daer toe eenige reden hadden :

naerdien de Roomfche leeraers noch

overal daer te lande hun verblijf had-

den , eer d'onzen Tutekorijn noch in

bezit hadden.

Na nu Tutekorijn door A^onztnvcv-

overt was , heeft men weder verfchei- rooft hebben , dan onderzoeken zy al

den male beftaen , om de F<ïrrtt^ van hetfcheepsvolk ,enhetgantfchfchip,

leere te doen veranderen , en dien van eer zy aen lant komen,

den hervormden Godsdienft in te Dekapiteinenvoornacmfte nemen

fcherpen. Maer alle moeite wierdt, het beft daer uit: daer na geven zy,

vnichteloos beftcet en aengewent.
[

het geen hun goet dunkt, aen het ge-

Wel wiert'cr in 't Portugees gepreekt, ' meen fcheepsvolk.

maer niet een onder alle de Parruas\ Deze volken ftaencen ongeloofe-

derfdczichindekerkevervoegen, uit lijken kommer, hongeren ongemak

erneren zich deze volken, kooplui-
I r

Wanneer vreemdelingen in de ha- zeetoYcrs

ven komen , daer deze korzarcn zich

onthouden , en met hen ten oorlogh

willen trekken, die, en hunne vrou-

wen,onderhouden zy den gantfchen

winter.

Wanneer zy gereet ftacn om flagh

te leveren , dan nemen zy Betel , en
zweerendaergetrouwheit by.

Na zy iet op zee genomen of ge-

vreze voor de Roomsge2.inde leeraers,
j

op zee uit. Zy gaen zonder eenige

opper-



Z E E- en L A N T-R E I Z E. ifj

opperhoofden ofmccflersop zee, en
J

fchraept : maer zy laren noit de kne*
komen evenwel, het geen re verwon- 1 velsaffnijdcn : waer door cenigendie
derenis, zeer wel met eikanderen zoo lang hebhen,dat zydczclveomhec
overeen, zonder ecnigh krakeel of achrerhooft kunnen vaft binden,

twift tehebben, ' Alle deze en andere iVJalabarcn

Men hecft'crvele zeer rijke Mala- dragen gene fchoenen.

bacrft heeren, die galjoten uitruflen De vrouwen gaen allceveneenspe-
cn tocreeden , en foldaten en vry wiiii- klcer, en drager, geen ander hopft-hul-

geroei-flaven betalen , en hen op zee fel, als hun bloot hair: macr zy hebben
zenden, zonder oic van daertc kee- zeer groore goiide pendanten aen de
ren , 'c enzy het een oppcrhoofc van oorenjen ringen cnbaggen aende vin-
cen grooten troep was , en de buit hem geren en reenen.

.

toebehoorde. Zy dragen een kleine lichte rock
De koopluiden gaen de waren koo- van katoen, dic hacr met verder als tot

pen, die dooranderegerooftzijn , om i

aende middel komt, en een zydeof
die beter koop te hebben

;
ja zonder

{

katoen klect, dat Iiaer van de middel,

aenfchouw te nemen, of zy hunnen tot beneden de deyen^hanghr. Zy
magenen vrienden ontnomen zijn. gaen alle ook bloots voets, geljk de
Zy hebben genen adeldom, dan diei mannen,

van ftrijtbaerheiten rijkdom, ) Allede Malabaren Zïjn middelma-

•

De koopluiden zijn aen hun gewaet,
i
tigh van (lal, en zoo op den borft als op

en aen geen ander ding, te kennen: j andere plaetfeii ruigli van hair.

want aoo wel de koopluiden , als kor- De vrouwen zijn zeer fraei van aen-

zaren, dragen gewoneüjk wapenen :
'
zicht,en Llank,- maer klein.

maer de koopluiden hebben geen lang

hair, en dragen een muts van root

fchaerlaken, in vorm van een kalot , en

veeltijts een neusdoek,gantfchront-

om omgerolt , in maniere van een tul-

bant, die zy Mondu noemen. Deze
neusdocken zijn met gout , en gekleur-

de zyde geboorduurt. Zy hebben de
baert halfafgefchrapt,zonder knevels,

en dragen een kleine rok van zyde of
katoen, die hen drie vingeren beneden

den midden komt: en voorts een kleet,

dat hen op de knien hangt. Zy dra-

gen ook een met zijde en katoen ge-

borduurde neusdoek, daerzy hunne
beurze in knopen en verbergen.

Watde korzaren belangt , die dra-

gen lang hair, gelijk de vrouwen, en

De mannen, die ter zee varen, ftaen

veel ongemaks en kommers uit, en
doen meermoeice als menzougeloo-
vcn kunnen.

En alhoewel zy Mahometanen zijn,

zoofpreekenzy dezelve talealsd'an-

deren , en gehoorzamen de koningen
der Neyros, en betalen fchatting aen
de genen, in welker lant zy hun ver-

blijfnemen. Zy woonen inzonderheic
langsdexcekuft.

Deprieftersvan hunne wet bemoe-
ien zich met geen ding , als met trou-
wen en met de Meszijden of tempels.

Zy Zijn alle in wit gewaet geklecr, na
d'Arabifche wijze, en hebben by zich
zeker flagh van menfchen,d!e z-^Abe-
dalkn^ dat is, Gods dienaers , noemen

•

fhijden het noit af: aldus knoopen of die belofte van armoede doen,en gacji

binden zy het hair quifpelswijze, ge- aldus het gantfche lant door.

lijk alled andere Indianen, en zetten

een van deze geboorduurde neusdoc-

ken daer boven op. Zygaengantfch
naekt, uirgezeit datzy meteen zijde

kleet, tot aen de kn len bedekt zijn.

Men vjndt'er by wijle dertigh of
veertigh op eenc plaeife: hoewel zy
gemecnelijk niet meer als twee of
drie t'zamé gaen,en dik wils een alleen.

Al dit groot landt van Malabaer Beftiê-

Maer alle de Malabaten, zoo koop- 1
wierdeertijts dooreen cenigcn kon ir

luiden als Kor2,aren , dragen een mes
roeteen zilver hecht, indien zy midde-

len hebben , mef kleine fnuizeryen , als

tande-ftokers , oorlepeltjes , en dierge-

& larits van
en opper-vorft , Sarania Tei tmal ge- Malabaer.

noemt, beftiert,die, door rterkaenra-

den van cenigc Arabilche kooplui-
den , dic in zijn landt ten koophandel

lijke dingen: dat alles zeer net gemaekt, gekomen waren, Mahometsleere aen
is. I nam, en een Mahomctaen wiert.

De korzaren hebben de kin afge- \ NamacU wiert deze grcote koning

V zulk
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2,ulk een grcoteyveraer inhct Maho- j D.;er en regen zijn alle d*andere

mctaenfch geloof, dat hybcfloot zijn
I
kleine Malibacrfe koningen en de

koninijiijk te verlaten, en na Mekka! Ncyros, leenmannen vun den ZamO'
en Medina ter bcevaert te trekken, cm rijn, en wjjkcn voor hem ,en betoonen

Mahomersgraftc bezoeken. Maeral- aen zijne groo shcit eerbied gheit.Zy

zoohy gene kinderen had, verdeildei fpreken van hem als van hunnen op-

hy, voor zjjn vertrek, zijn land tonder, perhoofdigen heer, en derven hem
zijne vrienden of voornacmfte bevel-) niecrcgcnfpreken: behalve de koning

hebbers. Tc weren, aen zijnen wa- van A!cf/;>;/y«. Dies niet tcgenftaende

pcndiager gafhy het lande van Kana'
\

zijn die kleine koningen opperhoofdi-

noor : aen zijnen fccpterdrager Koet-
j

ge heerfchcrsen vorften in hualant,en

;i;^>;,enaen zijnen zwju;rtdrager, dien doen watzy willen.

hy het meefte beminde, Kalikut^ \
Wat belangt de koning van Kou-

en aen cenen ander Koulang. Voorts lang , die houdt zich veel oppermach-

gaf hy verfcheide ftukkcn landrs tiger als d'aud ere, uit oorzake hy ver-

acn andere, en wilde die ge wellen ko- re afgelegen is.

ningrijken genoemt hebben. Deze kuningcn trouwen noft, en

Aen zijnen zwaertdrager, dien /f/«- houdeli alleenlijk, na hun believen,

l'/küt ten deelevicl , gaf hy den tijtel welgevallen en goctdunken, een jon-

ran Zamory oïZamo> ijn, teneinde hy ge dochter van adeüjken ftam,dcwel-

als keizer en oppei hoofdige vorft van ke in hun paleis bhjfr. Wanneer het

alle d'andcre minder koningen zou haer verdriet langer aldaer te vcrblij-

zijn : want Zamorijn betekent by de ven , kotnt eenandere in hareplactfe.

Iiidianeneenkeizer,en wordt inde rale Vele koningen evenwel verandereu

deslants TamOarana geheten, dat zoo die niet dikwils,uit zedigheir.

veel als God gczeid is: gelijk ook alle i

De zoonen,dte uit deze jonge mee-

gcbuurrolken, uit oorzake het ko- j
vrouwen geboorcn zijn , worden niet

ningrijk van Kalekut het eerfte en

voornaemftc koningrijk van de Mala-

baerfe kufl: was, de wangeloovige ze-

den en kerkelijke gebruikelijkhedcn

van dat rijk gevolght hebben

.

Hier uit IS ontftaen , dat deze vorH-,

de Samorijn , voorwent boven alle an-

dere Malabacrfekoningen tezijn.

De twee grootfle koningen na hem
waren die v an Koulang en Kananoor

voor hunne kinderen gehouden, noch
volgen gecnzins in hec koningrijk,

noch in het bezit der goederen des ïco-

nings
i maer alleenlijk in die van de

moeder. Wel geven de koningen hen
een groote fommc gelts, ten einde zy
zich des te prachtiger, als andere cdcl-

luiden, zouden kunnen onderhou-
den.

Deneven der koningen, en zoonen
Macr de koning van Kclikut had

j

hunner zufters, zijn hunne crfgcna-

cancfch al'ecn de maght van geit te men.

llacn Deze zuftcrs trouwen noit, maer

Daer zijn vele andere heercn in Ma- mogen met elk eenen minne-liefdc

labaetjdiczich koningen willen doen
j

plegen Dies wanneer een van de-

noemen ; maer zijn die niet : uit oor-

zake zy geen gek mogen flaen , op pe-

ne van door d'anderen bcoorloght en

verdelghtte worden.

Maer de groothcit van den SamO'

rï/WjOfkoning van KalekutyX^/icrt zeer

vermindert, federt de komfte der Por-

tugefen, dic den koning van Koetzijn

het jok des Zamorijns van den halze

hielpen fchudden ,en hem byna groo-

tergemaekt heblx^n ,als die van Kale-

kut. De koning van Koetzijn hield

zich als de Zamorijn , ofbyna ten fnin-

ftczoohoogh, waerom hyookmee-

ze vrouwen drie of vier zoonen en
twee of drie dochters gebaert heeft,

zoo wort d'oudfte der zoonen tot ko-

ning gckoren : en d'andcre \'ervol.

gens. Wanneer die komen te der-

ven , zoo valt het rijk opdenoudften
zoon van de tweede zuller des ko-

nings, en aen zijne broeders na hcm_».

Wanneer die komen t'ontbreken,zoo

erven de zoonen van d'andcre zufter

de kroone. Dies het koningrijk altijt

van de broeders op de neven, de zoo-

nender zufl:crs,overgaet. Indien nu
by ongeval gebeurt, dat dczr vrouwen

ftcn tijt met hem oorlogh gevoert 'gene zoonen krijgen, dan vergadereti

heeft. de
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tfevoornaemfl:envandenftaer,en ma- meer als eenmael des daeghs

ken tot koning eenen van hunne ma
gen , indien zy ccnen hebben -, maer by

aldien nietjzoo kiezen ('y eenen ander.

Wanneer deze zufters tot den ouder-

dom van kinderen te kunnen krijgen

gekomen zijn , te weten , tot haer der-

tiende of veertiende jaer, zoogeven

zy aen den eenen of anderen jongen

cdelman,(dien zy onder velen, die daer

toe gefchik zijn, uitkiezen} groote ge-

fchenken. Den zelven doet zy aen-

zeggen, te komen , om haren maegh-

de-blom te plukken , en haer zwanger

te miken. Deez komt danmetveele

ftaetfie en pleghtighcir, en hangt haer

eenkoftelijk juweel aen den hals , dat

zy tot gedachtenis den gantfchen tijt

haers levens draeght.

Dan neemt hy zijn vermaek, en

blijft eenige dagen by haer) en fcheidt

daer na van haer , en keert na zijn huis.

Bywijle wort zy zwanger, en bywijle

eeten.

Voor deneetcn waft hy xich ; daer na

vermagh hy zijne oogen op niemant te

flaen,voürhy fpijzegcnuctight heeft.

Op het eind des jaers gaet de nae- verkle-

de navolger des rijks, en andere vor-^'"§^^"

ften van den bloede, en veleheeren, wënko*'

hunnen plight aen den nieuwen ko-"'"g-

ning, met groote plcghtigheit , bewij-

zen : daer by zich vele duizenden van
perzonen bevinden. Dan beveflight

de nieuwe koning den prins, die hem
moet volgen : desgelijx d'andere na-

volgers van trap tot trapidaerna bevef-

ftight hy de lantvoogdycn , ampten en
waerdigheden, aen alle de heeren.

Na dien tijtmagh denieuwe prins

zich niet meer ten hove, zoo lang dccs

koning leeft, onthouden. Maer alle

d'andere navolgers mogen gaen en ko-

men, en aldaer hun verblijf nemen.
Geduurende den tijt van dezcder-

tien dagen , gebietde prins niet , noch
wordt voor koning gehouden .' hecmet. Wanneer zy met zwanger is,

neemt zydaerna den eenen of anderen welk zy doen, omtezien, ofzichie

Bramen, die haer aenfl:aet,en flaept by mant tegen hem zou willen opwerpen.
hem,om zwanger te worden. Maer na verloop van dien tijt, doen

Lijkftaet- Wanneer een Malabaerfe koningh hem alle de groten des rijks, en d oude
^*j" fterft, wort het lijk drie dagen daer na bevel hebbers en lantvoogden,zweeren,

baerfé alleenlijk verbrant. ;alledekeureneninfettingen van fijnen
koningen Aenftonts fchrapen zy alle het hair voorzaet te hanthaven,alle zijne fchul-

van den hoofde tot de voeten af: be- den te betalen,en dat hy zal traghten al

halve de wijnbraeuwen en oogfcheel- 't geen te herkrijgen, dat de vorige ko-

hairen. De prins, d'erfgenaem des ningen verloren hebben.

rijks, begint cerft. Dacrna volgen d'an- 1 Hy doet deze eet met een blote de-

dere , tot het minfte heidenfch kmt des gen of zwaert in de linke hanr , en leit

rijks. jde rechte handt op een vat met olie,

Zy verzorgen en flaen dan hunne
j

daer vele ontftcke pitten of lemmetten
tanden ga, enkaeuwennictmeerbe- jin zijn j en van binnen een goudc
tel-bladen den tijt van dertien dagen: bagh,diehy, onder het zweeren van
want by aldien iemant die kauwde,

i
alles te hanthaven, met het zwaert

men zou hem de lippen affnijdcn. Men , aenraekt. Na dit gedaen is, legden zy
magh ook in dien tijc van dertien da- . hem rijs op het hooft, onder herdoen

gen geen vifch noch vleefch eeten , en : van vele pleghtigheden en gebeden

,

niemant vermagh te viflchen, op pene keerendehetaengezicht na de zonne
van 't leven. Dan worden groote ael-

: toe, Desgelijx zweeren alle d'andere

moefen uit de middelen des konings van koninglijckcn bloede en groote

uitgereikt, en aen vele Bramen fpijze heeren, hem gehoorzaem en trouw te

gegeven.

Na verloop van deze dagen magh
zullen zijn.

Geduurende de dertien eerfïe da-

ieder eeten wat hy wil : behalve de 'gen,dicalseentuflchen-rijk zijn, wort
nieuwe koning, die dezelve onthou-

ding een gantfchjaer onderhoudt. Hy
de gantfche ftaet door eenen Kaimales
beftiert, die als een groote kanzelier

doet ookzijn hair des hoofts, noch des rijksis, en zijn amprerffclijk be-

cenigh hair des lichaems , noch zijne I dient. Hy is ook opper fchatmcefter

nagelen affnijden. Hy zeidt zekere
|
ofopziender derinkomftcn en fchar-

gebedenalle daeghs op, en magh niet ten des rijks, zonder wien de koning

V 2. de
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de fchatkift niet magh bezien , noch

daer uir nemen, 'ten zy by grooren

noor,en toeftemming van dezen fchat-

meeftcr, en vele anderen. Hy flaet

ook de willekeuren en wetten des ko-

nmgsga.
Kaima- Qe tweede perzooncn naefl: den
'" koning zijn hceren , Katmales ge-

nacmt : daer na volgen de Bramenijs

of Bramen, die ge-ecrt worden zoo

veel als moghclijk is : naerdien de ko-

ning van kalekut zelf een Bramen

is,en ook hunne koorde draeght.

Na de Bramen volgen de Neyros,

die den oorlogh hanthaven , en in der

daetde rechre edelen zijn.

Na de Neiros is hetgemeen volk,

tj^loukoi4 oïPoulias , en anders Tar.

r«^<fgenoemt, gelijk reeds te vore ge-

2eit is.

Her gereght hangt alleenlijk aende

koningen, zonder zy eenige rechters

in alle hunne ftaten hebben. Indien

iemand t eenen misdaet begaet , of

zijnen fchuldeilTcher niet betalen wil,

dieklacght daer over aen den koning:
' die dan de waerheit van de zaek onder-

2oekt, en eencn iegelijk gelijken reght

doet. In zijn afwezen doen dit de voor-

naemftenenoppervooghdendes rijks.

Indien een vreemdeling of Moukois
eenen ander onrecht doet, die ver-

voeght zich aen den eerftcn Ncyros,

die hem ontmoet , en doet aen hem
Zijne klichte. De Neyros doet hem
op ftaende voet recht , zonder daer

voor aen den Neyros iet betaelt wort,

als alleenlijk een gelchenk te geven.

Dit hceftplactfein zaken van minder

belang, naerdien in een grooten mis-

daet niet zonder believen en wil des

konings gedaen wort:want dan is men
gehouden recht na hem toe te gaen.

De gemeene ftrafFen van misdaden

fijn lange gevangkenifren,en verlies of

afbouwen van een lit. Of indiende

misdaet de doot verdient,zoo wort de
misdadige voor olifanten geworpen,

die hem aenftonts verpletteren. Ook
is'er geen andere ftraffe.

DegevangkenifTen zijn alle in het

palcis der koningen.

Doen Wanneer onder d'afgodiften een ge-
van eet. fchilontftaenis,om een zake,voor het

gereght te bewaeiheden, zooieggen

zy> in plaetfe van een eet te doen , de

hant in ziedend heete olye, ofnemen

een heet yzer in de bant : ofzwemmen
over zekere reviercn,die vol hagedifle

zijn. Wantzy houden, indien zyde
waerheit zweeren , dat geen van deze
dingen hen zal kunnen fchaden. Macr
tentegendeele, indien zy loogen en
valfch zwoeren, zouden zy daer door
befchadight worden. Doch de proeve
der waerheit dooreen heet yzer is de
voornaemfle.

Wanneer de koningen oflantvoog-
den van Malabaer het volk zwarclijk

willen plagen , dan zetten zy takken
van eenen boomHjp zekeren oortin'c

ronde. Door deze wijze van doen blij-

ven alle de gene, die in dit befteklc-

ven,gevangen, en mogen niet daer uit-

gaen,nochkoopen of verkopen, noch
eenigen handel drijven, op pene van
het leven, tot dat deze takken , door
lafl: van het gerecht, dat dezelve doen
zetten heeft, weghgenomen zijn. Zy
doen het zelffleaen dedeure van ee-

nen ieder : wanneer zy iemant willen

vafthouden of gevangen zetten.

Alle d'afgodiften , zoo Bramenijs U)V^w
als Neyros en Moukois , verbranden fie of be-

de lichamen dergeftorvenemenfchen: Sf*^'""*

hoewel voorhene meer als nu-, inzon-

derheit federt zy door de Portugefen
end'onzcn in de Kriften leere onder-
wezen zijn. Tc dier oorzake verga-
deren zy met groote zorge , by hun le-

ven, welriekend hout, en andere dro-

gerycn van grote waerde , om dit vuur
te maken. D'aflche wordt onder de
bloetverwanten verdeilt, die dezelve

bewaren , en op hun feeftdagen met
eenige vocht mengen, en daer mede
het aengezicht beftrijkcn.

Wanneer een Bramen fterfr,

zoo is de vrouw verplighr, tot ge-

tuigenis van hare genegentheit tot

haren man,haer in het vuur te werpen,

en te laten verbranden: het welk ge-

fchiet onder het geluidt van fpeeltui-

gen , om het gefchrecuw en gehuil te

vcrdoovcn.enin het by zijn van bloet-

vrienden, met groote ftactfie.

Wanneer zy haer nier wil laten ver-

branden, magh zy het laten. Maer dan
iszygefchantvlekt, en haer hair wordt
afgefneden, en maghnoit meer langh

hair dragen , en wort uit het gezcllchap

1

van eerbare vrouwen verjaeght, noch

I

magh niet weer hertrouwen. Doch de
meeftc vrouwen willen liever deze

fchande

\

j

\

%
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fchande uitftaen , als haer laten ver-

branden.

De vrouwen der Neyros zijn niet

gchoudé haer te laten verbranden met
hare mannen.alhoewel eenigen ook,uit

groote genegentheit t'henwaerts, haer

in het vuur gefmeten hebben. Zy mo
gen vryelijk , zonder onteert te zijn,

hertrouwen, 't en zy dat zy uit den ge-

llaghte der Bramen waren. Maer die

belpeurt men niet onder het gemeen
volk.

Wat belangt de mannen, die dra-

gen geen andere rou over de doot van

hunne vrouwen , als dat zy niet mo-
gen hertrouwen.

In het fluiten des huwelijks en trou-

wen, onder voorname en rijke luiden,

recht men groote pleghtigheden en

vreughde aen.

In het begin , na zy overeen geko-

men zijn , en zich verdragen hebben,

gaenzynade pagode oftempel, daer

zy eenige ceremoniën voor de prie-

ftersdoen. Daer na geleiden de magen
en vrienden vanden nieuwgetrouden,

zoo mannen als vrouwen, de bruit of
j

nieuwgetrouwde vrouw , geduurende

den tij t van vijftien dagen, alle daeghs

na 't huis van den bruidegom , en bren-

gen de reize met vrolijkheit over.

De beft opgetooide vrouwen zin-

genen fpeelen op verfcheide fpeeltui-

gen, als trommeltjes, fluiten , en dan-

zen op het geluit van zeker muzijk.

De mannen verdrijven midlerwijle

den tijt met toezien.

Men bied aen allen dengenen, die

daer komen, en zelfs vreemdelingen,

een fc hotel met betel aen. De ge-

trouwden zitten op een verheve pluet-

fe, en zijn prachtighen koftelijkge-

kleet: zoramige zijn zoodanigh met

juweelen beladen, dat zy die naulix

kunnen dragen , en komen bywylen

over de twee hondert duizenc kroo-

nenteftaen.

De zael , daer men in vergadert, is

metgoude en zyde tapytenopgetooit.

Men onthaeltallede genoodigden,

op onkoften des bruidegoms, twee-

mael des daeghs.

De vrouwen , die de bruit geleidt

hebben , brengen haer's avondts weer
na huis.

Eindelijk doet men,op het eind van

den vijftienden dagh , de nieuwge-

N T-R E I Z E. if7

trouwden ,prachtigh uitgeftreken,op
een koltelijk uitgedoften olifant klim-
men, en ieder in zijne ftoel zitten , die
tegen elkandre overftacnen aenraken.
D'olifant wordt dcor eenen Neyros
geleit. De magen en vrienden gaen
rontom te voet, die hen met flaetfie •

door de gantfche ftadt geleiden, en
houden alleenlijk voorde huizen der
magenen vrienden ftil, daer perzoo-
nen zijn, die hen tegemoet gaen, om
hen t'ontfangen,en betel, vruchten,
en konfituren aen te bieden. Zy be-
ftrijken ook met eenige welriekende
wateren en drogeryen den olifant, en
gaen dan, zonder ophouden , verder
voort, om hetzelfde aen een anderen
maegh en vrient te doen. Want het
zou voor eenfchimpen hoon gehou-
den worden, indien zy daer in byie-
mant in gebreke bleven.

Na zy van den olifant afgeftegen
z,ijn,tredenzy in de pagode, daerzy
noch eenigen tijt verblijven. Van daer
gaenzynahethuis vandebruidt: al-

waer het huwelijk voltrokken wort.
Ieder perzoon,die zich aldacr bevind,
geeft een kokos-noot, die de Neyros,
die den olifant geleit, voor hem be-
hout. Aen alle deuren, daer de nieuw-
gebouwde voorkomen en blijven

ftaen, wordt de kopdesolifants mee
zandel-hout , en gemengt met vele
welriekende droogcryen, gefmeert.

Zy beginnen hun jaer m Herfft- Kieujaer

maent, zonder evenwel een zekeren '•'^"•Ma-

dagh voor den ingang der maent te
^'^^^'^'^'

houden. Zy raetvragen de fterrekij-

kers en wichelaers, en nemen voor het
begin van tjaer d'uure,die zy gelukkig
vinden. Die over vijftien jaren oude
zijn , bedekken dien dagh hun aenge-
zicht en oogen , om niet een eenigh
ding te zien. Daerna worden zy door
kinderen na den tempel geleit, die
met afgoden beelden opgepropt zijn.

Wanneer zy aldaer zijn, worden zy
ontbloot, en flaen zeerfchichtighhec
gezichten oogen op het geen , dat zich
voor hen bevind. Indien zy terftont

het gezicht op het beek van eenen
God flaen, dienzy byzonderlijk eeren,

zoo houden zy, dat het jaer hun gun-
ftigh zal zijn.

In gantfch Malabaer wordt een by-
^^jj.^^

zondere talegefproken, die zy cW^/- rduih.

kama noemen. Zy gebruiken geen

V 3 papier
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papier om op te fchrijven: macr trek-

ken en maken de letteren op bladen

van wilde pa!m- of kokos-boomen,

meteen yzer, als een gr.fje ofpennetje.

Zy hebben op deze bladen, behalven

hunne geeRelijke zaken, zeer vele hi-

' ilorien, van langen tijt, gelchreven.

De bladen zijn alle op een zelve

lengte gefneden, van twee palmen lang

en twee vingeren breet.

Zy maken in d'einden van ieder

blateen gat, en nemen, om die t'z,amcn

te binden, twee ftukken van glat gepo-

lijll: hout: daer zydesgelijx garen in

(leken,en voegen die t'zamen. Wan-
neer zy nu de bladen in orde hebben

t'zamen geleit , en de houten van bin-

nen daer bygevocght, zoo ftcken zy
j

onder de Bramen; maer ook onderde

op beyde zyde door de gaten een koor- 1
Neyros en Moukois oncerhouden

de oftouwetjCjen binden alles vafttel wort. Ja zy hebben voor een gewoon-

zamen. Als zy willen lezen, maken te, de wanden en vloer der huizen met

zy het touwetjc los, en diende bladen
i

koeien-drek , met water gemengt en

open. Zulk een brief of blat wordtin
j

beflagen,te beftrijken.

deMalabaerfetaleO/^genoemt. Wanneer ook de koning van Kali*

Zy fchrijven ongemeen vaerdigh, kut zich baed, dan zijn'er tien ofvijf-

envlugh : daer in zyonze Ichrijvers
|
tien mciskens, die dckoeimeftinzil-

der het gemeen volk achtlen föorteii

offekten van heidendommen zijn, die

ieder van eikanderen verfchillen.

Maer zoo veel ik uit anderen heb
kunnen befpeuren , hebben alle 's lants

inboorlingen van Malabaer,zoo Bra-
men , als Neyros en Pouliasof Mou-
kois, een gemecnen godsdienfl;. Zy
zijn alle afgoden- ofbeelden-dienaerSj
en bidden, in het opftaen van den bed-
de, de zon aen.

In hunne tempels ftaec een goude
koe ofeen ander beelt,datzyaenbid-

den. Hierom dragen zy zulke groote
eere en eerbicdigheit dit beeft toe, dat
zy het niet zouden derven flaghten

noch eeten : het geen niet alleenlijk

Gods-
dienft

der Ma-
labaren.

verre te boven gaen. Ja zien by wijle

onder het fchrijvenom , en ergens an-

ders henen, offpreken tegen de genen,

die by hen zijn.

De Malabaerfe tale is een zeer zwa-

re tale om te Iceren : uit oorzake zy uit

vele woorden beftaet , en een eenigh

ding zeer vele namen hecft.Ook voert

«iet alleen een ieder dagh der weke:

maer ook ieder dagh des gantfchen

jaers, byhen cenen byzonderen naem.

De Portugefe Jefuiten hebben al

overlangverlclieide boeken, tot ont-

dekking der Malabaerfe tale, uitgege-

ven : als onder andere P. GajparCA-

qiiilar.

Zy hebben zedert vele eeuwen by-

zondere letteren gehad , die eenige ge-

lijkenis met deSyrifche letteren heb-

ben, en velerlei zijn.

D'inwoonders deslandtsvanMala-

baer zijn , gelijkgezeit is, of vreemde

vere vaten bcflaen , en waflèn met dat

befl.igh, tweemael des daeghs,het ver-

trek des konings,enalIede hoven , in-

zonderheit daer hy door moet komen,
om naden tempel te gaen.

Hun oudfte god is Tarabramma
genaemt, dien zy drie zonnen toevoe-

gen,wien ter eerc de Bramen drie klei-

ne koorden , ofeen ftreng van drie ka-

toene draden, of drie draden aen een
knoop hangende, op het bloot Jijf, aen
den hals ofin den gordel dragen.

Zy bidden niet alleenlijk de men-
fchcn,maer ook de dieren aen,en ftiich-

ten hun tempelen ter eere , die d'aelou-

de Romeinfche tempelen in praghc

overtreffen.

Men ziet'cr onder anderen eenea
tempel van den aep, wiens galderyc op
zeven hondcrt marmere kolommen
ruft.

Zy bewijzen ook den olifanten god-

hngen, of'slantseige inboorlingenen delijkeeere, en houden de koeien in

lantzaten. D'eige inboorlingen zijn, !
grote achting; want zy geloven ,dat

ten aenzien van godsdienft, afgodi-lde zielen der menfchen in het lich-

ften of heidenen. De vreemdelingen aem van die heeften, na de doot, over-

zijn Mahometanen , en zedert langen i gaen en verhuizen,

tijt uit Arabic derwaerts gekomen. Zy hebben vele boeken van hun

Alle de koningen van Malabaer wangcloovigen godsdienft , dicnaby

zouden , na het fchrijven van cenigen,

cenzelvegodsdicnft volgen: maer on-

de Grickfche fabelen, en wichelaryen

der oude Romeinen komen.
Hun
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Deprieftersende Bramen, beletten

het gemeen volk djer kennis van te

hebben, en trekken daer uit hunne
voorzeggingen, en alle byzondcre
niiddclen.die dienen,om deze oiinoo-

zelemenfchen te blinddoeken.

De bekeerde Bramen evenwel heb-

ben hunne bedriegeryen grotelix ont-

dekt.

Zy onderhouden veel meer de ce-

remoniën of plechtelijkheden, als de

i^eyros.

In de kerken doen zy, op onkoftcn
deskonings, eengroote menightevan
rijs kooken , die zy aen d'armen , en

aen alle de genen,die dezelve begeren,

uitdeden : want her wort by hen voor

genefchande gehouden , die rijs aen te

nemen.
Zy houden in hunne pagoden vele

lampen te branden , en maken een

groot geluit met fchellen : waer mee i

hunne wichelaers , die aldaer zijn,

gantfch behangen zijn,cn rechten vele 1

danzen,(prongenengnmmafienaen.
{

De Moukois hebben hunne tempels

afzonderlijk, die ijzelijk zwart zijn.

Zy gacn'er zoo dikwils niet in, als de

de Ney ros, en niet meer als alle maen-

dencenmael,opdc nieuwe maen-, uit

oorzake zy met hunnen arbeit belet

2,ijn. Aen de deurc van hunne pagode

wort eenen ieder, die ingaet, gemeng-
de aflche gegeven.

De Neyros gaen alle daeghs in de

pagoden,iederafibnderlijk,om hunne
gebeden te ftorten , die zy zeer kort

doen.

Hunne pagoden ftaen op vele plaet-

fen , die zy op zekere dagen des jaers

bezoekenj en komen derwaerts, met
aendaghr, van twintighen dertigh my-
len verre.

Zy onderhouden vele plechtelijke

feeften, en onder andere twee of drie

des jaers.

Te weten, op den eerften dagh

van'tjaetjwanneerallede Neyros den
koning komen begroeten , die hunne
begroetingen uithetvenfter van eene

hooge galderye ontfangt , en eenen ie-

der een bos met betel toewerpt , en ee-

nige ftukken gouts,den eenen meer, en

den anderen minder.

Hy doet dezelve gcfchenken aen

allerlei flagh van menfchen uitreiken.

Dc koning, Bramos en Neyros ee-
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ren ook flangen,dic zeer groot en fcha-

jdeüjkzijn. Zy houden deze gedrogh-
tcn Vüorgceften Gods , die zouden ge*

r«.hjpcn zjn, om de menfchen te pla-

I

gen , en om hunne zonden te kaftij-

dcn.

Men zict'erook eenige Malabaerfe

,

lantloopcrs, die met flangcn, in groote

\

korven, het gantfchc lant dcurlcopen.
.Zy dragen de kf rvenmet hun twcen

^

aen eene ftok , met zemel daer in , tot

jvoetfel der Ibngen. Eenige (langen

[

zijn zes, zeven en negen voeten lang;

hoewel niet dikker als een vinger, en
grasgroen van kleur. Andere zij ngrooC
en dik, en grijs gcfprengkelt.

Op her geluit , dat de Malabarenop
zeker bl.ies-fpeeltuigh,a]seenzakpijp,

geftadigh maken
, gaen dc flangen op

de fleert zitten : en eenige fpalken de
vinnen , die dicht by het hooft zitten,

uit, endanfenen fpringen wonderlij-
ker wijze. Zy ftellen zichregen eikan-
deren fchrap, als om te vechten, en
grijpen milkandcren zoo fel aen, als

ofd'een den ander verfcheuren wilde,
dat zeer Ichrikkelijkenvcrvarelijk van
de groote flangen te zien is.

Op de krumen en toppen der ber-
y^^^^ ^

gen of rotfcn van Malabacr, ("aen MaileTiA

wiens voeten de St. Thomas Kriftenen
woonen} onthouden zich ook zekere
volken, Malkanm gcnaemt, en be-
woonen onder andere zeker vlek,
Priata genaemt, dertien of veertien
mylenvan Madnra nide^cn.

Men zou mogen twijfelen , ter

oorzakc van de over-een- koming en
gelijkenis van name, of dezeLMa/'
leancn dezelve volken zijn, die by
Plutarchus en Kurtius , in het leven
van Alexandcrde Groote, gedacht
en gezeit worden, de ftrijtbaerfte der
Indianen te zijn: in welker ftad Ale-
xander de Groote dood lijk met eene
fchicht gewont wiert.

Zy woonen niet in (leden, vlekken
ofdorpen ; maerin kleine gehuchten^
tufTchcnderoffenin. De huizen zijn

laegh, en alle van rietgemaekt,en met
kley of Iccmaerde beftrekcn.

Andere leven in dc bofïchcn , en
bouwen opdcboomen, om voorhcc
wilt gedierte , als tygcrs en olifanten,

bevrijr te zijn, hutten van balken of
flaken.die zy van deneenen boom tot

den ander leggen : daer in zy met
yrouw
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vrouw en kinderen leven. Zy leggen ' en met gout vergiert te hebben

zich mzondciheic op den tygcr- en

olifanrs-j.ighc.

D'olifanren worden in gcgrarekui

Op hunne fceftnjden en gaftma^cn

fpeelcn de dochters op oude ruifch-

pijpen en zeer korte fluiten, en flacn

len,metacrde en takkenvan boomen op kleine tromnKls.

los bedckr, gevangen: daerin zy on-

voorziens vallen,wanneer zydaerover

willen gacn.

Zy iegg'"n 2.ich opdenlantbouw;
hoewel zy die wcinigh behertigen

:

want alhoewel zy zeer vruclubarelan-

deryen en dalen hebben , indien die

flcchts bebouwt wierden, zoo worden

evenwel de meefte by hen niet be-

bouwt. Hier door is aldaer geen rijke

ooghft.

Zy houden zich met ecne vrouw

vergenoeghtjdie zy altijt by 2.ich heb-

ben, en zelt" op de jaght : wacr in zy

Zi.er veel , vand'andcre heidenen de-

zes lants verfchillenjdie gcmenelijk

vele vrouwen trouwen.

Zy verfchillen van d'andcrc Mala-

baren niet , dan in de verruwe des aen-

gezichrs. Zy zijn oprecht eneenvou-

digh , minzaem , weldadigh , zonder

eenigh logh of bedrogh;rtour en kloek.

moedigh, Icerzaem , vernuftigh en

ichrander : maer zijn grote tovenaers

en duiveljagers,en houden,door hun-

ne toveryen ,gefprek met denduivcl •,

hoewel meer,om hier door den uitflag

van huneige , en ftaetszaken te weten :

(nacrd ien zy zeer nieuwsgierig zijn ,) als

om anderen re befchadigcn; wantzy
doen nier.gc!i)k alle d'andere Malaba-

renen Indi.inen,die doorhunnetove-

ryen vele menfchen befchadigen en

om 'c leven brengen.

Zy dragen eenc grootc eere de
graven van hunne overledene voor.

ouder» toe, en wikken en fpel Ien iets

Men vindt gene dieven onder de

Malleans : dies zy het huis ope laten

ftaen,en uitgacn, zondereenige vreze

van diefttal : alhoewel alle d'mwoon.
ders van een dorp zich te gelijk by wij-

le na een ander dorp (^volgens gcwoon-
te) begeven.

Het een gedeelte der* Malleans
ftaet onder den koning van Turbu*

/<2,cn het ander onder dien van Pugna-
tiPerumal. Maer 2,y zijn vry, als

alle d'andere Malabajen: uit oorzake

zy gene andere onderdanigheic betoo-

nen, als acn deze koningen zekere

fchattingen jaerlix te betalen : want zy

hebben anders met hen niet te doen

:

en leven na hun cigc welgevallenen

believen, onder zekere opperhoofden»

diezy Arels noemen, die gchjk hunne
kapiteinen en rechters zijn : en ieder

hecfcin zijn wijk over vijfof zesdui-

zent menfchen het gebict. Wel zijn

die hunne heeren niet, maer alleenlijk

hunne opperhoofden en rechters.

In ieder gehucht, hoe klein het ook
is, heeftmen eencn overften ofbevel-

hebber, dien zy Tandara noemen , en
alle gehoorzamen : naerdien zy zijne

bevelen ftips navolgen en onderhou-

den.

Zy waren voorhene alle heidenen,

eer zy des jaers vijftien hondert negen

en negentigh, door vlijt van den aerts-

biflchop vanGoa, in het Roomfch ge-

loof onderwezen wierden. Maer
nadcrhanc zijn vecle hunner tot het

K riften geloof bekeert. Deerde, die

quaets daer uit te vore, indien die ge- '
gedoopt wierdenjwaren acht van hun-

ichondenofuitgcgravenworden. ' nehoofden: waeronderdrie 'Panda.

Op feefttijden hebben zy een lange 1
ras, met hunne huisgezinnen. Sedert

rokaen, meteentulbant, alsdeMoo-l heeftmen altijt voortgevaren hen t'on-

ren , op het hooft. Anders gaen zy derwijzen en te doopen. In het vlek

mceftentijt mcthetboven-lijfgantfch i 'Priata wicrt ook eene kerke geftight.

nackt, na de wij ze van d'andere Mala-
baren.

Zy hebben den hals , ooren en neus

met gout versiert : want zy doorboo-

ren ooren en neus, en ftcken daer gou-

de nngen en baggen in. Dit houden
ook de Hcidenfe Malabaerfe vrou-

wen voor een groot ^ieract : inzonder

en aenSt.Michiel gewijt,

Zy hadden gene openbare ker-'

ken ofkapellen , aen hun goden toc-

gewijt, noch eerden dieraetgaftma»

len,dan{cn en andere kerk-gebaeren.

Maer ieder had zijnen byzonderen

god, die hy in zijn huisaenbad.

Zy worden byde Malabarenhoo-

heichet een neusgat alleen door boort, ger en beter ,aL d'andere gemene am-
bachts-
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bachtsluiden geacht. Waerom men
hen ook voor rein houdt, en geoorloft

is aen te raken, en niet min met hen,

als met d'andere Nairos en Thomi-
ften verkeeren magh. Zulx zy zich,

wanneer zy hen acnraken, of weder
van henaengeraekt worden, niet voor

befmet houden.

De Malleanen hebben genen han-

del noch wandel met de gebuurvol-

ken: zy komcnbynaook nooitvan't

geberghce : gelijkook niemant tot hen

opkomt. Dies ook de Thomiftcn of

S. Thomas kriftenen, die aen de voe-

ten der bergen hun verblijf hebben,

zeer bezvvarelijkeenige verkceringot

aengang met hun hebben kunnen.

Zy voeren een en dezelve wapenen,

als d'andere Malabarcn, als bogen en

pijlen, met een brede flits ofyzerbe-

flagcn. Zy hanteren ook Turkfche za-

bels of houwers, en hebben het ge-

bruik van byzondere roers ofmusket-

ten: zoodanige by d'andere Malaba-

ren niet in gebruik 2.ijn.

Aen de voet van de rotfen der Mal-

leans , Karatnara genoemt , na by het

koningrijkvan Karanareta, ftaet eene

kerke der St. Thomas Kriftencn , gc-

bouwt ter eere van St. Auguftijn :
'

waerom zy ook de kerke vanSt. Au- i

guftijn genoemt wort ; dewijl die van
'

d'orde van S. Auguftijn,d'inwoonders

van deze plaetfe Knftenen gemaekt
hebben, die zich houden zeer aen hen

verplicht te zijn.

OewatTcn Het landt van Malabacris ("gelijk

fabaer.^
rcedstc voregezcitis^ rijkcnvrucht-

baer van veelerlei aertgewaflen en In.

diaenfche vruchten : waer van wy hier

cenige,en de voornaemfte, vervolgens

zullen befchrijven ,en met den kokos-

boom beginnen.

Kokos- Langs den geheelen zeekant van
fcoom. Malabaer,enaen de rivieren,niet verre

van de zee, groeit op zandige en brak-

ke gronden, d'Indifche pjlm- ofko-

kos-boom, die inde Malabaerfe tale

Tenga, in de Brahmanfe Mado , en in

de Maleyfe Kalappa genoemt wort.

Hy fchiet met zijnen afchverwigen

ftam , bywijle tot de hooghte van vijf

en tnegentigh voeten op,gelijk ik ver-

fcheide,om en by de ftad Koylang^mtt

roeden heb gemeten. De (tam heeft

omtrent doorgaens zeftien duim in

den diameter, of is bywijle zoo dik,

als een man omvatten kan : doch is on-
' der dikker : maer behoudt daer na tot
' aen den top een zelve dikte. Het hout
desftams is vanbinnenfpongiachtig,
en zoo wit, als fijn t'zamen gevouwen
papier.

De ftam fchiet niet recht op , en is

met leetjes rontom bezet, en zonder
takken tot boven aen den top ; daer ge-
wonelijk zeftien of achtien , en in een
grootenboom ontrent achtentwintig
uitfchieten , die eendoorgaende ribbe

hebben , en met neerhangende altijc

groene en groote bladen , als lies of
breet riet, van ruim een vinger lang en
breet,en drie; fpan ofanderhalve elle-

boogh lang, ter wederzijde bezet zijn.

Na de groote en hooghte van den
ftam des booms, is de wortel zeer
klein, en fchiet niet diep ia d'acrdc •

maer loopt byna flechts boven daer
over bene. Dies men zich met recht
te verwonderen heeft , hoe xulke hoo-
gc boomen de wint kunnen tcgcn-
ftaen.

De vruchten,kokos-noten by d'on-
zen gemenelijk gcnaemt, na den voor-
gang derPortugefen,die defelve Coqu»
of Coco noemen , groeien boven aen
den ftam ,dacr de takken uitfchieten,

en zitten aen herde en quaftigerijftige

einden van de takken , ten getale van
zes, acht, tien en meer, by troftennef-

fens clkandercn : ieder tros ter zwaer-
te van zeftigh, of hondcrt en meer
ponden : of zoo zwaer als een man
kan optillen.

De rijpe vruchten zijn zeer groot,
en worden grooter als een menfchen
hooft, en vallen driehoekigh. Zy zijn

met een dubbelde fchil bedekt. De
buitenfte fchil of bolfter is ontrent een
vinger dik, en beftaet uit vele vezelen
ofdraden , als pluys , die in de lengte
daer door loopen. Zyis van buiten

bruin afchgraeuvan kleur, en van bin-
nen rosachtigh. Daer na volght een
herde bruine fchil ofdop, daer een pit

of kern binnen inzit.

De jonge vruchten zijn rondt en
eerft geel, of witachtigh geel , daer na
donker groen. Aen het voorfte eind
zit een kroontje met een ftecrt , als het
loof van de rapen. De pit of kern
voornoemt , is wit , en een weinigh uit

den gelen, ontrenteenen duim dik of
dikker, na de neut groot iS) en van

X binnen
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binnen hol: daerin,alszyjongis,on- den derden dagh wortze zuur als eek,

trent , ofna de neut groot is , ccn hal-
,
en verheft geheel en al hare zoctighcir.

ve kan nat, zap of vocht is. Als de' De vocht , dien een jonge en tenge-

vruchtrijpis, vcrmindcrrhct 2.ap, en reboom geeft, iszooftcrkcnkrach-

zetzich tegen de binnenftefchil aen. tighniet,alsdieuiteengrootencnou-

Dit zap is goct om te drinken. De pic den boom zijpert , en is ook zoo vol

of kern is heel zoet , en niet onaenge- gecfts met : waerom zy ook weiniger

naem van fmaek : maerwatlaf. [brandewijn in het difteleren geeft.

Het bloeifel openbaert zich voor ,
Doch een zeer oude boom geeft min-

de vruchten, boven in den top , binnen ' der Sury als ccn jongc:maer die van een

hetgcweyder takken, en is dat van de ouden is zoeter, fterker, en maekt ook

kaftan ien gelijk. iemant eerder dronken.

De neut wort in drie maenden riip. Uit deze vocht , na zy een dagh in

Hctpic, gedrooght, kan men bewaren d'afgenomene potten geftaen heeft,

en vervoeren, als kaftanien. Het pit wort een geeft ofbrandewijn, metee-

gerafpt , en met zuiker en kaneel be- '
nigc druppelen van oly de kokos dacr

ftroüit , is niet onaengenaem van
|

by te doen , gedifteleert , die zoo fterk

fmaek, en verwekt het zaet enluft van is als brandewijn , en by d'Indianen

byflapen. yïraki by anderen Fulaoi Mjft ge-

De Z^^rren , om de neuten af te noemt wort.

halen, klimmen en klauteren rtiCt han- 1
Uit dezelve vocht wordt ook een

den en voeten , wonder rat tegen de
j

eek aldus gcmaekt. Men zet de poc-

boomen op , en fnijden die rijp zijn, ;
ten, dacr in de vocht uit den boom ge-

niet hele boflchen af , en latenze van tapt is , vijftien dagen in kalk : waer

boven neer opd'aerdc vallen, dat het door zy fterk aen hetgeften raekt, en

dreunt en davert. igeweld/ghfchuimt,enopdenbodem

Behalve de vruchten of nooten vande pot een afchverwige ftoffelaet

voornoemt , geeft de boom ook zeker leggen : en verandertaldusineek.

zap of vocht , Sury , en gemenelijk by ' Uit dezelve vocht wort ook zuiker,

d'onzcnWijndeFalmgenoemt, Tc Jagra genaemt, in dezer wijze ge-

weten , men fnijt, wannccrmengenej maekt. Inde porten,daerin de vocht
uit den boom ontfangen is , wordt een
weinigh kalk gedacn , zoo veel als ge-

vruchten aen den boom begeert te

hebben, een tak af , daer dan de vocht

of zapgcduurighuitzijpert,datineen ,

noeghis,om d'ingezijperde vocht root

onder gehangen pot of bamboes te maken. Want indien'er te veel

vergadert wordt. Als men al te veel ,
kalk bygedaen wort, zoo is de vocht

vocht den boomafrapt,wordendctak- ;
witter, en als meikof de kalk zelve,

ken bruin : ook dragen de boomcn Maer indien'erte weinigh kalk is by-

dan gene vruchten meer. 1 gedaen, zoo is de vocht uit haer cige

De Zwarten leggen van den ee- kleure witachtigh.

nen boom tot den ander, die op regels '
Deze vocht Sitry , met de kalk al-

geplant ftaen , (lokken, daer zy dus na bchooren vermengt, wort gè-

over loopen , om de getijfcrdc of kookt, en onder bet kooken geduu-

uitgczijpcrdc vocht af te halen ; dat righ met een lepel omgerocrt , tot dat

t'eikens, als depot ofbambocsvolis, zydik wort : dan krijghtmen een ro-

gefchieden moet. dexuiker.

Deze verfche vocht is goct om te Het dient aengemerkt, dat uit de
drinken, en heeft de kracht van dron- afgetapte voght, daer te weinigh

kenfchap te verwekken, als wijn; en kalkbygedacnis, geen zuiker kan ge-

fmaekt als de befte wijn; maer wort,' maekt worden. Mjcr indien'erte veel

in deheetezon gezet, in een uur tot kalk bygedaen is, en de kalk op óen
eek. De2,elve vocht, t^ttr)' genoemt, bodem onvermengt blijft leggen , zoo
die op den middagh in de potten, de-' moetmen,omdezuikertemaken,de
welke des uchtcns aen den boom ge- j neergezakte kalk eer ft uit nemen,
hangen zijn, afgetapt wort, is zoet, in het maken vande witachtige

en des avonts zuurachtigh , des an- zniker oijagra^ ftaet dit daer en bo-

andcren daeghs cekachtigh; maer
|

ven aen te merken,dat de vocht J«ry,

mee
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met de kalk doormengr, in verfchcide

i
achtige plaetfen waft , is 7.00 vrucht.

potten, om de kalk te fcheidcn,over
goten wort , met de petten driemael te

veranderen. Want als de vocht des

uchtens afgetapt is, zoo wort dezelve

desmiddaghs in een nieuwe pot over-
gegoten : en aldus voor de tweede
mael ten twee uuren : en weder voor

de derde macl des avonts, en worc dan
gekookc.

De vocht, die des nachts getijfert

wort, is beter , als die des daeghs in de

hitte uitzijpertj die eer verandert. De
vcrfche vocht froaekt byna , als zoet

baer niet, en brengt kleinder vruchten
of kokos-nooten voort : welker water
onzoeter en ongeuriger is. Hy geeft
ook minder vocht ofó«r;'; hoewel die
fterker is.

Van het vijf en twintighfte tot het

dertighftejaeris de boom op zijn beft

en krachtighrte , en geeft overvloedi-

ger en grooter vruchten, enookover-
v\ocdigGrSu>j. Van den tijtaf, dat hy
vruchten geeft , vallen de rijpe vruch-
ten af, en groeien geduurigh nieuwe
weeraen: alhoewel hy, wanneer hy

huy, dien d'mwoonders metblaeuwe out'is, weiniger en kleinder vruchten

rozijnen weten toe te maken , of het geeft.

Spaenfe wijn was.
j

Deze boom leeft lang , en gewone-
Deftamvanden boom is dienftigh|lijk tachentigh en hondert jaren,

tot den fcheeps-en huis-bouw, en de i Wanneer hy verwelkt en aen hetuit-

takken en bladen , om op te khrij-j gaen is , dan worden alle de bladerige

ven, de huizen mee te dekken , enl takken geelachtigh en als verbrant.

mantjes en waeiers van te maken.

Van de fchil of dop der neut kunnen

verfchcide vaetjes en kopjes gemaekt

worden: welker zommige bleek, en

andere bruin zijn, Eenige worden

Hy groeit uit het pit van de kokos*
notc.

D'Indianen zetten eerft zoo vele

noten , als zy boomen willen planten,

in den gront, dicht by malkanderen,
glat gepolijd: en in zilver gevat, die totdatzy uitfchieten. Dan maken zy

de gaten , dacrde plantaesje ftaen zal,

rechtvierkant, en ieder zijdeontrent

; voet wijt, en zoo diep,'datdefpitze

van defpruit, die uitdedop tevoor-

fchijn komt, met de vlakte van den
gront overeenkomt. Dan fmijtenzc

een paer hande vol zant , daer geen
zantgrontis, en een halve hant vol
zout , onder in den gront van 't gat,

en zetten daer de noote boven op.

Voorts bedekken zy dezelve ontrent

halfmet d'aerde, die uit het gat gefme-
ten is, en gieten om den anderen dagh,
in ieder gat, een putfe of pot waters,

wanneer het in den droogen tijr is : het

welk men zoo lange onderhoudt , als

de note hare wortels heeft vaft gezet.

Men plant de noten met het fpits

eind om laegh, en uit het dik einde

(chieten twee of drie breede blactjes:

daer het rechte blat na volght. Daer
nafchieten de takken uit, en vallen de

dan zeer ^ierlijk ftaen. Van het

pluis in de bolfter der nooten, Kajer

genoemt,wort touwerk geflagen , dat

langde verrotting kan tegenftaen : en

ook lonten gemaekt, die vinnigh

branden.

Men heeft vaertuigen gezien , die

van de Maldivifche eilanden quamen,
(daer op deze boomen in een groore

menighte groeien^ die geheel en al

uit dezen boom beftonden : want de

bodem en 't gantfch fchip beftont uit

het hout van de ftam , dat zonder fpij-

ker of vzerwerk aen malkanderen vaft

gemaekt was : de zeilen en touwen
uit het pluis des bolfters: defpijze

en drank voor het volk uit het zap

en pit der noot» de kopjes enfchep-

bckkens uit debinnenfte herde fchil

:

de mantjes, waeiers,tcnten en hoeden,

voor zon en regen , uit de bladen van

dien zelven boom:zoo dat het gantfch

fchip met alle fijne koopmanfchappenonderfte t'elkens af. Aldus waft de

en uitrufting,van dien boom verzien
j

boom allen jaren voort, tot zijne vol-

was. In 't kort, deze boom vcrfchaft ikomehooghtc.

den Indianen al wat 2.y tot hunnen Om het vijfde jaer geeft een jonge

onderhout van node hebben. boom, uit een pit geplant, zijne eerfte

Deze boom is zeer vruchtbaer, in- vruchten: 'tzymcndenfelvtn wiltij-

zonderheitdieopziltigeenaenzeege- fcren, om wijn van re tappen , of la-

ie plaetfen groeit : maer die op bergh- ten ftaen, om nooten te dragen , daer

ï 1 oly
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Wilde
knncel-

boom.

oly cn meer andere dingen van te be-

komen ^ijn.

Men moer goede zorgc voor de jon-

ge boomeii dragen , dat die van de ke-

vers niet bedorven worden. Deze

wurm h-cfc twee kherpchooren.^, ui

hma , of ook Kaunama , dat \s »

zoec-hout : want Kan is , in de talc des

lants, hout: en Nama zoet gez^it:

deMaleyers Kan Mams: Ae Zmgale-
{ex\y of inwoonders v:ix\'7je^\o\\^KU'

rndooïKttrufido: d'Arabieren etter-

de gcdaente van een fchaerwevel: faacn^e-.fe ,o{ Kerfah.

maer is zoo groot mee. H y zet zich Voorhene plagh deze kaneel by de

gemeenelijk' in het hert van dejonge onzen van daer vervoert te worden:

boo:nen , dat hydootbijr, en onder- maer zedertzy het eilantZeylon hebr

houdt zich voorts zoo lange met het ben in bezit gehad, wort zulxweinigh

jonge fchcur je , tot zy g heel uitgaen : meer gedaen.

't en zy men den wurm voor den dagh
[

De boom is van de groote als een

haeltjcn uitfujt : daer de Malabaren oranje-boom, enzomtijts kleinder en

behendi'^hmeewetenomtegaen.Dan zomrijts grooter; maer kleinder als

komt de beom weder tot vcrhael, en de Zeylonfche kaneel-boom. Heefc

groe:t onverlet voort.
|

vele takken , welker tengere recht zijn.

Men heeft aen dezen boom bevon- De bladen zijn die van den laurier ge-

den, dat hy op het derde jaer, na de lijk: maer breder, bleker en vochti-

planting ofzacijing , met rakken van ger, en met drie zenuwen doorregen,

volkome en vo.flage groote bedekt De bloem of bloeifem is wit, en byna

is, en zeJert dien tijt de takken be- zonder reuk. De vrucht is die van

ginnen af te vallen: en dan zijn de

takken tot de hooL;hte van anderhalve

man, of ook wel van twee mannen,

opgefchootcn: en de ftam,die gantfch

met takken rontom bekleet en be-

dekt is, niethooger als een halve cllc,

en ontrent een voet dik,

den wjldenolyf-boom gelijk, in 't be-

gin groen: dacrnarootachtigh, en in

hare volkome rijpheit zwart en blin-

kend. Hi cft van binnen een fteenrje,

die van de wilde oly ven gelijk , cn is

mctdiergclijkvlcefch bezet: waeruic

een 2-ekere groene olyachtige vochc

Alkmaendenfchiecgewonelijkeen ,

druipt: van reuk als de laurier-bezien,

nieuwetakuic: vallende midlerwijle enfcherpvanfmaek, meteenweinigh

d'oudeaf. bittcrheit vermengt. Wyders, deze

In den drogen, of 'z.omer-tijt vallen vrucht heeft aen het plat gedeelte een

de takken meer en hoopigcr af, als ,
kleinen kelk.

in den regen - tijt. In den tijt van drie De fchors van dezen boom , of ka-

maenden groeien de rakken tot vol- neel,isdik ,en zondereenige uitftee-

komegroute. Ik heb zelf ,om de ftad
j

kende fmaek: hoewel de dunne fchor-

Koylang^ meer als vier .duizent boa-
j

fen cn takken een weinigh geuriger

zijn: doch in alle deelen flcchter en
geringer, als de Zeylonfche kaneel.

Uit den fchors des wortels wordt

men doen planten: doch die meeft

door oiiachtzacmheit van mijne na-

volgers vergaenzijn.

Daer zijn veelcrlei gefl-ighten van ' eenolyeen vliegend zout,kanfer ge-

dczen boom, die aen hunne vruchten
\

noemt
,
gediftelcert. Zy is lichter als

te kennen zijn: inzondcrheitaenhet

water, dat in de doppen van de neu-

ten is.

Een groote menighte van bofch -

of wilde kanecl-boomen , groeit in

hetlantfchap van Malabaer: maer de

kaneel is in treffelijkheit en reuk veel

Hechter, a1s die het eüant Zeilon

voort bre n ght : want op gene andere

plaetfe groeit d'oprechte kaneel, als

opd'edandenZeylonen Floris.

De Portugffcn noemen die kaneel

Canella Jel Mat o jdat is , kaneel van 't

bofch : de Malabaren Karua of Ba-

het water, daer zy te gelijk mee op-

klimt jklaer en doorfchijnend, geel-

achtigh, fterk en welriekend, zeer

fcherpvan fmaek, en diepdeurdrin-

gend ofdeurtrekkend : zy beftaet uit

dunne deelen , en die haer in d'ope en

vrye lucht lichtelijk verfpreien en ver-

vliegen.

De kamfer is zeer wit, cn in reuk

veel treffel ijker als de gemeene kan-

fer Dcflelfs deelen zwemmen of

drijven in d'olye , wanneer die eerft

gcdilleleert en noch warm \S; en

zijn met haer onz-ichtbaer vermengt,

en
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en verdonkeren geenfins dedeurfchij-

nentheit en klaerheit der olye. Maer
wanneer d'olye kout wort, zoo dnjven
de deeltjes van de kanfer, en zjjnge-

fcheiden van d'ulye,en kleven in vce-

lerlei geftalteaentlkandrc vafl:,en on-

der andere in lange ftokken , en zin-

ken, door hunne zwaerte, na den gront

van d'olye.

De deeltjes van de kanfer, die aen

elkandre kleven, belluiten eei ft d'oly-

achtige deelen in zich , en raakenze

onzichtbaer, die zich daer navande
deeltjes des kanfers, die na boven tot

een enger plaetfe gevlogen zijn, ont-

flaen en fcheiden , en door de lichtig-

hcit na boven toe fchiecen.

Deze kanfer is boven mate vervlie-

gend) en ontfonkt en vat zeer gezwint

vlam, en laec in 't verbranden gene
vuiligheitofdroefem na.

Deze olye komc in reuk en fcnaek

zeer na met de kanfer overeen , en is

zoo licht vervliegend, datzy, fchoon

op geverfde kleederen valt, verdwijnt

en vcr\ lieght, zonder fmetofmoet na

te laten. Zy ontvonkr en vat ook

zeer licht vlam , en verbrandt in kor-

ten tijt , en geeft een witachtige en

blaeuwe vlam. Op het vuur gezet en

warm gemaekt, vervlieght zy ook
zeer gczwint, en verftuift in een wit-

achtige rook , die aen het vuur zeer

licht vlam vat.

Indien buflTckruit met deze olye nat

gemiekten gernengt is, zoo vat dat

vlam: maer niet als zeer langzaem,

en na vele deeltjes van d'olye vervlo-

gen en verteert zijn.

Daeren boven wort deze olye, zoo

zy in T-wavel ofzalpeter , of in beide

vermengt, gegoten wort, door de vlam

gantfch verteert en vernielt, daer de

zwavel en zalpeter onaengeraekt en

ongefchonden blijven.

De damp ofrook van d'olye, die uit

dezelve, wanneer zy op vuur ftaet,

uitwaeflcmt , en door een drie of vier

dobbelde doek ontfangen is , zet zich

boven aen tot een fpierwit zout, dat de

kanfer zelve is. Daer en boven werpt

deze olye met der tijt eenige kanfer-

achtige deeltjes uit: waerdoorzy zui-

ver en klaer wort.

D'olye, die uit de Malabaerfe ka-

neel getrokken wordt, is doorfchij-

nend, klaer, geel en blinkend, en ook

N T-R E I Z E. i6f

welriekend, en drijft op het water:daef

uit de Zeylonfe kaneel , behalve zoo-
danige olye, op het water drijvende,

ook een olye getrokken wort , die in 't

water te gronde gaet.

D'olye, uit de bladen getrokken, is

eerft drabbigh, wort met der tijt gcel-

achtigh , doorfchijnend , en groenach*
tigh van kleur, en is zcet en fcherp van
fmaek, riekt een weinigh nakaneel, en
gaet in 't water te gronde.

D'olye , die uit de fchors des wor-
tels, met het vliegend zout, kanfer ge-
nocmr, getrokken wort , bezit vele en

uitltekende krachten. Zy is zeer dien-
ftigh tegen alle gebreken van lamheit,

indien in tijts van buiten op de bele-

dighdeparthyegeftreken wort. Voor
het podagra is zy een uitftekend ge-

neesmiddel, en helpt opftaende voet,

en ftilt de pijne der beledighde deelen,
indien die daer mee bcftrcken worden :

gelijk zy ook daer toe zeer dienftigh
I

• • ^
IS, zoo van binnen ingenomen wordt.
Zy geneeft ook quactaerdige koort-
le 1, en doet zweeten , en verdrijft de
winden : ontfteekt de luft van ecfen,en
breekt de fteen der nierenen blaze. Zy
geneeft ook de kuch en andere lange

ziekten. In 't kort, deze olye verftrekc

den onzen daer te lande in de gafthui-

zen een algemeen geneesmiddel.

De kanfer is dienftigh in de gebre-

ken des lijfmoeders , om de maent-
ftonden te verwekken ;doct ook zwe-
ten, en wort gebruikt in plaetfe van de
gemeene kanfer.

D'olye des kaneels, getrokken uit

de fchors des booms, is dienftigh voor
alle gebreken der mage, en in buikpijn,

die UK koude ontftaet.

Het water des kaneels is hertfter-

kend.

D'olye uit de bladen is dien (ligh te-

gen de kol ijk, indien van biiit.n op
den buik geftreken wort,en verdrijft de
lamheit.

Overvloedelijk groeit in de bof- j.^^ ^^

fchen van Malabaer, ontrent Kana-zetum'

«öor, in'twilt, zeker gewas, dat byde^""
MalabarenZ«ö,by die van Suratre,üé'-

katjfn hy deK3ii\2n]ns,Cachoraa,by d'

Arabierenen Perfen Zerumbet^tn by
ótTuxken Zeruba wordt gcnoemt.

Het wil op vele andere plactfen groe-

jen, zoo de wortel gepoot of gcz.ieit

wort : en noemen het ve!c hierom wil-

X 3 de
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en niet zonder reden : de- ongelijk : zijn dik, groot, en in de brc-

j66

de gcnber

wijl dcfiêlfe bbden die van de gcnber

gelijk zijn ; hoewel langer en meer ge-

opent. Üok is do wortel groocer j dan

de gcnber.

De wortel wort uitgegraven, en dan

gefneden en gedrooght , en na ver-

Icheide gcweften vervoert.

- Inhetlant van Malabaer, op het
Boom

, •i
M.ikrcof eilantSint Kruis, deskoningri)ks van
Macer.

l^octzijn,aen d'oeverdesf^room.syl/tf;2-

^^^//'f, groeit een boom , dic by de Bra-

manner artzen C^Ukre genaemt wort,

teen diepte verfpreit.

De fchors dezer wortelen is dik,

rou, gcborften , alchverwigh van bui-

ten, macr van binnen wit: vol melk-

achtigh zap,wanncerhy verfchisrmaer

geelachtigh, als hy gedrooght is, en

zeer t'zamentrekkend. En fchoon
dit zap met een igc samentrekking een
weinigh bijt , zoo gaet nochtans dit

bijten haeft over.

Deze boom bemint vochtige en
zandigc plaet fen, en doet byna alle gc-

by d'ingcboore Kriftenen Makruyrey
|

waflenrontomhemuitgaen

en by de Portugefen Arbore de las Ca- De fchors der wortelen van dezen

maras ^ en Arbore San6io,dèX: is , boom
\

boom is by de Malabarcn en andere In-

•van den rodm loop-> en Jjcilige hoorn. De
|

dianenin de hoogde waerdye,en wort

Jo^riies of Heiligen van dien oort noe- !
ook zeer veel gebruikt in alle de gaft-

mcn denzel ven boom, in de tale des
^

huizen der lantfchappen van Sina,Ja-

\^.ms,Knra Santen Macre Ntftufaga- pan.Malakka en Bengale , tegen rode

rw/jdatis, Macre VS denmenfchem'an en buikloopen en bloctfpouwingen

:

d'engelen getoom tot hun heil. By Ga- alwaer men die uit Malabaer ontbiet.

knus, DiüfcoridesenPlinius wort hy
!

D'artzen,zooBrahniannen,Kana-

Alacer^en by Avicenna TaHsfdr ge-
\

rijns alsMalabaren, genezen met den

genoemt: want ook d'aeloude Gne.
j

geftotenverfchenfchors,gcmengtmet

ken hebben dezen boom , of altoos
'

deflêlls fchors , onder dien naem ge-

kent. !

Het is een breedeboom, groter dan

karne- of zuure-melk, allerlei flagh

van rode- en buiklopen. Eenigen wei-

ken den drogen en gefloten fchors, tot

de zwaerte van een loot , ecnen nacht

den olm-boom, en heeft veletakken.
,

ineen mutsje wei, en geven denzelven

De bladen zijn zes ot zeven voeten

lang , twee breet , aen de boven-zyde

blcek,en aen d'onderfte donker-groen.

Mengel 'oftdeez boom geen ande-

re vrucht hecfc, als zeker zaet van de

grooteals een duit, dat dun, hcrtsge-

wijze, geel , maer van fmaek als een

amandel, ofpit van een perfik , en met

een dunne en witte vlies bedekt is. Het

leit in zekere blaze beOoten , die uit

tweemael des daeghs te drinken , des
uchtens en des avonts. Aenftonts daer
na geeft men den kranken rijs t'eetcn,

zonder zout en boter gekookt, en
hoender-kuikens, in het afzietfel van
rijs gekookt,geweikt en geftooten.Zoo

bywijle de noot vereifcht, mengt men
daeropium onder, tot fterking van het

geneesmiddel. Ook wort de fchors

zeer heilzaem gehouden, omdebra-

twee zeer dunne t'zamengevoeghde
J

kingteftempenenmagetc verfterken,

en doorfchijnende vliezen beltaet.
;

ingenomen met water van kruize-

Deze blaze groeit midden opeenblat, munt en poeder van MaHik

en is de blaze niet ongelijk , die in

bloeimaent aen d'olmboomen groeit

;

hoewel een weinigh breeder en plat-

ter. Het bladt van deze blaze is in

groote andere bladen niet ongelijk :

maer ftomper van fpits, en ontrent de

fteel fmalder, van verruwe tudchen

root en geel, oneffen, en met vele

rechte vezelen van de fteel tot het

einde doorloopen, gekrult en rim-

peligh.

De boom heeft melkachtigh zap,

gelijk de moerbezien-boom , en wor-

tels, die van den ftecn-palm boom niet

Volgens berecht van zekeren

Jogtte, heeft een klein ftukje van
dezen fchors meer krachts , als een

groote meenighte van C^lyrobo-

lae7i-(chc\\Qn ,oï\7in Areka : ja wort
voortreffelijker gehouden , als de Ma-
labaerfche Koru. De vrucht of zaet

doot en drijft allerlei flagvan wurmen
uit 's menfchcn lichaem , en breekt

den fteen in de nieren. Ook zoude de
genen, die denzelven des uchtens ge-

bruiken, vryvanden fteen enkolijk-

wee zijn, en niet dronken kunnen wor-

den.

Op
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Op dezelve plactfe groeien,behalve jes,die van de zelfde dingen gemaekc

voornoemt, twee worden, uitgezeit de boter.den boom Macer

Boom
Kuroda-
pala.

andere boomen,.die zeer veel van elk'

andere verfchillen -, maer van een zel-

ve kracht met den Macer zijn.

D'eerfte wort in 't Malabaers A'wro-

dapala en Kuroy en in Kanarijn KorUy

by de Brahmannen Kura , en by de
Portugefen het Malabaerfch kruit ge-

noemt , uit oorzake de Malabaren def-

fclfs gebruik allercerftgcleert hebben

Ook worden klyfteren van het zelfl

fte water , met groot voordeel , ge^
bruikt : maer kouten des nachts inge*
fpuitjuit oorz.3ke van de hitte des lants.

Men geeft , zoo de'noot \ ereilchtj

dit water tweemael des daeghs in , des
uchrens, ten zes uuren : en des namid»
daghs, ten twee uuren.

De fpijze is rijs, met vet gemengt,
Decz boom is een lage oranje boom c" hoenderen

, gewelkt in het afzietlèl

gelijk , en boven al in bladen : hoewel
deze in 't midden een dikker zenuwe
hebben, met 8 cfg andere, 2,ywacrts

verfpreir. De bloeilèm is geel, en byna
zonder reuk. Volgens Garcias fchiet

dcez boom rot de hooghte van een

haagh-appel-boom op,of een weinigh

minder, heeft bladen die vanden per-

llk-boom gelijk: witte bloemen, van

reuk, alsdievanhet geiten-kruit. De

of water van rijs , datmen Kanje
noemt.

Men geeft den kranken geheel en al

geen wijn , 't en zy by hoogh dringen-
den noot, in verouderde roode lopen»

Eenige geven het zap ,uit de groene
plant gedrukt, tot anderhalve musje,
desuchtcnsin,en zooveel des avonts,
zoo de noot vercifcht : maer dewijl het
fap bitteren onacngenaem is,zoo geeft

fchors des booms is bleck-groen, glatl "^ en» na het innemen, een dronk wei,

en dun, die, zoo gebroken of ingefne-j ^"i'^cnmont te fpoelen. Zoo deMa-
den wordt, veel melkachtigh zap uit- :

labaren zien, noch fterkergeneesmid-

gceft, dattacieren veel lijmiger is, als niiddel van noode te zijn, zoomengen
het zap van de boom Macer, zonder zygewonclijkendaer opium ofamfion
fmack, maer een weinigh bitterachtig, onder,

en meer kout als droog: in welke graet
j

Dit kruit is ook een heilzaem gc-

hetdeartzenvan Mulabaer ook ftel-i necsmiddel voor de zwakheit der ma-
len.

Met dit gewas geneefl: men zeker-

lijk allerleie rode loopenj na dat eerfl:

meerendeels de quadc vochtigheden

afgedreven zijn:wantandersftorten de
. kranken weerlichtchjk in.

De Malabaren , zoo Garcias ge-

tuight , branden , door kracht des

vuurs , uit den wortel een water , zeer

krachtigh tegen den rooden loop , m
dezer wijze. Te weten , zeftien loot

van het poeder van deze gelloten

wortel wort in een diftiilcer-ketcl ge-

daen, en in wei van zoete melk en nat

van gekookte rijs geweikt : daerna

daerby gefmcten het geftotenen ge-

rooft zaet van Ammi,peterfelic, ko-

riander en zwarte kumijn, van ieder

drie loot: zeven vierendeel loot fchel-

Icn van Myrobalanen , met vier loot

ongezoute boter : waer uit dan, door
kracht des vuurs, een water wordtge-

biant, welk, tot ontrent een mutsje,

met een half musje arak , ofweegh-
brec-water, den kranken te drinken

wort gegeven. Zoo nodigh is , doet-

mcn dacr by het poeder van de koek-

ge } ftilt ook hec braken , zoo met wa-»

ter van kruizen-munt ,ofmet het poe-
der van maftigh ingenomen wort.

Ook is de wortel dienftigh , 't zy
met het afzictfel van rijs ingenomen,
ofgefmeert, tegen d'ambeyenen klo-
ven der cers.

Met den damp van het afzietfel der
bladen, en die van tamarind, worden
gezwolle beenen geftooft: en doeken,
in het zelffte afzietfel nat gemaekt

,

met groot voordeel in de buikloop en
waterzucht gebruikt.

D'andere boom , namelijk het derde
flagh der genen , die tegen den buik-
loop dienftigh zijn , wort doorgaens
in'tMalabaers Tavate, by de Brah-
mannen en Kanarijns Fafa Velt, en by ylfa Vcf
de Portugefen tylrvor contra lash.

eriftpolaSyd^t is, boom tegen de roos, ge-
noemt.

Hec is eenheefter van acht of negen
voet hoogh , niet zeer vol van takken,
en met weinigh bladen , de kleine bla-

denvan den oranje-boom gelijk, (be-

halve het hertje, dat zy nut hebben,}
en onder en boven groen.De bloem is

kleiii
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klein en wft , bcftacc uir bladen : uit

wiens midden een witte vefel fchict,

met een green fpits , is van reuk als de

bloem van het geitc-kruit:dien hy ook

zeer wel van verre gelijkt.

Het 2.acc is rondt, van groote als dat

van den maltik-boom, uit den groe-

nen zwartachtigh , en wort in 't rijpen

2.warc.

De ftam en takken zijn afchverwig,

de wortclwitenonfmakclijk , metec-

nige bitterheit, en bvna zonder reuk.

Boom Onder d'edcle en gemeene vrucht-

jambos boomenisdegene te rekenen, dien de

hciloT'
inwoonders na haren vrucht Jambos
noemen : en de Portugcfen met een ge-

broken naem Jambeiro.

De Malabaren en Kanarijns noe-

mende vrucht Jamholi: d'Arabicren

Tufa Indi: de Turken t^lma , de Per-

fen Tufat.
Men zeidt deez boom , om zijne

gcurigheit van bloeilel en zoetheit van

vrucht, uit Malakka, (^daer hy over-

vloedelijken groeit3 'ia alle verrege-

legen ge weften van Indien zou over-

gebraght zijn.

Men vindt twccderleiflagh van de-

ze boomen, eikanderen zeer gelijk,

maer de vruchten zijneenighzinsver-

fcheiden. Zy verbeelden beidCjZo wel
in wezen en geftalte , als in groote, een

Europifchcn appelboom : vereifchen

gene queking noch byzonderen aert

van grondt: m^cr groeien zoowecl-

drighop veleplictfenvan Indien, dat

zy dikwils binnen het vijfde jacr

vruchten geven : en wortelen diep,

(^hct geen zelden andere bomen in In-

dien dcen) en vaftin d'aerdc.

Het zijn breede boomen, fchoon in

het oogh, en breiden zich uit met vele

loof- en lommerrijke takken, tot de
groote van een pruimcn-boom. De
fchors, zoo wel vanden ftam als tak-

ken, is afchverwighenglat: het hout
bros.

De bladen zijn byna van groote, als

die van den pruime-boom : maer op
het einde watfpitfer, en zeer fchoon

en glat,eenpalmcn meer langer. Zy
hebben groote gelijkenis mctd'yzere i

punt van een groote lancie: zijn boven
;

hoogh,en onder blcek-groen,door]oo-
j

pen met een cenigc, doch rechte zenu-

,

"WC in 't middcn:waer van fchuinfe ade-
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ren na de zyde uit loopen.

De bloemen zijn van reuk en kleurc

als een roos: maer meer gefchakeert:

of, uit den rooden purper, met veele

luftige llijlen in 't midden, van fmaek,

als de klaviertjes van den wijngaerr,

die met hare wijnige fmaek, zoo te

zeggen, een voorfpel van de vrucht

zelf maken.

De vrucht heeft de groote vaneen
konings-pcer, of als een ganfen-ey , en
groofer. Dacr is tweederlei : want
d'cene is hoogh donker root ,ja fchier

zwart : heeft merendeels geen ileentje,

en overtreft d'anderein goetheitvan
zap, D'andcr is uit den witten root-

achtigh, heeft een wit en hert ftcentjc,

niet2.eer rontachtighj van groote als

hetftecntjeinden perfik ,en met een
witteen rouwe vlies bedekt.

Niet tcgenftaende deze vrucht zoo
goet niet \s, als d'eerftc, zoo fmaekt zy
nochtans ongemeen lekker.

By wijle is d'eene vrucht volkomen
root , cii zonder kern : maer d'andcrc

flaeii purperaclitigh , en riekt als een
roze.

Deze vrucht is kouten vochtigh, en
zeer teder 5 en bedekt met zulk een
dunne en weke fchil, dat zy met gene
mefchkan afgenomen worden.

De bloemen en vruchten lambos zijn

vaneen vochtige temper, doch zeer

welriekend : en hierom by alle d'in-

woonders onder de voornaemfte Ick-

kernyen geacht : en men eet haer gc-

wonelijkcn voor alle andere fpijze , in

het begin van de tafel,en des daegs.Zy
zijn ook van groot gebruik doorgacns

ind'artzenye : wantde rouwe vruchten

en bloemen worden in zuiker, om te

bewaren, ingeleit : en dan in hittigc

koortfen, ontlben uit gal, tor leilching

der dorft , met groot voordeel ge-

bruikt : nadien 2,y door hare vochtige

koude dezelve verflaen , en de leven-

dige geeden vcrfterken : dies deze
vruchten, niet zonder reden, in groote

achting onder d'Indianen zijn.

Deze boomen zijn uit het getal der

genen, die, door hunneoverfchoone
verfcheidcnheit van bloeifclen vruch-

ten,de vreemdeling tot verwondering

oprukken; niet alleen om het aenge-

naem gezicht: maerinzonderhcit om
degeduurige beurt wiflèling van bloei-

fel
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fel en vruchten: want wanneer d'eene trage magehongerigh. Ook is defTclfs

zyde of helft des booms van bladen of zap, en het poeder van de gedrooghde
bloemen is berooftjzoo wort het ander

\

vrucht, zeer dienftig tegen de fcheme-
deel zoo lang met rijpe en onrijpe {ring , katarakten en vhezen der oo-
vruchten beladen en vercierr , ter tijt gen : te weten, het zap.met dat van an-

toe d'andere meer bladen heeft ge- derc kruiden vermengt, wort gcleit op
kregen: zulx men in dezelve een

j

den nagel van den grootej^en, aen de
geduuiige lente , en t'effens den zelve zijde , acn de welke icmant de
hcrfft, maghgenieten. Derhalve ziet ifchemering des gezichts, ofeen begin
men den boom noic zonder bloei- 1

van een katarakt heefc. Bydevrocd-
iel of vrucht: naerdien een en dezel- ! vrouwen is ook het poeder van de
ve takken fchier altijt met bloeifel en ' vrught z-cerin gebruik : want zy dat

groene en rijpe vrucht zijn beladen,

en, onder het geduurigh afvallen van

bloemen (zulx d'aerde onder den

boom bywijle root geverft fchijnt)

weer nieuwe uitfchieten : en andere

gewonelijkden kracmvrouwcn inge-

ven, om de nageboorte afte drijven,

en de volheit van zogh te doen ko-
men.

Deze vrught wort, gedroght,naan-

vruchten eer ft groeien, andere rijp derelantfchappcnovergebraght.

worden : en andere reeds rijp, verza

melt worden.

Deez boomdraeght niet eenmael 's

jaers: maer geeft alle jaers veelmalen

nieuwe vruchten.

Met den boom te fchudden, vallen

de rijpe vruchten zeer lichtaf: maer

de takken te zamen gevat , om de
vruchten te plukken , worden zeer

licht van den boomgefcheurt.

De vrucht, byde Malabaren Kar-
kapu/i,enhydc Kanarijns Karkapoli

'geheten , heeft de groote en gedaente

Daer is noch een andere ibort , die
een zoete en ronde vrught , van de
groote als een kers, heeft , en ook by
Linfchoten Karkapuli genoemt worr.
De boom, daer aen deze laeftegroeifj

wordt by de Singalefen Kanna Cho^
raka^ dat is, zoett Cburaka, genoemt.
Uu den ingefneden fchorsof ftam van
beide dezebooracn, druipt een gom^
Gotta genoemt ,• hoewel die uit den
boom Kanna'Choraka druipt , beter
IS.

Zeer gemeen is het gebruik der bla- Gebruife_

vaneenongefchilde oranje-appel-, en
\

den van Aloë, om kamergang te ma- vfn'^Af<fj

beftaet geheel lijken uitkorlen. Eerfl:
j

ken,inhctlandtfchap van Malabaer: hydeMa-

iszy groen, daernageelachtigh, en rijp 'en worden dezelve zonder fchroom,
^^^^^^'^'

niet alleenlijk kinderen, maer ook
zwangere vrouwen, in dezer wijze in-

zijnde , witachtigh , en zoet zuur

van fmaek. In het midden van het

mergh leggen langwerpige
, platte en ;

gegeven. Zes loot bladen, in ftukken
donkerbruine2iaden,zoogrootalseengefneden, worden met een half loot

lull

lit van een vinger,

ggnn, Deze vrucht groeit aen eenen hoo-
Koddam gen boom, die byde Malabaren Kod-

dam-^uliit of Ótta-puUi, en in de

Bramanfe tale 'Darumho, en byde
Zingalcfen,ofinwoondersdeseiiants

Zeilon, Ghoroka geheten wort. Men
gebruikt deze vrucht in defpijze. Zy
wordt by d'Indianen voor zeer heil-

zacm gehouden ,cn ftilt wonderlijken

zwart zout, op een licht vuurtje, ge-
kookt, totziedens toe, daer na ver-

zijght, en onder het verzijghfel twee
lootzuikcr gemengf,en den gantfchen
nacht in de lucht gezet. Des anderen
daeghs uchtens, ontrent zes uuren, ge-

ven zy den genen, dien zy willen ftocl-

gang verwekken, dit water kout in,

gebieden hem van flaept'onthouden;

maer laten hem door de kamer wan-
den buikloop, van wataertdieookzy :

' delen , op dat des te haeftiger d'artze-

eninzonderheitindcngenen,dieden-
; nye werke. Drie uuren na het inne-

zei ven door te veel byllapen hebben men geven zy hem een musje hoender-

gekregen. zop , met eenige greinen van Maftik
Wyders, d'onrijpe vrucht, of def- iw. Na verloop van een uure eet de

felfs zap, wort met karnemelk ingeno- kranke, en drinkt dunnen wijn. Wy-
men,of het poeder van de gedrooghde ders,de dofis der bladenen verzij gfel

vrucht, met karnemelk gemengt , en wort vermeerdert ofvermindert na de
gekookte rijs, maekt wonderlijken een natuur en krachten der genen, die

t y dic
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dit geneesmiddel zullen inneemen. een wirachtighlangwerpigh, herten

Deze wijze v.m ftoelgang re maken, ! glit lieentje, van vorm als een peer,dat

inzonderheit voor lekkerbekken , is een kleine pit of kern befluit.

n et mm gemeinder,als die met manne,

of verrchemerghvan kallic gefehict :

en, 't geen meer te verwonderen is ,de

Malabaren verwerpen alle andere ge-

neesmiddelen van d'apoteken , en kie-

zen dit alleenlijk.

In Malabaer groeit zekere vrucht,

Het kooklel ofafriedfeldes wortels,

met een wcinigh rijs, is goet in een

koortfe,die na het podagra cngicht

volght, M et zuure mei k , ofolye Sir-

chelim ingenomen, verdrijft het de

wmdcn en pijne des borflis.

Het zap der bladen van dezen

van de grote als een hafelnoot methaie i
boom , met zuure melk ingenomen,

dop: hoewel zoo ront met: en is wit. llilt den buikpijn.

Zy groeit aen de takken van zeker 1 De boom, in de Maiabaerfche talcRoon,

gewas, dar gezacit wort. In d'artze- '
Ganfchi, en in de Bramanlè Schivan- Qanfchi.

nye, voor zoo veel men is bewuft, nj gcnoemt, groeit op zandige plaet-

heehzegecn gebruik. ,fen,en fchiethooghop,metcen ftam

Deze vrüghc veel genutright, 'vaneen mans omarming dik, en is,als

maekt,zoo ^czcXvq Serafio getuight, .ook de takken, meteen afchverwige

overvloec van zaet : maer verwekt het fehors bedekt, die van binnen groen

bort. AI Iiec welk ook de Malabaren
|

is.

deze vrucht roefchrijven.
Vrucht gy ^je M-ilabarcn wort dez.e vrucht

qucletiga. Lhiviquelenga genoemt , en op eenige

plactfen '\n Malabier Kurkas , en in

Kambaye Knrpata.

Volgens Garcias, zou deze vrucht

de gene fchijnen te zijn, die Serapio

met een gebroken naem van Habel-

cükul gedenkt : daer hy idab.alculcul

had moeten zeggen: het geen Cttrcas

betekent

:

Q'ten zy wy zelfs miflchien

C«rr^/ gebroken zeggen:^) want Hah
bedictx:;2^/,en ^/is zoo veel gezeitals

vanoïdes: zulx Hib-alciilculcM^Qm.

lijk zaet van Culciil \vilT^^^V:,S,en.

P„„^ Kumbulu in de Malabaerfcjen in de
KumbuluBramanfe tale Bon-Va o genoemt, is

een hooge boom, met eenft.im zoo
dik, als een min ')mvatrenkin.

De bladen zitten aen lange, ronde,

dikke en groene rteeltjes: Zijn een fpan

en tweeofdneduimenlang, en twee

palmen breet, en aen de rteelen met wol

bezet.

Aen het einde der fchcuten van de

takken groeien, by tro(ren,aen zeer

korte ftcelrjes, geele bloemen , die uit

vijf ronde en dikke blaetjes beftaen.

Na de bloeifcm volgen langwerpige

rondevruchten, met Mppigh, geel en

zoetachrigh vlcefch van binnen, wel-/'

keruitgeperft zap, hoogh geel en root-

achtigh verft.

Eerlf zijn zy groen , daer na bleek

geel, flaeu van reuk; hoewel niet on-

aengenaem

De bladen hangen aen lange, ronde

en groene ftceltjes,. zijn overeen fpan

lang , en ontrent twee palmen breet,

en langwcrptgh ront.

De bloemen of bloeifels hangen aen

ronde, bleekgroene, korte en dunne
fteeltjes, en zijn bleekgroen , en be-

ftaen uit drie , of zelden uit vier blaet-

jes.

Na de bloemen volgen driehoe-

kige, platathtige, ronde en groene *

vruchten , die aen lange en groene
fteeltjes hangen , en die driehoekige

zaden van binnen befluiten.

Hetvleefch is dicht.

Het affiedfcl des wortels gcneeft

het podagra, indien de beledighde

parthye daermee geftooft wort.

De boom 'Pajaneh is twecderlef

:

d een wort in de Malabaerfe ta'e Tale-
ga-Tajaneli , en d'ander enkel ijk Ta-
janeli genoemr.

De Falega-Pajaneliy en inde Brah- bo„^
manfe tale 'Davandiku genoemt, is P^'ega-

een hooge boom, en heeft eenen ftam, '^^J^"'-"''*

zoo dik als een man omvatten kan,die

met een afchverwige fchors bedekt is

:

desgelijx de takken, die niet dwers;
maer recht in de hooghte opfchieten,

en dik zijn.

Uitden ftam zelf, enook uit de rak-

ken, fehieten de bladen , dieaen lange

fteeltjes hangen.

Op het eind der takken zitten vele

klokvormige bloemen by trofl'en , aen

dikke en groene fteeltjes, beitaende

In het midden van ieder vrucht zit uit zes dikke blaetjes, die van binnen

wit.
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vjk^ of wïtachtigh geel , en van buiten fchors bedekt , die melkachtigh en bit*

met roode ftreepcn doorloopcn zijn. ter zap geeft.

De ftam is twee ofdrie vadem düc,

met een asverwigc fchors bedekt : als

De reuk der bloemen is niet aenge-
naem ;maerfl-inkende.

Boom
Pala.

N a het afvallen der bloemen volgen ook de rakken
zeer groote vruchten , van drie fpan De bladen zitten drie, vier en vi^f
lang, een palm breec, en ontrent een teftensaen het eind der ftcelrjes, zija
vinger dik. De fchilis donkergroen
en dik.® Het vleefch van binnen is ten-

ger en vochtigh, dat daerna hert wort,
met plat zaer van binnen.
De fchors des booms, gefloten, en

met wijn gemengt, geneeft beenbreu-

ken en wonden , indien daer op geleidt

wort.

Het afzietfel des wortels geneeft de
waterzucht.

Dejonge bladen , met Malabacriè

fafraen gemengt , heelen zweeren , in-

dien daer op geleidt worden.

Het ander flagh van Pajaneli, en by

de Bramannen Davandiku genoemt,

is een hooge boom , en fchiet met zijne

takkenindehooghte op j maergeen-

zins m de breece, en groeit op zandigc

plaecfen.

De wortel fpreit zich wijt en breet

uit , en is met een dikke en afchverwi-

gc fchors bedekt.

De ftam is 7,00 dik , als een man om-

langwerpigh rondt,enophet eind aen
de ileeltjes fmal , dik , en vol melkach-
tigh zap.

De bloemen zitten troswijze byecn,

zijn wirachtigh, en beftaen uit vijf

rondeblaetjes : zijn lieflijk en fterk van
reuk ; maerzwaer: verwekken zinkin-

gen en verkoutheit , en beledigen het

hooft : waerom zy nietgeachtzijn.

Na de bloemen volgen vruchten»

die vele te gelijk aen kleine fcheutjes

hangen , en zijn lange hauwen ofpeu-
len van ontrent ecnelleboogh langh:

doch fmal , plat en groen , en van bin-

nen vol melkachtigh zap : gelijk de
boom zelf melkachtigh , ofvolmelk-
achrigh zap is. Hy brengt eenmael des
jacrs, in Loumaent, vruchten voort.

Het tweede flagh van 'PaUy wort
o'^Mz\dbztxk\\KmutuPalai en op "'j^"

Brahamanfch Kudogcnoemi. Het is

een boom van een oftwee mans lengte

hoogh, heeft eenen ftam van een voet

KurutU

vademen kan , en beftaet uit bros en 1 dik, met een donkere en afchverwigc

vezeligh hout, en is met een donker
\

fchors,gelijk ook die van de takken is.

afchverwige fchors bedekt. I De bladen groeien uit de takken en

De bloemen zijn ook klokvormig,
|

fcheuten,acn korte ftcelen : zijn lang-

als die van den eerften boom -, maer bc- werpigh ront en voor fpits.

ftaenflechtsuitvijfblaetjes. Devruch- De bloemen of bloeifels fpruiten

ten zij n een en dezelve.
|
uit het bovenfte eind der fcheuren, zijn

Het zap van de gekneufde bladen, Igrootcrals die van hcteerftc flagh van

endatvandevrucht ATizr^^è^of iWir<ï- 'Pala^ fpier wit , en beftaen uit vijf

^«Aawd'W.t'zamen gemengt, gebruiken langwerpige bladen,

de Malabaren, om hunne lijk-kleden De vruchten hangen aen fteelcn,

mee zwart te verwen. veelbyecn, twee en twee tegen mal-

Het affietfel van den fchors des . kanderen over. Zy zijn langwerpigh

wortels verdrijft harde gezwellen, in- 1 ront , dik , en melkachtigh van fchil .*

dien daer mee geftooft wort. I in 't eerft donkergroen: daerna, alsfe

De boom Fala^ en inde Brahman- ; rijp worden , van buiten goutgeel van

fetalc Santeru genoemt, is van vier- igleur. Van binnen leggen vijf, zes en
derley flagh. Her eerfte is enkelijk zeven langwerpige zaden.

Fala: hcttweedc Ku> utu Pa/a: het) Deze boom geeft het gantfch jaer

derde Kada^a Tala.^ en het vierde 1
door vruchten, maer aller meeft in den

Kaikotten Pala genoemt. regen tij f.

Het eerfte flag,cnkclijk Tala gehe- ' De fchors des ftams geftooren , en

ten, is een hooge boom, verfpreit zijne met warmwater ingedronkenjftikde

takken wijt en JDteet, en groeitopzan- buikloop, en, met melk, den rooden

dige plaetfen. loop.

De wortel fchiet diep in d'aerde, en Het derde flagh van PalayCn op Ma- ^°"^^

is met een donker geele, ofrosverwjge ilabaerfch Kadaga-Talut en op Bra- pab^°

'

Y 2, mans
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m^ns Jhgo-biS^cnoeim ,iseen\agc\ De boom Kavalamop Malabaersi éoq^

boom, gelijk de KurHiu-Tula y en | en op Bramanfch Benkaro genaemrj Kivaiam.

grfteiï opzandig-' plaetfen. i

groeit op fteen'ige en zandige plaet- •

. De won el fchict veel ondieper in !
fen, fchiet met een dikken wortel

d'jerde, alsdic\aiideF///rf,enJ5don-jrechtncder\vaertsmd'aerdc, die mee

ker briun van fchors en n.clkachtigh. een witachrigc of afchverwigcen dik-

Dcdam wort ook een voet dik, als ke, doch wceke fchors bedekt is.

het tweede flagh. De ftam is ontrent een mans omar^

De bladen en bloemen komen met \

ning dik, en meteen dikke fcRorsbe-

hct tweede na<ihb.iia over een. dekt, die van buiten afchverwiggraeu:

De vruchten zijn langwerpige hau- en van binnen grocnachtigh wit is.

wenj of peulen, als die van de -Pala : Het hout is wit , en kan, gebroken, tot

macr dikker en zoo pl.it niet, groen, draden ofvezelen getrokken worden,

en ontrent een fp in lang, en vol melk- De bladen , die aen langachtigh ron-

achtighz,ap. \^^i en lieht groene fteeltjes hangen,

Delchofsdesfl:amsgcfl:otcn,enmet izijn langachtigh rondt, een fpan en

zuure melk gedronken , (lilt den buik- 1
twee of drie duim lang, en voor (pits.

loop: desgclijx de fchors des wortels,
I

De bloemen zitten by troifen aen

op een zelve wijze gebruikt, (lilt den groene en hairige fteeltjes, zijn klein.

roden loop,

Het afziec fi;l des zaets is dienfU^h in

en beftaen uit vijf fmalle blactjes.

De vruchten zitten aen een fteeltjc

heete koortfcn , als ook in een hete Ie- 1

van gemecne dikte ,by twee, drie, vier

ver en podagra , en dooc ook den 'en vijfdoorgiensby malkanderen, en

wurm. zelden een alleen. Zy zijnronr,eneen

K.iitot- Het vierde flagh, Kaikotten Pala
\

weinigh langachtigh , dik en hert van
ten i'al^genoemt, vcrfchilc wcinigh van het (chil. In deze vruchten leggen negen

derde. of tien boonen, ofwel minder: zijn

Boom
farua

Boom
TiuJa-

paru.

De boom, op Malabaerfch 'P/jr/^^z,
I

dik, ront, langwerpigh, en ontrent

is tweederlci : d'een 'Ttndaparua, en een vmgcr lang, en glat : met een dub-

d'ander yf/z/ïp.-?' «<? , en op Bramanfch >
belde (chil bekleedt, die week en wit

Bendaiii genoemt. zijn, wanneer zy jong zijn. Deze boo-

De 'Tinda-parna is een hooge boom, nen gebraden , verftrekken fpijze , en

en groeit op zandige plaetlln.
{

zijn eetbaer

De wortel heeft ecu dikke, witach-

ti^e en weke fchors.

Dez,e boom bloeit een mael des jaers,

in Sprokkelmaent , en heeft onder de
Deftamiseen mansomarmingdik, Malabaren, in d'artzenye, geenge-

cn meteen afchverwige fchors bedekt: bruik.

gelijk o jkde takkenen fcheurjes, die Daer is twcedcriei foort van den

onder den buitenften fchors donker

bruin van verru we zijn.

De bladen handen hier en daer aen

Boom
boom Ambalam^'wéWitvtcn op Mala- Ambala

baer(ch enkelijk Amhalam^Qw op Bra-

manfch Godue Ambado : (^'c welk by de

korte deeltjes, zijn langwerpigh ront,
I

Bramannen zooveel gezeic is, als

voor een ighfints fpits, enrontomeen zotte Ambado, ovn dat de boom zoet-

weinigh gerant. zuure en geurige vruchten voort-

De bloemen hangen ook aen korte brengt} en d'ander Kat-Amhalam^ of

ftef;ltjes,en beftaen uit vier bleek groe-
j

Pee-Ambalam^enotmt wort,

nefpitzeblaetjes.
|

&Ambalam is een hooge boom.

De vruchten zijn ronde bezien , dun fchiet met zijne takken in de hooghte,

van lchil,eerft groen, daerna witach- en niet veelinde brecte, cngroeicop

tigh, en root in het rijpen. Onder de zandige plaetfen.

dunne fchil leidt een ronde en grove
|

De wortel is lang, en fchiet met vc-

kern

De wortel geftooten en ingenomen,

Ie vezelen vaft in d'acrde.

De ftam is dik , en met een dikken

gcneeft de vallende ziekte. Het af- fchors bedekt: en het hout week.

fchierlel der bladen verdrijft alle pij- ! De bladen fchieren uit tengere en

ntn; indien het beledighde deel daer groene fteeltjes offcheutjes,en hangen

medegellooft wort. { doorgaens vijf, en gcmenelijk twee en

twee
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baüni.
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'twee tegen over, ofneffens malkande-
i-en, mee een blat op het eind , aen 2<eer

korte fteelrjes: zijnlangwcrpighronr,

en byna eens zoolang als bieet , week,
glat, ter weder zijdcj hoogh groen van
kleur.

De bladen, dieheidichrftc aen het
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De vruchten zijn ook zoo langwcr-

pighniet, en eenighzins ronder, èn een
weinig kleinder, en zuurachrigh bii ter

van fmaek: waerom zy ookweinigh
gegeeten worden,

Kat-Amhalam oiPee-Ambalam is

wilde Ambalam op MaJabaeiTch ge-
begin derfchciujes ziften, zijn klein-

j

zcit^en Koduko Ambado bedier by de
j„_ j.„ j.,.,j /x„-. .._..!.

Bramannenbirtcrc Ambado,enworcder dan d'anderen , (lerk van reuk,

aengenaem zuur van fmaek, gelijk de
fchel vand'Indifche Mangas-vrucht.

De bloemen fchieten uit tengereen

groene fcheutjes, zijn klein en wit als

llerretjes jen beftaen uit f of 6 bladen.

De boeren of knoppen der bloemen

zijn ront , eerft groen : daerna witach-

tigh. Ten tijde, wanneer de bloemen

uit de knoppen beginnen te fchieten,

wortde2e boom van alle zijne bladen

ontbloot , en ook zoo lang hy bloeit.

Maer met de vruchten krijgt by weder

nieuwe bladen.

De vruchten 2.itten bofchwijze,

veel by een, zijn langwerpigh rondt en

hert, en de vruchten van d'lndifche

Mangas, of onze ekelen gehjk. D'on-

rijpe zijn donkerbruin van fchil, en vol

zappighenzuur mergh: maer de rijpe

zijn vrolijk groen van kleur: daerna

geelachcigh , en aengenaem zuur en

geurigh van fmaek,, en verftrekken

den inwoonders fpijze. In het midJen

zit een groote cn harde Heen, die byna
degantlche holte der vrucht vervult.

Deze boom brengt tweemael in 't

jaer bloemen en vruchten voort : te we-

ten, in Lou- en in Sprokkel-maent.

De wortel flopt den vloct der maent-

ftonden , indien die in de vrouwelijk-

heitgeftoken wort. De fchors gcftoo-

ten, en met zuure melk ingedronken,

ftilt den buikloop, Waer toe ook helpt,

indien deflelfs zap met rijs gemengt
wort , daer van het broot, Apen door-

gaensgenoemt, gemaekt wort.

Het affietfel des hours ftilt den zaet-

vlcet Het zap der bladen , met de
vrucht des booms geftampt, en in de
ooren gedaen, ftilt d'oorpijn.

D'anderefoort vzn Ambalam^Kat-
Ambala*n^o^Pte-Ambalam in de Ma-
labaerfche, en in de Bramanfche tale

Küduko Amhado genoemt , komt met
d'cerfte grootelix over een ; maer de

bladen van dezen boom xijn zoo

groot noch langachtigh niet,als die van

den Ambalam,

alzoo genoemt, om dat zijne vruchten
zuurbitterzijn.

De boom, op Malabacrfch t^zaty.
n r \ ^ n oy Boom

en op Bramanlch Agajto genoemt , Agaty,

fchiec tot de hooghte van vier of vijf

mannen op. De takken fchieten recht
uit het eind des ftams inde hooghte,
en verfpreicn zich niet zeer in de bree-

te. De (lam is een mans omarming dik,

week van hout , en noch wceker van
hert.

Uit d'ingefnedcn fchors druipt een
dunne en waterige vocht, die daerna
dik cn gomachngh wort.

De bladen fchieten uit dunne cn
bleek-groene fcheutjes, van byna an-
derhalve fpan lang, en hangen twee en
twee aen zeer groene fteelen. Zy zijn

klein , langwerpigh rondt, ontrentan-
derhalve duimlangh, en een vinger
breet.

De bloemen hangen aen een licht

groen fteeltjc, vier, vijfen meer by een,
bedaen uit vijf bladen : waer van een
om hoogh ftaet.

Na de bloeifem of bloemen vol-

gen langachtige, fmalle,rcchte en groe-
ne hauwen of peulen , van vier fpan
lang

, en een vinger dwers breet, met
een dikke fchil beklcet. In deze hau-
wen leggen boonen bcflooten, van
fmaek,alsonfeTurkfeofRoomfe boo-
nen, maer zijn kleinder, in 't eerft

groen , daerna witachtigh groen , die
fpijze verftrekken.

Deze boom brengt, in den regcntijt,

tweeendriemaeldesjaers bloemen en
vruchten voorr,en ook het gantfch jaer

doorjmaer zelden.

Het zap van den fchors des ftams in

den mont gehouden, of met honigh
gemengt, en de mont daer mee gcwaf-
ïen , is tegen d'ontfteking der kele cn
puiftendesmontsdienrtigh. Het zap
der bladen, in de neus gefteken, ver-

drijft de derdcndaeghfc koorts.

De boom yf/Jpf/, oiNallu-AppiUa '^""'y

op Malabaerfch, cn op Bramanfch
^^'^'

y 3 Kai O'
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Karo Nervoke ^chetetïyhec^t een dik-

achrigen wortel, met zeer vele hairige

vezelen, en is met een fatVaen-geele

fchors bedekt.

A E R D I G E
witachtigh groene, en geelachtige bla-

den bellaen.

Na de bloemen volgen langachtige

ronde en peervormige bezien , die in

Deftamisvijfofzespalmcndik,en j'teerfl: donkergroen, daerna zwart

fchiet zijne takken in de hooghte. Het zijn. D'onrijpe fmaken zuur, en de

hout is \vitachtigii,endefrelfs hert van
j

rijpe zoerachtigh, en worden by de

binnen donker root.

De bladen fchieren uit de takken en

Malabaren gegeten.

Het zap der bladen, metzuikcrgc-

dunne
,
groene en vierkante fcheutjes, !

kookt en^edronken, is dicnftigh voor

aen korte, ronde en bleekgroene ftee-

len, twee en twee neflens malkande-

ren : zijn langwerpigh rontjloopen van

voore kort en fpics toe , en vallen aen

de ftcel ront.

De bloemen of bloeiièms zitten

kroonswijze by een , zijn klein en wit,

of witachcigh bleek groen, en beftaen

uit vier kic/ne en ronde biaetjes.

Na d'^fgcvalle bloemen volgen

ronde bezien : welker onrijpe bleek-

groen , en rijpe zwart zijn. Van bin-

nen zit een ronde Heen.

De boom draeght cenmael in 't jaer

bloemen en vruchten.

De wortel van dezen boom, geftoo-

ten en met water ingenomen, ftilt den

buikloop : met zout of zeewater ge-

kookt, ftilt de pij ne van podagra, in-

dien het ophet beledighdedeelgeleit

wort. Het affchictfel der bladen ftilt

de pijne van buik en borft, die uit win-

den ontftaen.

D'olye, uit de fchors des wortels

de lever,en ftilt de buikloop.

De boom , in de Malabaerfe rale Boom

Kolinili en in de Brahmanfche tale
Kolmil,

Schera Ptinka genoemt , groeit niet

hovende twee of drie voeten hoogh,

en heeft een ftam of ftengcl van vier

vingeren dik : waer uit de takken over

dwers fchieten.

De ftam is hert van hout, en met
een alchverwigen groenen fchors be-

dekt ,die een bittere en fcherpe fmake
heeft.

De bladen fchieten uit kantige

dunne, en groene fcheutjes, en han-

gen acn kleine ftelen : zijn langwerpig
ront, voor rondt en breedt, en aen de
fteelen fmalder, fcherpen bitterach-

figh van fmaek.

De bloemen zijn klein, en als die

van boonen, en beftaen uit vier bla-

den.

Na de bloemen volgen gladde,lang-

achtige, fmalle, dunne en platte bau-

wen, van twceofdrieduimen lang, die

getrokken ,
geneeft ook de buik-pijne

1

eerftgroen,en daerna donkerroot wor-

cn verdrijft de wmden, indien de buik I den, en langachtige ronde boonen be-

daermcdebeftreken wort. Dczeoly,
|

fluiten, dewelke t erft groen,cn daerna

die uit den fchors des wortels getrok-
j

zwartachtigh worden,

ken wordt, is dun, klaer, gout-geel van
|

Deze boom draeght twecmael des

kkur,geurighenacngenaemvanreuk,
j

jaers bloemen en vruchten, in den re-

en fcherpen bitterachtigh van fmaek.
j

gen- en in den zomer- tijt.

De boom , op Malabaerfch Scha- De gefloten wortel, in meikof zap

geri A^ö/r^w,cnopBramanfch Sahali\ van de kokosnoot gekookt, is dienftig

genaemt , groeit tot de hooghte van 1
tegen de vallende ziekte

eenen man, op zandigc plaetfen.en

heeft eenen ftam van een arm dik, en

een wortel met een fchors van binnen

bloctroot,en van buiten zwartachtig.

De bladen fchieten uitdefcheuten

der takken aen korte,ronde en groene

Domen.

Men heeft'er vierderlei foort van Atu,of

zekere vruchten, als onze vygen ofy.>F'

vygeboomen, Atti op Malabaerfch,
'^

met een algemenen naem genoemt.
D'eerfte foort wordt op Malabaerfch
Atty.Allu: de tweede Itty-Alu : de

fteeltjcs: zijngroor, langachtighjvoor )
ócrdeAred/uendcvieïdc'Pera/ugC'

fpits, aen de Heel breet, boven donker

groenen een weinigh blinkend, en

onderlicht groen.

Aen de toppen der fcheuten groeien

acn kleine fteelen vele bloemen byeen,

die uit vier en vijf langwerpigh ronde,

heten

Dcvygeboom^«;-y^/«, en indevyqé-

Bramanfche xzleRoembadoe genoemt, ^"°'"

fchiet hooghop,enfprcit zijne takken
^^^^'^ "

wijt en breet uit. De ftam isdikker,als

een man omvatten kan.

De
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derein hooghte: wacrom ook de Bra-
mannen hem, uitftekentheits halve,
den nseni f^adhoe, düt is, Oöö/jgege-
ven hebben.

De vruchten zijn van een zelve
groote, als Atti-Alth maer ronder, en
hooghrcot, en worden in het rijpen

meteen wolligheitbezer.

De boom , Tariti op Malabacrfch
gcnoemt, is vierderlei : als Taritt^ Eu-
pariti^Kjidu.pariti ,cn Schem-pariïï.

De boom Bupartti^cn op Bramans Boom

J^alli-Kari-KapoeJï^enotvMi is een '^"P^'"'-

De vruchten zijn platachtigh ront,

enaen deftcelfmaldcr, cenighzinshai-

ngh en ruigh , en onze vygen niet

ongelijk. D'onrijpe zijn groen en vol

melkachtigh zap : de njpc root, en
° zoo vol melkachtigh zap niet. Van

binnenzitten , als in onze vygen, zeer

kleine, dunne, langwerpige korleif In

de rijpe vruchten groeien mieren. De-
ze vygen alleen worden by de Malaba-

ren gegefcn,e:-i niet d'andere foorten.

Deze vruchren ofvygen ,rijp gege-

ten, ftcppen de buikloop.

De boom geeft tweeen driemacl in hoogeboom, met dichte loofrijke rak-

'rjacr vruchten, gelijk ook d'andere ken, die een zeer fraeieenaengename
foorten.

,

kroon maken : waer toe veel helpt,

Zy worden alle, zoo d'inwoonders dat gene mieren noch muggen dien
2.cggen, uit het zaetf der vruchten ichenden.

voortgeplant, die vjn de ravensgege- De bladen zijn vangc{ta!te,alsecn

ten zijn, en met de drek uitgekakt menfchen hert, en een palm vaneen
worden.

I
hant groot, voor fpits, aen derechte

Boom De tweede foorte, Iity-i_Alu op zyde blinkend groen, en aen de ver-
itty-Alu. Malabacrfch , en op Bramans Areka-

j

keerde bleekgroen.

Goli genoemt, is de kleinfte boom van
j

De bloemen of bloeifelszijn klok-
alle vier, en heeft eecen ftam , \an een jc^j en beftaen uit vijf langaehtigh ron-
nians omarming dik. deen witachtige blaetjes.

Dcvruchtcn zijn kleinen rondt, en Na het afvallen der bloemen vol-

d'onrijpc groen, en vol melkachtigh gen vijfhoekige geele bollen , die een
zap : m.ier de rijpe hebben minder geele en gomaehtige vocht uitgeven,
melkachtighrigh zap , en zijn geel van

|

indien men daer in fnijt.

kleur, en zoo root niet. Van binnen
|

Den boom draeght het gantfchjaer

zitten ook vele kerlen, in gelialte en j

door bloemen.

kleure,alsdie vand'eerdefoort.
1

De t\\ ecde foort, !P<7n7i op Mala- poo^.

Boom De derde foort, Arealn op Mala- baerfch,enopBramanfch Karikapoeji i'Mid.

Areaiu. baers, en op Bramanfch Bifaloë ge- genoemt, fchiet byna tut drie mans
noemt, isook een hoogeboom, als de hooghte op, en heefteenen ftam, die
eerfte,en fpreir fich met zijneloofrijke

:

dun'er i , als een man omvatten kan.

takken wijten breet uit. De bloemen zijn die van den boom
De flamisdik, dien twee mannen Bu-Parittgd[\)ky macrkleinder.

nauHx omvatten kunnen. Na de bloemen vulgen ook lang-

De vruchten zijn, gelijk die van werpige ronde bollen, met kleinachti*

Itty-Aly, klein en ront, en minder root, ge witte hairen bezet,

anders die van Itty-^yilu geheel ge- 1 Dehloemen,gcftamptmetzogv.in
lijk. : vrouwen,genezen de pijne des hoofts,

Deze boom is den afgod /^/y?«« toe- \ indienzein d'ooren gelteken worden,
gewijr, die, zoodeze heidenen beuze-

j

De derde foorte, /C«ó/;//)ö;7V/j en op ^^^
Icn, onder den zei ven geboorcnis,en Bramanfch KapiiJ/l ojtnotmt y ichiet Kndu-

dedèlfs bloemen afgeplukt heeft. Zy
\

tot twee mans hooghte op ; maer heeft P'"'"'

eerenenaenbidden dezen boom, en
|

eenenftam, die met boven twee pal-

omringen dien met een fteenen muur, ' men dik is.

cnveiwendenzelven,ofde nevensge- De bloemen zijn ook klokjes, en
flelde fteenen, root : waeromhyvande

j

van een zelve geftalte enkleurealsde
Kriften inwoonders de boom des dut- voorige : maer hellen meer na den

Boom
Pcralu.

i'ds genoemt wort.

De vierde foort van Kyilih op Mala-

labaerlch Peraluy en op Bramanfch

Vadboe genoemt , overtreft alle d'an-

groenen, en zijnkleinder.

De bollen , die na de bloemen vol-

gen, zijn driehoekigh , en loopen bo-
ven eng en fpits toe: zijn van binnen

door
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door vliezen in drie lactjcs, ofkasjes, lang. Van binnenzitten platteen lang-

of holligheJcn onderfch-iden , dicie-
;
werpige boonen : d'onrijpe zijn wit:

der drie üf vier zaden en dichte enwic- maer de droge rosverwigh ofgedach-

te wollige draden of vezelen bcnuiten, tigh,endonkerroot van kleur,

dacrdc zaden dicht in bcllüten leggen. Deze boom draeght het gantfchc

Uit de witteen wollige draden wordt jaer door bloemen, maer in den regen-

wol gemaekr. tijt veel overvloediger.

Dv-'ze boom bloeit het gantfch jaer. De bloemen, niet zuiker opge-

Debladen,met koeiemclkgeÜampt kookt, worden, roet groot voordeel,

enophcthoofc geleit, verwekken den voorrozen-zuiker gebruikt, om zacht
kamergang te maken.

De tweede foort van Chovanna-
flaep : en ftillen dienvolgcn's de hooft-

pijn.

De vruchten geftoten,en met water tJHandaru , is ook een hooge boom,
ingedronkcn,ltillcn den roden loop.

|

gelijk d'eerfte, met loofrijke takken,

De vierde ibort, Schem-'Pariti, ver- die zich wijt en breedt verlprcicn , met

fchiltweinigh van de derde.
|

een ftam van een zclvedikte,cn gelijke

u De boom C^ïandaru is vierderlei: gekloofde bladen: doch srooter dan
iJoom

I j " j> n. 1

Mandaru als Chovarma-Aiandaru-y'^zcT van twee die van d eerlte , en van de twee^inde-

foorten van een zei ven name zijn: f^e. refoortcn.

De bl.emen beftaen ook uit vijf of
zes langwerpige fmalle bladen , die

m-Man- Malabaerl'ch,en op Bramanfch Tam-

lutta.'JM'indaru^ en Kanfchenapuny.

chavan- d'Eerfte, Chavatina-Mandaru op

<laru
bido- Mandaru gcnoemtjfchiet tot vier

manshooghteop, enfprcit zijneloof-

rijke takken wijd en zijd uit. Deftam

is ontrent een voet dik. De bladen han-

gen aen korte (kelen , tn zijn aen het

bovcnfte eind in twcen gekloofc , als

boxvoeten : waerom zy van de Portu-

gefen Tee de Capra^ in een zei ven zin,

genoemt worden.

Deb!oemen of bloeifels beftaen uit 5

rondt (chtige en langwerpige bladen

WelkeLeen,hetgrootfteenbreetfte,

en ront van geftalte is,van binnen pur-

per-root, en van buiten witachtigh.

De vier andere blaetjes zijn lang-

werpiger , van binnen hoogh root van rijs in te weken gelegen heeft, zijn

kleur j" maer van buiten bleek root dienftigh, om de gezwellen t'opcnen

van buiten en binnen hoogh purper-

root van kleur zijn. Een alleen is van
binnen en buiten met witte ftrepen,

tuffchen purpere aderen, gefchakcert.

De hauwen van dezen boom zijn

de langde van alle de vier foorten, te

weten : anderhalve oftwee fpanlang,

een duim dik: en ook plat, recht en
glat. De boonen zijn van een zelve

geftalte en kleur, als die vand'eerfte.

Hy bloeit ook op een zelve tijt en wij-

ze, als d'eerfle boom.
De blote blo men van dezen boom

gegoten, verwekken kamergang. De
fchors, bloemen en vruchten t'zamen

gefl:oten,engemengtmet water, daer

Twee dezer hlaetjes, die dicht neifens

het grootfte 'hen, zijn van binnen on-

der aen, witachtigh : maer de twee an-

dere , van bmnen byna gantfch roos-

verwigh. Nadcze roosverwige kleur

der bloemen, wort deze boom op Ma-

labaerl'ch Chavanna- Mandaru ge-

noemt.

In cenige blacdtjes vertooncn

zich ook bloetrode ftrepen, die men

zeit, van het uitgeftorte bloct van St. '
maer de bloemen geheel fpier wit, zon-

en rijp temaken.

De wortel gekauwt, verdrijft de
tant-en hoofrpijn.

De derde foort van Mandaru, F'e-Hnom

lutta-Mandarii , op Malabaerlch , en
J^gndura

Davo-Mandaru op Bramanfch ge-

noemt, is een boomtje van een mans
hooghte, en ontrent een arm dik.

De bladen zijn ook in twecn ge-

klooft, gelijk die van d'eerftc fuorc

Thomas ontftaen te zijn: want men

houdt , die in het landt Malabaer, en

op het cilandt Zeylon geleert zou heb-

ben.

Na de bloemen volgen langachtige,

der reuk, en beftaen ook uit vijf rondt-

achtige blaetjes.

De hauwen zijn kleinder , dan die

van d'andere foorten: te weten, vier

of vijfduimen lang, en een duim dik:

xeer platte, en gladde hauwen ofpeu- maer ook plat en glat. De boonen zijn

len, van ontrent zeven of acht duim langwerpigh ront, dikachtighcn veel

kleinder
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Boom
Nilika-

maron.

kleinder als die van Chovanna-Man-
dura, geel en minder rootachtigh.

Deze boom krijght twee en drie-

mael bloemen in 't jaer , en overvloedi-

ger in den regentijc.

De bloemen , met peper gedotcn,
en voor het voorhooft gebonden, ver-

drijven de hoofrpijn. Het afzietfel

vanden fchors des wortels verdrijft de
jeukte tuflchenvcl en vJeefch , indien

deliuitdaer meegewaflcn wort.
Boom De vierde foort van Mandura^

KanfchT- Ka7ifihenapou op Malabaerfch , en op
napou. Bramanlch Katitfanu gcnoemc , fchiet

byna tot twee mans hooghte op, en

heeft ook loofrijke takken, die zich in

de brctteverfpreienjen een flam van

byna een halve voet dik. De bla-

den zijn ook, als die van dedne an-

dere foorten in twecn geklooft : maer
veel kleinder, fterk van reuk, inzon-

derhcit des avonts en des nachts, wan-

necrmendietuflchen de handen vrijft.

De bloemen zijn uit den witten geel-

achtigh, zonder reuk, en beftacnuit

Vijfblaetjes.

De hauvven zijn van een zelve leng-

te> als die vanden boom Cbovanna-

ManddTUi en van buiten zeer gladt en

wolligh, wanneerzc jong zijn.

De boonen zijn zeer klein , en van

fatfoen en kleur, als die van den boom
Velutta Mandaru.
De boom krijght twee en driemael

des jaers bloemen, en overvloediger in

den regcnrijt.

Het afzietfel van den fchors des

wortels gedronken , is goet tegen de

wurmen des buiks, ontfteking des le-

vers, enambeycn. Dezelve fchors ge-

floten, verdrijft de gezwellen der oor-

klieren,heelt de wonden en maekt nieu

vlcefch , indien op de beledighde par-

thyc geleit wordt.

De boom Nilikamaram op Mala-

baerfch,en opBramanfch Anvali ge-

noemt, ichiet met zijnen kruin tot vier

mans hooghte op, enheefteenen ftam

van een mans arm dik , die , als ook de
takken , met een zwartachtigcn fchors

bedekt zijn.

De bladen fchietcn met zeer korte

flceltjes, uitdunncenroncefcheuten,

van ruim een fpan lang : zy zijn klein,

langwerpigh en fmal , twee en twee te-

gen malkar.deren over, aen de boven-

Ite zyde donker, en aen d'onderfte zy-

dehchtgroen.
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Des avonrs of des nachts fluiten dé
bladen, die op een zelve ry fiaen , zich
t'zamen, en nijgen tot elkandcren.
De bloemen zitten aen bladige

fleeirjes en aen takken, veel byeen»
zijn klein , en beftaen uit zes fmallc
witte blaetjes.

Na het afvallen der bloemen volgen
de vruchten.Deze zijn platachtig ronr,
bleek groen , ook de rijpe, en eenigh*
fins deurfchijnend , vol zappigh en
lichtgroen vleefch, dat zuur, acnge-
naem van fmaek, en wat tzamentrck-
kcnd is. In hét midden zit een herc
fteentje,beflaendc uit zes afzonderlij-
ke holhgheden : in welker ieder een
kleinen driehoekigh zaetofpit leir.

Deze vruchten worden by de IVIala-

barcn gegeten.

Het water, uit de vrucht gedifte-
leert, is dienftigh tegen de hitte des Ie-

vers. De vruchten ,gedrooght en ge-
ftcoren,en met zuure dikke melk in-
genomen, [lillenden roden loop.
De boom , in de Malabacrfche taie „

Odollum, en in de Bramanfche t/rcoSm:
genoemr , fchiet tot de hooghte van
twee of drie mannen op , en heeft ee-
nen ftam van een mans omarming dik,
en krommetakken. Het hout des ftams
is zeer week, het hert van binnen ros-
verwigh:ende fchors donker afchver-
wigh, bitter en heet.

De bladen hangen hier en daeraen
takken en dikke fleclen , zijn lang-
werpigh fmal, en tongvormigh, dik,
vafl, mdkigh, glat, blinkend, donker-
bruin aen de rechte zijde, bitter en
fcherp van fmaek.

De bloemen of bloeifels zitten
kroonswijze, aen lange, dikke, melki-
ge en groene flceUjes, en beflaen uit
vijf zeer witte en fpitze blaerjes.

De vruchten zijn groote lang werpi-
ge,rondc, en eenighzins platteen zeer
lichtcappelen, meteen dunncjgladde,
melkigc, en groen geelachtige fchil.

Onder de fchil zit, van binnen, een
dun, witachtigh en melkigh vleefih of
mergh, dat waterachtigh f maekt. Van
binnen zit een groote (leen, van fat-

foen als een menfchen hert , die twee
witte kernen ofpitten bcfluit.

Eenigen houden dezen boom voor
den genen , die d'lndianen Mangas
noemen.

De boom, op Malabaerfch Marotti, ^„^^
/d en ^^atoKi-
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en op Bramanfch Kaitu genoemt,

fchiet hough op, en hcefcdichcc en

loofrijke takken, die zich indebreetc

verlprc ien.

De Ham is een mans omarming dik,

heeft wic houf,en een dikken fchors

,

en met een gcelen fchors bedekt. De
ftam heeft dcdikte van iwee mansom-
armen, en is met een zwartachtigh as-

verwige fchors bedekt.

De bUden groeien twee en twee re-

gen eikanderen over, en zijn langwer-

dic van buiten zwartachtigh groen,en pigh ront, in het midden het brcetfte,

van binnen rootachrigh is,
|

voor fpitsachiigh ront , zeer bitter vaii

De bladen groeien hier en daer uit fmaek, en wilt van reuk

de takken en fcheuten, aen korte,
j

De bloemen of bloeifels ziften aen

groene en ronde delen ; zijn een fpan
i

fcheiitjes kroonswijze by een , beftaen

lang, en vicrofvijfduimen brect, lang-
i

uit vijf oF zes bleek- groene ,fpitfe ert

wcrpirrh rondt: voor fpirs, en aen de dikkebladen.

zi)den met fcherpe randen, en byna

vangelblte en fatfocn^ als de laurier-

bladen.

De bloemen fchietcn hier en daer,

uit het bovenfte gedeelte der takken,

ontrent zes of zeven uit een zelve

plactfc, tros wijze by een, en beftaen

uitdrie ryen van blaetjes. In d'cerfte

Wanneer de bloemen in de bottert

te voorfchijn komen , dan wordt dé
boom van alle zijne oude bladen be-

rooft : en krijght dan weer,met de bot-

ten der bloemen,nieuwe jonge bladen.

De vruchten zitten aen korte fteelt-

jes een alleen, of twee , drie , vier en
meer by een: en zijn ronde gladde

ry is een fterrc van vijf kleine , fpitfe appelen , eerft groen van kleur , daer

en dikke donkerbruine ruige blaetjes. na gciitgecl. Hetvleefch ofmergli

In de tweede ry zijn vijf ronde, klei-
j

van de onrijpe vruchten is witachtigh

neen rosverwige , en in de derde of
i

en een weinighwatcrigh:maerdatvan

buitcnfte ry vijffpitfe en groene blaet-

jes.

De vruchten hangen aen korte en

dikke ftclen, en zijn ront oflangwer-

pighiont, van buiten meteen rosver-

wigeen rouwe fchil bedekt, en van

binnen groen, die een grootcn, dikken

en geelachtigen fleen, met tien oft wa-

lefwitte en olyachtigc pieten van bin- ter van fmaek zijn

nenjbefluit.

Dcz.e boom brengt het gantfch jaer

doorovcrvlocdclijk veel bloemen en

vnichten voort. Uit de zaden of pit-

ten der vruchten wort een olye getrok-

ken, die pijnftillendeis,en de fchurfte

en leuktedes lichaems geneeft, indien

daer mede beftrekcn wort.

derijpe fpierwit, flijmerigh, zeer bit-

ter van fmaek, en met een dikachtige

brofle fchil bedekt.

De boom draeght in de zomertijc

bloemen , en in den wintertijt vruch-

ten.

Van binnen in *t vlecfch leggen

rontachtige platte zaden, die zeer bit-

Het zap uit de bladen gcperft, en
met het afzietfel der bladen ingeno-

men , ftilt de hoottpijn : maer te veel

gebruikt, brengt de dootaen: doch

kan die voorgekomen worden, met

menfchen-drek t'ceten.

Tweeof drie zaden alledaeghs in-

genomen, rot twee jacr lang, mackt

Dezelve olye , met de vrucht, die 1
dat de vergiftige bete van den (lang,

de Malabaren Paleyo noemen ,
ge.\Cobra de Capelo by de Portugelen

mengt,door de wurmen in de zweeren

van 's menfchcn voeten, indien die

daer mede beftreken worden.

Eoom De boom Kamram is van vicrderlei

ï^aniram. foorterd'ccn wort enkelijk Kamrarn^

de tweede Karakawram j en de twee

andere Vallikamram genoemt.

De boom , by de Malabaren Kani-

ram^ wort op Bramanfch Karo ge-

noemt, fchiet hoogh op, en heeft loof-

rijke rakken, die ^ich wijden zijd ver-

fpreien.

De wortel is dik , ongemeen bitter,

genoemt, gene fchade doet.

De boom , op Mabbaerfch Manja- Boom

pUf/jeram,chop Bramanfch Pariata-^^"''^^^'

ku genoemt, fchiet tot de hooghte van

drie ofviermannen op,en heeft dikke

en loofrijke takken , die zich in de

brecte verfpreien.

De ftam is een arm dik , en met een

afchverwige fchors bedekt.

De bladen hangen twee en twee,

kruiswijze tegen eikanderen aen, ein-

digen voor ineen fmallcfpitfe.zijn aen

de boven zijde donker, en aend'on-

-. derfte
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dcrfte helder-grocn , zamentrekkend
en bitterachrigh van fmaek.

Debloeme.izirren aen ftijvefteelr-

jcs, hy vijven neftens malkanderen:zijn

zoet en liefelijk van reuk , als de belle

hoiiigh , en beftaen uit zes , zeven en

acht bladen , die van buiten en binnen

witachtighen waterachtigh van kleu-

rezijn.

De vruchten zijn langwcrpigh plat

en groen, en bcfluicen twee ronde plac-

^htige xaden.

Dczcbo3m is byde Maiabaeifeart-

zen in 2:c-en wbruik.

De boom Cbampakam, op Mala-

baerfch, en Champo op Bramanfch

genocmt, is een hooge boom, met

dichte en loofrijke takken, die zich in

de breetc verfpreien.

De flam is een mans omvatten dik,

en heeft een dikken fchors, die van bui-

ten alch vervvigh ,en van binnen week,

bitteren faméntrekkend van fraaekis.

Het hout is wit.

De bladen zijn langwerpigh rondt,

loopenyoor langwerpigh fpitstoejCn

zijn een fpan en meer langer, en vierof

vijf duim breet, aen de boven-zijde

do'iker en blinkend , en aen d'onder-

ite zijde helder groen : bitter en fcherp

van fmaek.

Aen d'einden der fcheuten van de

takken groeien bleekgroene bloemen,

N T-R E I Z E. 179
De boom bloeit tweemaclin'cjaer,

behalve wanneer hy oude is.

Uit de bloemen wordt een welrie-
kend en hertfterkend water getrok-
ken.

De boom, E/engi in deMalabaer- Boom

fche.en in de BramanfchctaleFfl^•ö//^ ^''"S*-

genoemc , fchiet hoogh op , en heeft
loofrijke en dichte takïcen , die zich in

de breete verfpreien.

Deftam is ontrent zoo dik, als twee
mannenom vatten knnnen: en van bui-
ten met een donker-bruine en rouwe
fchors bedekt, die van binnen melk-
achtigh 7,ap heeft.

Het hout dcsftams is ook melkigh,
zwaer, en zeer duurzaem onder 't wa-
ter ; maer verrot zeer licht buiten heC
water.

De bladen hangen aen kleine,groc-
ne en ronde ftelen , zijn langwerpigh

die fcherp en welriekend T^ijn , en be-

ftaen uit langwerpige blaetjes , op een

dviedobbelde ry nefFcns eikandere

De blaetjes in d'eerfte ry zijn ontrent

acht, en by na eens 2,00 breetjals die van

detwecdery, en op het eind rontach-

tigheneen weinigh fpits: maer die in

de tweede ry zij n Ipits'er : en die in de

derde ry klein , kort, en op het einde

hec fpitfte van alle, en bleek geel.

Na de bloemen volgen vruchten,

die troswijze byeen zitten , en lang-

werpigh ront,eenighzinsbultigh, en

met een dikke fchil bedekt zijn. De
onrijpe zijn groen : de rijpe witachtigh

bleek geel , fcherp van fmaek, en on-

aengen:iem van reuk. Van binnen leg-

gen drie of vier zaden , die aen d'eene

zyde rondt , en aen d'andere plat zijn.

In de rijpe zaden zit van binnen een

dun,vochtigh en melkachtighmcrgh,

dat meteen inkarnaet roode vlies be-

dekt is. Van binnen z.it een grootach-

tige zwarte fteen.

ont , dik,en loopen voor kort fpits toe.

De bloemen of bloeifels zitten vijf
of zes byeen, aen groen geelachtige
fteeltjes, zijn witachtigh, ofuitden
geelcn witachtigh, fterswijze, van zef-
tien langwerpige en fpitze bladen, en
gcurigh van reuk. De Malabaren ma-
ken van deze bloemen ruikertjes en
kransjes.

De vruchten zijn langwerpig ront,
en als olyven : ecrfl: groen : daerna geel
en rootachfigh van fchil , met geel en
meeligh vleefch. Zy worden by de
Malabaren gegceten. Van binnen zit-

ten een oftwee grootachtige fteentje%,

die langwerpigh ront, ecnighzinsplat,
en donker bruin en blinkend zijn.

D eze boom geeft tweemael des jaers

bloemen.

De Malabaren diflelercn uit de
bloemen een welriekend ^ater, dat
dienftighvoor de genen is^ die droe» '^

vigh van gemoeten koortfigh zijn.

De vruchten, in warm water ge-
ftampt en ingenomen , zijn dienftigh

voorde vrouwen, die in barensnoot
zitten.

Daer groeit ook CalJïaFiJlulaJCon-
na op Malabaerfch, en op Bramanfch
Bajo genoemt : als ook Tamarindf
Balam-Pulliy of Maderam-piUi op
Malabaerfch , en op Bramanfch Sin.
zo. genoemt.

In het landt van Malabaervalt ook
kardemom, Borborrijgenber, en een
weinigh aloë : als ook eenige Bezoar-

2 2 ftenen.
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1 (daefzich dan een natuurlijk tronyeïn

vertoont} en blies met yzelijke blik-

ken van zich. Een van onze foldatcn

verftoure zich,envloogh opdenflang

toejenfloeghhem doot. Uit denop-

gcfncden buik hicldchymeer als een

hant vol vers, om tot artzenye te ge-

bruiken , en ook twee ecnde-pooten,

die de kok aldaer acn de fonteyn gc-

fraetcn had.

Daer is verfcheide flagh van wilt ge-

dierte. ^

zijn
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ftecnen , zalperer , wafch , honigh en I

trommclak-, hoewcldieflechten itok-

achtigh is. Pacr groeit ook katoen.

In 't kort, het lint isdeurgaens vrucht-

baer van allerhande Jndifche boom-

en aerdt- vruchten.

De bolfchen zijn vol allerlei gevo-

gdte: waer onder de pacuwen wel

den prijs verdienen , met alleen om

hunne pluimen ; maer ook om hun

welfmaekend vlcefch , dat kort en wit

Geen oorf inde werelt, daer meer Daer zijn vleermuizen van . ver- vieer-

water-'-evogelt van aüeriei flagh en
|
Scheiden flagh. Ondepnderc zijn'cr muizen,

fatfocn^is , als aldaer : het welk de wa- zoogeweldighgrootcdatzydevlcu-

terrijkheit des landts veroorzaekt.
.
gels of vlerken zoo lang uitrekken

Men vint'er onder andere vogelen, die
j

kunnen, als een man uitvademenkan.

zoo mak en tam zijn ,datmcndie met
j

De kop en hals is root , en het lijf

(lokken kan dootflaen : want vele in-
1 zwart , en zijn van fatfoen als een vos.

woonders, de heidenen, die, na de wij- Zyziengeweldighihel engacuuit de

oogen, en hebben vele fchcrpe tan-

den, daer zy allerhande boomvruch-

ten mee weten te knappen. De vleu-

gels of vlerken zijn kael en velligh,

als die van de kleine vleermuizen in

HüUandr, daer de pooten en (leert acn

vaft zijn : dies zy niet gaen noch ftaen

kunnen. Aen ieder vleugel hebben zy

ze van Pythagoras , de verhuizing der

ziele van het een in het ander lichaem

toeftacn,willen niet een ecnigen vogel,

ja het alderminfte gedierte, tot een

luis toe , dooden : maer zetten die op

d'aerde. Waerom het wilt gedierte

geweldigh aldaer nengioeit.

Daer zijn overvloedel ijk veel ver

kens, die gocc en fmakelijk vleefch eene haek, als een kleine vinger dik,

hebben,datin Indien heel gezontge- daer zy fich mee aen de takken van de

overvloct

houden wort.

Micr boven al zijn'er byzonder veel

boomcn hangen. Uit oorzake zy niet

gaen noch ftaen kunnen , zoo kruipen

vanhoen- hoenders: en kan men aldaercengoetl zy met den bek en pooten al voort, en
deren.

hoen voor twee ftuiv';rs, dcsgelijx der-
j

hangen dan aen de haek. Maer zy

ti"h eyeren voor een zelven prijs be-
1 kunnen fncl vliegen. Zy zitten met

komen. j

duizenden inde bolTchenaen de boo-

Üp zekeren tijthad ik driehondert men ; dies icmant, die dezelve be-

hoenders,teAro)/^w^^gckoght, tegen
:
geert te fchieten, niet miiTen kan.

de komfte van onzelchcpen, die ook
}

Maer al wat men raekt, blijft in de

korts daer aen quamen peper te halen
\
dichte boomen hangen. Zy zijn zoo

Maer op een morgen wierden zy alle, wilt, dat men dezelve niet tam kan

ia het bouwvalligh kerkje van S. Tho- '
maken, "Wanneer zy gevangen zijn,

masjdaerinikhaerhaddoenbewaren, bijten zy hen zelfs de vleugels, en al

doot gevonden. Menzoghtnad'oor- wat zy bereiken kunnen, mee den

zake des doots; doch kon die niet vin- fcherpen bekaf.

den,ofaen de hoenders iet zien. Maer
j

Ik liet eens twee t'zamen bijten, die

eenvandeMalabaienzcide:daermoet malkanderen de kop kraekten , als

voorzeker een Cobrc Kapel,(dzz is,een nooten ,tot dat zy doot waren. Zy by-

hairige en zeer vergiftige flang ) in ten een brandende kaersaf,enflükken,

zijn- hoewel men dïen niet kon vin-' uit een wilde boosheit, vuur in. Zy

den.' Dan ten leftcn vernam men dien zuipen deSury , of vocht des kokes-

flan<^ onder een deel afgekapte klap- booms, uit debambocfen, daer zy in

pes-boomen leggen. Wanneer die '
getijfert is , die hen zoo dronken

büomen wegh getrokken wierden, mackt, dat zy rollen.

zètre de flang zich in 't ronde , en toen
|

Zy werpen gewoonclijk twee jon-

rechtopdcftecrt,enfpalkte de twee gen, en gcmenelijk in holle boomen.

vinnen, die hy onder de kop heeft, op, De Malabarcn ecten het vleefch,

dat
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dat ecnighzins na muskeljaet fmaekt,

en nietaengenaemis.

jaiihaizc. Mcn vint'cr ook zeker gedierte,jak.

ticcpa§> halzen by d'onzen gcnoemt, die on-

trent de gcdaente van wilde voflTen

hebben, en ros en grijs van kleur, en

zoo groot als een gemeene boeren

hont zijn. Zy zijn dun van hair, en

veeltijts fchurft. Zyloopen des nachts

met groote troepen, en inzonderheit

by nieuwe niane, ontrent de (leden en

dorpen uit de boflèhen ,en maken met

gillen en fchreeuwen een geluit,als een

menfch : dies zy verfcheide malen

onder d'onzen , eer die dit gedierte

kenden, alarm gemaekt hebben : nacr-

dienzynietandcrs meenden, als of'er

een deel menfchcn waren. Zy zijn

zeer grctigh na mcnfchen viecfch , en

graven dedooden uit d'aerde, zoo
men die, met het opleggen van zeer

zware fteenen , niet wel bcwaert. Zy
zijn zeer wilt, en fchier niet om te

temmen.
De Malabaren hadden eens een jak-

hals in een rtrik gevangen, die zy le-

vend igh , aen twee ftokken gebonden,

deren

reize.

by my te Koylang braghten. Zy ee-»

ten het viecfch van jakhalfen , dat als

van vleermuizen fmaekt.

Dus verre zy van hetlantder Mala-
baren gefproken.

Na ikdandentwalefden van Len-verrof;

temaent, gehjkverhaeltis, van A^'tfj-'^"^"
•'^

lang t'zeil gegaen was, kregen wy, met
^'^

weinigh voorfpoets, des avonts inde
wint: wacrom wy ons anker moften
laten vallen , en konden niet eer als ten

elf uuren voort raken, als wanneer wy
met de lant-wint tzeil gingen.

Den dertienden hadden wy fchoon
weder , met weinigh koelte ; dies wy
den wallangs liepen. Maeromdatde
windt ooft-zuid-ooft liep, moften wy
het in zee zetten : doch wenden het te-

gen den avont weer na de wal, daer wy
het anker moften laten vallen,en raek-

ten ten tien uuren, met de landtwint,

weerom txeil.

Den veertienden hadden wy flappe

koelte, 'en waren noch niet meer als

twalefmylen van A^öj/^w^.

Den vijtfienden waren wy tegen tegen

over de ftad Ten^epatnam , lieten een «""-"^ '"^'•-

Z3 kanon
'p.it-

nau).
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kanon-fcheut nalandrgaenj om den 7 zee-dcrpen of zce-havens beliepen,

dacr zijnde refident Koek tefprcken,

die ook aen boorC quam Na alles af-

gcfproken was , vervorderden \vy on-

ze reizcjzonderacnlanctegaen. Te-

gen dcnavont ontftont een geweldige

herde ftorm, die ons het gebruik der

zeilen belette , en dwang het anker te

laten vallen.

Den zeftiendenjdes morgens, als het

het weer wat begoft te bedaren, gingen

\vy wecrtzeil:maer moften hetdoor te-

gen winde weer boven TiUon zetten:

alwaer de Portiigcfen een kerkje van

St. Matten hebben , dat niet verre van

dekaepvan Komorijn is

Den zeventienden raekten wy voor-

by deze kaep : maer de regenwint hield

ons zoodanigh op, datwy denach-

njü

des jaers hondert vier en tzeftigh,ineer

als over de twintigh duizcnt zielen,
"""

en zijn alle viflchtrs. Te weten,

Toutekorijn had ontrent"!

tien duizent

Mannefacr vier duizent

Alendde acht hondert

ÏVirany Patam negen
hondert f»menfchcn.

'Pon/njekiel^ of Pmn-
^<7<'/,tweeduizcnt acht

hondert.

Baypaer zeven hondert

Bempaer acht hondert

Beha! vc deze woonden by de Knep
van Komorijn, en te landcwacrts in,

een groot getal van mcnfchen.

Alle dcz.e zeedorpen hebben heer-

lijke kerken, door de Portugefen ge-

volk

heit.

V,

Komen tienden eerft acn Toutekortjn quamcn,
teToutc- de hooft- en voovnaemfte plaetfe der bouwt, inzondcrheit Mannepaer en
^'"^''"" zeven zeehavens van de kuil van ^'ï'wp'ï^r; maer ftaen nu ledigh, door

Madure. 1 het verdrijven der Portugefen , dier

Aldacr vond ik vry wat te doen in '
Priefters evenwel in de omleggende

verfcheideiaken, zoo in het beflier dorpen komen Misdoen, daer d'in-

van den handel der Kompanjie : als woonders met meenighte natoegaen.

in de regeering der inwoondcrs, die E" alhoewel deze volken Roomfche
alle onder het gezagh van de Kom- Kriftenen willen zijn, zooroonen zy
panjie ftaen,enzich langs de kuftvan 2,ich in al hun bedrijf meerheidenen,

Madure^ in zeven voorname dorpen, als Kriftenen te zijn.

hebben neergeflagen : daer van 'Toute-

korijn het voornaemfte en de hooft-

plactfe is. D'andere zes dorpen 2,ijn

Maymapara i Akndale, fViranypat-

nanifPomtnekiely Baypaer off^aypaer

i

Zeven
zeedor-

pen der

kuft van en Bempaer.

Men kante Tontekorijn]ztrV\\ een
groot deel van alle koopmanfchap-
pen vertieren j uit oorzake alles van"
buiten moet ingebraght worden.
Want aldaer woont veel volks , en
dienvolgens moet'ervcel wezen : en

Madure. Wanneer ik dan het kantoor te! alhoewel 'er van d'omleggende en de
Toutekorijn meer als een halfjaer be-

i

te landewaerts in leggende dorpen iets

dient had,en in den handel ervaren en gcbraght wordt, zoo moeren hier

bedreven was, kreegh ik orde vanden 1
nochtans vele andere dingen zijn:

Heer van Goens, om weerom na del vvacrom dit aen de Portugelèn voor-

ftad/ifojy/^K'^te vertrekken,cndieftad,
j

henegrootewinftenaenbraghr.

als voorhene , te beftieren : inzonder-
j

Touiekorii}j,cnandersTuinkur//n,of ^°^?

heit dewijl ikbydeMalabacrfekonin- liever TutukuryofTurakunjtJiot'Tu- loaT
gin bekent was, en wifte wat in den ! tokoty ^ is heden de hooff plaetfe van
handel en wandel daer te doen was. de gantfche kuft en de negen zeedor-

pen of zeehavens. Het is een open
vlek, 7-onder poorten; maer heeft ho-

ge en heerlijk gebouwde ftecne hui-

zen.

Daer zijn drie groote of hoofcker-

kcn , doorde Portugefen geftight , die

haer verre (^dewijl het daer vlak is) in

zee vertooiien.Ind'eenekcrkc worc nu
by d'onzen vanden hcrvormdcngods-

dienft gepreekt. Daer is een klooftcr

der Franciskanen : welk de Kompanjie
tot

Ik droegh voor mijn vertrek alzoo

weder de middelen der Kompanjie
aenLaurens Pijl, intcgenwoordigheit

van kapitein van Reede , tot Draken-

ftein , volgens fchriftelijk befcheit,

over.

Ik vertrok dan den negentienden

van Grasmaent', des jaers zeftien hon-
dert vijf en xcftigh, van daer weder
over lant na de ftad Koylang.

Het getal der inwoonders van deze
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tothiren dienftgefchikr, en heerlijk lijden, dies begaven zyzich rtiet de
vlucht rot de nabygclegc volken vandoen vertimmeren heeft.

De Ncderlantfche OoüindiCche^ Nar/inga, Badagoi ^cnocmt. Die,
Kompanjie hceft'er een kantoor.maer des verwittight, eensdeels op de Por-
de Nijk vznMndure wil haer aldaer tugefen, en eensdeels op de nieuwe
gene vaftigheit laten hebben. Kriftenen ("die men zeide aen hec

Ik begürtdetuin ook met eenftee- zelffte ongelijk de handt gehouden te

nen muur i'omringen, om de middc- hebben} verbittert, en met haet inge» •

len der Kompanjie, die aldaer zijn, nomen wierden.Om dan het ongelijk,

t'allcn tijden des te beter te befcher- dat den afgod en afgodiften door de
men. Maer dejencyven zorghden voor

j

vreemdelingen wedervoer, (^die ook
cene fterkie of veiling. En wanneer, d'inboorlingcn, cm het zelffte te doen,
zy zich jaloers deden blijken , liet ik ' hadden aengemoedighr, ) te wreken,
liet werk acnltonts ftckcn.

5k liet het huis by mijn afwezen al

daer vermaken , dewijl hec zeer ver-

riepen zy het jongmanlchap, door ze-

kere tekenen, na 's iants gewoontejtot
de wapenen, en quamen in een oo-

vallen wds, en daer een hooge maft gcnbliktijrsontrent ten getale van zes

oprechten, daer de vlagge van de
i duizcnt mannen t*zamen.

Kompanjie afwaeide, dien men verre

in zee kon zien.

Zy trokken dan,mct grammen moe-
de, recht na het dorp Punikaeltoei

Dezeplaetfe is allerecrft door d'on- daer het kafteelder Portugefen ftontj

zen, des jaers zefticn hondertachten dat by geval toen, onder andere din-

vijftigh, naweinightcgcnftants.alzoo gen, van buflèkruit fchaers verzien
dezelve open was, vooir d'Ooftindi-: was, daer mee weinige Portugefen té

Iche Kompanjie gewonnen, en den
Portugefen afgenomen.

Daer is gewoonelijkeen koopman,

als opperhoofc : benefFens eenen on-

derkoopman ,twee of drieaffiftenten:

dier tijde groote troepen van Barbareii

gewoon warenop de vlught te drijven.

Dit was den Badagas niet onbe«
wuft: die ook daer van door heime-
hjke verfpieders en overdragers kant-

eneen krijghsbevelhebber meteenige Ifchap gekregen hadden. Weinigh
foldaten

.

j

hadden de Portugefen op de Parvar,
D'eerfte koopman of oppcrhooft I d'mwocndersdierplaetfe, tehoopen :

was Edward Ooms: de tv/eede Kor- 1 want zy zijn geenzinswoeft vanaertt
nelis Valkenburgh : de derde Willem

[

raaer zachtmoedigh ,en meer op vif-

Boefem: de vierde Joan Nieuhof :cn fchen en zwemmen, als op de wape-
my volghde Kornelis Pijl, de vijfde. nen afgerecht.

Voor Tomekorijn is goede zandt- Wanneer zy dan dekomfte dcrvj?-

gront in zee, op 5 vadem en een halve, anden vernam.en , en hun onverm.ogcn
Drie kleine mylcn van "ïutekorijn, van hen re kunnen wederftaen bemerk-

by de watten of klippen van Retnana- ten, zoo beft eten zy zich heimelijk na
kor, en na by het koningrijk van Nar- ' de vaertu'gcn, dieop ftrant lagen , te

' Oorlog
der in-

woon-
ders van

?unikael

(cn,

begeven.De Badagas dit befpcurende,

traghten hen te vore te komen, en den
weghaf te fnijden, om niet na zee te

kunnen vluchten.

Reeds liep een gerucht, datdevyant
naby was: waerover elk cp eengoet

Dorp V\i-finga , leit het dorp of vlek 'Pünikael
hikacl. genoemt.

Te Pünikael ftont certijts een Por-

tugeefch kafteel , dat met eene bezet-

ting van veertigh koppen gefterktwas.

Twee mylen van daer ftont eenver-

maerdeheidenfche kapel der Bramos, heenkomen begon te denken. Zom-
Trichandtiri genaemt , op dewelke, migen namen de vlucht na ongebaen-

rcgende als ookop hunne afgodendienacts , de de wegen. Anderen braghten, al hec
Porcuge- Portugefen dikwils met woorden en geen, dat zy konden mcefleepcn , tcr-

wcfken fcholden : want zomtijtsfloe- wijl uit de huizen , en traden daer mee
gen zy de handen aen de Bramos , en in de vaertuigen. Anderen wierden
plaeghden hcn,uitdcrtelheit ,rhetal-' eindelijk radeloos, cnwiftcn niet wat
Jerleie vonden vanbaldaet, hoon en! zy doen zouden , en liepen herwacrts

•wederwaerdigheden. Zwaervielden en derwaerrs dolen, en zochten het

heidencnditongclijkendezcfmaette t'onvluchccn. De vrouwen inxon.

dcrhcic
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derhiit macktcn een groot misbaer,

|

bleefzelfop hetlant

Stnntvaf-

ti<;hi;it

van An-
noni Kri

Diinalis.

cn veitoonden een droevigh Ichouw-

fpel,mec hare kinderen t'omhelzen,

cn dea mannen om byftanrte roepen,

en hemel cnhight met gelchrey cn ge-

ween te vervullen.

Antonis KriminalCs , die voor ee-

nige dagen aluaer, volgens gewoonte,

.
gekomen was, ziende dit droevigh

'fchouwfpcl , en dacr tcegeen middel

om het tegen te ftacn , dan met vrede

van de Bada^as^op eerlijke voorwaer-

den, ootmocdclijk te veizoeken, trad

na de fchepen, en vermaendeyö^^w

Fernandes K orrea , opperhooft , om
vrede, in die ongclegentheitvan za-

ken, te verzoeken, enden Barbaren

op eenigeecrlijke wijze te bevredigen.

Macr deze floegh dat af, met voor-

De Badagas midlerwijle, die na

geen voorflagh van vrede wilden lui-

iteren, waren vol moeten vuurs, en

fchoten met pijlen op de Portugefen

van verre, die met vreze van landt fta-

ken. Vele wierden ook van na by met

lancien doorftoken. Eenige hadden

ook vuurroercs,die onlangs tevore ben

toegebraght waren ; hoewel zy daer

zoo vaerdigh niet mee willen om te

gacn: maerwiftcn evenwel met hun-

ne lode kogels eenigen te treffen. Zes

gefchote Portugefen quamen namaels

te fterven.

iyintonis Kriminalü , zich zciven

vergetende , en zijn ampt, als een goet

herder , traghtende te bedienen , trad

met een bly en ftantvaftigh gemoet na

wending, dat geen npperhooft, zon- de Bagadas toe, wanneer hy hen tot

der krenking van d'eereen gloryedes ' zichzagh naderen, nietom tegen hem

Portugefen naems, van de Barbaren

vrede kon verzoeken : dies wilde hy

hever gclegcnheit verwaghten van

zich te wreken, als die ellendige 'P<2-

ravas^^die. fich evenwei onder befcher-

ming derPortugefen begeven hadden,

uit zoo groot een gevaer te redden.

Wanneer dan Krtminalts niet zagh

uit te rechten
,
ylde hy, om zich by zij-

ne gemeente te begeven. Maer de

te vechten : maer om overwonnen te

worden, en te fterven.

Wanneer hy een booghfcheut

.

weeghs van den eerften troep afltont,

wiert zijn metgezel en|plk voor zijne

oogen dootgelchooten : op welker

fneuvelen hy zijne handen en oogen
hemelwaert floegh , en op zijne knien

viel. D'eerfte troep trok hem voorby,

zonder hem eenigh leet of quaet aen

Portugefen zoghten het te beletten, te doen, als zijne hoetafte nemen. De
mette zeggen, dat het geenzms noo-

digh fcheen , zijn leven in zoo een

merkelijk gevaer te ftcUen , dat allen

den anderen Kriftenen zoo hoogh-

noodigh was. Zy betuighden hem,

dat hy zich niet aen de woede der

tweede troep raekre hem niet eens

aen. Maer een in de derde troep , die

uit Mahometanen beftont, ftak hem
mee een ftael in de linke zyde, en door-
griefde zijn ingewant. Wanneer an-

dere meenden ,dat hy aen die wont ge-

Barbaren mofte opofferen : nacrdien ftorven was , fchoten zy op hem toe,

zy zijne behoudenis liever als hunne omzijnekledcrenuittetrekkenrmaer

eigen kinderen hadden. Maer hy,meer

door het gekerm en geween der genen,

die in noot waren,als door de reeds be-

houdene Portugefen bewogen , trad,

als een goet herder, weder in de kerke,

daer hy des uchtens den godsdienft

gepleeghthad.

Toen liep hy na flrant toe, als be-

kommert voor de behoudenis van

de zijnen, en dreef allede genen,
die hykon , inde vaertuigcn. Macr
wanneer de Kriftenen hem , elk om
ftrijt, een vaertuigh aenboden, en hcr-

tclijk baden , dat hy zich toch uit het

tegen woürdigh gevaer wilde begeven,

zoo y verde hy met de grootftc moei-

te, om het volk daer in te helpen : en

hy leefde noch , en gafhen met eige

handen zijne rok, en bebloede borft-

rok. Toen ftont hy op , en trad in de
kerke, niet verre van daer, omby het

altaer, zijn leven , als een flaghtoffer,

Godeopt'offeren.

De Badagas , die meenden , dat hy
na de kerke trad , om zijn leven te be-

houden en redden , volghden hem na.

Hy hen vernemende, keerde zich na
hen toe , met dezelve ffantvaftigheic

van wezen,alsd'eerftemael,cnkrcegh

eentweedefteek,en viel op zijn knien,

ontfing toen een derde fleek : wacr
door hy op zijne zijde viel.

De Bddagas fchreeuwden aenflonts

luitrughtigh, vielen op hem aen , en

hieu-

Zijndoot



ZEE- en L A
hieuwen het hooft van den romp , dac

zy t*cfFens,met de bebloede borftrok,

in den tempel van Tr;fi64«^«r/, als een

zegeceken,boven aen de roos des tem-

pels ophingen.

De romp wiert door d'overgeble-

vene Kriftenen , met een weinigii aer-

dc bedekt, naerdién zy, uit vieze voor

de Vvederkomfte der Badagas, den

tijt niet hadden, om die dieper onder

d'aerdeteftcken.Maerde Portugefen

hebben den romp dacrna dieper on-

der d'aerde begraven.

Niet verre van Punikael Icic een

groot vlek, !Pa/<2w^wigenocmr.
^

Daerna zietmen langs de kuft de
;

ftedcn BemharoïBempaeryKalekure,
Beadaly Manankor^ of liev^er Remana-

j

korüycn Kanhameira.
j

Van daer komt men aen Negnpa-

fan , daer de kuft van Koromandel be-

gint. Maer een van de voornaemfte

lieden van deze kuft is 'Periapatan , na

by de klippen van Remanankoru, en

wort vóor de hooftftadder Maravaj
gehouden
De Maravas zijn berghluidcn, bar-

baerfch en woeft van aert, leven al-

leenlijk op den roof , en z,i)n gantfch

tot quaet doen genijght. "Wel hebben

eertijts eenige jefuiten , die de kerke

van 'Peria^atan beftierden , hen een

Weinigh en allengs hunnen wocften en

wilden aert doen verlaten : doch de

meeften namen weer hun vorigen aert

aen.

Daer is ook een vlek , Tripalikory

genoemt, gelegen op d'andcre zyde
der klippen of watten van Romanan-

korü , recht tegen over Negapatam :

wiens inWoonders alle Kriftenen zijn.

Op de gantfche peerlkuft leggen

ontrent vijfen twintigh,often hoogh-
fteri dertigh dorpen: wacronder , be-

halve de voornoemde j Trichandar^ of
Jrekandar genoemt , Kallegtandcy

Chereakalle de voornaemfte zijn.

D'inwoönders van deze zeehavens

^"f" zijn alle zwert vanverruwe, fterk en
en aert

t n i t i

<Jerin- welgcftclt vau Icden.
woon- jijgj.

J5 gg^ arghliftighen bedricgh-

lijk volk , daer niet op te vertrouwen

is, Zy achten hunne vrouwen wei»

nigh, en houden gemenelijk twee of

dnebyzitten: waer door vele zeftien

of achtien kinderen hebben.

De mannen dragen een enkclt lin-
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nen kleetje, datzyom het lijf henen

flaea, en dekken het hooft met een

katocnedoek, die zy Romare noe-

men.

De gemeenc vrouwen disgen een j^. ,.^^

Pannebaeyt je of licht Ideetje, datzy
"

laten fchslderen. De voornaemfte gaen

met goude armbanden en ringen: doch
valkno'/erhacrhjfen in huis morflig.

Het hair Hinj^ercn zy mee een knoop
in malkanJere, achter aea het hooft,

nadeMalabaerfewijze. Anders zijn

zy wel bcfneden van tronie en heufch.

Zy eeten vleefch en rij> : maer drin-

ken niet anders als water , datzy meer

als een hjlf uurgaens van ftrant allen

morgen, in porten op het hoeft, van

daer dragen , en uit putten , die zy
daer gegraven hebben, Icheppcn.

D'inwoönders emcren zichmet de Emering.

viflchery van peerlen, vifch en Sjan-

ken , en met dezeevaert endeweve-
rye. Zommigen varen met vaertui-

gen na Ka/penüen , Kolomba en de
Malabaei fche kuften , om te handelen

met konftig wit en gcichildcrt linnen.

Daer woonen veel katoen en lin-

nen- wevers, en konftige fchilders op
katoen, dat zy met groot gcdult en
vlijt doen. Ik heb'er gehele behangfels

van ledekanten en andere dingen laten

fchilderen, die byzonderfraei en wel

gedaen waren. By mijnen tijt namen
deze hantwerken geweldigh toe: al-

zoo ik veel liet doen, en hetzelve,zoo

veel doenelijk was, bevorderen.

d'inwoönders van deze zeehavens ^^^^^
hebben hunneby zondere rechters, die ring.

door het opperhooft, van wegen de
Kompanjie, (de kapitain van de zeven

zeehavens by hen genoemt) allen jaers

vernieuwt worden.

Uit elk dorp ftellen zy vier der

voornaemfte onder hen voor: waeruic

de kapitein twee na zijn behagen en

welgevallen voor het gemeen beft uit-

kieft, die den eet van getrouheit dert

zijne handen moeten doen.

Zy doen alle gemene en burgerlijke

zaken, ieder in zijn dorp, af: maer alle

zware en halszaken komen te Toute-

korijn y de hooftplaetfe, daerderaet

uit negen aenzienelijke perzonen be-

ftaet : daer de kapitein de voorzitter

van is.

De Portugefen geven niet aen de

Kompanjie : m.ier aen den Ncyk van

A a Ma-



1§Ö GEDENKWAERDIGE
Madurc : dat evenwel d'inwoonders' van hunne aenzienlijkfte koopluidert

van de gantfche kuft jaerlix moeten lgevangen,dienzy,omhunleet tewre-

doen. 1
ken, beide ooren affneden , en lieten

Dir word: met nctchdact, zoo als hem, na veel fchande en fmaet geleden

het opperhooft beft oordeelt goet te te hebben, weer loopen. Hieruitont-

zijn, u ;tgefc!t, en een iegelijk wordt na ftont een geweldige oorlogh. De Mo-
gelangvaii zijne goederen gcfchat. jrcn trokken met een machtigh legetj

Die op den gezetten tijt nict betaelt, 'van over de dcitigh duizent mannen
wordt ftrcng, door het volk van den fterk , op ,en floegen hun leger , niet

Neyk, gecxecuteert : waer uit by v/ij- \
verre van ToutekoriJHy neer. De 'Par.

Ie tuflcUen d'inwoonders en de IblJa- !
vas waren niet boven de vijf duizent

ten van den Neyk groot gefchil ont- ;
mannen fterk:maer alle wel gewapent,

ftaet, die niet licht, als met gefchenkcn en verlieten zich meer op hunne goe-

of ,met de wapenen , neer te leggen !
de zake en groote ftoutmoedigheitj

zijn : gelijk by mijnen tijt gefchict is. ' als op de menighte van hun volk. Zy
De Neyk van Madure eifchte een

^

traden, met groote kloekmoedigheit,

groote fchatting van de 'Parvas. Ik tot het gevecht, en deden de Moren,
zond onzen Serjanr, meteenigefolda-

ten toe zijn gelei , om te verzoeken , of

hy iennnt geliefdete ftuuren, om te

handelen: n:xerdienonmogheIijk die

(chatting in dientijt kon opgebraght

worden. De Neyk (tuurde daer op

na het leveren van een grooten flagh,

het velt ruimen. Over de zeven dui-

zent bleven op de plaetfe verflagen

leggen. Andere, dien het lant te nauw
viel , begaven zich op de ruime zee

:

maer wierden , door een harden ftorm

zijnen overftc, meteen goet aental ; uitdenZuidweftcn,zoodanighbeloo-

van ruiteren , om te zien , of men met '
pen en voortgejaeght , dat men federt

hem zou konnen verdragen. Ikftelde tael noch teken van hun vernomen
den ovcrfte alle zwarigheit en onmo- ! heeft, of iemant hunner te voorfchijn

ghelijkheit voor oogcn : waer mee hy
j

gekomen is.

zich wat gezeggen liet. Voorts zeidel Na deze overwinning namen de

ik, dat hy zijnen Heer, uit den naem |P<?'"X'<«" de zeehavens in, en fteldende

der zeven zeehavens , twee koftelijke
(
gemelde koningin te vrede 5 mits dat

zilvcre fchotelen , meteen goct deel jzy 2,00 veel fchattinge betalen zou-

dukaten daer in , zou aenbieden. Dit }
den , als de Mooren gedaen hadden,

nam hy aen te doen : dat ook den groo-
j
dat hen onmoghelijk te doen was. Der-

ten Neyk wel geviel, en zich daer mee {halve ontftont allengs groot jammer
genoegen liet. Hyzondmy, tot groot en hertzeer, Zommigen wierden in

genoegen van d'inwoonders, een ko- hechtenis gezet, anderen ellendigh

ninglijke Sjerp, ftijf van gout gebor-
:

g^^l-igen en tot flaven verkoght, en
zoodan igh gehandelt,dat zy ten lerten

na middel uitzagen, en met malkan-

deren raetpleeghden, om zich van die

duurt, tot cene vereering.

De zeven zeehavens wierden, eer

de Portugefen daer met hunne vlore

aengekomen waren , door den koning
\

tierannye t'ontflaenen verlofTen,

van cJ^/<zr/wgeregeert, onder het ge- ; De Portugezen waren aldaer met
hoorder koninginne van 7<?«i^ö«/>', ;

hunne vaertuigcn van Koetzijn , in

die zy zwaren tol betalen mollen. ! den jare 14.90. eerft aengekomen en gc-

Dc 'Piïrx'i^if woonden toen in het landt i en hadden toen aldaer al over

lant, en volghdcn den oorlogh van de vecrtigh jaren gehandelt : waer
den geen , die hen het meefte geit gaf. door de Parvas tot kennisvan hun

Eender P^arx^^ raekre t'eener tijde, vermogen gekomen waren,

met de Mooren zoodanig in gefchil en Derhalve vonden de Parvas goet,

ciiPorlu! krakeel, dat zy hem met gewelt aen- een gczantfchap aen de Portugefen,
gcfcii. grepen, en neus en ooren affneden. na Koetzijn, te ftuuren, en hunne ar-

Secr qualijk wiertdefedaet by d'ande- moedeen noot bekent te maken, met
re Parvas opgenomen , die zich daer

|
acnbieding , van hun in alles te willen

over, om wraektenemen, alle in de gehoorzamen, en hun geloofaen te nc-

wapenen begaven, en zoo tegen de men , byaldien zy henvandetieran-

Moorenoptrokken. Zy kregen ccnennye, daer mee zy gedrukt wierden,
' wilden

Oorlogh
tulTchen

He l'arvos



Z E E - èn LA
wilden verloflen. Deze gelegentheit

wiftende Portugcfen zoo wel in acht

te riemen, dar zy zich in weinigh rijrs

meefter van de zeehavens mackrcn.

Desgelijx was hun vloot zoo haelt

dacr mee gekomen , of de Parvas
lieten hun in den jarc vijftien hondert

dne en dertigh, opeenendagh, doo-

pen. Dacr na hebben zy noch groote

moeite met de Malabareni Koioman-
dellerscn anderen gehad. Tcnleften

verdroegen zy zich met eikanderen

aldus. Tc weten, de Portugefen zou-

den het gebiet over de kuft hebben, en

de Parvas een zekere zom van pen-

ningen jaerlix, na vermogen, uitrei-

ken:op die voet worden zy noch gere-

geert.

Delantvorften zouden t'elkens , als

de pecrlviflchery was, mee eenen dagh
virichen.

Naderhant heeft de Nijkvan Ma-
ditte deze landen ingenomen , en de

Portugefen by hunne voorgaendc

voorwaerdcn gelaten , en hun gebict

over de Tarvas bcveftight , en groote

vryhcit aen de Roomfche geeftelijk-

heit vergunt ^ die het beftier tot aen

denjarc zeftien honderten dertigh in

handen gehad hebben: wanneer de ko-

ning van Portugacl aldaerdeneerften

kapitein bcveftight heeft , om de
macht der geeftelijkheic wat te be-

fnoeijen : waer uit veel onheus ont-

(laen is.

De Parvits wierden in tween ver-

deelt , en trokken vyantlijk tegen mal-

kanderen op. En dewijl deze landaert

een waengeloovigh volk is , dat veel

van de papen houdt , zoo hadden al-

tijt de geelielijke groot voordeel , en

benamen den kapitein al zijn gezagh,

zonder de koning het kon verhoeden.

Zy bouwden kerken en kloofters, en
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maekten hun rijk zoodanigh , dat de
gemeente arm en beroit wiert.

De Jenti ven of heidenen roeiden

daer zoodanigh onder, dar den Par-
vas by wijle hetvaft lantte bang vielj

en gedwongen wierden devluchtmet
wijten kinderen, nahiinnevaertuigen,

re nemen, en zeilden zcewaerts in na
d'eilandeii, of na andere plaetfen, daer

zy zich veiligh konden erneren.

Nu wordt het beftier over de 7ar-
vas aen den kapitein , van wegen de
Portugefen, betrouwt, dien zyallege-

hoorzamen.

Ieder dorp heeft twee rechters, die

alle jaers verandert worden. Zy zitten

twee mael ter weke , om eenen ieder

gehoor te geven ,en alle kleine zaken
af te doen., met hunne Petangijns of
overheden, die erfFelijke officieren of
amptenaerszijn, en van d'eenopden
ander overgaen. Dezeontfangende
fchattingen, en moeren eenmacl des
jaers, in het openbaer, voor al het volk
rekening doen, en alle flaetsTaken

meeft afhandelen.

Ten tijde van de Portugefen mo-
ften deJentyven of heidenen niet een
Fanin meer vorderen als d'ingezctte

fchattingen , of zy gingen met hut en
mut onder tzeil na d'eilanden , en dan
moften hen de Refidoren een deel

quijt fchelden, eer zy weer komen wil-

den.

Hetfchijnfjdat zy nu zich zoo ver-
re niet vertrouwen, welk d'oorzake is,

waerom de heidenen hen nu veel meer
op den hals leggen, als behoorlijk is,

ofals zy weldragen kunnen.

Nu worden de Tarvas t'elkens

met nieuwe laften bezwaert, en moe-
ten noch wel driemael zoo veel geven,
ofde heidenen verbieden hen het wa-
ter, ofiet anders, waer door zy hen dan
dwingen.

Het lant ofkoningrijk van den

N A Y K van M A D U R E-

FTEt landt of koningrijk van den
*^ Nayk van Madure , dacr de ge-

melde zeven dorpen acnbchooren,

paelt ten Weften aen het koningrijk

Tan Travankkott heeft na'tOoftc de

zee, en ftoot tegen het Noord weftc
aen het landt van den Nayk vanTö»-
taoTi ofTanjauweryCn leit tuffchen het
lant van Malabacr , by de kaep Komo-
rijn,cn tuflchen Koromandel bcfloté.

Aai H«
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Het ftrekt zichlnngs de gehele bin- .
groote fchade aen de koopmanfchap-

nen-boght, onlangs d'Ooftkud, regen pen.

over het eilandt Zeylon, vande kaep Daer zijn ook kleinder en roode

Komovijn,dacrdc kuft van Malabaer
j

muizen, die na muskus rieken. De
eindii;ht,tot het vlek van 5e?»/)^ifr, of katten willen die ook niet vangenj

nviere UUon^ ecne ftrekevan vijf cn maevloopen daervoorte rugh.

zeventigh mylen. In de breete ftrekt
j

Daer zijn ook flangen en andere

hetlanJc\vacrtsin,totontrentdertigh vergiftige dieren.

mylen

De zet kuft:, gemeenlijk depcerlc-

kuft, na d'in zee gelcge peerlcbanken,

gcnocmt , ftrekt bykans Zuiie en

Noorde,enlooptopzommige plaet-

fcn meer als een halve mylc lande-

waeits in.

Devoornaemfte ftad des lants , en

hofdes konings of Neyk, \s, C^ladurcy

vijf dagh reizcns Noortwaerts vande
ft:ad A'^'/dw^' gelegen

Op een morgen , als ik opftont,

zagh ik, dat een (lang m mijne kamer
was gewccft, die door een gat, daer de
kamer, om de hitte, door gefpoelt

wiert , ingekroopen was, Hy had zijn

oud vel acn den ftijl van de ledikant

afgeftroopt, dat'cr des uchtens noch
acnzat, zonder ik den (lang eens ver-

nomen had.

In Wijn- Slacht- en Winter-macnt
waeien'erweftelijke \viDden,zooheit

Deze rtad is met vele prachtige pa-
i

cn fel over het hoogh gcbcrghte, dat

goden ofheidenfchc tempels vcrciert, uit fijn zant beftaet , dat men gene vijf

treden van zich zien kan. Het regent

hert te Lindewaerts in , en aen de kaep
Komorijn: doch nimmermeer m Ton.

die zeer fchone en hooge vergulde to-

rens hebben.

Op de kuft van Madure waft lover

noch gras, als alleen wat witte hage-
{

tekonjn : maer des nachts dauwt het

düorn enhuislook : en het water is'cr daer ftcrk. Dan is het kout: en dien-

brak.
j

volgens , om de groote verandering.

Alles is'er evenwel , tot nootdruft jongezont. De winden waeien daer

van'smenfchen leven, genoegheno- by wijlen zoo geweldigh heet, alsof

vervloedigh te krijgen : welk diep uit zy uit een oven quamcn. "Wanneer

hetlant en vand'omleggendeplaetfen deze hete winden waeien , magh men
aldaergebraght,en te ïoutekorijn op zich in het velt niet begeven : cn d'in-

de merkt verkocht wort.
j

woonders moeten voor het heet zant

Men heeft verfcheidc malen be- :

fchoenen dragen,

zocht, om kokos en andere Indiaen- '
De Nayk,of koningvan Mandurcj

fche boomenaldaer te planten: maer houdt te Madure, de hooftfl;ad des

die willen daer niet tieren.
j

lants, zijn hof.

Hetlant is vol wilt van hazen en pa- Hy bezit verfcheide lantfchappenj

trijzen. De hazen gelijken onze kouij- die ieder door een byzonderen refi-

nen byna, en hebben wit vleefch; doch door,oflantvooght , beftiert worden,

fmakcn meer na hazen vleefch. De De lantbeftierder heeft het gebiec

patrijzen zijn zeer fmakelijk, hebben en befticr over alles. Die toen ter tijt

kort vleefch, roode pooten cn ronde regeerde, was Sön»^V^;)^//i?>- geheten,

bekken. i
Voorts heeft ieder dorpeenen rech-

Daer zijn muizenjZoogroot als kat- ter, dien d'inwoonders groote c:re

ten, die gene katten derven acndocn. bewijzen.

Alsmenhaer vervolght, zoo zetten
j

De Neyk, om'allezijn amptenaers

zyhaer ineen ftoel of kas, ofwaerin en bevelhebbers in plicht te houden,

zy kunnen komen, cn bijten als hon-
J

gebruikt deze liftigheic. Zeven my-
dcn van zich: waerom zy niet als met

|

Icn van Madure leidt een vermaerc

groote moeite kunnen overweldight ;
dorp, gcnocmt ^:^'f/<2-fi<ïi^/,dat mee

worden. Zy zijn van fatfoen en kleure ' een kafteel verfterkt is : daer op alle de

als dehierlantfche muifen -, maer heb- I vrouwen der rcfidoors,lantvooghden

ben geen hair, cn een rimpelige en |Ofbevelhebbers,haer verblijf hebben:

fchobbige huit, alsdicvan cencn oli- jdie door meer als drie hondcrt Las-

fant. Zy krabben onderde fondamen- kanjus^ dat zijn gelubden, zoo nau

ten van de pakhuizen deur, endoen bewacrr worden, dat niemant, zonder

hunne
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hunne kennis, by haer kan komen, .gen innam, dat hem de Neyk in langefi

Wanneer nu iemandc genegentheici tijc had ontvveldighf. \Vaerom zijn

heefc,om zijne vrouw eens re fprekcn, krijghsheir begoft te vertzagcn, en aen
die moet het zelve vanden Neykver- het gckik, dat hem ecnigen tijr zoo
zoeken , en na een of twee dagen wc- gedient had, te wanhcopen. Dies ver-

derom vertrekken. Ondeiinfllhen zochtdc Neykvan A/^ï^wr^ hulpe en
zijn'er velejdiede wijven befparcn, byftant acn de Kompanjie, om den
tn zich met hoeren behelpen. lanjoiiivcr te verdelgen , en zond ten
Door dit middel komt de Neyk te dien einde den lantvcoght acn my,

vore, dat zijne bevelhebbers gene doorden welken hyaenbood,cnseene
nieuwigheden derven aenrechten: van zijne havens, tot verzekering van
want dewijl'er noch zommige zijn, die onze hulpe, te willen ingeven.

eenige liefde en trek tot hunne vrou

wenen kinderen hebben, zoo zou de

Neyk , indien zy iets traghten aen te

rechten', aen hare vrouwen het weten

te verhalen.

En aldus blijft het lant in rufl en vrede.

De meefte inwoonders des lants van

Madure zijn Jentyven of heidenen

Hetisdicnlantaert met wijs te ma-
ken , dat wy onze verbonden, zonder
gewichtige redenen , nietkonnen bre-

ken : derhalve heb ik den lantvoo^hc

liever het zelve ontraden, als afgezeir,

wel wetende, dat d'oorloghsvlam niet

alleenlijk van naby alles verteertjmaer

ook van verre verzengt : dat ons niet

(zy worden ook by eenigen Badagas ' diende:nademael wy daer buiten ware.

genoemt^ : hoewel vele door de Por-
j

Wy moften evenwel genoegh fcHade

tugefen tot het Roomfch gtloof be-i by dezen oorlogh in onzen koophan-
keerc zijn.

De Jentyven zijn goede foldaten :

hoewel by de Malabaren niet te gelij-

ken : naderaael de Neyk van Tanjaor,

die nergens na zoo maghtigh is , hen

zoo veel werks verfchaft. '

Jel te Toutekonjn\\)dcn : daer men an-
ders vry wat meer voordeel zou heb-
ben konnen doen.

Onder, langs of tuflchen de kuft
^

van Madui e, of der zeven zcedorpen, bankeri.

en het cilant Zey lon,Icggcn in zee ver-

Men heeft daer te lande drieNey-
, fcheidevermacrdepeerlbanken: waer-

ken ofNayken : als de Neyk van Ma-
dure : de Nayk van Tanjaor^ by d'on-

zen de Tansjowx'er, en Janjuwa'er^ en

om ook deze tufifchen gelege zee de
peerlvifTchery genoemt wort.

Deze pecrlbanken zijn eigentlijk

Teuver genoemtren de Nayk van Gm- Wippen van witte koraelfteen , dieby
gi^ anders by d'onzen de Cingier of wijle ook wel met zant overfpoelen
Chengier genoem t. aen welke klippen deoefter-fchelpen.

Neyk oï Naykyoï eigentlijk iVia/V- op eene onbekende wijze, vafl: groei-

kat is zoo veel gezeit als leenvorft of jen. Zommige banken ftrekken rot

ftadhouder : want hunne voorzaten
,
twalef endertien , en eenige wel tot

waren voorhene flechts leenheerenen
;
vijftien vademen diep zeewaertsin,en

lantvooghden of ftadhouders van die
\
leggen zooverre van ianr,alshetoogh

landen , en ftonden onder gehoor-
\ toedragen kan.

zaemheit des konings van t^idia Na- 'j Zommige banken leggen op vjjf,zes

jaroi Bünagar , oïNarJinga : tegen
; en zeven vademen; hoewel de duikers

niet dieper als vijf vademen na de
gront kunnen gaen.

D'oefters leven zes jaren. Na ver-

loop van die jaren gaen de fchulpen

van zelfs open, en de peerlen tot niet

:

waerom men dezelve zeer nauw moet
waernemen en ga flaen : gelijk my dé
duikers verfcheide geroont hebben,

welker zommige al mee{lvcrgaen,en

andere vol drek en vuiligheit zaten.

De pccrl-banken worden alle

jaers bezoght, om te vernemen of de
(chulpen , daer zy in groeien , haren

A a 3 vol-

wienzyzich namaels opwierpen, en

namen, ieder in hun lantfchap, den ko-

ninglijken tijtel en ftaetjaen.

De Nayk van Madure was lang,met

den Nayk van Tanjaor , in gcfchil ge-

weeft , en had hem met gewelt ver-

fcheide plaetfen afgenomen. Ten tij-

de van mijn aenwefen te Toutekonjn

ging d'oorlogh geweldigh hevigh aen.

De Tanjowjoery die toen meteen

groot heir gefterkt v.^as , viel den Neyk
van CMadur e met zu\k een kraghten

gewelc op 't lijfjdat hy in wemigeda-
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vol'^omen wasdom hebben. Dit bc- 1 dra als hy kan, zijn net voloeftcrfchel-

zoeken gefchier gemcnclijk in Wijn-
1

pen , en krabt die van de klippen af.

macnc : want dan is de zeeoveral ftil

en zeer klaer. Wanneer zy dan tot

volkoni'-H wasdom gekomen zijn, zoo

wort de pcerivinchcry uitgefchreven,

en het g heel landt door bekent ge-

maekt.

Derwacrts komen j uit alle gewe-

fteiivan Indiëii , Arabien, Tiirkyenen

uit vele andere oorden , bywijlen meer

als over de vier diiizent menfchen,

met vrouwen en kinderen c'zamen, die

Peerl oc-

fter

fchelpen

hoe gc-

vifch

n'ordcn.

Hy ftrekt het net vol oefterfchelpen,

over zijn hooft , en geeft een trek aen

het touw. Waeropdegeen, dic inde

(chuit zit j het net ophaelt. Daer na

drijft de peerlduiker zelf ook op: en

dikwils een groot eind vandefchuit,

diemetwintofftroom verdrijft: doch
daer iiT wortby hen weinigh zwarig-

heitgemaekt : want zy kunnen zwem-
men als eenden. Alsd'een op is, duikt

weer een ander na beneden. Dit duurt

dan tenten langsdeftranr.met vlaggen
|

zoolang, totdatzy d'oefters van alle

en wimpels, opflacn : daer dan alles te de klippen afgekregen hebben,

koop komt, aU op een kermisraerkt. I
Deze duikers kunnen den adem

Het viilchen van peerlenofocfter-

peerl-fchclpen ,
gefc'niet door middel

vanduikcrsen (chuicen. De fchuiten

zijn ontrent zoo groot als fleigerfchui-

ten, en achtien of t wintigh voeten lang,

en worden '/öw//'^ genoemt. Dikvvils

leggen drie of vier hondert fchuiten

t'eftenste vilTchen.

Ieder fchuit ofToni )s heeft gemee-

nelijk acht of negen (feencn : want

zommige fchuiten drijven boven de

banken : andere laten voor en achter

eenen ftcen , in plaetfó van een anker,

hangen.

I n ieder fchuit zij n vijf, zes , zeven,

ja by wijle acht duikers: d^iesl'een voor

en d'ander na duiken en na de grondt

gaen.

De duikers zijn gantfch naekt, en

hebben flechts een kleetjeomhct lijf

Maerelk heeft een netom den hals, en

een paer hantfchoenen aen de han-

den , daer zy de fcherpe oefters mee

van de klippen trekken , om de han-

den niet te quetfen noch te bezecren.

Elk heeft ook eenen fteen van een

halve voet lang, en ontrent vijftigh

pont zwaer, in het duiken, om dra te

gronde te gaen. Boven in den fteen is

een gat , daer een touw met een ftrop

aen vaft gebonden is. In het neder-

duiken of zinken zetten zy de voet in

de ftrop , en nemen het touw , wiens

eind een anderinde fchuit vaft houd,

in de linke hanr, houden met de rechte

hant de neus toe, en halen denadem in,

en laten xich aldus zinken.Gekomé op
den grondt, geeft depcerleduikerecn

trekofrukaen het touw: waer op de

geen, die inde fchuit zit, den fteen

ophaelt. Dan fchropt de viflchcr,zoo

viermael zoo lang inhouden , als ic-

mantvanons. Zy moeten van drie tot

vijftien vadem diep duiken ; maerniet

dieper j dewijl zy den adem niet lan-

ger kunnen inhouden,

Zy gaen des morgens in den dage-

raer, met de lantwiu t , gelijk uit in zee,

en komen des namiddaghs , met de
zecvvinf,weerin.

Die de fchuiten toebehoorcn, zijn

meefters, en bcftellen de duikers, en
die hen ophalen . Beide deze hebben,
alsarbeidersjhundaghloon.

Alle d'aengebraghte oefters worden
op een hoop gefmeten , tor de gant-
fchc viftchery gedaen is: die van Wijn-
maent tot Slacht- en Wintermaent
duurt. Dan wort de zee volquallen

:

waer door het vifTchen belet wort.

D'oefters leggen midlerwijle ijfe-

lijk te ftinken indegroore hitte: het

welk groore ongezontheit veroor-

zaekt, en zommigen krank maekt.

Eindelijk, na de viftchery geeindigt

is, wort van de Kompanjie en Neyk,
een huisje van planken opgeflagen,

metdcvlaggedaerop. Elk heeft zijne

gerechtigheit van d'oefters : want alle

de fchuiten viftchen een dagh voor
den Neyk , en een dagh voor de Kom-
panjie. Zy bevrijden ook de viflchers

voor allen overlaft , en het opperhooft

met de rechters rijden daghelix langs

het ftrant, om allen twift en ongemak
voor te komen.

Ten leften worden in het huisje

voornoemt , depeerl-oefter-fchelpen,

in hetbyzijn enten overftaen van gc-

maghtighden, geopent.

In ieder fchulpe zijn genepecrlcn,

ja in de meefte xijn gene of kleine.

Macr
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boogh gebruiken, en zijn veel beter en

Ichoonder, als die van ivoir, Dit zee-

gewas onthoudt zich meeft op de
diepte van acht tot twalef vadem.

Maer irt zoüimige fchelpen leggen

vijf, zes, zeven,ja achtpeerlen. teni-

ge peerlen leggen in het water : andere

inhetvleefch,enzommige, docliwei

nige, zijn dicht aen de fchulpenvaft : kene ftreke van ontrent tien mylen

gelijk ik verfcheide tot een rariteit ge- 1
weeghs langs dckuft\an J'yraamdes

had heb

Wanneer nu de peerlen uit de fchul-

pen genomen zijn, worden die door

een blikke zeef geiorteert, en, nade

zeef groote ofkleine gaten heeft ,
ge

Laaniitot llha Docetoe.

Deze vidchery begint in het mid-

den van Wintermaent, en duurt tot

iialfBloeimaent : als wanneer de zee

daer ontrent zoo vol quallen komt,

waerdeert. Elkforteermgwortaen de |dac gene duikers na de grondt kunnen

nieeftbiedende verkoght. Het peerl- i
gacn

gruis, of ftamp-peerlen , dat meege-

vifcht wortjwort by on9cn verkoght.

Hetvleefch van deze oeftcrs wordt

wel geftooft} maer het is een weinigh

fterk,enhertachtigh, en nietxooaen-

genaem van fmaek , als dat van d'£n-

gelfeoefters.

De peerlen worden fchoon en blin-

kend met gefloten rijs en zout ge-

maekc.

Van de Ichulpen wort fchoone en

witte kalk gebrant.

Het peerlgruisof de ftamp-peerlen

zijn tweederlei, nieuwe en oude. De
nieuwe ftamp-peerlen worden daghe-

Iix,doorhetvrouwvolk,uitdevuilig-

heit vergadert.

Het oud peerlgruis wordt uit den

gront, met zantmet al, tot aen de wel-

len van het zout water, met de fpa,wel

zes, zeven, acht en meer voeten diep,

gegraven , en is wat zwarter , en ook !

zooveel nietwaert

Onder deze zeehoorens vindtmen

by wijlen ecnen , dien Konings-hoorn

genoemt wort; hoewel nauwlix alle

hondert jaren een. Men kan tuftchen

dezen end andere hoorens geen ander

onderlcheit zien, als dat de konings-

hoorn het ope aen de verkeerde zyde

heeft : is van binnen root, en van bui-

ten groen. In het water rollen ofgaen

deze konings hoornen voort, dien de
3nderc,alseen koning Volgen • diesde

viftchers die ook in het water moeten
naloopen om te vangen.

Zeer hoog en koftelijk worden deze
konings-hoornen by hengewaerdeert

;

en maken de Jcntiven inzonderheit

daer veel werksvan, enjgevehby wij-

le acht hondert realen voor een eeni-

gen hoorn.

0')k worden de koningen van Gol-
konda, en andere, uit zülken hoorn
gezalft.

By mijnen tijtcroomde zeker vif-

Zy laten d'uitgegrave ftoflfc in dei fcher, dat hy eenen konings-hoorn

zon droogen, en het ftofenfijn z-ant ving : het welke hy des daeghs aen

doordewintwcgh vliegen en ftuiven, zijnen kameraetverhaelde , die tegen

blijvende het zwaeiftè, dat is, het ;
hem zeide : Zoo ghy eenen vangt ^ ik

gruis, op den bodem leggen : dat ^y

dan den voorkoopers , die hen eenigh

geldt op handt gegeven hebben, met

kleine parthyen toebrengen. Dit gruis

heeft weinigh te beduiden : ja kan een

menfch nauwlix de waerde van drie

duiten daeghs daer mee wmncn. Ze-

ker een zobere winft! die evenwel ge-

noegh is , om in dit lant het leven t'on-

derhouden.

Behalve de peerlen , worden daer

ook zekere hoorens gevifcht, die d'in-

woonders iSy^wjèw noemen. Deze hoo-

rens zijn als trompetten Marijns vah vangen had, hem behield.

vorm,dik,enfpierwit van kleur. Hierj Hy vvicrtmy, om dat ik een liefheb-

maken zv arm- en duim-ringen van •,

'
ber van rariteyten was, aengeboden,

welke laéftc zy in't fchieten met den en kocht hem ook voor honderten ze-

ven-

zaldien halfhebben : dat den droomef
aennam. Des daeghs gingen zy beide,

volgens gewoonte, uit viflchen, en de
droomer ving cenen konings-hoorn;

maer wift den anderen daer van niet

met allen te wil. Het gcfchilquamein-

del ijk zeer hoogh, en voor de rechters.

Maer als men den aenklager verhoord

de, was'er geen bewijs, als zeghswoor-

den : en d'een,dieden konings-hoorn

gevangen had, looghende alles: dieS

de rechters daer in niet doen konden.

Waer over de geen,die den hoorn ge-
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Doch ccn van de rcch- door dit bezweeren , daer afte komerfj

ters Wilde myacnftontstwintigh rijx-

daeldcrsw;nrtge'en.

Met de7,c^janke^ wort ook grootc

handel in Bengalcgedreven, alwaerde

inwoondcrs die dier opkoopen. Zy

maken daer airnrin;;en en andere frac-

dewiilzy^ien,datvele,die het bezwe-

ren m 'c werk (lellen , daer behouden
afgekomen zijn. Weshalve deze peerl-

viiïchery voor zommigen zoo wel

niet afloopt en eindight , als zy begint.

Na alle mijnexaken icToutehryn ^-^^^^^

iiehedcn van : ook Veten zy die zoo ! afgedaen, en de middelen der Kora-trekt van

net en glat re polyllen, en zijn zoo' panjieacnLaurensvanPijI,diealsop-^[^"^f""

fpier\v!t,dat.gecnyvoit daerby te ge- perhooft in mijne plactfc zou volgen, Koyüng.

lijken is. ^i ^en den onderkoopman Kornelis

De viiTchcry vmde Sjankenis mee 1
van Duin , ovcrgelevcrt waren , zoo

een van de voornaemfte middelen, ! maekte ik my wederom ter reize gc-

daer door dit volk hun Icvens-noot-

druft weet te 7:oeken.

Men moet wel zorge dragen, dat

b"yd'inwoonders, inplaetfe vanSjan-

kosjgene peerl-oefters opgehaelt wor-

den ; maer djt alle de pcerl-oefters

zoolang zitten blijven , tot dat zy tij-

digh tijn.

Ik had verfchcidc luiden , die daer

op paden tens braghten zy rny een

Moors fchuitjen , van d'inwoondcrs

vanK-alipatnam, op, die,in plaerfe

van Sjankos ,
peerl-oeflcrs meenden

tevilTchcn. Na hen fcherp ondervraegt

te hebben , verftont ik eindelijk, dat

zy uit louter armoede daer toe gedre-

ven waren :Wicrom ik hen liet gaen.

Zooeenigen gevoelen , zou het ge-

graven peerl-gruis door de hooge

vloeden, toen alle d'eilanden , als Zey

reet, om over het hoogh geberghte

van BafJigaiCyde naefte wegh, over

lant, na Koylanji te reizen.

Wanneer ik nu mijn atTcheit van de
voornaemflen had genomen , begaf ik

my, desjaers zeftien hondertcn ne-

gentien, op de reize, onder gelei van

cenige foldaten,tot befcherming, be-

neffens vcrfcheide arbeiders, om het

goet re dragen.

Men vint'ergcne herbergen, en op
vele placrfen op wegh niet te koop:

waerom men zich daerna ftellen moer.

Maernaeenedaghreize wierden wy
van een ft erken troep Malabaerfe roo-

vers overvallen , die metkrits
,
pijl en

boogh gewapent waren. Ik trad uit de
palankijn, en belafte den foldaten hun
geweer klaer te maken, daer de Mala-
baren , inzonderheit voor fchietge-

lon en de Maldivifehe eilanden , van't weer, zeer bang voor zijn. Zy hadden

vaft lant afgefcheurten gefpoelt wier- '
reeds twee flaven aengepakt ,die eene

den , zoo diep aldaer onder het zant
j

kelder met Perfiaenfchen wijn droe-

geraekt zijn, wanneer zich 'm vorige gen, op hoope van daer in eene fchat

tijden ter zei ver plaetfe de fchelpen ,
te vinden. Maer als zyd'onzen zich

openden: welk peerlengruis daer toeii zagen fchrap (lellen, om onder den

bleef leggen : nademael zy te dier tijde

daer geen werk van maekten.

Hetpeerlgruis wort by de mannen

MCC.

hoop los te branden, zoo verlieten zy
ons } hoewel tegen wil en dank, en
volghden ons noch lang na. Maer

meed: gegraven, als zy met viffchen : i
ziende, hoewy op onze hoede waren,

of byde vrouwenen kinderen, wan- bleven zy eindelijk geheel achter.

neer de mannen uit viflchenziin. Ik trok alzoo over het yzelijk hoog Gebergte

Vtle peerlduikers worden door de 'geberghte van 5ö//;^^?é', dat zichhon-'an Bali-

haeyen verflondcn: dies met recht te 1
derten twintighmylen verre uitftrekt/"*

verwonderen is, dat men noch volk {en uitgeheelrontfijn zanr,alsftof,be-

daeraen krijgen kan Maer elk hoopt, 1 daet, en ongetwijfelt voor vele eeu-

dat hem het ongelukjnift niet treffen ' wen ongelijk hoogcr geweeft is : uit

zal. Ookdóen zydeh-ieyen door de oorzake in Wijn- Slaght- en Winter-

bezweerders of duivel jagers bezwec- maent, het zant zoo geweldigh ver-

ren, (daer in zy,niettegenftaendezy ftu ift, dat het den geen, die het met ge-

Knftenen zijn, groot geloof ftcllen} zien heeft, ongeloofelijk fchijnt te

tot voorkoming van ramp en onheil .
j

zijn : want de felle wcftelijkc winden

En alhoewel vele het leven daer by in- 'jdnjven'tzanttotophctlcilantZeylon,

fchieten, zoo meenen zy nochtans, |ecnc ftreke van vijfrigh mylen, over.

Men



een venfter open zetten , of alles is vol

ftof. De wint drijft dit zant als een

flof-wolk , nacrom hooeh. "Wanneer

dezen, byccnige tijden, in dit root

zantfchijnr, fchijntde lucht als in een

brandt te üaen, dat fchrikkelijk en

Vrecmt om te zien is.

Dit hoog gebergte veroorzackt ook
wonderlijke verandering in de jaer-

faizoenen : want bcnoorde de kaep

Komorijn is het in Gras, Bloei, Zo-
mer , Hooi en Herfft-macnt j winter j

en bczuide die kaep Zomer. Aend'ee-

ne zijde hceftmenherde winden, don-

der en blixem.en aen d'andere zijde ftil

en fchoon weer en een lieflijke zomer.

Op dien ti jt onthouden zich op dezen
bergh zware wolken , die daer op eq;i

hoopen, en flierke winden, die met eé'n

grote regen uitberften , ofhet met em-
mers neder gegoten wiert : en met zui-

ken water vloet, dat alle rivieren vol

raken, en veel zants mee fleepen: waer
door zommige rivieren voor eenigen

tl jr onbevaeibaer zijn.

Na ik de reize oyer het geberghte

had afgcleit, quam ik den vijfen twin-
Koyiang. tjghften Van Grasmaent te Koylang :

alwaer door de fl:erk neergevalle regen

alic velden blank ftonden.

tioetde Volgens genomen befluir, om de

lans v"'^l
ft*^ kleinder temaken , en na de lant
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Menmagh dan te Toutekonjn qualijk
|

^^zr«ö/;É'/>' , op de befte voet, tot voor-

I

deel van deKompanjie , zou kunnen
xz Koylang bedienen.

Wanneer wy alles ovcrleidr en v^

Nieahof
komc
^^eer te

lang ver-

kleinen, zyde met een heele en twee halve bol-

werken te vcrlterken, liet ik alle hui-

zen , kerken en coorens , en wat ons in

de weegh ftont,af breeken,enalle hoo-

rnen om verre houwen.

Ik deed ook dcrtigh duizent ftec-

nen, van twee voet lang, en een voer

dik en breet houwen, die, van wegen
den arbeif,watkoftelijk vielen.In'tkort

wierden de groncvetlen tot deze nieu-

we zeeveiling uitgegraven,en defteen,

kalk en hout, van d'afgebroke gebou-

wen, aengebraght, Voorts wierdt het

werk zoodanigh gevordert, dat ik den
eerftenftecn van den grontvcft:, den
eerden van Zomermaen t Icide , en da-

ghelix daer dapper deed aen arbeiden

en mee voortvaren.

Trekt na OndertuflTchen ging ik meteen in-

Koetzijn. landtfch vaertuigh over Kalkolang^

na de ftad Koets^ijn^ om den Heer
Kommandeur Kolfter re fpi eken ,en

met hem cc beramen , hoe men de kan-

toren van Koylangj Kalkolang en

gefleit hadden , vertrok ik van Koer-
zijn, na ik myaidacr drie dagen opge-
houden had.

Onderweegbs overviel ons een ge-
weldige rtorm : waer door ik genoor-
zaekt wiert het waterte verlaten, en op
het landt te vernachten, byaldien ik

niet vergacn wilde. De windt was zoo
felenhertjdathy boomcn uit d'aerde

fcheurde, en alles ter neer velde,wat'er

ontrent llont, dat niet byzonder vaft

was. Dit weer duurde den meefteit

nacht ; maer bedaeide des anderen
daeghs wat. Toen vervorderde ik

mijne reize, en 'quam den vierden dag,
na mijn vertrek uit Koetz^ijn^ te Kof"
langditn.

D'oorlogh was'er noch nier t'ec-

ncmael gc-eindight. Vecle vol-

ken van den koning van Travankcor
rtorven van ongemak. De koning
was te Manfa/ji ; maer de koningin
onthield haer te Koylang.

Dewijl nu de Iprakeging, dat de
koning van Travankoor, die een groot
leger by een hadjzou afkoriien,om die

van Kilkoiang oaverzicns in het landt
te vallen, zoo zond ik den onderkoop-
man Cherdevenne ymtt een brief van
den kommandeur Kolftcr , aen den
koning, om d'oorzake te vernemen:
waerom hy hen met zoodanige maghc
op den hals quam. Maer hy braght
van zijtjevoornaemfte hovelingen be-
fcheit, datniemant den koning fprc'i-

ken moght, voor hy zijne gewoonelij-
ke kerken- dienft in de pagode vaa
Soïrmal had afgedaen, dat al eenigen
tijt duurde. Midlcrwijle lagh het Ic*

ger ftil ,en wiert mets in d'oorlogh ge-
daen.

Ondertuftchen had ik te Koylang
alles weer op een goeden voetgcbragt,
en was daghelix met het ophalen van'

de nieuwe muuren doende, die reeds
zoo verre gevordert waren , dat zy een
goeteind boven d'serde waren, en
haefl: zouden voltooit en voltrokken
zijn.

Wanneer dat zou gedaen zijn , v^as

mijne meening, om als dan na het va-

derlandt te vertrcl<ken ; dewijl mijne
verbondene jaren byna uic waren

H b Maer
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Nicuhof

fckc na

Kolum-
bo.

Maerna Jak )b Kuflart na Batavia van cenige aenmcrVensWaerdige za-

vertiokken , en de Hoer van Goens ken,den t\vintij;hftcn van Hooimaent,

weder in zijna pi letfe gekomen was, des jaers zeftien hundert zieven en

zo^ rae'vte ik met hem over dcrcgce- zeftigh. o

rin^ v.in 'TouiekoT'ijn in krakeel : wjer Ik verbleef op Batavia den tijt van
o».'erik, do )r laft vjn den Heer v<m drie gehcele jaren, ftil en buiten dienll

Goen'-, wederom van A'ör/^w^ nadc van de Kompanjic, en vertrok einde-

ftac\ /vfl/öw^'.', ophctcilantZeylon ge- liik,des jaers zcOicnhonderc én zeven-

legcn, moft vertrekken : blijvende ka- tigh, vandacrweernahct vaderlant.

pitein van Kecdc te Koylang in het be-
j

Geduuretidc mijn laefte driejarigh

fticr.
1

verblijf op Batavia, gmg ik gefladigh

Dewijl nu de fijr van'r jacr, dicn^ de üad, zoo buiten als binnen , be-

m n door ge' cel Inden in het varen zichtigen en doorfchouwcn , én alle

m et waernemen, verloopen vvas,700 deffelfs gebouwen befchrij ven en na 't

kon mendeieenictgebnnken: macr leven afrekenen : desgelijx alle boo-

moftdrreize over lint, langs den zeé- men en kruiden, die ui, ontrenten

kanr nemen, ccnc Hrtke van xel>igh verrcbuiren Batavia te landewaerts in

mylcn weegh»- ,diezeerverdrietighen in de bofTchcn groeien. Doch verre bui-

moeielijk te reizen is: want men vint- ten de Had derfde ik mynoit alken be-

'er nergens hc; bcrgh voor geit : 't en zy geven , uit vre/e voor het wilt gedierte

d'een of ander Roomfedorppaep zoo en de wredeJa vanen: maernamaltijt,

goctaerdigh is , dat hy iemant inhuis in'topzockcn van verlbheiJc vruch-

rcemt: naerdien aldacr langs ftrant ten, en afrekenen van boümen,eenigc,

meert R.oomsgezindeKrirtenen woo-
j
met goct geweer voor2.!en, tot mijn

nén ,en hier en dacr rtaeteen kerkje. gczelfchap mie : hoewel niet zonder

Komt te Naeenigedaghreizen quam ikein- ' groote moeite, ter oorzake van de
Toiite- delijkte Tontcko'yn^ dacnk het jaght dichte bofichacdjen en ongebaende

Maria vond, om x\3ióci\.xd Kolombo wegen
over te ftekcn: alwacrik des anderen

|

Doch eer ik trede tot het befchrij-

daeghs, den acbtienden van Ooghlt- ven van de gemelde dieren, biomen,
maent, des jaers zt ftien hondert zes en vruchten , kruiden en der groote ftad

zeftigh, behouden aenquam.
|

Batavia, gelegen op het groot eilandt

Na ik my byna eengeheel jaeral- Java^ "lzI ik de gelegeneheit van dit

d.ier had opgehouden, vertrokikem- eilandt in't korte verhalen, en denle-

dclijk, met het jaght Bre^^eroo, na Ba- zer tentooneftellen.

ta via , en lande aldaer , zonder voorval

Eilant van

GROOT JAVA,

korijn.

TcKo-
lombo.

en op

Uaiavia

Tl Et eilandt, gemcenelijkendoor-
•* -* ^^znsGrootJava genoemt,rot on-

derfchcic vaneen ander klein Java ,

anders Balt geheten , leidt ontrent zes

graden bezuide de middellijn, recht

tegen over het zuider eind van het

groot eilandt Snniatra, met de ftraet

van Sunda tuflTchen beide, op een af-

ftant van vier of vijf mylcn terplaeife,

daer het eiUndt Dwers in den VVegh

Icit.

Ten Noorde leit het eilant Borneo,

dier tufichen beide een bcquame vaert

voor kleine fchepenen vacrtuigenis:

ten Ooftc het eilant Bali ofklein Java,

met d'engte van BaUmbnam tufTchen

beide: en ten Zuiden denGrootenO-
ceaen.

Het ftrekt zich in dclengte tot on-

trent hondert en dertigh of veertighi

mylcn uit : te weten, van de ftract bun-

da, rot d'engte van Balambuam, byna

Oort en Wert:; hoewel een weinigh

zuid en noordelijker.

De breete van dit eilant is verfchei-

den: maer wort m zijnen omtrek op
ontrent drie hondert mylen begroot.

De Noorr-kurt van Java heeft zeer

fchüone inhammen, bochten, baeyen,

havens,cn neeringrijke kooplledenren

leggen
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leggen daer onder vele andere kleine

eilanden in zee.

Java in ]-{q^ eilantJava was in Vorige tijden

kcnver- i" verfcheide en vele kleine koningnj-
«*c»Jc. ken verdeilt: naerdien ieder ftadvan

eenigh belang onder een byzonderen
koningen npperhoofdigen vorft ftont

en be^ticrc wierr. Maer heden wordt
gantfch Java door tweeopperhoofdi-

ge vorllen bezeten : d'een is de keizer

van 'jyiataram, en d'ander de koning

van Bantam.

D'eerfte bezit het grootde gedeel-

te des eilant, na 't Oorte : en d'ander

het k lei nfle gedeelte na'c Wcftc:want

na de Mataram , ("alzoo wert de kei-

zer gemecnelijk by d'onzen, na zijne

hof- en hoof^dzd Mataram genoemt,

en anders ook keizer der Javanen en

van Groot Java^ eenigen der oude
kleine koningen van Java, met ge welt

der wapenen, had t'ondergebraght,

heeft hy zedert zijne heerlthappye

over die overwonne geweftcnj na het

Oofte gelegen, uirgebreit.

De keizer,dieby mijnen tijt het ge-

biet over het grootrte gedeelte van

Java voerde , was een jonge vorft, Jö«-

jouhounan Ingelaga geheten , en een

zoon van Sttiian Alahomet.

Onder deze twee machtige opper-

hoofdige vorften moeten verfcheide

andere buigen : hoewel'er noch ver-

fcheide groute landen zijn, die onder

byzondere eige Heerenen heerfchers

ftaenjinzondcrheit langs de zeekuft,

daer zommigc met volkome macht
heerfchcn en gebieden. Ook ilaer de

ftad Batavia , en onderhoonge lantftre-

ke. onder het gebiet der Ooftindifche

Maetfchappye.

Verkheide kooprijke en welbe-

bouwde fteden leggen op |ava , in-

zonderheit opdebinnenkuft: als, te

beizinnenvan'tOollena't Wefte, de

ftad Balambuam^ Pananikan, Fajjar-

'uan Joartan, Surabaaya-, Brandaon^
SydayOy Tubaon., Kajaoriijapare, Pa-
'ïi^ TJauma, Samararig, Mataram^ des

keizers hoüftftad.

Voorts leggen langs de binnenkuft

van Java , Weftwaerts aen dc2.ee , de

^edenTa^gü^CharahaoriyDeïmayaony

Mnnukaon en Karavaon.Daernz vo]gt

de ftad Batavia, dieby d'onzen beze-

ten wordt, dier befchrijvingwyaen-

ftonts op't korftc en bondighfte zullen

laten volgen.

feeden.

A N T . tl È I Z E. ipf

Tien of twalef mylen van Batavia
leidt de vermaerde en kooprijke ftad

Bantam, daer d'Engelfen een loosje

hebben , en den mceltcn koophandel
drijven.

D'inwoonders, deJavanen , is een Aerteri

ftout, wreet, hertnekkich en moedieh Vf"

,

volK •, brum van kleur
, plat van aen- nca

gezicht, hebben dun , korten pek-
zwarthairjgrotewijnbrau wen en hoo-
ge kaken. Zy roemen zich een oude
volk , en van de Sinefen herkomftigh
te zijn : gelijk zy ook , als de Sinefeuj,

kleine oogcn met groote ooghledeni

hebben.

De mannen zijn fterk van leden, en
wel tot den oorlogh gefchikt : de vrou-
wen vallen doorgaens klein.

De mannen hebben een katoen
Kleding.

kleetje, tweeof driemael om'tlijfge-

flagen: dat luiden van vermogen met
gout ge9iert,ofgebloemt of geftre.pt

dragen.

De vrouwen hebben het kleetje van
onder d'armen tot aen de knicn. An-
ders loopen zy naekt , en bloors voets.

Zommige mannen hebben tweeof
drie vrouwen : en houden daer en bo-
ven noch verfcheide bywij ven, na een
ieders ftaet en vermogen.

Zy maken weinigh zwarigheits van
liegenen bedriegen

De aenzeegelegeJavanen zijn Md- cods-
hometanen van leere , die zy voor on- dienil-

trent honderten vijftigh jaren aenge-
nomen hebben. Te lande waerts woo-
nennoch meeft heidenen, die niet ee-

ten, dat leven ontfangen heeft.

Zy houden hunne ractspleginfjen

als de hitte over is, tot midden in'dcr

nacht.

Het eilant is doorgaens zeer vrucht- vmclit-

baer-, nuer om d'onbereisbare en on- bacihdc

gebaende wegen van binnen by velen hn/s'van

nochonbekent. Java.

Men heeft'er zeer hooge bergen,
die met hunne kruinen boven de wol-
ken uitfteken , inzonderheitde peper-
berghna'tZuide.

Daer zijn ook groote wilderniftèn

en boflchen,die den onzen noch ten
vollen niet bekent zijn.

-i

Tuflchen Batavia en Bantam, fta

't Noorde, leggen volkrijke landen en
fchoone rijsvelden, en vol tam en wilc

vee.

Daer valt zout en zwarte peper;
I Bb 2 maer
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maeriszoogoetnicr.alsdeMalabacr- In Hooimaent k derijs en het zui-

fe peper: ook rijs, en byiiaallcOoftr

indilche vruchten in over vloet.

Inde bonihen vallen vclefchoone

vruchren, die alle te Batavia ter mei kt

gebracht worden.

Men heeft'er vcclcrlei vifch,en ver-

kers, ofi'en , fdiapen , en ander tam

vee , die fchoon en fmakelijk vlecfch

hebben. Daer is ook veel gevogelte I

gen, dar'er weinige landen gevonden

kerriet rijp.

In Hertftmaent i^'er dezen op het

hectrte

In Wijnmaent zijn'er de boflchen

vol vruchten.

De temperen matigheit der lacht

veroorzaektaldaer zoodanige vrucht-

baerheit en voortrceling van alledm-

worden, of zy zullen gewi hghhjk
voor d'.n rijkdom van dit gewelt wij-

ken: want wa^r wort'er meer vee en

gevogelte van allerlei fl.^gh en acrr, als

ook zee- en rivier-vdch , en hetgeen in

rchulpenenhoorensftcckr, (datGod
de Heer tot onderhoudt van 's men-
Ichen leven gefchapen heefr,J alial-

daer menomditeilantgcvonde ?

De verfche wateren , die de ftad Ba-
tavia in twee wijken vaneen fc heidepi

en met hunne klare en blinkende ftro-

men uit de toppen van het gebergl^te

komen nederdalen, verdi^eleo hcinnea

ioop in verfcheide fpruifen of (cheu-

ten Deze fpruicen dcorfnijden en
doordriiigen d'oml' ggtnde jandtftro-

kc, en komen weder (jmtrent Batavia

tezamen: alwaer zy zich dooreenen

mont in deruinic zee uitgieten jen het

ai verquikken, wat zich lai'gs h.^ren

groenen watei kanteenm de rtaden ha-
ven ophoudt.

Stad BATAVIA.
"r\E ftad Batavia, alzoo by d*on-
'-^ zen voor vele jaren , in hareeerfte

opbou wifig jgenoemt , wiert te voore,

en noch heden by de Javanen en Sine-

fen, A"^/«f/></ geheten, te wt ten, na de
vrucht van zekeren palm- of kokos-

In Wintermaent nemen d'onguure ;
boom,diedaer ontrent overvloedigh

Wefte winden dajrhelix meer en meer
]

voortkomt, .n in de wildernis plagh

toe : en kan de z,ce dan nauhx bevaren
^

te groeien : wiens vrucht de Ja -anen

•worden \
Kalappa not men. Anders wordt de

In Sprokkelmaenr waeitde "Weftc ftadookden naem vznjakat a by de
wint met ongel^uinrke vlagen: en de we- 1

Indianen gegcven,welke naem afkom-

ge.1 worden week en waterrijk. Dan ftigh fchijnt te zijn van zeker boom-

wterliglit endonderthetmetfellella- gevvaSjdatd'Indiai.enyöM^i', en de
gen. I

Hollanders Schrookzak noemen.

In Lcntemaent wort'er weer ge- j
Niet lang voor de komftedr Moo-

gezaeir : deze macnt verfchaft ook renof Mahomctanen in Jnd en, was

fmake'ijke fruit.
j

Batavia flechtseen open vlek enwicrt

In Blocimacntishet aldaerdezoet-l door Heidenle menfchen bewoont.

fte cijc van 't jaer. l Eerft was hetflechts met ftakerten van
> bamboe-

en Wilt gedierte : en in de boff hen

fchrikkelijke groote en boofe tygcrs,

rh;nofters, en andere wre<deen wilde

dieren Inderiviercn houden ook kro*

kodiÜen, Kaymans by d' Indianen ge-

noemr.

Temper Wat belangt de lucht van deze
acr lucht i;jndüuwe,die is, mijns oordeels, zoo

foc icn matigh , g; tempert, tnlch en gezont
^et jacrs. yiseldersin gantfch Indien. D'Oofte

en Weftc winden waeien aldaer het

gantlchjaer langs de wal, met de ge-

meene lant en zee-wint.

De getijden of fai zoenen hebben

hunne verandering ddaer, evenals in

Europa : uitgezonderf dat de zon den

inwoonders tweemael boven het hooft

fchijiit.

De zoerfte tijt van 't jaer begint in

Gr.ismaent,end'iurt, met een door

gacndeOofte wint cn helderen hemel,

totNlach'maent toe : als wanneer de

ftormr ijt begint aen te komen, met een

donkeren lucht cn regen, die bvwijlen

drie ofv erOagenjenmeerjachttriTal-

kanderenaeihoudt, en al hei lage lant

blanken onder water zet: waer door

hei meefte ongedierte gedootenweg-

grnomen wort, dat andevzinrs groote

lichade aen d'acrtge wafTen zou doen.

Deftarmtijr eindight in Grasmaent

:

als wanneer men weer een klaren he-

me^ krijght.
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bamboefen gefteirkt ; macr i's allengs

tor een ftad aengegroeit , wanneer de

inboorlingen hec oorlogh regen den

koning van Banram en andere nage-

buuren hadden opgenomen , en loffe-

lijk uirgevoert.

De Itad Baravia leit op vijf graden

50. min. zuidcr breete, aen de binnen-

kant en Noortzijde van het eilantJa-

va,opeen efFen, doch lage en morafli-

ge vlakte. Zy is van vore, ten Zuide,

met een eilanrrijke zee , en van achte-

ren , ten Noorden , met fchoone bof-

fchen en hemclbooge bergen omringt.

Zy wordt met een nviere in de lengte

doorfneden , en in twee wijken vcr-

deilt : leit in een vierkanten muur, van

karaelfteen, beflooten,die met twee
en twintigh vafte bolwerken en punten

gellerkt is: met mme: Amfterdam^
Midddhurgh , Delft , Rotterdam^
Hoorn , Enkhuizen , Vyamn , Gelder'

lant y Cats;enellebi)^en , Oranje , de

Nreuwe Tonrt, HoUandia^ 'Dieji,

Nijfm^ ZeelantyUitrechty Vrieslant^

OveryfJdfiioeningen.Zeehurgh^Kui-

lenbarghi en Middelpunt.

De barmte , onder de muur , is met
dikke fchaalen befchooir,en wiertdes
jaers zeftien hondert en zevenrigh met
een hegge van witten hagtndoorn,van
drie voeren breet, en ontrent vier roe-
den van de muur, beplant.

De ftad heeft in hare muuren vier

voorname poorten :waer van twee zeer
koftelijk en bouwkunftigh aen de
Zuidzydeopgemaektzijn. D'eene is

geheten de N leuwe poorte, end'an-
derc Dieft. D'eerfte wierdt des jaers
zeftien hondert een en dertigh, en d'an-

dere des jaers zeftien hondert zeven ea
vijftigh , door den vermaerdenbouw-
meefter tn landtraeter , Johannes Li-
y//w^,gemaekt. De derde poorte ftaet

aen d'Ooft-zyde , en heet Rotterdam,
en de vierde, Uitrecht, aen de Weft-
zyde.

De ftad Batavia is aen ofin een zee-
boefem, of bay gelegen, die ten Oofte
tot aen een hoek of kaep , Karowan
genoemt , en ten Wefte tot aen den
Ruigen Hoekftreict, na de ft id Ban-
tam toe, óxty ontrent opeen zelve
ftteke, t walefmylen van dacr leit.

Bb 3 Bin-
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Boom.

Birtncn en buiten deze bay leggen

zeventien ofachtien eüantjes : alwaer

de bulderende baren van de zee tegen

aen ftooten ,en, met daer op te brtken,

hare gramfchap afleggen : waer door

meer jIs duizent fchepcn aldaer het

gantfch jaerdoor op de ree vry en vei-

liger voor alle winden bevrijr kunnen

lèggen,als elders in de gantfchewerelt.

Kleine vaertuigen en fpeeljaghten

loopen dicht aen den wal , en zetten

zom wijlen in de modder, zondereen

anker te laten vailen: of in den bin-

nenkant, aen wederzyde van de ri-

vier, daer beter gront is : welker water-

loop met twee hooge bakens wort aen-

gewezen.

De ri viere is aen beide zijden met

zware ftukken van koracl-fteen afge-

dijkt , tot dicht aen den boom , die al-

len avonrs ten negen uuren toegefloo-

ten.en met foldaten bewaert wort, die

ontrent het tolhuis een fterkeknjghs-

waght hebben. En ten einde de door-

to^'hr der genoemde riviere wat zou

ontlafl: worden, wierdt aldaer, des jaers

zefticnhondert zevenen zeftigh, een

'nieuwe haven afgepeilt , alwaer de Haven;

jonken en kleine zeejaghten bequame-
lijk konnen leggen. Alle vaartuigen,

die door den tsoom komen , moetea
zekere tol betalen. De zouthaelders

geven een, en de fteenhaelders twee
realen.

De ftad is met breede buitengrach-

jten omringt,dieopznmmige plaetfen

zoo diep zijn, dat er niet te gronden
is: inzonderheit wanneer de zee haer

met een fpringvloet tegen de dromen-
de rivicre aenzet, dan ftaet het water

doorgaens met den boort van de
barmtcgelijk,en houdt eenigeftraten
buitende ftad mee blank en onder wa-
ter: waerom men dezelve dan qualijk

gebruiken kan.

Alle blokken, erven of perken der

ftad zijn , na gelegenrheit van haren

aerten plactfe, welgefchikt en fraei

geleght: want de meefte huizen heb-

ben luftigeachter-plactfen en fchoone

hoven, die met boomen , en veelerhan-

de kruit en bloemen beplant, en met
waterputten, pompen en bequame
gemakken verzien zijn.

De
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Stratea De ftraten leggen alle op een rechte

lijnden zijnducrgaens dertigh voeten

breet} cnaen wederzyde, binten de le-

ningen der huizen , met een voetpat

van gebakken fteenen beftraer.

Men hectVer acht, zoo rechte als

dwersftraren , die alle dicht betimmert

zijn, en wel bewoont worden. Waer
onder de Prinfe-rtraet een van de voor-

naemfte is. Zy loopt uit het middel-

puntvan de buight of kafteel, regel-

recht op het raethuis aen, en wort met

twee dwarsgrachten doorfnedenjcn in

drie deelen verdcilr.

Naeftde Prmfe- volghtde Heere-

ftraer, die hacr begin aen de Noordr-

z} de van de binnen- gracht tegen over

het kafteel heeft,en ftrekt haer, met ee-

nc rechte ftrcpc , na het hert van de

Nieuwe poorte toe.

D'eerftc dw,ersilraet aen d'Ooftzy-

de der ftad voert den naem van den
gewezen lantdroft Jun Firment , mif-

fchicn uit oorzake hy de raeeftc hui

zenaldaerop zijne koften heeft doen
bouwen.

Ue tweede wort de Mcrktftraetgc-

noemt : daer de derde, de Petavijns-

llraer geheten , tegen aen zier.

Devierde isde Gafthuis-ftraet. In

het inkomen uit het kafteel van de

Prmfe- ftract, is de Prinfen-fteegh, aen

delinke-hant.

Alle deze ftraten en ftcgen voor-

noemt leggen aen d'Ooflzyde van de

grootcriviere, daer wy mi zullen met
gedagtiten overvaren , en aen d'andere

iydeweerte lande treden.

Aldaerziermen de barnue wijd en

breet met boonien beplant, en dicht

betimmert. Dehuizenftaen'erallcop

een rechte lijn, en loopen dicht op de

poorte van Dieft.

Deerfte ftraer, in ditgedeeltc der

ftad,isdeJonkers-ftraet, die door een

d wcrs-gracht in twee ftraten wort ver-

deelt.

De tweede ftract loopt dwers door
dit deel der ftad heen, en begint van

de Punt Uitrecht : waerom zy ook de

Uitrechtfe ftract gcnocmt wort.

Wy zullen weer te rugh treden , en

de binnen-grachcen en burghwallen,

bezien, die de ftad geen klein gemak
en ^ieraedt toebrengen.

Men telt'er in alles vijftien grach-

ten: waer onder de Tygers-gracht de
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alleraenzienelijkfte, in heerlijke hui-

zen en gebouwen, is. Zy is aen weder-
zijde djcht betimmert, en, gelijk meer
andere, mcrveelerhande boomcn be-

•plant, die hun groen gewai wijd en
breet uitbreiden, en den wandelaer
zommigcr wegen, met hun luftige,

dichteen Icrnmernjkf fchaduwc,daer
geen zon kan dooi fchijncn , \ erlufti-

gcn. D'oeverismet gehouwe fteenen

ten water uirigttrokkcn , die mecllen-

deel anderhalve vcjet breet zijn. Zy
is op vier placrfen met vier overwelf-

de fteene bogen , van twalef voeten

breet, ovcrilagen. Op het eind js een
houte brug

:
gelijk acnftonts zal gezeit

worden.

Nu zullen wy van deftadsbinnen-

grachr,achterdchuis-timmerwcrf,al-

waerook de gcfchutgietcry ftaet, be-

ginnen.

Deze gracht hecff drie bruggen.

Daer aen volght de Kaymans-
gracht, met vier bruggen.

De derde is de '1 ygers gracht , daer
vijfbruggen van koraclftecn overleg-
gen : uitgenomen d'eene voomoemr,
die na 't Zuide leit , en van hout is.

D'eeifte dwers-gracht is de ftads

binnen burghwal , met cenc brugH,
Daerna volght de Groene gracht, zon-
der overgang of brugh.

De derde wort de Leeuwinnc- gracht
genoemt, en loopt cnder zes bruggen
door,van de Middelpunt af,regelrecht

na de Rotterdam fc poorte toe.

Ten leden volgt de Binnen gracht,

ttiet eene brugh o verflagen.

Deze zijn alle de binnen-grachten
en burghwallen van de Ooftz)de def

ftad.

Nu volgen de grachten van dè
Weftzyde.

D'eerfte is deJonkers- gracht, met
drie bruggen.

De tweede wortdeRinoftersgrachc
genocmt,en hecfc ookdrie bruggen.

De derde is de ftads- binnengrachtj

daer drie bruggen overleggen.

D'eerfte dwarsgracht nci'tNoorde,
isde ftads binnen-gr;k:ht.

De tweede ftoot tegen de timmer-
werfaen, en wort de Javaenfe gracht
genoemt.

De derde heet de Sineeic graclu, die

cene brugh heeft.

Op mijne aenkcmftc te Batavia

heb
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hebik eenige macnden op deze gracht |

De vergaderkamer ,al\vaerde ker-

xrewoont ten lunzc van een biuger, kcnract t'zamen komt, is met dezelve

MartcnKlaefzogebynacmtd'Yrsman, netheic en pracht van bouwftofte ge^

•\l\vacr ik dez-cgrac'at afrekende, vol maekt.

crcns de nevensgacnde afbeelding, tot ;

Dit gebouw is van binnen zeer ruim

aen de muur van het karteel toe. i

e" li'chtigh, en met vijf kopere kroo-

Devierde dwers-gracht begint van ncn versiert, die uit Hollantgebraght,

de PunVricslant, en loopt regelrecht en aldaer opgehangen zijn.

onder drie bruggen door, nadeiNieu- 1

Ind'anderewijk der ftad wierd,bjr

wc Brugh en Vifchmarkt toe.
' m>jn acn\vczen,eene nieuwe kerkege-

Dacrna volght de {tads-binnen- bouwt, daerdaghelix dapper aen ge

gracht, niiitecne brugh

D-ze zijp. alle de gnchten en burg-

wallen van de gantlche fcad: daer in

alles zes en vijfugh brno;gcn ovcrgc-

flagtn zijn, die mtcftendeelmctko-

racUieen en bequame boogen opge-

mttfclt zijn : bfhalre die over de bui-

arbeit wiert. Het metfel werk was toen

mccft vültoit , en van gebakken ftcen

cierlijkopgehaclt.

Op het kafteel is ook eenachtkan-

tigkerkjcjdatdesjacrszcftienhonderc

vieren veertigh begon geftight te wor-

den. Het is van binnenzeer lichten

ten- ^vachten ccleir,en met valbruggen \

hel der, en met een plat dak overdekt.

en hoge (ta.kafcls,vcrfteiktentoege

takekzijn.

Gemeene Gebouwen der ftad.

KRUIS-KERK.

ONder de gemeene gebouwen der

fc^d is de KiUiskcrk zeer naem-

hafrighen aenzienchik , diedesjaers

zcfrien hondcrt en veerrigh van wit*

tC" koratl-freenopgemctfelten bouw-

kunft'gh geftight is,

In het midden vanhetdakftaeteen

toorentje, dat zeer acrdigh met boogh-
j

ftijlcn en yzerwerk, onder den wecr-

haen, verheven en overtogen is.

Her heeft flcchrs ecne klok , die

nietgcluit wort, dan als men preeken

zal.

De hoek- en bovenfte fteenen, op de

fpitfen van de gevels, zijn alle met

heerlijke en prachtige ^ieraedjen uit-

gchou\\'en , en boven op de punt met

cherubijnen geftuflfeert.

Maer detijt>dic het al met zijne fla-

le handen verbrijzelt, heeft dit ge-

bouw, in korfe jaren, niet weinighvan

zijnen uitwendigen luirter ontbloot,

door de lucht, die yzer enltael ver-

te* rt, en hier in deze ge wellen veel

hongeriger toehapt , als in de landen

van Europa.

De preekfloel en zitplaetfen der

overheden en bevelhebbers, zijn alle

zeer net gemaekt , en meryzer en eb-

benhoute ftukken treffelijk uirgcttre-

ken.

dat op twee boute zuilen ruft. De vloer

is met witte en blaeuwe geflepe ftee-

nen, ^lerhjk en kunrtigh toegelcidc.

Dcbovcnfteluchtgaten zijn met fcho-

negebrandc glazen, en beneden met
gefpouwe rottings, na de wijze van

Indien , versiert en geeftigh uitgcftre-

ken. Het gelloclrc, en wat'cr meer ge-

zien worf,is van Kijaaten,en ander ko
{lelijk hout, onverbeterlijk gemaekt.

RAETHUIS.

HEt raethuisftaetbynain het mid-

den en hertje van de ftad , op een

groot en effen plein. Het wierdt op
het jaer zeftien hondert en twee en

vijftigh van gehouwen en gebakken

(Iten gebouwt , heeft twee verdiepin-

gen , en gaet met een wendeltrap na

boven, ü'ingang is rechtm het mid-

den,cn, na deKorintifcheorde, bouw-
ku:iftighopgehaelt,en bo\en meteen

fceene wandelry verzien en gekioont

:

dacr men uit d'opperzael kan intredcni

en nabuiten zien.

Als'er hals recht gedacn wordt, daa

recht men voor het raethuis een fcha-

votop.
De vcnfters van dit huis zijn alle , na

de mate van het werk , zeer hoogh en

hecrlijk,en met glazen en yzeretralicn,

verlichten tocgefcelt.

Aldaer hebben de Hecren Raden
van den gercciite hunne zitplaetfen en

vertrekken: dcsgdijx de Heeren Sche-

I

pencn,\Veesmeefters en bevelhebbers

van
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gabt müV*
f^mg

^

van geringe zaken: beneffens de Hcc-
ren vanden burgerlijken krijghsraet.

Debinncnplaet(e is acn wederzyde

meteen hoogen fteenenmuur, opeen
breede voet, met dubbelde zuilen,

bouwkunftigh befloten : alwaer de ge-

weldige hoofrman, met andere die-

naers vanden gerechte, hunne woo-
ningen hebben. Daerneffens is de

boeien en bekommer kamers.

Aen den Weltkant van den ingang

woont de ftokwa^hter met zijn volk.

Dit werk wierdt by mijn tijt alles

Vernieuwt, met een heerlijk aenzien,

na het groot buiten-plein. Het ftrekt

zich van de Tygers- gracht tot aen de

Hecren-ftraet.

GASTHUIS.
rj Et gafthuis ftaet op den kant van
*- ' degrooteriviere,diedoordeltad

(Iroomc , tuflchen de N ieuwe poot-

te, en tuflchen de poorte Dieft Daer

in worden alle 2.ieken en kranken ,die

anders geen middel hebben,ora van te

leven, ingebraght: zoo dat'er bywijle
meer als twee ofdrie hondert te ver^
zorgen zijn, die alle met bequamc
ruitplaetfen en vertrekken gerijft kun-
nen worden.

Ook zijn'er huizen en gebouwen
voor d'opzienders , en hun gevoigh
en dienaers , die' alle zeer zindelijk ge-
huisveft zijn. Aldaer woont de ge-
neesmeefter , apteker, Wondtheeler,
ziekentroofter , boekhouder , fchat-

meefter,en oppafler met zijne flaven,

die het huis helder en fchoon houden,
en den zieken handtreiking doen en
verbedden.

Alle deze luiden Worden van de ge-
meene Maetfchppye onderhouden en
rijkelijk beloont.

Behalve deze zijn'er noch drie

voorname Heeren van dezelve Maet-
fchappye geftelt, die op alles toezight

hebben, en ieder; weke de fchouwei
doen, en onderzoeken wat'er omgaet:
inzonderheit of'er ook zieken bevon*
den worden , die wederom dicnft

kunnen doen.

Binnen het beftek van den muur is

Cc een
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een p'ein, met boomen beplant, tot

vcrkilting en verquikking : alwaer

men lu de nviere kan uirgaen, en

langs ecne hou te fteiger in liet water

klimmen , om 7,ich re \ erverfchen.

De krankbezoekcr doet'er des

morgens en des avonts hetgebedt, het hallen offlachthuizen, dieop palen en

welk met hetluiden van ecne klok, die houte ftuttengcveft, en met kiatcn

in eenc dak-tooren hangt , aengevan-
,

planken befchoten zijn, onder een

gen, en met een geeftclijken lofzang verheven pannendak. Alle vuilighe-

Vleesch-hallen*

T'\lcht op de kant van de rivier,

^-^ over 't water , (laen twee vleefch-

geeindighf wort den, die het flaghtender beeften ge-

De preeke wort alleenlijk des zon- i menclijk met zich flcpen , kunnen be.

d ighs gedacn , door ecnen voorlezer

:

waer in een iegelijk gehouden is te ver-

fchijncn ,'ten zy doorzwakheit belet,

pm uit den bedde tegaen.

SPINHUIS.

"TX Acr is ook, tot temming van het
•*~^ lichtvecrdigh, ondeugend en on-

tuchrigh vrouw volk, een fpinhuis of

tuchthuis opgereght.

Het hecfr nergens geen uitzicht, als

ra den Ooftkant van de burghwal

:

alwaer cenigh yzer traliewerk in de

deure gemaekt ts, dat van binnen met

een houten venfter, (dat niemant als

quarnelijk indenvier gefmeten wor-

den.

Alle weeke wort'er, tot gerijfder in-

woonders,tweemacl geflagt. Deflagh-

ters hebben ieder daer byzondcre ban-

ken,om het vleefch uit te veilen , voor
zoodanige wacrde , als daer d'overheic

het op gtftelt heeft : hoewel de mee-
den het zelve na hungoetdunken en

welgevallen verkoopen,zoo dieralflè

kunnen

Het runtvleefch gold by mijnen

tijt vierfhiivers het pont : desgelijx het

verkenvleefch : maer het fchapen-

vieefch is'er dierder : uit oorzake rijke

luiden daer zoo veel voor betalen.

Al het vee, dat er geflaght wordt.

d'opziendcr ontgrendelen kan) bebol- ' moet door den pachter gewaerdeert of

werkt is. Aldaer wordt d'onkuisheit
!

getaxeert worden: waer van de flagh-

geboeit en opgefloten , en geftadigh' ter, zonder eenige tcgcnfprake, de

acnhet werk gehouden,om hare licht- "ende penning betalen moet. Maer

vaerdigheit te betreuren, en een leven ingevalle de waerdye te hoogh geno-

te leiden, dat eerlijken luiden gene

hinder nochergerniiTè toebrengt.
i

Overdenomflaghvandit huis zijn,

uitdewetvergadermgder fchepenen,
|

twee Heeren geftelt, die 't zelve in or-

!

de houden , neffens een vrouwsper-

foon , om het huis te bewaren, en het i

volk opeen taxt te zetten , die zy alle

daeghs moeten afdoen , of hebben de
[

geellèlzweep te verwachten, Maer

zware mifdaden, die de tuchtelingen
|

men was, na het oordeel van allede

flaghters, zoo moet de pachter hec

zclfftc voor den eigenften prijs behou-

den.

(^emaekte Kaleeren^tn Stoffe--

\ En den "Weftkant van het groot
^ pleyn , na d'eene zyde , tegen het

komen te begaen, worden aen denraet raethuis , ftaet een huis ofbeurs, daer

van den gerechte opgedragen.

Alle Zondaghs wort'er voor dit

licht veerdigh vrouwvolk, om haer de wact, beneffens vcelerleie krameryen,

vreze Godes in te fcherpen , eenc pre- en winkelwaren, door de Sinefen ver-

in allerhande ftoffenen gemaekte klec-

ren , gefchildert en ongefchildert ly-

ke gelezen, in tegenwoordigheit van

de voornoemde Heeren , die een iege-

lijk, op zware ftratfe, moet gehoor

verkenen.

kocht worden.

De Sinefen hebben aldaer hunne
byzondere winkels, daer voor zy alle

maenden drie rijxdaelders aen den
pachter betalen moeten, die gehouden

is van den ontfang reken fchap te doen,

en hec huis fchoon en klaer te houden.

Dit
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Üit huis of deze beiirs is van hout

opgebouwt , enmetkijaredeclenbe-

fchoten, die na boven toe aen het dak

getralijt zijn, om lucht te fcheppen.

Het liceftvan binnen vijf doorgan-

gen, die aen wederzijde in onderfchei-

delijke winkels verdeelt z-ijn: en van

buicen vijfingangen ,die nacht en dag

openftacn: dewijl de kooplulden des

avonts hunne waren opkramen, en des

morgens die weer voordoen en ten

toon ftellen , voor een iegelijk, die luf-

tighiswatte koopen: daerde Sinefen

eenenicgelijlc,merongemeenenyver,

toe aenlokken :'t geen hen niet fchcelc

of het met bedrogh of oprechtigheic

toegaet : indien'er flechts voordeel aen

vaft is. Dies men daer voorzichtigh

moet te werk gaen : of men wort be-

Men kan aldacr anders zijn gerijf

beter bekomen , als elders, daer dat

volk iijne grootc winkels heeft, en gc-

vveldigh op zijne achtbaerheit fchijnt

teftacn. Inzonderheit wanneer herie-

mant aentrefc, dien zijn baetzuchti-

gen aert vreenvt en onbckent is.

Stadf T^erdeH.Jiaf.

A End'Ooftzydevanhet fl-adhuisis

^^ een aenzienehjk gebouw opgc-

recht , en gcfchikt tot een ftal voor de
paerden. Het is gantfchjVan onderen
tot aen den top , van gebakken fteen

opgemetfelc, en 9ierlijkuitgeftrekenj

onder een hoogh pannendak.
Het is van binnen met rekken, krib-

ben en draeiboomen, zeer wel verzien,

en dootgaens met grove hartfteenen

beleir,die met goten en verheven ftal-

lingen zoodanigh gemaekt zijn, dat

men de mift van de paerden met ge-

makkan weghnemen ,en verfpoelen.

De ry-plaetfe is heel iuchtigh en
breet : desgclijx de deuren : alwaer

men aen beide zijden inenuitrijr.

D'eene deur ftaet na het Zuidc,

d icht op den kant van de ftads binnen-

gracht: waerdoorde paerden te wa«

ter worden geleiten gewalTchen.

Behalve de koets en wagen-pacr-

den,ftaen aldaer gcmenelijk meer als

Cc X hon-
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hondcrt fluks op ftal , die daghelix

door berijders worden afgeright.

De befte pierden komen uit Per-

fienen Arabien , en koftcn de Maec-

fchappye aldacr veelgelrs: zoo dat

d'onzenmenighmael voor ieder paert

zoo. rijxdaelders en meer , moeten

geven, die noch nergens na van de

befte ftal is : want de befte paerden

willen de Perfiancn om geen geit af-

ftaen.

Het is acnmerkenswaerdigh, hoe

zindelijk de Perilancn dezelve op-

queekcn, cn,zonderfl.igen, na hun

hant wennen. Dierhal ve laten zy zich

van onze ftalmeefters , die in 't gemeen

met fcherpe fpooren en flaghriemen

gewapent zijn, zeer langzaemen tracg

temmen , en roomkeerigh maken , eer

zy al doen wat een ruftigh en afgcrccht

ros toekomt, om zijnen berijder in

geen gevaervan het leven te brengen.

Van Japara, en andere plaetfen, op
het eibntJava gelegen , worden ook

vele paerden op Batavia gebraght:

mier moeten in alle deelen voor de

Fcrlïaciirche paerden wijken.

Zoramigelaten hen wel en gemak-
kelijk handden, en doen hun dingen
treffelijk , wanneerze flechts van den
beginne af, door een goeden pikeur,

worden afgeright. Maer hetmeeften-
deel is de bek al gebroken , eer zy op
Batavia komen.

D'inboorlingen berijden die alle

met cenwatertoom,waeraen de kin-

ketten zoo hecht geklonken is , dac
men die niet verfchakeicn kan. Hier
door flaen hunne paerden de kop in

de lucht, wanneer men die met gene
lofle teugel wil laten loopen . Om hen
dit gebrek t'ontwennen, zoo gebruiken
onze berijders den fpringriem.daerdic

moedige dier door gctemt wort.

Het Sinees Siekcn- en Oude-

z^^anucii Huii,

C\^ de Rhinoftcr<;-gracht , aller-

^'^naclthet fpinhuis, ftaethct zie-

ken en oudc-manncn-huis der Sinc-

De plactfc is met een hooge fteenen

muur
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^iTATS MEESTERS EÏTJiONafENAKS WONINGEN

muur bedoten , en heeft bequame

vertrekken, en een hiflighvoorhof,om

de zieken te verquikken.

Debouwwierdtophetjaer zeftien

hondcrt zesenvecrtigh begonnen en

voltooit. Daer in worden alle zieken

en ouderlooze weezen, als ook d ie ge-

ne nootdnift hebben om van te leven,

ingebraghcenuit de gemeene midde-

len onderhouden. •

Die toneel-fpeelcn of vuurwerken

aenrechten,oftrouwen, ofhunne doe-

den begraven , moeten aen dit huisde

gerecht igheit , daer toe ftaende, beta-

len. Ook wort'er vanderijkeSinefenj

binnen hun leven , en by uitterfte wil,

veel bygebraght. Dies dit huis een

goet inkomen heeft.

D'opzicht is aen twee Neerlanders,

en aen twee Sinefen, bevolen, die, nef-

fenseenenSekretariSjordeop het geen

Hellen , dat moet gedaen en gelaten

worden.

Weeshuis.

P het eind vande Weft-kant van

de Rhinofters-gracht, ftaet hetO

Weeshui's : waer in alle ouderlooZe

kinderen, die hunne ouders in hunne
kinrsheit verlooren hebben, opgevoet
en groot gemaekt worden.

Het IS met een hoge fteene muur
omringt, en van binnen met bequame
vertrekken voorde bedienaersder we«
zen verzorght.

Dit huis heeft, mijns wetens, tot

noch toe gene inkomft ; maer heefc

zijn onderhoudt van den dagheUxen
giften godspenning.

Stads t^Meefters enK^oiiJle*

naers huis.

A End'Ooftzyde, ineene hoek van
^ ^ de ftad , is het begrijp of woon-
plaetfe van alle kunftenaers en handt-

werksluiden, die in dienft van de
Maetlchappye zijn : alshuistimmer-

luiden , molenmakers , mctfelaers,ge-

fchutgietcrs,fl:eenhouwcrs , beeltfnij-

ders , ftcenleggers , fchilders , fpiegel-

makers
, glasblazers, draeiers , metael-

branders > landtmeters , ingenieurs of
Cc 3 ver-
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vcrnuftclingen ,

goutproevers , kttcr-

fnijders, tinnegieters, waterwerkers,

kaertemakers

,

\ekenaers , enz. Alle

deze luiden hebben aldacr bequame

ruften arbeit-plaetfen : behalve die

der Maetfchappye lijf-eigen zijn: al-

waerdrie Duitfchcnhet gezagh over

hebben , om die acn het werkte hou-

den.

Daer is noch een wondtheeler en

fchoolmcefter ,dic des avoncs het ge-

bedt onder de timmerloots doer: al-

waer een ieder , op verbeurte van 1.6-

;

kerebocte,gehoudenisteverrchi)nen.

:

Alle deze luiden ftaen onder het

:

gezagh van den bouwmeefter dezer
j

ilad, die aldacr een zeer fchoone woo-

,

ning heeft, bcneffens eene fchrijf-

kamervoor twee klerken.
|

Alle die, om hunne bedreve mis-

daden, vervvezen zijn, om ecnige

maenden ofjaren in de ketting te gaen,

werden aldaer geklonken , en door ee-

ncn fterkcn krijghswaght bewaert ,en

tot zwaerder werk aengewent.

Deze plaerfe wordt des avonfs ten

negen uuren toegcQoten, endoor lijf-

eigene (laven van de Kompanjie be-

waert, tegen allen oploop en onract,

die onder zoo vele verfchcide men-

fchen lichtelijk zou kunnen veroor-

zaekt worden.

Aldaer had ik ook voor eenen tijt

mijne ruftplaetfc en kamer jalwaer ik

deze befchnjvingvan degantfche ftad

Batavia, en wat daer ontrent getekent

is, ontworpen heb.

toumrk^

^O A den zeekant , in het inkomen
A-^ van de groote riviere,aen de rech-

tehant, is cenebequame plaetfetot de

ftoffen en gercctfchappen van den op-

bouw der fchepcn en zeejighten ge-

fchiktjdiete Batavia, en voorname-

lijk aen het cilant Onruft , opgebouwt

en vertimmert worden.

Aldaer zietmen de pakhuizen voor

zeil en touwerk : als ook de fmits en

blokemakers winkels : en het huis van

den Uuruflmeefter. Dit is een zeer

hoogh en fterk huis , van gebakken

A E R D I G E

fteenen opgemetfelt, en met fraeie ka-

mers en plactfen verzien.

In het midden van de deur, na de

ftad, is een fchrijfvcrtrek , daer de boe-

ken gehouden worden : met een ge-

mak voor zee- en paskaert-makers.

Aen deze werf worden alleenlijk

kleine jaghten en roei- en vlotfchui-

tcn gebouwt , die men gebruikt om na

de ree te varen, als'er wat te laden ofte

loflen is. Maer de groote fdiepen

worden aen het eilant Onruft vertim-

mert, dat ontrent een myle van Bata-

via , na 't VVcfte, leit. Het is fterk be-

fchanft, en met ruime pakhuizen voor

grove waren , daer de Ichepen mee ge-

ballaft worden, verzorght.

D

Liinhaen.

E Lijnbaen leit tegen de timmer-

werfover,in de hoek der ftad : al-

waer de touwdraeiers op den binnenb-

barm een lange en luftige loopbane

hebben, onderhetgewayenlommet

van grote nooteboomen.

Hunne wooning ftaet'er tegen over,

op een klein eilant: alwaer de weverye
meeaenvaftis.

Daer bngs , weftwaerts op , ftaen

'sKompanjies pakhuizen , alwaer de

peper , kaneel ,nooten, nagelen , bloe-

men offoely,ontfangen en uitgegeven

worden.

De bevelhebber heeft'er zijne by*

zondere wooning.

Hei ^js-pahlouls.

T^Aer ontrent, aen het bolwerk
^-^ Amfterdam,ftaet het njs-pakl^uis,

dat mee van geen klein begrip is : al-

waer men door een deur na buiten kan

komen , en de vraghtfchepen waerne-
' raenenontloflen.

j

Dit pakhuis wieft bymijn tijt vet-

I

timmert, en desjaerszeftienhonderc

en zeventiglio met een hoogen fteenen

muur , uit den grontopgchaelt.

I

Het vierkant is eene plaetfe, die aen

de binnen-werf ftoot, en met een ftce-

ne muur befloten is : alwaer d'alge-

meeue
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méene ontfanger zijne wooninge en
j

De vifchkoopers of mijnders zijn

rekenkamers heeft: alsook de boom- alb Sinefen, die hunne byzonderc
wachrers,pcnningmeefters,en wont- ' banken hebben , daerzy allemaenden
hecler, die's Kompanj esdienaers ,al-

j

twee njxdaelders voor moeten beta«

daer \voonach(igh,gaflaet enverbmt. ;
len ,eer zy hunne gemijnde vifchmo-

! gen uitveilen en verkoopen.

Het Traeumn-huis, !

,
D'afflager betaclt terftont na de ver-

I Kooping , den koop van d afgeflagc

r L • n 1- , , vifch, en geniet .voor het verfchot der
ErpraeuwenhiMsftaecdichraende n^„„n„°„. ^^^^ ig^er reael tweeIri ;r-— "— • -""wv. ^..„^v. penningen,

*^ rivier,enisaizoogenoemc,de\vijl
ftuiyerg

vele praeuwen of kleine vacrtu.gen al ^jj;^^ ^^^ ^^,,
• ^^ ^j. --^

daer op den wal gehaelt.en vertimmert bekomen, en te merkt gaen, na hem de
worden : want trao betekent m de - - ^

Maleytfche tale een klein vaertuigh

of roeifchuirje.

Aldaer woonen verfcheide fcheeps-

timmerluiden,en werkmeellers , met
zommige bootsgezellen, die zichal-

tijtgereet en veerdigh moeten houden,

om op de kleine vatrtuigen te roeien,

of elders te varen , daer het hen door

den onderhoofrman aenbevolen vi^ort;

onder wiens gezagh ditgantfchgezel-

fchap befcheidcn is.

Acn de Weft kant van de kleine

beurs gefpekt is, en zee ofrivier-vifch»

of modder of fchelp- vifch koopcnj
zoo veel ofweinigh als hy begeert.

Deze neering duurt aldaer van des

morgens ren tien uuren, totdesach-
termiddaghs ten vier uuren. Dan ver-

trekken de vifchkoopers, achter de
vlecfchhal, op den kant van het water,

alvvaer een ongeloofelijke menightc
vifch aengebraght,en metter haeft ver-

kocht wort.

Aen her Zui,d-eind heeft d'afflager

rn ,, ,
ecnbequamewooning, daeruithvaU

werf ftaet een klcme woon.ng: a waer
^^^ ^^^ ^^^ ^^^,^^ ^^

^

de gezaghhebber mee zijn volk ge- °

T^js of I\porejimerJ^,

T^E rijs-ofkoorenmerkt (loot aldaef
^'"^ tegen het Noorden dwers tegen
aen, en is na die zelve fchikking, als de
vifchmerktjgebouwt: behalvedac'er

gene toonbakken zijn.

Men ziet'er veelerlei flagh van gra-

huisveftis.

Tot dus verre hebben wy de voor-

naemfte algemeene huizen of gebou

wen , en timmerwerven der ftad , met

al hunaenfchouwelijk omtrek, en wat

ons eerlt voorquam,en het oogh be-

haeghde, gezien , en zoo nauw na het

leven waergenomen, getekent, en met

behulp van de pen vertoont , als ons

eenighzins nadegelegentheir van tijt ncn,die, totgenjfder inwoonders,

en placcle doenlijk was Nu zullen wy
vervolgens de viergroote merktplaet-

fen ten toone (lellen, en met de vifch-

merkt, als devoornaemfte en nering-

rijkfl:e van allen, beginnen.

f^ifchmerkt.

T^E vifchmcrkt leit op den Weft-
'-^ kant van de groote riviere , en

ftaet op houte ftutren, enismet hoogh
fpoorwerk en pannen overdekt.

Tegen het midden is een huisje over

met kleine mate (Gantingdaer ter (te-

de genoemr) worden uitgemeten , en
voor zoodanige waerde verkoght, ais

de merktgang meebrengt.

Deze mate houdt gemeenelijk der-

tien of veertien ponden rijs , en kan
gemenelijk voor zes ftuivers gekocht
worden.

D'ykmeefter heeft eene byzonderc
wooning aen het eind , en verzorghc

den openbaren yk, dietweemael des

jaers op het ftadhuis , in Lou- en Zo-
mermacnt, ten overftaen van twee

het water voor den afOager gebouwt : fchepenen
,
gedaen wordt

: alwaer een

daer allevi(rchers moeten aenleggen, iegelijk, die maten en gewighten ge-

wanneer zy uit zee komen : alwaer de bruikt, gehouden is te verfchijnen, om
vangft datclijk, by openbaren afflagh, die te laten yken , mits betalende van

aen den mecftbiedenden wordt opge- i

ieder yk zes ftuivers.

dragen. I
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Hoendermerh^.

/^Ntrentde Nieuwebrughjalwaer
^-^ men langs de riviere ,nade kruis-

kerke gaet , is de Hoendermerkt , daer

de hoendermelkers hun vleugel-vee,

mcc heele bennen vol, ter merkt bren-

gen. Men koopt'er bywijle een ge-

meen hoen voor drie duivers. Maer
de welgevoetfte en zwaerfte zijn dier-

der.

Dimeefte hoenderverkooperszijn

allo zwarten, die men C^iardijkers en

Toepaffen noemt.

Langs deze merkt flaen verfcheide

hutjes, van bamboefengemaekt, daer

in allerhande gedrooghdevifch,uyen,

look, eyeren,potten en pannen te koop
zijn.

Groenmer!^.

DE groenmcrkt begint aen de nieu-

we brugh, en ftrekdangs de ri-

vier, 'tot aen den brugh by de Middel-
punt. Aldaer vindt men allerhande

flagh van boom- en acrdvruchten , die

deSinefenen zwarten aen den merkt
te koop brengen , en betalen den hon-
derften penning voor paght of tol.

Het krielt'er van vier uuren des na-

middaghSjtot des avonts toe,van men-
fchen : zoo dat men qualijk door dea
drang kan heen dringen.

Latijnfe en ^rie\fe Schook.

r^ P de Tygers-gracht is de fchoole,

^^daer de Latijnfe en Griekfc talc

geleert wort. Zy komt na achteren op
de Kaymans-gracht uit, meteen hoge
fteenc pootte aen de ftrate. Zy heefc

van binnen een fchoone plaetfc,alwaer

zich de geeft der leerlingen verluftigcn

kan , en is van binnen , na den aert ea
wijze der fcholen, in tamelijke ge-

ftaltc.

De rektor ofopper-fchooivooght

hceft'creen fracie woon ing.

Behalve deze hooge fchoole zijn'cr

noch
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inoch verfcheide andere hocge fchoo-

len, daer de jongheir in de.duitlche

letcerkund, goede zeden en gods-

dienft onderwezen en gelcert wordt

:

daer toe zommige inboorlingen , in-

zonderheic de ToepafTen, zoo toenij-

gen , dat zy voor gene andere volken

behoeven te wijken.

De noodige boeken worden nier al-

leen uithetvadcvlant overgezonden:

maer men heeft'er op het jacr zeflien

hondert zeven en zeftigh ook eene

drukkerye beginnen roe te ftcl!en:daer

alreetseenjge boekjes met goet geluk

zijn uirgekomen.

Het eerftctijtboek wiert te Batavia,

des jaersxeftien höndert negen en vijf-

ngh'j door KornelisPijl uitgegeven.

K^ajleel, Slot, ofBurght,

'j U Et kaftccl , floc of burght , leit in

*- -* een vierkante vorm , vlak regen

de ftad aen , en ziet, met twee geflote

punten, de Diamant en Robijn, over

alle haer vellen heen : d'eene langs

de Tygers-gracht, en d'andere, langs

een rechte lijn , door de Hcere-ftraer,

op het middel-punt van de Nicuwe-
poort.

Aen de Wcftkant loopt de riviere

dicht langs de muur, die met een barm
van de groote gracht is afgefncden.

Deze 2.ijde wordt met de Weftzyde
van de ftad, die aldaer vlak en open
leit, bellotcn.

De twee andere bolwerken , de
Peerlen Safyr, leggen na de zee toe.

Buiten den Weftkanc is het al cften

en laegh lanr, hof, tuinen en hoffteden,

die meeftendeel met fruitdragende

boomen dicht beplant zijn.

De bolwerken en gordijnen des ka-

fteels , zijn alle met witten koraelfteen

uitdengrontopgehaelt,enmetbequa-

me wooningen en fterke krijghs wagli-

tenverzorght.

Het heeft zeer wijde en op zommi-
ge plaetfcn zeer diepe grachten , die

hec waflend water noch wijder maekt.

De barmte is des jaers zeftien hon-

dert negtnen zefligh,na de Weftzy-
de , met een hooge hegge van witte

hagendoorn, zeer ^ierelijk bcheint:

waer van d'eerftc vinding met recht

den Heer predikant Heermannus Bus-

hofmagh toe gefchreven worden.
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I

Behalve de ^i'eraet , die deze
.düorn-heege dit fterke floten buiten-

fchanflên toebrengt , zoo geeft zy ook
groot voordeel aen de verten : daeï?

men zich, by voorval van vyantlijke

feyten, dapper van zal konnen dienen:

inzonderheit daer men niet voor Aen
borft heeft, als aerde, die na weinigh

weinigh maenden tijts, genen ftorm

zal konnen uitftaen. Zoo krachtigli

en onweerftandelijk werkt de lucht iii

d'opgeworpe walk nrwanneer de zon,

het groote daghlicht, met zijne gou-

de ftralen, acndcZuytzijde van den
cvenacr begint op te dagen en na den
hoofrhften trao re klimmen.

Jn dit kafteel woont de gouver-

neur, of opper- ftedevooght en Jandr-

befticrdcr vanNcderlantfch Indien»

benefièns alle de Raden van Indien,

die te Batavia zijn befcheiden : als

ook de koopluidcn van den ontfang

en uitgift der koopmanfchappcn , en
rekenkamers , daer de boeken van ver-

diende maenrgelden gehouden wor-

den. D'algemeene boekhouder, en

Sekretdris van den Hoogcn Raet,de
hooftman van de wapenkamer, de

geneesmeefter : de wondthccler en
ondcrhooftraan des krijghsvolks , en
alle dehulpgenooten, alstoczulken

omflagh vereifcht worden, zijn alle

aldaer in weigebouwde wooningen en
werkplaetfen gehuisveft. Waer onder

het huis van den opper-ftcdevooghc

boven alle uitmunt, in aenzien eiï

praght van heerlijke kamers en \'er-

trekkcn.

Het is' van gebakken ftcen , met
twee verdiepingen, opgehaeic , en
zoo hoogh gefpoort , datmen het pan-

nendak zeer verre in zee, over alle hui-

zen en bolwerken heen, kan zien, en

aen een daktoren kennen , die rechc

in het midden fl:aer,en zeer bouwkun-
ftigh verheven is.

Het yzerwerk, op, den top van de
kap, vertoont een fchip, dat door de
wintvvortomgedrevcn, als een weer-

haen: wacrin te.bcfpeurenis, dat de

werkmeefler zijn uitterfte vermogen

daer aen te koftgeleit heeft.

D'ingang des huis is recht in 't mid-

den, met een brede ftcne trap; alwaer

men aen wederzijde kan optreden , ert

na binnen gaén.

Aldaer vergadert de Hoogc Raet
Dd ia
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ineen byzonder vemek, en befchikr

de zaken van ftaet.

DaerneiFcns is de Sekretarye en re-

ken-kamer.

Daer is ook een grootc voorzael,

die met blinkend \vapen-tuigh,bloet-

vlaggen en ftandaerden pronkt, die de

Hollanders hunnen vyanden , in ver-

fclieide veldt- en zee-flagen, hebben

ontweldight, eu aldaer, toteenlang-

duurige gedachtenis en zegen-prael

van hunne overwinningen, opgehan-

gen.

Aldaer wordt allen avonts het ge-

meen gebedrgedaen : als ook aen een

ieder gehoor verleent , die wat te ver-

zoeken heeft.

Men hecfc'cr ook eene ruime wan-

delry en lullige binnen-plaerfe, die,

doord'aengename fchaduwe van een

hoogen tamarindtn-boom, noch lulli-

ger gcmaekt wort.

Van daer raet men, door een enge

poortc, van de gordijn over de barm-

re, met een fmallebrugh,opeen fpeel-

huis , dat boven het water is gebouwt

:

vanwaermen de gantfchewcrf, met

eengroot gedeelte van 't vierkant, en

het inkomen der riviere, tot de ree toe,

kanacnfchouwcn.

Aen het Ooft-eind van dit huis,

gaetmcn door een ftaketfel, dat aen de

reken-kamer ftaet , daer de verdiende

maentgciden ingefchreven worden

:

gelijk reeds te vore gezeit is.

Dit gebouw is aen d'eene zyde

gantfch heerlijk vernieuwt, en met een

ftecne muur opgemetfelt. Het heeft

een platdak, en van binnenbequame

fchnjf- vertrekken , en ruft en wandcl-

plaetfen. De vloer is met graeuwe

hertfteenen zeer net en effen bdeit.

De mcefte boekhouders en fchrij-

vers houden aldaer een algemeene ta.

fel, die de fchatmeerter, vooreen ie-

ders koftgclt, moet verzorgen, en ma-

ken dat'cr alles vol opis.

De wooningen van de Heercn Ra-

den ftaen alle zeer pragluigh en kofte-

Iijkacn deZuitzydedes kafteels, en

zijn in twee blokken , door de landt-

poorte, verdeilt, die aen wederzyde

twee fterke krijghswaghtcn heeft.

De wapenkamer is mede op dezel-

ve wijze bouwkunftigh , als de reken-

kamer , geftight. Zy ftrekt haer langs

degordijn na het Oofte , met eene ver-
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dieping, daer de zwaertvegers, buHc*
makers, en andere kunllenaers, onder
werken. Aldaer heefteen ieder zijne

byzondere bank , fchroef en gerect-

fchap.

De hooftraan van de zcekamer heeft

zijne wqpninge recht daer tegen over,

indeNoortzydevan hetbinnenblok:

ahvaer de koopluiden, geneesmcefter,

wontheeler en apteker, medegchuis-
vcftzijn.

De pakhuizen, da.er vlcefch, fpek,

wijn , Bronswijkfe mom , HoUantfchö
boter, olye, a-z-ijn, en andere levensbe-

hoeften, in bewaert worden, hebben
aldaer alle bequame phetfen. Ook
zijn'er kelders, daer in het buflckruit

en de vuurwerken in opgefloten Wor-
den

Het kaftcel of burght heeft twee
voornametoegangen,en vier poorten.

D'eerfte en aenzienelijkfte wordt de
lantdeure genoemt, en is desjacrs zes-
tien hondert zes en dertigh gebouwt.
AJdaer leidt een fteenebrughoverde
gracht, op veertien bogen,die metgc-
iiouwe fteenen uit den grondt van het

water zijn opgetoogen. Zy is Z£s en
twintigh roeden lang , en tien voeten

breet , en met klinkers beftraet. Zy
heeft aen wederzyde een ftecjien

fchutfel , en is in de midden met een
van twee fteene ftaketfels afgefneden.

De water-deur ziet na het Noor-
den , en verftrekt de bezetting , zoo
wel voor eene fterke krijghswaght, als

den opzienders van de pakhuizen aen
wederzyden , langs de gordijn , voor
een fchrijf- kamer. Zy wiert des jners

zeftien hondert en dertigh gebouwt,
naer uitwijzing van het opgehouwen
jaergetal.

De kleine deuren ftaen in de gor-

dijnen , tegen het Oofte en Wefte , en

hebben geen gebruik , als by geval,

dat'er aen de kanten iets te lollen ofte

laden is : als grof gefchut en kogels,

moortkriflcn en ruftkarren, die aldaer

op den barm van d'Ooftzyde , in goe-

de fchikking worden opgeicght.

De vlakke grondt, langs de halve

gordijn , na de ftad toe , beneden de
punt de Robijn , verftrekt den krijgs-

knechten eene drilplactfe. Aldaet*

worden de nieuwelingen, die niet gc-

fchikt met hun geweer weten om te

gaen, alle morgen in dewapenkunft,

door

O
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dooreencn drilmecfter, diedaer zijn

byzondcr werk van maekt , en anders

gene bcftelling heeft: , onderwezen.

Sedert eenigc jaren herwaerts is'er

ook een houtc trek-brugh gemaekt,

over de gracht , ontrent het bolwerk

de Safyr : xoo datraen daer langs de

gantfcheftadomenom kangaen, tot

aen den boom : alwaer men met een

vlotfchuit moet overvaren.

Het voornemen was , by mijnen tijt,

om op de punt de Robijn een andere

kloktooren te zetten : waer van al-

reets verfcheide fchetfen op het papier

gebraght waren : als ook hoedanigh

dè poorten Rotterdam en Uitrecht

zouden vernieuwt , en na de bouw-

kunft opgemackt worden: beneffens

het uitleggen van de ftad na 't Oofte

en na 'tN oorde , tot aen de boght van

degrooteriviere,zoodanigh , dat het

kafteelaende Noordkant, recht tegen

over het middelpunt zou leggen.

Dus verre van de ftad Batavia en

hare voornaemfte gemeenc gebou-

wen van binnen. Nu zullen wy dezel-

ve van buiten gaen bezichtigen.

De reden is lichtelijk te vatten,

waerom d'overheeren dezer ftad hare

fterkte na 't Oofte , tot aen de rivierc

Ansjol , en na 't Wefte tot aen de ri-

viere Anke , langs den zeeboefem van
Batavia, uitgebreit, en te lande, na 'c

Zuide , met de vefting Noortwijk, en
met de vijf-hoek Rijswijk en Jakatra

befloren hebben. Waer door d'eiac-

naers der binnenlanden hunne akkers
en tuinen nu met gemak cn veiligh

kunnen bebouwen en bczaeicn, en al

het geen verzamclen,dat hen door Co-
des zegen en zwaren arbeit is toege-
Dtaght.

Men heeft buiten de ftad vele fcho-

ne dreven en rivieren , rijs- en rietvel-

den, en tuinen, die alle met verfcheide

vruchtboomen beplant, enzommige
met heerlijke huizen en lufthovcn

verciert zijn.

Men ziet'er allenthalven vele fteen-

en pannebakkeryen, en een goet getal

zuikermolcnsjdiedeneigenaersgroo-

te voordeden , en de ftad geen klein

gerijf, toebrengen.

Om nüeenen iegelijk tot den lant-

Dd j bouvy
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bouw des té meer acn te lokken , loo

heeft de Hooge Regcering dezer ftad,

de groote riviere boven Noortwijk,

des jacrs zeftien hondert negen en vijf-

tig, doen opftoppen.en met twee bree-

de en diepe gcachtcn,d'eene na Rijs-

wijk,en d'anderc na de fchans Jakatra,

laten verleggen. Waerdoor alle de

binnenlanden.na den aert van de zaey-

tijt , kunnen bedijkt en overwatcrt

wurdcn.

Na het Weften wicrdteen van deze

fpruiten m eene gracht geleidt, die re-

gelrecht op het midden van de ftadt

acnloopt, en ontrent de tweede brugh

van de Nieuwe Poort, dooreen hoo-

gcndam en hecht fchutwcrkj opge-

houden wort.

Aldaer ftacn zeven molens-.waer van

d*eene een koren-molen is : d'andcre

zijn kruit-molens, meteen zaegh - en

papiermolen : die alle door kraght des

waters , dat voor dezen dijk opge-

fluwtwiertjOmgaenjCndeMaetfchap-

pye groot voordeel toebrengen.

Demolenaers en opzienders heb-

ben aldaer alle hunne byzonderc woo-

ningen , eft plaetfèn, om hunne werk-

ftoffen te bereiden , en van de handc te

zetten.

In hetaenkomenuit de (lad , bene-

den dijks, Wort de zwavelgezuiveer

:

alwaer mede voor den zuiveraer en
zijn volk fraeie wooningen en werk-
huizen opgerechr zijn.

En ten cin^e de landtzaten hunne
waren met meerder gemak, en minder
koften in de ftad zouden brengen kon-

ncn, zoo wiert aldaer des jaers zeftien

hondert acht en vijftigh , een zware
ftecne fluis geleit , en met ftcrke fchut-

deuren verzorght : macr het water wel-

de met zoodanige menighte onder dea
grontdoor, dat dezelve gantfch red-

deloos en onbruikbaer geworden is.

Dieswegen is naderhanteen overtoom
gemaekt vooralle vaertuigen,dicdaer

aenkomen, en hunne waren na de ftad

brengen.

T7 Oor eenige jaren ontftont in de
* ftad Batavia eene krankheic, die

gCWfl-
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géweldigh voortwdede , en zoo af-

ichuwclijk en aenklevende was , dat

een iegelijk dezelve zocht te mijden,

als de peft Om dat nu zoodanige zie-

ken , en de genen , die met die quale

befmet waren, fich zouden kunnen af-

zonderen, zoo wicit buiten deftad,

en poorrc Dieft , bezijden den wcgh
van /fö/è<r, een huis gebouwt, enden
naemvan Lazarus-huis gegeven , daer

in alle degenen, die met zoodanige
ziekten befmet zijn, ingebraght,en

metlpijze, drank en geneesmiddelen
onderhouden, en na vermogen gene-
gen worden.

O ver dit huis hebben eenigeuitdc
oudfle enaenzienelijkfte vaderlanders

op:éicht en zorge.

Wafchbkh^rj.

En d'Ooftzyde van de Molen-
dijk , is des jaers zefticnhondert

negen en zeventigh een wafchblekery

tocgeftelt, en daer toe een huis opge-

rechtjom het linnen bequamelijk wit

te maken eti te bleken.

Het water, daer toe noodigh, wordt
door t'zamengebondcbamboefen ,uit

den molendijk in de kuipen , en elders
daer het dienftigh is, geleit.,

Alle deze gebouwen behooren de
Maetfchappyc eigen tce , die ik hier-

om na 't leven, doormy afgetekent,

vertoont heb.

Anders aiermen hier,als hier vorens
aengeroert is , eene groote menighte
van huizen , die de huurlingen der
Maetfchappy, en vrye burgers ge-
ftight hebhen: doch ik zal die over-
flaen, om het werk nictal te verre uic

te breiden.

Wy keeren dan weder na de buiten-
p,,,.^

veften enfchanOen, Die 1 ggen alle ia vèften,"

vlakke veldé,en zijn metaerde wallen

enwater-grachtenbefchanfl:, en hiec

een dikke hegge van wirre doornen
omheint: uitgezondert de Vijf-hoek
en K^nsjol^ die met fteene puuren
opgcmerfelt en verftcrkt zijn. D'an-
dere hebben ieder een vafte wacrburg
in het midden ftaen , met twee lagen

ftukken grofgefchur, die over de wal-

Dd 3 len
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ienhenezieiij en het velt wijd en zijd

bQvryen.

Alle deze gemelde krijghswachten,

bolwerken en fchanlTcn : als ook het

kalieelenftad Batavia, zijn doorgaens

van wapentuigh en leeftoght voor de

ïnwoonderscn bezettelingen,een ge-

ruime reex van maanden, ja van jaren,

Dveivloedclijk verzien.

Het grof gefchut wordt allerwege

zeer naeu waergcnomen en fix ge-

houden. Het ftaet alle op fterkc ruft-

karren en vlakke beddingen van kija-

te fchalen , en is meeft zeer zwaer

van metael toegeftelt.

D'Oppas is acn verfcheide bos-

fchieters, en het gezagh dacr over, aen

een hooftman toevertrou\vt,diemedc

over de vuurwerken geftelt is, en zijne

wooning op de punt de Diamant
houdt.

De bezetting wort altijt nadcmact
van de fterkte vaft geftelt , en zoo lang

onderhouden, als dcgelegentheithet

zelve toelaet. Zy beftaet gantfch of

meeft uit voetknechtcn.

De ruitcryc wort onder het gcvoigh

vanden gouverneur ofopperfcen fte»

dehoudcrgerekent: macr moet even-

wel hare tocht en wacht mede waer-

j

nemen ,en,by voorval van krijgh en
! oorlogh , den ftoutften weerftant, na
hetecrfteaentreflen, uitftaen.

De ruiterye heeft'er velecnbyzon-
dere voorrechten,om haer des te heer-

lijker te houden.

De voorrijder of ritmeefter worde
uit de dapperfcc bevelhebbers gekoo-
ren, dic in de krijghsoefFening te peer-

de afgerecht zijn.

De wapens der ruiterye beftaen ia

een breetzijdgeweer, meteen lange,

en twee korte hantbuflen. Zy moeten
alle zondaghs , in het blanke harnas,

wapenfchouw , en in goede fchikking

voor d'overheit verfchijnen.

Inmonders,

Tr\'inwoondërs der ftad Batavia zijn
-^ alle vrye luiden , of huurlingen

van de Maetfchappye, en beftaen in

verfcheide vdiken oflandaerdcn: waer

onder

y4
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onder boven al de Hollanders d'acn-

zienelijklle zijn , enüuijkdom en eer-

amptenuitaiunten.

Sinefm.

De Sinefen doen'cr mee grooten

handelen koopman(cliap, en brengen

deze ftad grooce nceringh, profijt en

gcrijftoe. Zy g.ien al Ic Indifche volken

in zee - en iantbouw verre te bo-

ven.

De groote viflcherye wort door hunne

neirlHgheit roeeft onderhouden : des-

gelijx alle rijs, riet, graen en wortel-

akkers, mocsenboomgaerden.

Zommigen winnen de koft met het

trecknct en tootebèl . Anderen loopen

metd'angelroe langs de revier en ftads-

grachten, en vangen katvilch, krab-

ben en garnelcn,mef de mant, zonder

garen. Eenigcn plukken of breken
* ^'''''"'"

ücfters van de'boomen: ofhalen * Mo^
fccn.

riskes, die zy met heelc bennen vol

langs de zee opfcheppen. De voor-

raemfte onder hen doen , alsgezcit is^

groo'e koopmanichappen , daer zy

zich wonder wel mee weten te behel-

pen.

Zy pachten de zwacifte tollen en

fchattingen , van de Mactlchappye, en

weten overal voordeel uit te vinden.

Doch fedcrt cenige jaren herwaert

hebben andere volken hen vry wat

gauwigheit afgezien : inzonderheit

omiemantte bedriegen , daerzy zeer

behendig h in zijn,enniemantaenzien,

alsmy felfgebleken is.

Zy leven aldaer na de wetten van

hunlant,en hebbeneenen hooftman,

die hunne zaken by de hoogc hcer-

fchappyc hanthaeft , en ten beften

duit.

Zy gaen na'slantswijzc, meteen

wijde rok en breede mouwen van ko-

toen of zijde na een ieders ftaet. Het

hooft- hair is hen niet op de Tarterfe

wijze gefchooren, gelijk in Sina-, macr

dragen 'er lang hair,dat fy zeer cicrlijk

gevlochten hebben.

Haere huizen en wooningen ftaen

doordcgantfche ftadverfpreit: maer

hetmeeftcndcel isaende Weft-zyde,

ontrent de groote riviere, gchuisveft:

hoewel zy ook d'Ooftzyde byna in
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hebben , en bezitten de voornaemfte

en neeringnjktte hoekhuizcn.

De huaen zijn'er mceft alle laegh

by deaerdegebouwt, en hebben onder

met meer als een vierkant, met het dak
daer boven.

Maleyers.

De Maleyers hebben in Batavia zoo
veel handels niet , metkoopen en ver-

koopen , als de Sinefen : en erneren

zich meer met de groote viflcherye,

daer zy zeer gacu en neerlhgh in

zijn.

Haere vaerruigen zijn zeer glat,

enaerdigh,nad'lndifehemaniere,foe-

getakelt,meteenftroo-zeü, dat zy by
mooi weer zeer hoogh opzt tten , om
fpoedigh aen de merkr te komen. Dcs-
gelijx kunnen zy mede haere riemen
toeleggen, en roien.

Hun hooftman woont in de ftad, op
de Rinoftcrs gracht: nlwaer d;.: meefte

menighre vau dezen landaert hacr mee
hccfr ter neergezet.

De kleeding dfr Maleyers is van
lichte en dunne ftoffe, 't zy zijde of
katoen : doch voorname Vrouwen
draagen kleederen van gehlomde of
geftrcepre zijde,die haer zeer geeftigh

om her lijf flmgcrt. Hethair, dat pik

zwart is , hebben zy achter aen heC
hooft in een knoop geflagen.

Maer de mannen hebben een doek
om het hooft gebonden , zoo cm de
vaftigheid , als om het hair by een te

houden.

De koopluiden , die zieh van dezen
landafert te Batavia onthouden, zijn

naeft de Sinefen v.'el de gaeufte in het
ftuk van den Koophandel , hoewel zy
nergens na zoo grooten Koophandel
drijven.

De huizen der Maleyers zijn te Ba-
tavia zeer flechtgebouwt, en met olcn

bladen bedekt, en vceltijts rontom
met kokos en andere boomen be-
plant.

De meefte kauwen gcduurigh betel

bladen , en drinken Tabak uit verlakte

rietpijpen meteen fteenen ketel.

MOO'
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Mooren.

Wat de Mooren of Mahomctanen
belangt, die dragen en crncren zich by-

iiaeven ccns.Zy woonen mede acn de-

zelve zijde, en zitté cnecfl; op hacr am-
bachten.E^nigcn loepen met de mars
langs de ftraten, en verkoopen allcr-

Iciekramcryen, koralen en glazepcer-

len. Andere hebben hunne hutten aen

de grootc mcrkt-veldcn, dacr zy de

waren vcrtoonen, om te verkoopen.

De voornaemfto erneren zich met
Iv'oopmanfchappen en korael-ftecn,dic

zy met haer eige vaartuigen van d*ei-

landen halen , en wederom acn de

branders overlaten. Dc kleding is na

de Moorfe wijze.

Ambopitfen.

W A E R D I G E
den , dacr mee zy hun lijf tegen dd
how vancenzabel en fcheut van een

pi)l weten te befchcrmen.

De mannen hebben om het hoofc

een katoen doekje , met verfcheide (la-

gen gewonden ,daerdceinJen geme-
lijk by neerhangen. Tuflchen beide He-

ken bloemen en andere ciraedjen.

De Vrouwen dragen (lechts een

pannebayrje of dun klectje om 't lijf,

en een katoen doekje omdc fchoude-

ren geflagen , daer de armen meeft

bloot uitkomen.

Hunne huizen zijn van planken op-

geflagen , en met oltn bladen bedekt,

en tamelijk hoogh gebout^hoewel het

een hoger , als het ander , met twee of
drie wooningen of vertrekken achter

malkandercn. De kleding is na dc

ivioorfe wijze.

Javanen.

De Amboynefèn woonen buiten de

ftad , inecnbyzondi-rewijk , aende

linckehant, opdewegh van Jakatra,

allernacftdc plactfe, daerdeSinefen

liaerdooden begraven.

Aldaerheefccen van haeroverden,

("die de Maetfchappyc eenige jaren

voorhooftmangedicnt, en zijn kloek

beleit en groot gemoet in verfcheide

oorloghstoghtenlofl jkbetoonten be-

kent geraaekt heeft,} een heerlijk huis

doen bouwen , en na de wijze der Am-
boynefèn 2,eeraerdigh optooien.

Het gemeen volk onderhoudt zich

meeftmet den bouw der huizen van

bamboefen, diezy zeer behendig we
ten op te maken , en te bereiden. Zy
befcheren de raemcn van de venftcrs

mede zeer frai met gekloofde rottings,

die zy op verfcheide manieren , om
lichr daerdoor re fcheppcn jmet ftarren

en ruiten tocftcUen , en met vele ver-

anderingen , tot verwondercns toe,

verzien.

De Amboinefen is een flout en on-

verzaeght volk,en wreetvan gelaet,

met lang zwart hair.Zy zijn totopftacn

en muiten zeer genegen: ook hceftmcn

den befte Amboinefen Mooren niet

veel betrouwen.

Men heeft onder de Amboincfé zeer

kloekmocdigc en ftrijtbare Soldaten.

Hunne voornacmfte wapenen zijn

zware zabels en langwerpige fchil-

De Javanen woonen aen den ande-

re kant van dc Sinele grafftedé,in bam-
boefe huisjes :waer vaneenige na lants-

wijze, zeer net opgemaekt , en met hec

zelve net of gewaey van kokosboo-
men zeer glac en dichtgedckt zijn.

Zommigcn derJavanen erneren zich

met den lancbouwen planten van rijs.

Andere maken kleine fchuitjes, dacr

d'inwoonders hunne waren mee aen

de merkt brengen : als ook gras, hout,

en al het geen, dat hen voorkomt, dacr

zy geit voor weten te krijgen.

Zy varen mede in zee op de grootc
viflcherye. Hunne vaertuigcn loopen

zoovaerdigh en (nel door het wattr,

dat d'onzcn dezelve hierom Vliegers

noemen. Zy zijn voor en achter mee
klampen van dikke fchalen opgebocit,

en zoo geboogen , als de hoorens van

een halve maen.

Dejavaenfe mannen , gaen meeft

naekt, behalvcn dat zy een klectje om
de midden dragen, dat hen tot over

de knien hangt.Zommige hebben daer

een fluier omgcbonden, daer zy een

pookjeofcenrg ander geweer tuflchen

(leken. Het hooft hebben zy met een

muts bedekt, doch gaen bloots voet.

Dc huizen maken zy doorgaens

net'erenzindelijker, als andere Indi-

1 anen , te weten van gekloofde bamboe-

1 fenop malkandere gcleit. Zy bouwen
1 daer
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daer ook groore afdaken aen, daerzy
onder gacn zitten.

Mardijkers oï'Toe^aJfen^

De Mardijkers of Tccpaflen zijn

lantzaten van verfcheide Indiaenfclic

Volken , die hierom , mijns oordeels

,

Toepaflcngenacmt zijn, dewijl zy de
manieren , zeden en godsdienft van

dengenen, daer zy by wooncn , lichte-

lijk aennemen,en hen zel\ en toepaflen.

Zommigen zeggen , dat zy van de

Portiigefcn na den Topaes alzoo aller-

eerftzoudrngenoemt zijn, die d'allcr-

edclftc fteen , in den tweeden trap,

nacft den diament is : daer men vee-

lerleie verwen inziet, dic t^elkens met
eendraci veranderen. Hetzylioehet
wil : die naemkomt met den aert des

volks, en het Nederduitfeh woort,
niet qualijk overeen : want zy weten
Zich zelven alle dingen zeer wel toe te

paflen.

Zy woonen binnen en buiten de

ftad : en hebben zommigen van hen

zeer kofteiijcke huizen.

De voornaemften behelpen zich

met den koophandel , en varen met
hunne eige vaertuigen aen de naeft-

gelcge havens en eilanden » daer zy

vrygelei-bneven toe verkrijgen > om
hunnen handel vryen onverhinderttc

mogen drijven.

Andere bouwen en beplanten

akkers en tuinen , en leven van de

vruchten en het vee, datzy2,elfsop-

queeken , en aen de merkt brengen

,

om te verkoopen, Zy doen mede ver-

fcheide ambachten j en hebben hunne

byzondere oorlogs. benden enhooft-

mannen, die mede inden krijghsraet

zitten : alsook hunne eigefcholenen

leermeefters , om de jeught in de let-

terkunften gronden vanden godsdienft

t'onderwijzen.

De kleeding der mannen is meeft na

deHoUantfe wijze,'t zy van geftreepte

ofandere doffe met ope mouwen. Zy
dragen broeken , die hen totopd'en-

kelen hangen i en hebben hoeden op
het hoofr.

De vrouwen gaen na de wijze van

andere Indiacnfe vrouwen gekleet.

Zy bouwen beter huizen, als andere
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Indianen, die zy doorgnens van (leen

j

en met pannen gedekt, en vry hoogh

j

en cierlijk met bogen opgehaelt zijn :

desgelijxd'afdaken voor de huizenjna

de tuinen toe.

De plaetfe om de huizen is met
bamboelen afg<2fchotcn , en met aller-

hande Indiaenlche boomgevvafle,krui-

den en bloemen beplant. /\ en de an-

dere zijde houden zy vcikens , hoen-

ders, duiven en kalkoenen , die zy acn-

qutkenom te verkoopen.

Makajcrfe Soldaten met Spatten,

De voornaemfte wapenen der Md-»

kaftcrfe Soldatv.n , die zy in den oor-

logh tegen hunne vyanden gebruiken.

Zijn zekere vergiftige pijltjes van een

grote voet lang. Aen het voorcind zit-

ten kleine fcherpeenfpitlevifclvtant-

jes , en aen het achter eind zekere

dopjes van voos hout

De fpitfen dezer pijltjes worden
lang te voor , eer men die gtbiuikt j in

vergifgedoopt en dan gcdroogt.

Dit vergift, is een zap, dar uitdfr

fchors der takken van zekeren ^oom,
als dic uit pijnboomen , druipt.

Hy groeit op het eilant Makaflerte

landewaerrs in , en op drie of vier ei-

lantjes derBougiflenjOntrent het eilant

Makaflar gelegen.

Deez boom komt in hnoghte met
den nagelboom over een, en heeft byna

diergclijcke bladen.

Het verfch zap van dezen boom 'is

zeer dodelijk en vergiftigh , ja heeft

een ongencezclijkc kracht by zich.

De pijltjes met dit vergif gewapcnt

en toebereit , worden door de Ma-
kaflerfe Soldaten , niet met de boge,

maeruit z-ekcre fpatten gefpat: even

gelijk men hier re lande met ronde

proppen van potaerde uit fpatten na
hetgevogeltfpat.

Zy kunnen daer mee op een afftant

van vier roeden, by ftil weer hun voor-

geftelt doelwit treffen.

JVIen zeitde Maskaflaren zelfs geen

hulpmiddel tegen dit vergif weten :

maer die met deze vergiftige pijltes

getroffen zijn , koomen acnftonts daer

op tefterven : want het vergif dringt

gezwint tot in het bloeten levendige

geeftcn door, en veroorzaekt een gc-

e c wel-
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vveldigenbranc.Mcn hout her zckcrne \ en ftnjtb.ier volk , {gebruiken, rof wa-

geneesiiiddel tegen het vergif van ' pcticn,zabcis,werppij!cn en fchilden,

dcfe pijltjes te zijn , her eercn of tnnec- 1 en wcctenzecr wtl hun geweer te han.

men van menfchcn-drek , zoo dra men teren.

gewont is : want de gequeften die dof-

fe ingcnomé hebbende, rake daer door

aen liet braken , en maken aldus het

Zy gacn meeft naekt en dragen
flcchtscen nacuklcetje om de midden
tot aen de knien. Het hooft is met een

vcFgif krachteloos» Door dit middel pleitte mutfe gedekt.

hebben verfcheuic van onze krijghs-

knechten, die door MikalTerfe Sol

daten met deze verjifti^e pijltjes ge-

queft waren, !iet 'even behouden: hoe-

wel andere, on lengcfun b-t gebruik

De vrouwen gaen, gelijk andere,
na d'Indiaenfche wijze gekleet

Sedert de Hollanders met de konin-
gen van Makuflèr in oorlogh gcwteft
zijfi , hebben de Bougies ot bongijjen

van m:nfchcn-drek, acnfto-.ts na de Icnandcrs by d onzen gebroken Bok-

quccfure gedorvea zijn : en eenige jes genacmt, mec'e hunne woonm-
twe^-ofdrie dagen daer na noch ge- genopvcrlcheide plaeilen binr.en en

leefr hebben. buiten de ftad Batax ia genomen, ter

Daer te lande groeit zeker wortel rM'"toen-ierizagh, wienhctwankctbrxr

geluk des oorloghs wilde toevallen en

dienen.

D*oude koning der Bougiïïen hield

zijn hof ontrent den buitcnw=ii',ht,

daer men van Rijswijk naNoortwJk
gaet.

De koningin van den jongen ko-

ning wierdt eene wooning in dcftsd

vergunt, Dochnaderhant,wannecrde
Holi.inderï, door kloek bel-- ir en dap-

perheit van ócn velrheer, Kornclis

Speelman, de Makaflers hadden over

wonnen, en d'aenpaicndc landen on-

der hunne heerfchappyc gebraght co
bevrcdight , zoo is die koningin, met
haren gemael, eene wooning m de
Heere-ftraet toegevoeght.

Dit huis reikt tot aen de barm van
de riviere,en heeft van binnen een
luftige wandel- laen en blom tuin.

D'overigeplaetfc wort belommertvan
eenen wijngaert,dic ongemeentfcbo-
ncdruiven draeght, en by mijnen tijr,

des jaers ze!t ien hondert zes en zcven-

tighjzoo d'cht met bolle troflen be-

zwangert waSjdat de ranckcn neder-

bogen , enden gragen acnféhou-

wer fcheencn te • nodigen , era

met zijne edele vrucht te ver-

vcrfchen.

D' intrede van de dcure , na de

flrate voornoemt, is zeer fraei , na

d'ordeder aeloude Jonifchc bouw-
kunft, uifgeflrekcn , en met -eene

getralyde wanderly en wapen in den

ge\el vcrcierr.

De binnen-kamcrs en faletten zijn

mede zeer iuftig , en zoo net gefchikt,

Makafler gelegen,woondé)iscenftout dat'er een koning van Indien met zijn

van gcdaente als een zuiker wortel

,

doch bitter van fmaek , die men ook
voor een fterk , en zeer goet reg 'n

gifc hout , en van d'onzen mcenigh-

mael daar tegen beproftft en gebruikt

is-, naerdien het mneemen van men-

fchen-drek zeer afkeerig en walgh-

achtiwhis! re weten men kauwt deze

wortel , enbefmecrt met een weinigh

van het kauwfel het gat van de quet-

fuure.

Timorefe Soldaten^

De Timorefe Soldaten, of inwoon-
ders van heteilant Timor , gebruiken

Sandel boute zwacrden , in dzxx oor-

logh , daer mee zy meteen llagheen

man midden kunnen doorhouwen :

Want op het cilant Timoor , een der

Molukfe eilanden , en zuid • zuid-

ocff-waerts, voorby het eilant klein

Tav 1, en omtrent op tien graden zui-

der brete gelegenigroeicn hele boflché

met wit en geel zandelout , dat d'ei-

landcrsChandaua noemen.

DeTimorefcn iseen woeften onge-

fchiktvolk-, doch ftnjtbaer. Zy waren

voorhene alle heidenen : maer de mee-

ftc hangen nu Mahomets leere aen,

hoewel eenige ook tot het Roomlch
geloof bekeert zijn.

BougiJJen,

De Bokjes of Bougiffen ("die wel eer

opdrieof viereilantjcs,na by 'teüant
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gevolgh bequamelijk kan woonen.

Alle deze vreemde volken maken,

behalve de Hollanders, een groot ge-

tal van weerbare mannen uit , die men

vooreenigen tijt bevonden heeft, vol-

gens de gehoudeaentekening , ren ge-

tale van zes duizent zeven hondert en

twintigh te beloopen : te weten , Vier

vTecmdrhonderc Toepallen of Mardijkers

volken te Yiraren binnen de ftad , onder twee

hooftmannen , Manuel Symefz. en

Antony Tomefz. die ieder twee hon-

dert onder zich hadden.

Zeven hondert en tien woonden

buiten de ftad , onder drie hooftman-

nen> als

Anthony Louys^ over

Pieter Alvis >

Jugey Pieterfr. )

t'zimen

Batavia.

Petangatijns

Ambonefen
Maleyers

in alles

300
160

710
1100

70
600
201

Sinefen, die hooftgelt betalen

tegen 900, zijn wel 1 200

Mooren 200

fin 't quartier binnen

j de N icuwe poort, 7 5-0

Javanen-^ By het Chinees

j kerkhof, i joo

I
In 't quartier bui-

Itendenieuwevefl: 800

i)è volken BaZ/J buiten de

veft. 300
t'Zamen6720.

Of nu dit eilant maghtigh genoegh

is, zoodanige menightc van men-

fchen, als in hetbeftek van deze ftad gienofamptgcnootfchappen verdeik.

gevonden worden, te voeden, kan
j

D'cerfte en hooghfte rattsverza-

ieder om daghloon of beding laten gc=.

bruiken, Zy maken zcerglat fchrijir-

werk en hechte kiften, die zy, me'c

zwavelfteerten , zonder elders eche
pen in te fteken , zoo net en dicht in

malkanderen weten te voegen , dat'er

nergens by na gene tzamenkomfteof
voegen te kennen zijn.

Eenigen verkoopen bok zuiker-

bier, als ook gekookte koft en Suryi

Arak, of Indifche brandewijn: waer
van zy Maflak maken , en FolleponSj

gelijk het d'tngellanders noemen,
daer de gemeene luiden hunne ftui-

vers, met gene gefloten hant j maer
ope hert, en vrolijk voorlaten ftui-

vcn.

Maer d'acnzienlijkfte gafthouderS

en herbergiers zijn de Hollanders, die

zoo wel als andere volken , twee rea-

len ter maent geven moeten: en daei:

en boven noch voor ieder legger

Spaenfchenwijn, dien Zy vertappen,
zeventigh realen.

D'Arakbranders zijn mceftendeel

Sinefen,die voor ieder ketel alle macn-
den vijftigh realen moeten opleggen,

enaenden ontfanger betalen.

'Bejlierwg derftad,

ir\*AIgemeenc ftaetbeftiering is ge-
•^-"^

ftclt op den grondt en voet eer
vereenighde Nederlanden, die in or-

de, ni^eft d'allcenheerfching, opgetelc
woc^: alwacr de ridderfchapen Jedcn

het hooghfte gezagh hebben , en is,

om gewichtige redenen , in zes colle-

inen lichtelijk afnemen uit denover-

vloet, diejaerlix metgeheelefcheeps-

mcling beftaet uit de Raden van In-

dien zelfs: waerin de gouverneur, of

Kunflen
cnarn

Wachten.

lidingen na Amboina en andere ge- oppcrf[e rredevooght,alt)jt voorzit-

weften, vervoert wort. Wel waft al- ter is. Dit hoogc en heerlijk ampc
daer, noch wort gene tarruwc gczaeit, heeft totaen mijnen rijf d'cdele Heer,
maer die voorraet kan men by wijle , Johan Mactzuike- , bekleet. In deze
wanneer de voorractkamers van Japan vergadering worden alle zaken van
en Suratte al gefloten wierden, met ftaet verhandelt, en de berightbrieverx

rijs vergoeden. der bewinthebbers ontfmgen en be^

De voornaemfte ambaghten en antwoort. Hunne zitplaetfeis,als te

kunften worden in deze ftad van de voore verhaeit, te weten, in het huis

Hollanders geoeftent en in het werk van dezen opper- frcevoogr , daer alle

geftelt : daer zommigen zich wel mee daeghs gehoor verleent wordt , voor

weten t'erneren. ' eenen iegelijk, die wat te verzoeken

De Sinefen hebben mede onder heeft,

hunne inboorlingen goede metfelaers '
De tweede ractsvergadering beftaet

en timmerluiden , die hen van eenen :
in negen perzooncn : behalve den

\ 1 e voor-
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Voorèirrer,die gcmceneüjk een Raet

van Indien is. By mijn aenwezen

wicrdt dit ampt door den hooghge-

Jecrden Heer, Pierer Antonl(•^oon

Over\varer,bekleer. Hy bewaert ook

het groot zegel , wacrin hetbeeUenis

van eene vrouw gedreven is, die in 't

middenvanecn va(lebmghtiber,mer

een fchaleind'cene, eneenzwaertin

d'andere hant, bcneffensdit opfchrift

:

Zegel van den Raet van

Justitie des kasteels B a-

T A V I F. Dicamptgenootfehap wort

de Raet van het gerecht genoemt

Alle zaken van 's lants heerlijkheden

en fchatkamcrs komen voor deze ver-

gadering : uitgenomen burgerlijke

bezwareniflèn , en bevclfchriften van

afflant, en diergclijke gebodtbrieven,

die door den Hoogen Kact worden

afgedaen en verleent. Zy nemen me-

de kennis van beroep en herdclling

vanden gerechte der fchepencn : mits

de beroeper vijf en twintigh reae-

len te berde te brengen heefc , voor

boetCjwanneer het vonnis goet gckcnt

wort.

De rcchtsverzorgcr heefc ïiijne

ftem , neffens den raet , 'in borgerli jke

zaken. Hy trekt zijn voordeel uit de

boete , dat een derde deel van 't hon-

dertis. Maeralsdezommen meer be-

dragen, dan heefc hy een zeften deel.

Zijn ampt is , te verzorgen , dat de

hoogheic en hecrfchappye der veree-

nighdc Nederlanden, in haer eer en

ftant
,
gehouden wort.

De Sckrataris of geheimfchrijver

moet alle zaken, die in deze vergade-

ring voorvallen, op de rol brengen, en
j

allegetuighfchriften en handelingen,!

die de rectitsverzorgcr en landtdroft

in hetvervolgh van hunne pleydoyen

of dingtalen dicnftigh zijn, zonder

loon fchrijven. Hy heeft alle bewijs-

fchrifcen en te bert gebraghte pennin-

gen en goederen in zijne bewaring,

dacr hy behoorlijk bock van houden

moet.

De deurwaerdcr doet alledagingen

en bekom merniflen , en moet voor de •

ractkamer opwaghten,zoolangalsdej

zitting der raden duurt. Hy draegiit

ecnuitvoerftok , en een zilver fchilt

!

op de linken borfl : waer in het wapen
|

van dea Raet gefneden is. Hunne ge-

1

vangens bcwaerc de geweldige. Dcez
(

A E R D I G È
ontfangtvoor fluitgeltvan iedet per-

zoon een halve reael, en houdt drie ta-

fels voor zoodanige luiden. D'eerfte

betalen een achttte deel, de tweede
een vierde deel , en die aen de der-

de tafel gefpijlt worden > een halve

reael.

Dit genooffchap voornoemt heefc

zijne zitplaetfe op de ractkamer, op
hetftadhuis, nadenooftkant, op de
tweede verdieping , en vergadert alle

weke twee mael of meer, na meer of
min te pleiten is, Aldaer magh een
ieder ziineeige zake verdedigen: maer
kan het gewijfde nergens anders als in

het vaderlant betrekken.

De derde raetsbyeenkomftebeftaet

infehcpenen, en wort uit d'eerlijkde

en oudfce vaderlanders gekooren.
Zy zitten gcmeenelijk driemael tec

weke : als des maendaghs , woens-
daghs en Donderdjghs, van zevenen
tot elf uuren voor den middagii. Zy
worden op hunne verkiezing metvijf-

tigh rijxdaelders : en daer en boven
alle zes maenden met hondert rijx-

daelders vereert.

Voor dit amptgenootfehap worclen
alle rechtzaken der vrye burgers be-

pleit en afgedaen : met dien verftan;

de, dat een ieder vry ftaet, het gewijf-

de voorden raet vanden gerechte te

beroepen : gelijk te voorc aengeroerc
is. Wanneer de dienaers der Maet-
fchappye met vrye luiden wat te ver-

effenen hebben , dan moeten zy die

voor dezen raet betrekken. Desgelijx

magh geen borger noch vryman voor
den Raet van den gerechte beroepen

worden:maer moet zijnen eifeller voor
de fchcpenen ten antwoort ftaen , en
zijn recht vervolgen.

Deze ractsheeren m:^.ken mede keu-
ren en bevelfchriften,^opgcmeene tim-

meracdjen , bruggen en (Iraren , mee
kennis van de hooge Hecrfchappye,
dic dezelve moet bekrachtigen.

De voorzitter bevvaert het zegel

van fcact , en beroept den Raet na zijn

welgevallen. Hy doorzoekt de rol,

en draeghc alle zaken , die in (taet van
wijz.en ftaen , ter vergadering voor.

Hy heefc by overeenkomfte een dub-

belde frem , en isdoorg.iens een Raet
van Indien. By mijnen tijt bekleedc

dit ampt de Heer Pieter van Hoorn.

\ lic brieven en fc hcpenkenniflcn wor-

dca
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den by twie raetsheeren verzegelt:

waervoord'eigenaer gehouden is een

reael te beraicn. Maer mogen geen
vcrbontfchrifc hooger bevefcigcn, als

tot gemeen gelc-ge\vin,d;uby mijnen
tijt drie vierde deeien ten honden
was.

De lantdroft heeft in dit genoot-
fchap, als'erhalsrecht voorvalt, een
bcfluitende , en in burgerlijke een be-

denkende ftem. Hy trekt een derde
deel van alle boeten , tot onderhoudt
van zijne dienaers.

Hec getal dezer Heerenbeftaetuit

negen perzoonen : waer onder twee
Sinefen zijn, die alle op hunne ver-

kiezing den eet van oprechtigheit,

in handen van den oppcr-ftedevoogt,

moeten doen. Zy hebben eenen deur-

waerder, die dj Stads-bode genoemt
wort. Hy draeght, in het bedienen

van zijnampt, éen uitvoer- ftokje, met
CCn zilver wapen fchiic, daerhet merk
van de ftad in gefneden ftaer.

Hunne gevangens <\'orden door

een ftokbewaerder vaft gezet en ver-

zorght.

Het vierde lit of bank van het be-

ftiêr dezer ftad beftaet in de vergade-

ring van Weesmeeftcrs, die mede , ge-

lijk de fchepenen, uitd'oudfteen aen-

zienelijkfte borgers voorgedragen en

Verkoren worden : uitgenomen de

voorxitter, die mede een Raer van In-

dien is, welk ampt, by mijn aenwezen,

door den Heer Laurens Pit bedient

Xfiert. Zy beftaen uit vijf perzoonen

:

waeronder drie borgers zijn: d'andcre

zijn huurlingen van de Maetfchappye.

Zy verzorgen alle de middelen van de

ouderlooze kinderen, en onderzoeken

hunne fterf huizen: maken befchrij-

ving van goederen , en laten niemant

van hunne kinderen elders heen trek-

ken,zondcr hy behoorlijke aenwijzing

van alle zijne middelen gedaen heeft.

Het vijfde raetgenootfchap beftaet

uit het bewint der bevelhebbers van
kleine zaken : waer in een Heer uit

den raet van 't gerecht voorzitter is.

Alle perzoonen, die zich in den ech-

ten ftaet begeven willen , moeten hun-

negcbodcnvoor dezen Raet verzoe-

ken, ten overftaen van getuigen.

Wanneer een jongman een en twin-

tigh, eneen maeght achtien jaren out

ie , zoo wordt het huwelijk van luiden
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van eer en aenzien tocgeftaen : maer
zy vermogen gene onkriftenen inec

Nederlanders , noch Nederlanders
met inboorlingen , die geen Duitfcli

kunnen , laten trouwen. Geringe za-

ken, daer de fchcpens zich niet mede
mogen bemoeien , worden voor die
amptgenootfchap bepleit, cii ten eer-

ftenafgedaen. Zy zutcnmede twee-
mael ter weke , en hebben hunne raets-

kamerophet (ladhuis.

Hetz-cfte en laetfte lit vanditgrooc
lichaem der ftad en gemeente, beftaec

in deborgerlijke kn'jghsraet:waer in de
opperhooftman van de vrye volken
en inwoonders d'eerfte xitplaetfe bc-

klee t } d ie by m ij nen tij t dc Heer Pic-

ter van Hoorn was. Alle kleine za-

ken worden door den waghrmeefter
voor dezen Raetgebraght , en ten eer-

Cten afgedaen. Maer zaken van belang

komen voor den rechtsverzorger of
fcadsdrofr, en voorde Heeren Radeii
van dsn gerechte of fchepenen, die
daer over het oordeel ftrijken.

Zy vergaderen mede op het ftad-

huis , en verlcenen alle v/eken ecnmael
gehoor.

Alle deze Raets-by een komftcn,of
rechtbanken, hebben ieder hunne by-
zonderert Sekretaris of geheirafchrij-

ver, klerken en Deurwaerders, die
hunne onderhout van de Maetfchap-
pye krijgen : uitgenomen eenigcn,dic
hun voordeel uit de fchade van eencn
ander trekken : achtervolgens de be-
velfchrifreri daer van gcmackt, cnby
de Hooge Raden goetgckeurten on-
dertekent.

Nu f^iet noch over te verhalen,

hoedanigh de kerkelijke ftaet en raec

befciert wort.

Deze beftaet uit predikanten , ou-
derlingen en oprechte armen-verzor-

gers. Zy hebben hun vergaderplaetfe

in een byzonder affchutfcl aen de ker-

ke, enkomen niet t zamen,alsop hec

ontbot van den voorzitter, die dat eer-

amptallemaendenafleit, en aen ee-

nen ander overlacr , om zorge voor
zoo vele zielen te dragen, als hunne
zorge toevertrouwt zijn.

De predikanten of voor-lccraers

zijn alle, tot de bediening der kerke in

hetvaderlant aengcnomcn, en a'daer

bekraghtight , en worden van de ge-

meente zeer ge-eert,

E c 1 Ba.

Ka!<e-,.

l]jkc Ihét

en race.
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Bcicge- Batavia, de hof- enhooft-ftidvan
ringciun Nederlancfcli Indien, heeft, federc de

"aniiata-0'''2cn het b:'zctcn hebben, verfcheidc

via- rampen, (lornien en belegeringen van

"slantsinboodingen, ofjavancn, uit-

geltaen. Want zoodra d'onzcn zich

des jaers zellien hondert en achtien,

na het innemender lladjakatra, (^na-

macls by d'onzen Batavia genoemc}

mee opwerpen van ecnc veilingen ka-

deel, ter zelver plaetfc hadden ver-

fterkt, zoo begonnen 2,ich ook d'in-

woondcrsder ftad, door opruijing der

Engeifen van Bantam, uiteen onbe-

dachten yver , tegen hen te verfteiken

en begraven : waer uit een geweldige

oorloghontftont.

D'Engelfen deden de lafitzaten in

hunne legcrplaecfcn een ftormkat

bouwen,daerzy hungrofgefchut,dat

wel eer hen door de Hollanders ge-

fchonken was, in goede orde hebben

op geplant, en daer van dapper vuur

gegeven. Dit gevaerte lagh vlak te-

gen het nieuw bolwerk van de Hollan-

ders over : waer door het hen groot

hinder tocbraght, en in het optrek-

ken van hunne acngevange vaftigheic

zeerverachterde. Dies dcedd'opper-

ftcdevooghtjohan Picterfz.Kocn den

raet by een roepen, en droeg dien voor,

wat onheil zy alree van den vyant ont-

fangen hadden, en, nafchijnvanalle

omftandigheden, noch meer ftonden

uit te ftaen , by aldien die niet wierdt

aengetaft, en in zijn begonnen werk
geftoort , eer hy zich wat beter be-

fchanfthad.

Hy gaf den raet dan in bedenken,

óf men den vyandt nier met een deel

volk zoude konnen overrompelen, en

uit zijn voordcel doen verhuizen , om
ademtocht te halen.

Na alles ten nauwften overwogen
te hebben, zoo wierdt eenftemmigh

goetgevonden cnvaftgeftelt, datmen

het Graven gedeelte , en de wijk der

Sinefen : als ook de wooningder En-»

gelfen, en hunne fchietfchans , den

. aenftaendcn morgen, met het doorbre-

ken van den daghjkloekmoedel ijk zou

aentaften, en verdelgen al wat zich

repte, om tegenweer te bieden.

Achtcrvolgens het voorgenomen
befluir,zoo hebben d'onzen hun volk

gewapcnt, cnin drie troepen verdeelt.

D'cerftc en voornaemfte wierdt door

E R D I G E
Pieter van den Broek, dienamaels opJi

per-ftedehouder van Ncdedants In-

dien wierr, gevoert. De tweede ftonc

onder Pieter Dirkfz,en de derde en
laetftetrok met Pieter van Ray op.

Hiermede vielen d'onzen uit, en
beftormden 's vyant vcften, op drie

wij ken t'effens. De Javanen weerden
hen m*t eerft zeer hertnekkigh, en

branden hun grofgefchut uit de waer-

burgh, aen de riviere, geduurigh op de
Hollanders. Maer toen zy hunne be-

ftookcrs den moet zagen verdubbe-

len , om te winnen of te ftervcn , zoo
bcGfon hen het herte t'ontzakken.

Dies verlieren zy hun voordcel , en

deiidcn allengs na hun tocverlaet,uic

hunne oude werken, die de Hollanders

weder innamen, en in weinigk uuren

raet geringe moeiten afbraken , en al

het geen verbranden, dat hunne vy-

anden met zwaren arbeit , in vele da-

gen hadden opgebouwt en voltrok-

ken.

Inmiddels wierdt uit de ftad zoo
heftigh met grof en klein gelchut gc-

fchoten, dat de Hollanders het bcftor-

men van de nieuwe fchietfchans, óp
den kant van de rivier, moftcn lattn

fteken.

Zy fchotcn evenwel met hun grof

gefchut tot desavonts; maer konden
gene opening maken, om'er in te val-

len : dienvolgens moften zy ophou-
den , en aftrekken met verliesvan vijf-

tien foldaten, en acht of tien gequct-

ften. In het midden der ftad , die met
een fteenenmuur begingelc was, ftonc

mede een hooge ftormkat, geftoffèerc

met zwaer merale gefchut , dat d'En-

gelanders van hunne fchepcngclight,

en daer op geplant hadden:daer fy den

belegerden grootefchade mee deden:

als ook van de fchietfchans voor-

noemt, in den mont van de groote ri-

viere,dic de bclegeracrs met ftackwcrk

cnftammea van dikke boomentoege-
ftopt hadden , om het doorwatcren

na de reeonveiligh temaken.

Het grof gefchut donderde geduu-

righ aen wederzijden : maer de belc-

geraers hadden het meefteen grootftc

voordeel : naerdien hunne bolwerken

gereet en veerdigh waren, die de bele-

gerden , by gebrek van volk en gereet-

ic:h3p,langzaem en rraegh moften op-

trekken, en dieswegcn genootzaekc

wier-
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eenen trompetter op-eifchcn. Maer
zy vcrftonden wel liaeft, dat'er nieC

anders als kruit en loot voor hen ten

beften was.

Wanneer nu de Hollanders be-

merkten, dat hun de vyant te machtig

was , zoo hebben zy hunne zeilen by-

gezét, en zijn, al vechtende, Oolt-

waertaengeftevend,na Amboyna, om
zich met meerder maght te verlter-

ken : ha 2y het kafteel met noodige

ZEE en L A
wierden hun borftweer met fijn lywaet

cnkoftclijke katoene kleden te verze-

keren.

Terwijl elk zijn beft deed, om zich

te befchanflcn j zoo deden de Hollan-

ders wederom eenen uitval op het bol-

werk, acn den cevcr voor den mondt
van de riviere, die zy bezwarelijk

konden miffen : maer wierden, met ver-

lies van zeven Soldaten , weer te rugh

gedreven , benefïens een onderhoott-

man, dien deJavanen het hooft affloe- ^
oorloghs-gérectfchappen , en watzy

gen , en , tfen trots van de belegerden, meer konden miflen , hadden verzien,

op een hoogebamboes,recht tegen het D'Engelfen vervolghden hen ecnigc

kafteel over ftelden. dagen, doch met weinigh voordeel ,en

Ondertuflchen hadden d'Engelfen keerden, met achtien fchepen, weder-

te Bantam vernomen, hoe de beleger-
j

om , en lieten het anker voor de rede

den hunne wooningen afgebroken en van Batavia in den gront vallen: waer

verbrant hadden,- derhalven poogh- door de belegerden te water en te lan-

den zy de hunne daer mede aen de de bcfloten en vaft geblokcert wier-

vlam op te offeren ; maer de Pangcran !
den. Zy befchermdcn evenwel hun-

was'er tegen, en wilde hetzelve niet '
nen fchans zoo dapper, niet kloek-

toeftacn.
j

hertigh tegenwecr , en uitvallen , dat

Menzouqualijk konncngelooven, hunne doot-vyandcn, hoe verbolgen

dat zoo weinigh volks zulken groot i

en machtighzy waren,ten leften noch
en gewcldigh heir, welk door d'Engel-

]

gedwongen wierden , om Jftilftant van

fen met raet en dact noch onderfteunc

en bygeftaen wiert, zoo latig kond op-

houden, en alle hunne aenflagcn ont-

zenuwen.
Degantfche macht der Hollanders

beftont Hechts in driehondert en vijf-

tigh zielen : waer onder niet meer als

twee hondert en veertigh weerbare

zoldaten konden getelt worden.Daer-

cntegen Had de koning van Jakatra al-

le zijne maght byecn verzamelt, die

menachte te dien tijde, (behalve de

hulpe der Engel fen) wel metvierdui-

zént gewapende krijghskhechten in

hetvelt te zullen komen.

Toen men hier te lande malkandé-

fen dus dapper in het hair gezeten

had, zooquam de zeevooght der En-

gclfchen , met elf kloeke oorloghs-

fchepen van Bantam, en liep in het ge-

zicht van de Ree voor de ftad Batavia.

Derhalven voerd'opperfteedevoogt

der Hollanders zelfaen boort, en zakte

met zijne by hebbende fchepen , en

onverfchrokken moet , op d'Engelfen

af, na hy de bewaringop het flot , aen

den hopman Pierer van den Broek,

had bevolen, en alsftadhoudervoor-

geftclt.

wapenen te verzoeken , op hoope, dat-

'er een eerlijke overéenkömfte enge-
wénfchte vrede , Zoo zy voorgaven,
uit 2.0U gebooren worded : waer toe
de Hollanders ook niet onwilligh wa-
ren : maer begeerden twee acn zicnc-
lijke pcrzoonen in verzekering , eer
zy hunne gezanten wilden uitzetten,

om de vrede- handel te beginnen : het
welk aen wederzijde goec gevondca
wiert.

De DomMagon,dts konings broeder,
zeide : Hoe de Hollanders in eene
geltboete van vier duizent rijxdaet-

ders vervallen waren: uit oorz^ke zy
d'Engelfen in zijn gebiet beoorloghc

hadden, tegen het uitgedrukt gebodt,

daer over met hem zelven gemaekc
en in gefchrift geftelr. By aldien zy
nu de katte , met het nieuwe bolwerk,

jniet wilden afbreken, dat men hea
|dan ten allcrminfte met een zom van
lacht duizent rijxdaelders moft be-

ifchenken.

I Na vele en menighvuldige wifpel-

'tuurige veranderingen , daer deze in-V

jboorlingen geduungh van zwanger
,gaen, braghten zy ten laeften eenigc

I

(lukken op 't papier, die aen wedcr-

D'Engelfcn lieten de bloetvlaggc jzydenbeveftight wierden: naderaael

waeien, en de Hollantfe fchepen door
|
de Hollanders, door gebrek van bufle-

Ee 3 kruit.



kruit, nier mathtigh waren, hun ka-

fteel , rct de wedcrkomfte van deaop-

pcr-zeevooghr, tebefchermen.

Dczcfchidijke veranderingen bil-

lijke voorwacrde voor de belegerden

mishaeghde den Engclfchen , al ['on-

verzettelijk, hoe onbillijk zy ook was,

wanneer racn acht neemt op de feite-

lijke daden, die yandcn beginne de-

zer onruile voorgevallen waren: want

de belegerden zouden hunne vaftig-

heit aldacr, en hunne wooning te

Bantam , voor eene zekere zom van

penningen acn den koning te vereeren,

inhoudenen bezitten als tevoren

G E D Ë N K W A E R D I G E

den , hem met de drop achter ovér

rukten, en, als een onredelijk dier,

Lngs d'aerjdc weder na het hof (lecp-

ten : het welk hy alles met een fier er»

onvcrrzaeghc gcmoet uitftont , en
zommigcn F.ngcifchenzooin hetherc

trof, dat zy zich over de begane
fchcndingen begoften t'ontfchuldi-

gen, cii ten dien emdc brieven met pij^

len na binnen fchoten , en betoonden,

hoe zy hunne oude nukken van voor-

betuigingen niet vergeten hadden.

De Hollanders waren nu byna teii

einde van bufl'ekruit gekomen , en za-

gen,zonder middelvan dat kruit,geen

Dieswegen bedachten zy ecnen lifl:, ! kans » om hunne fchans tegenszooda

om de Hollanders te bedriegen , en i nige vyandcn, die hun nacht en dagh

kregen zoo veel gcloofs , dat de ftad-
j

inde wapenen hielden, te bcfchermcn.

ftouder , Picter van den Broek , op Dies wierden zy genootzaekt met

crnftigh verzoek van de voornacmfte hen in gefprekte treden, enquamen

Javanen , uit het kafteel trad , om den

kaning met iijngezelfchap te verec-

rcn. Maerhy vvicrt tcrftont, op zijne

aenkomftctcn hovc, met xijnby heb-

bend gevolgh,aengeta{l envaft gezet,

en met yzcrc boeiens aen handen en

voeten gefloten. De koning drcighde

hen allen eene wreede doot aen te

doen : inzonderheit den ftadhouder

van den Broek: of dat hy zijn volk

zou beladen , hetkaftecl datelijkop te

geven , met al het geen dat'er in was.

iVlaer de belegerden trokken zich de-

ze dreigementen zoo v/cinigh aen, dat

zy zich weer tot vechten vaerdigh

maekten , om hunne doot-vyanden te

betooncn , dat hen die daet en verrade-

ryeten hooghften mishaeghde.

Toen brachten d'Engelfcben meer

grof gefchuts uit hunne fchepen acn

lant,en moedighden dcjavanen dap-

per aen, makende diezoodanigh tegen

de Hollanders verbittert, dat zy den

gevangen ftedehoudcr, acn handen on

voeten geboeit , meteen ftrop om den

keel , tot acn de muuren des kadeels

fleepten,en dreighden hem te dooden:

by aldien hy zijn volk tot het overge-

ven van het kaftcel niet wilde aenma-

nen. Daer en tegen heeft hy hen, als

ccn dapper krijglishelt en voorvechter ! en gaf hem datelijk laft, om zoo veel

van zijn volk en vadcrlant , tot de be- volks by malkanderen te rukken , als

waring van hunne fterkte vermaent hem noodigh was , om den ftadhou-

en aengeraoedight, om dezelve tot der in zijne handen te krijgen, en ver-

den laecikn adem toe, te bcfchermen.
I
der te verzorgen , dat hem de heer^

Waerom de Javanen, en twee ontaer- fchappye van het kaftcel , enden buit

deEngelfclien, die daet neffens fton- niet ontfnaptc.

Deez

dienvolgens overeen. Te weten. Het
volk en kaftcel , met al hctoorloghs-

tuigh, zou aen d'Engelfchcn , en de
koopmanfchappen , gcrccdc pennin-

gen en kleinoodjc, in de maght van de
Javanen, overgelevert worden.

Dit gefchiede den ecrflen dagh van
Sprokkelmaentjdesjaerszeftienhon-

dert en negentien , en was getekent

door If^ydurkRamny koning vanja-
katra : desgelijx door den bcwinrs-

mander Engelfchen, en door alle zij-

ne Raden , als ook door alle de Raden
der belegerden.

Als nu de Hollanders gereet fton-

dcn j om zich zelfs , met al watzy be-

zaten , aen hunne hals-vyanden over

te geven i en genemenfchelijke hope
meer voorhanden was ,om hen te hel-

pen, toen daelde de goddelijke huipe

vanboven, en ontzette d'Engelfchen

en Javanen van al het geen , dat zy
reeds in hunne handen, en verovert

hadden, door deze navolgende gc-

legentheit.

De F<2»^oM« van Bantam had zoo
hacft sene kennis van deze overeen-

komfte bekomen, of die mishaeghde

hem boven mate zeer. Derhalve liet

hy den iJommagon voor hem roepen,
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Ddez trok terfton t met vier duizcnc

zoldaten op ,en trad , komende te Ja-

katra , ongevraeght by den koning in

zijn vertrek , en pafte hem de naekre

ponjaerc op zijne bloote borfl: , zeg-

gende : A oning ,geve ugevangen , vf

dutgaet'er deur. Over welke onver-

W^ghte moortrede en doodelijkeuit-

fprake, die het blank ftael noch doo-

delijker voortdreef, de koning zoo
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het oogh van al de \verelr,ten toon (tel-

len.

-Aldus llonden de zaken aen weder*

zydengefchapen, wanneer het iangh

verv/aghteontz^ït voorde belegerden,

op den vijf entwintighflen dagh van

Lcntemaent , des jjers zcfticn honderc

en negentien, verfcheen. Als d'op-

peifteedevooght ,
jan Picterlz. Koen,

wederom iiic de Mokikfc eilanden.

danigh verfchiikte, dat hy al ren befte voor deftad Jakatra, met cene vloot

voor zijn leven gaf, en opftaendevoet van zeventien fchepcn quaniopdort-

met zijne gemalin en eenigen zoon i deren.

landewaerts in vertrok : zonder men
i

Hy braght al het volk, bcftaende, in

qit meer van hem heeft vernomen. ' elf horidert weerbare mannen, die hy

Zommigen meenen , dat hy zich na-
j

in twalef troepen verdeelt had , date-

derhant tot de viflcherye zou begeven ( lijk aen landt , en trok regelrecht op de
hebben,om zijn leven t'onderhouden.

Maer dien de moortluft van Moorfe
Mahometanen bewnftis, zal datqua>

lijk kunnen geloovcn.

Als de Z)ö/»i»tf^ö», of ftedehouder

deskonings, dit nu aldus gezwint had

uitgevoert,nam hy de ftadhouder van

de Hollanders in zijne bewaernis , en

traghte het flot met een in zijn gewelt

te krijgen : maer de bezettclingen

wilden het zelve hem , zonder eenige

voorwaerden,nictov'ergeven. Zy be-

riepen zich op het gemaekte verbont-

ichrift, en zeiden, dat men hen weder-

om zocht te verraden.

Onder dit zamelen en dralen ver-

merkten de Hollanders , dat hunne

vyanden om den buit begonnen te zin-

twiften : waer door hen de klem en

vreze wat van het her te begon te wij-

ken. Zymoedighdcn derhalve eikan-

deren aen ,.om hun kafteel in te hou-

den, en geen. van hunne tegeriftrevers

meer te vertrouwen , zoo lang zy met

clkanderen óver hoop lagen.

D'Engelfen waren niet wel te vre-

den,als zy gevoelden, dat hen de Ban-

tammers muilbanden. Dies braghten

zy al hun grofgefchut , dat zy van de

fchepen hadden kunnen lichten , met

kennis van de belegerden , wederom
aen boort : waer door de Hollanders

niet alleenlijk moet fchepten ; maer

ftad aen , dewelke hy ten grcnde toe

liet afbreken.

D'inwoondersftonden den eerften

ftorm dapper tegen : maer konden de

krachtige hooftllofFc van het vuur niet

verduuren. Derhalve begonnen zy van
het boiftvVeer af te wijken, en ftelden

icn leften hunne behoudenis in d'o-

penbare vlucht. De Hollanders ver-

volghden hunne vyanden dapper op
de hielen, en gaven nieraant lijfsgena>

als weierlbze wijven en kinderen.

Deze verovering gefchiede den
dertighften dagh van Lentemaent

voornoemt, desjaerszeftien hondert

en negentien: welken daghd'inwoon-

ders noch alle jaers , met een gemeenen
dank- en bjddagh vieren, en vertoo-

nenzich alsdan voorde hooge Over-

helt te voet en te paerde in de wape-»

neh,

Ten 2,clvcn rijde verzeilde d'Op-

per-ftcedevocght daer op met de gant-

fche vloot, na Bantam, en begeerde

van den ^angeran , dat hy hem alle de

gevangenen terftont zoude totzenden:

of zou dezelve met gewék komen
halen.

Deez worfteMe aldaer in 't eerftc

met maghtelooze armen, na hunne

quade gewoonte, wel wat tegen: maer

als hy zagh, dat de bÜxcm van het

grof gefchut in zijne daken begon re

erfterkten hen daghelix zoodanigh,
\ llaen, en het geen jok, maer crnft en

dat den Javanen de duUen moet wat irechtfchapcdapperheit was, zoo heeft

begon te ontzakken. | hy de gevangenen , re gel ijkc met de

Toen gaven d'onzen hun kafteel hoopc van ha kafteel, (lijr nu Batavia

dennaem van Batavia, cnlietendien genoemtwas) te vermeeilercn, laten

met groote letteren op een bort fpij- i varen,

keren , en boven de VVaterpoort j in' Toen d'F.ngelfcn dit verftonden,

CU
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en hunne acnflagcn en ongeoorlcfde

burgerliiKe Urenen valfch jCn vooral
\

de wcrelt ontdekt waren , i.')o vcrlie-

ten zy het Ijintjen cconle:i het tegen-

deel van te voore, als zy mttclt Ichc-

pcn tegen zeven Hollanrfche Ich'epen,

vnnden midiiaizh totden avondttoe,

fchutgcvecht hielden, en zich licicn

verkiiJen , dat 2,y meefier van de zee

engantfchlnJicn waren.

Het eerlle werk , dat zy op d'aen-

komltc van de Ho'.lajitfchc vloot, by

der hant namen , was het anker te lich-

ten, en hun ieilen los te maken. Dacr

na deed hun Admirae! een fchoot , en

ging deur; daerd^jndcrefchcpcnallc

op volghden , en liepen de (Iraec Son-

dauir.

Als de Bantamergcwacrwieft.dat

hem zjnegewaendc vrienden en bont-

genoten verlaten hadden , ("zonder

wiens hulpe en byftant hy zich zalven

met machtigh kende, om Batavia te

winnen, en de Hollanders uit dit ge-

wefl te verdrijven,) zoo vertrok hy met
zijn volk en verrtrooide legerfchareii

weerte rugh, en nam al het geen me-
de, dat hy zoo onrechtveerdigh had

verovert. Waer door de Hollanders

hunne handen ruim kregen, en grepen

het goet geluk, dat hen zoo lieflijk

aenloktc, by het hair.

Wanneer d'onzen nu befpeurden

dat d'omlc'ggende lantdouwe zeer gc-

zonten vruchtbaer, en daerbenefFens

met eene goede ree verrijkt was,aKy3er

meer als duizent fchepen voor alle

winden veiligh en befchut kunnen leg-

gen, zoobeilotenzy, en fielden ter-

ftont orde , eer iemant het dachte j om
aldacreene fterke ftad te (lichten , die

van het kafteel Bataviajtegende macht
van allehunnevyanden, zou kunnen
vcrdedighc worden. De naefle gelege

eilanden verfchaften tot den bouw
Icalk en (leen genoegh. De verdere

nootwendighcden van hout en ande-

re ftoffen wierden van de bontgenoo-

ten voor geit gekocht.

Toen dit nu aldus wierdt aengcvan-

gen, en met gezwinde werkluiden

achteryolght , zoo wiert d'yverzucht

der Javanen dacr door weer opge-
wekt, die zoodanigh aen het hollen

ïackte, dat de Mataran , des jaers

I 6x9 , met een machtigh hcir van
1 3000 mannenjondcr oppcrbelcit van
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den prins van Madura, op d'onzeri

quam afzakken, en legerde zich zoo
dicht onderde muurender (lad, dat-

men hunne buitenwerken met iiandt'^

buffen bcfchictai kon. Zy deden ver-

icheide ftoutmoedige ftormen, des

nachts, met een luitruchtigh veltgc-

fchrei, om des te affchnkkelijker rë

(cliijnen , ak by dage , v/anncer men
i malkanderen het wit van d ocgen

I

ontdekken, en zien kan, wateen ieder

j

in den (chilt voert. Maer de beleger-

den dreven hen t'elkens met den don-
der van 't gefchut weder te rugge, en
overvielen bywijlede bolwerken van

I

de belegeraers zelfs , die zy dan door

j

hunne vuurwerken lieren af branden*

en verfchaften hunne vyanden wcrk-

1

ftof genoegh : maer genen tijtom de-

j

zelve te herdellen,

j

Om nu al te doen , wat het vernuft

j

in diergelijke oorloghs-buien kan by.

;

brengen of bedenken, tot nadeel en af-

1

breuk van zijnen tegendrever, zoo
:
hadden de Javanen de ftroomende ri-

vier boven de ftad, metafgehouwe
boomftammen toegeftapclt , en alle

doode lichamen van menfchcn en hee-
ften, die dagh op dagh ftorven, en een
ontelbaer getal fcheenen uit temaken,
derwaerts gefleept , en in het water

! geworpen : het welk daer door niet al-

leen onbequaem wiert om te drinken

:

maer vcroorzaekte ook zoodanigen
(lank , dat de naelle lucht daer door
allenthalven wierdt ontftcken : waer
uit groote onklft en ziekte ontftont:

waer over de belegerden hunnen dorft

met zout water lefTchcn moften. Maer
eindelijk vonden en dolven zy zom-
mige putten op, die wat beter water

gaven. Daerna deden de belegeraers,

op den twiniighften dagh van Wijn-
1
maent, des jacrs zedien hondert negen
en twintigh , een algemecncn ftorm

\

op de Zuitzyde van de ftad. Zy ver-

i

fterkten hun volk reis op reis, met vcr-

'fche benden, en vielen zeer onver-

tz,aeght en dapper op de veden aen:

maer vonden zoodanigen tegenweer^

dat zy met verlies van weinighvolk
' moften afwijken.

j

hl het vcrfchoeijen befrormden zy
' Maeslants Waerburgh : alwaer nicc

I

meer als 1 5. foldaten tot bezetting in

I lagen,die hen zoo manhaftig verwcer-

! dcn,als de vyant klockmoedigaenvicl.

Wan.
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Wanneer nu al hun kruit en loot

verfchooten , en voor dien tijc gene
hope was om meer te bekomen, zoo
begonnen zy zich met vloerfteenen

en dakpannen zoo lange te verweeren,

als'er te halen waren. Ondertuflchen

bemerkten de Javanen het gebrek der

onzen, en d'onbcquaemheic van hun
eigen ftorm-gereetfchap , om den
Waerburgh te beklimmen. Dies tra-

den zy dicht aen de voet van de muur,

en flingerden eenzwaer vygcrtou om
de veften , met voornemen van de ee-

heele Waeiburgh om verre te rukken,

txï met macht van menfchen over

hoop te halen. Maeralsdeftedelin-

gen het zelve gewaer wierden, zoo de-

den zy , tot ontzet van hunne lantslui-

den , cenen uitval op deJavanen , die

genen ftant hielden j maer achter in

hun voordeel dijfden > uitgenomen

eenigen, die liever ftervenals wijken

wilden.

DeneerftenvanSlachtmaent, zes

uuren na zonnen ondergang, deden de

Javanen hunne legerplaetièn op drie

verfcheide plaetfen in brant ftekcn , en

vertrokken, zoo heimelijk als zy kon-

den, weer lantwaerts in, nazy de ftad

drie maenden en tien dagen belegert

hadden.

D'onzen waren wel te vreden , dat

zy van zoodanige raeuwe gaften , die

hen zelfs gcnoodight hadden , ontfla-

gen waren.

Zy vonden inde verlate legers niet

te pionderen: maer waren verwondert,

wanneer zy op cene kleine plaetfe

meerals achthondert menfchen von-

den leggen, dieallemetmalkanderen

vermoort, en jammerlijk om 't leven

gebraghc waren.

D'oorzake van dit gruwel-ftuk was

ontftaen uit eene hooghhertige fpot-

rede van den prins van Madura, en al-

dus bygebraght.

De Mata^an had in de voorige bele-

gering eenen van zijne voornaemfte

hooftmannen, met een goet getal fol-

daten, den koning van Jakatra te hul-

pe gezonden, om de ftad te winnen

:

maer als hem het zelve ondoenlijk

was, en derhalve onverrichter zake

nioft wederkeeren , zoo wierdt hy daer

over van den voornoemden prins be-

fpot , en met herde woorden aenge-

taft : want hy zeide : Was het zake,

Nt=REIZE. 22f
dat men my zoodanige 'macht had
toevertrouwt

-> tk zou het kajieel ge-
wonnen hebben , of wijn leven daer
voor tepandegelaten hebben. Dit wiert
den Mataran daerna aengedragen , als
hy voorgenomen^had, de tweede bele-
gering zelfaen te vangen. Dies gaf hy
dien Inorker het opperfte bevel over
zoovele oorlüghs-benden,als d'ander
van te vore onder zijne gehoorzaem-
heit gehad had, en liet hem daer mee
optrekken. Dan als deez zoo vele
maenden en dagen te vergeefs had ge-
oorloghr, om het kafteel te winnen,
zoo gaf hy, ("als reeds tevoore is ver-
hacltj zijn leger aen de vlam ten befte,
en daght met gemak weerom na Ma-
dura te vertrekken. Maer de Mata-
ram deed hem het zelve door eeneti
van zijne overften beletten , en op
ftaende voet, met alle zijne byhebben-
de hoofduiden en foldaten, diehetn
gevolght waren' , op hoope van goeden
buite, den kop afflaen, zeggende : Nu
moet ghy uw woort met de waerheit
bekrachtigen i om het kafteel te win-
nen, ofhier op ftaende voet fterven^
Dit was een ellendigh fchouwfpel en
deerlijk om aen te zien voor vrienden
en vyanden.

DeJavanen hebben dezenongeluk*
kigen toght, daer in zy meer als der-
tigh duizent foldaten lieten zit-

ten, haeft uit den zin gezet: want
desjaerszeftien hondert vijf en vijftig

begonnen die van Bantam hunne oo-
ren weer op te fteken ; doch konden
den Hollanders weinigh binders toe-

brengen. Hunne troepen hielden wat
verre van de hant , en hadden zoo vele

kans niet als te vore, om regen den
donder van 't grof gefchut in te drin-

gen. Dies trokken de Hollanders

zelfs tegen deJavanen in 't vlak en ope
velt op

:
(waer uit men d'arme lantman

gejaeght had : na al het gewas van rijs

en zuikerriet vernielt, en gantfchelijk

bedurven was,) daer zomtijts eenige

herde bejegeningen voorvielen. Maer
de Javanen hadden den meeften tijc

den neerlaegh : waer door zy het oor-

logh moede wierden. Te meer als zy
vernamen , dat Arnold de Vlaming
met een goet getal van Soldaten uit de
Molukfe eilanden op Batavia aenge-

komen was. Derhalve lieten zy den
krijgh varen, en maekten vrede, die zy

F f noch
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noch onderhouden, en latende Hol-

landen, die hen te machtigh zijn, on-

ge mocir.

Sedert hebben d'onzen, tot meer-

der bcfthcrmuigen veifteiking van de

Had en kaftee! , verfcheide veftingen

of forten een üuk weeghs daer buiten

te lande, en acn de zee kant, doen leg-

gen : als ten Oollen , acn de zeekant,

hèt fort Ansjol^ cnaen de Wcft-kant

het fort Anh : macr te lande waerts de

forcendeVijf bock, Rijs wijk, Noorc-

wijken (akatra.

Het fort «>^«.7o/Ieit ontrent twalcf

hondcrt roeden buiten Bitavia,aende

Oüftzyde, aenzce, by dekalkovens:

dcrwacrts men langs een rechten wegh

na toe gact. Het is van vierkante (leen

opgchaelc ,en wort altijt mee een deel

Iblditen bewaert.

Het fort Anke leit ontrent vijf hon-

dert roeden buiten de ftad, aenderi-

viere.een wcinigh landewaerts in , en

niet aen zee. Het is ook in 't vierkant

gebou\vr,en met rode pannen gedekt.

Daero'ntrent woonen verfcheide lant-

luiden, langs de riviere: dewijl de lan-

douw daer ontrent zeer vruchtbaer is.

Dacr ftaetook een kalkoven , en dicht

daer by het Lazarus-huis.

Het fortJikatra ftaet op de kant van

derivierc, ontrent vijf hondert treden

Noordoofl: waerts buiten de ftad Ba-

tavia. Men gaet derwaerts lings een

rechten wcgh , die zeer kiftigh met

boomen en plantagien ter wederzydcn

dicht bezet is. Aen dien oort leggen

de meefte tuinen en plantagien. De
Sinefen , Amboinelcn , en andere

vreemde volken, hebben dacr hun

quartier en wijk.
|

Tuftchen de forten Jakatraen Rijs-
j

wijk , leidt, benoordc de ftad Batavia,

,

üpderiviere,'tfort Noortwijk. Hetis

mee, gelijk d'andere,in 't vierkant van

fteen opgemecfelt, en metroode pan-

nen gedekt.

Buiten de ftad Batavia hebben ee-

nige voorname burgers verfcheide tui-

nen en lufthuixen gemaekt. Onder
:

andere ftaet op de grootenvicre, bui-

ten Batavia , het huis van kapitein

Burgs, die met allerhande flagh van'

Indiaenfche boomen beplant is. Het
huis is, na de wijze van de meefte In-j

diaenfe huizen , met een afdak ge-|

buuwt, daer men boven op, voorde

E E R D I G E

Zon , en onder , dewijl het open is,

luchtigh zitten kan.

Op de rivier ftaet een aengenaem
fpeel huisje , dat in de hitte op het wa-
ter geen klein vermaek en aengenaem-

heit geeft: inzonderheithet gcvogclr,

als zvvanen,ganfen, en andere water-

vogels, die in dit water houden.

Buiten Batavia , op de grooteri-

1 viere , ftaet ook het huis van eenen

1
voornamen burger , Strantwijk ge-

i noemt, dat weleer het fpeelhuis van

}

den Steehouder , de Heerjohan Maet-

zuiker, was. Het is zeer luchtigh en

luftigh , met een aerdigh en antijks

I

dak, en voor meteen uitftekgetim-

mcrt. Het heeft een fchoone turn , die

met allerhande vruchtboomen en

,

bloemen beplant is.

I

* Buiten de nieuwe poorte,rontom in

luftigh geboomte , ziet men een graf-
gJafftedc

rtede , door de Sinefen, na hunne
wijze prachtigh,gebouwt,tereerc van

hunnen oppervooghtiS'f'^«<2. Hetbe»
ftaet '\x\ een heuvel met opgeworpe
aerdedaer voor, en in verfcheide met-

felwerken , die alle wit gepleyfterc

zijn. In het midden ftaet een tafel, met
een kan daer op : daer de Sinefen t'el-

kens het een of ander , 't zy fpijzc of
geit, infmijten , tot zoene van de ziele

der overledenen.

lavaenfe en Indiaenfe ge'ieafjen , loo"

??wij huiden en bloemen.

"pXE lantftreke in en ontrent de ftad
^-^ Batavia : als ook het gantfch ci-

lantjava, is wonder vruchtbaer in het

voortbrengen van de meefte gcwaflcn,

die door gantfch Indien gevonden
worden , en wy vervolgens hier zullen

tentoon ftellen.

Onder de mirakelen der natuur, die

op dit eilant Java gezien worden, is

onder andere een het volgende : Te
weten , kruiden en planten, die op an-

dere plaetfen der wcreltuit de natuur

week en zacht zijn , worden aldaer

veel met een houtachtige fteel of ften-

gel gezien. Als te zien is aen het ge-

meen kaesjcs-kruit,dat'lageen houti-

ge ftcngels heeft , en fraei bloeit en

kaesjcs voortbrengt.

Daer en boven zijn'er vele foorten

van boonenen Lupijnen, dieopjava
aen
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aèii die bbomen groeien, dat in Europe na bchooren hanthavcnc en waerneemt-

ongehoort is.
j

Wie den wijngerc allcreeift aldaer gc-

Hetlant vin Java, ontrent Batavia, ; braght en in d'aerdc gefteken heeft,

is zeervruchtbaer: Want de Hollant-zou men met zekerheit niet kunnert

fe zaden , en die uit Pcrfie en Surattc zeggen noch weten : naerdien men in

derwaertsilover cenige jaren gebragt gene daghregifters van aüedereizen,

zijn,en nochgebraght worden, tieren-
j

die zedert hetjaer vijftien hondcrt vijf

*erweclderigii,en geven over vloedigh entnegenngh derwaertsgedaen zijn,

vruchten.
i
daer van iets aehgctekent vind : 't welk
buiten twijfel zougefchiet zijn,byal-

dien men defelve elders gevondeh had.

Hy waft in de ftad Batavia zeer

weeIdrighop,en meeftby vele huizen,

dacrplaetfeis. De vruchten kan men
het gantfchjaer door genieten, wan-
neer men die op zijne orde en tijtlaet

fnijden. Anders heeft men van eenen
rank, alledrie macnden rijpe vruchten.

Veertien dagen na hy gefneden is,ver-

toont hy de knoppen van zijne tfoflèn

:

die, na verloop van andere veertien

dagen , in hunne volle bloeifel ftaen.

tylerdvrtichten.

HoUantfe kooien,indien terrechter

tijt ter aerdcgebraghtengemeft zijn,

worden vo!komen rijp : maer indien

iemant die onachtzacm handelt , en
niet ga flaet , dan ontaerden zy , en

fchieten uit tot heefterachtigeen hou-

tige bladen.

Het fchijnt de natuur, als met voor-

daght, vele zuure en zaraentrekkende

kruiden aldaer in Indien voortgebragt

te hebben, tegen de felle en wiedende; en voorts in twee maenden daer na
lantziekten : als roodé loop, bort, bolleen rijpe druiven zijn.

In de hoven , buiten de ftad , wil de
wijngert zoo wei niet tieren : uit oor-
zake miflchien vande leegte des lams

:

kramp, enz. die gemeenelijk uit de gal-

lè ontftaen.

Men heeft'er veelerleie foorren van

driebhden: inzonderheit koekkoex- iofdat het noch niet genoegh van fijnen

brootjdie zoo ia de bofTchen, ontrent zoutenen zalpetcrachtigcnacrrgezui-

de rivieren, sis in de tuinen groeien.
j
vert is : dat metter ti jt kan onderzocht

Daer groeit porcelein, fparsjes, én- \
worden.Dewijnteeltzoudcninwoon-

divie jlaiuw , weeghbree, bekabu'.ig,
\

ders groot voordeel aenbrengen, in-

waterkers, peterfelie, radijs, roodeen dien die gelukken wilde,

witte beet,en diergelijke moeskruiden:
[

Men ziet'er ranken, die troflen met
die eensdeels uit zaden derwaerts uit rijpe druiven dragen, die de zwaerte
Hollandr gebraght, en eensdeels van

zelfs in het \vilt groeien.

De radijs groeic'er veel langer, en is

fmakelijker : warr onder een korte en

dikkeloort, diein plaetfe van rapen

gekookt worden De Si nelen leggen

ook de radijs en bladen in een pekel, en

ceten die, om de luftvanecten rever-

wekken.

Daer groeit een zeker foort van
Mandra^',oras , Belladona by d'Italia

van vcertitnon^en , of een pont, en
meer hebben. Anders zijn aldaer op
een;ge plaetfen druiven , die onge-
meen groot , en zoo grof van bef-

fen zijn, als de Spaenfe moskadel-

len.

Blaeuweboonen.

Overal , langs de wegen buiten Ba-
tavia, groeit in ftruiken en ftruwelert

nengenocmt, dat by d'indianen in zeker gewas, met zeer dunne en taeic

groot gebruik, tegen de geduurige eri ' ranken, als die van de hoppe, en fpreic

heete koortfen, is. Het wort in eek of ,
z-ich wijt en breet langs d'aerde uit , of

pekel ingeleit. De vruchten onder de
aflche gebraden , eetcn gezonden en

ktanken m plaetfe van falade.

TVijngert.

De "Wijngert k aldaer zeer

vfuchtbacr , wanneer men den aelven

inde lucht: wanneer het ontrent zich

eenigh fteuhfelvind, daer het by om
hoogh kan klimmen , op een zelve

wijze , als het loof of de ranken Vani

Turkfe boonenoferweten.

De bladen zijn byna,als die van den
rozenboom.

De bloem fpruit uit een groen

F f 3 knop-
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knopje, en i5 zoo groot als een enkeldc ruw, dil , vcükel, fparsjes. Meiihccft

roos, onder fpics : maer zeer fchoon 'er ook veeleilei aertvruchten,alswa-

hemelsblaeu van kleur, en in Uecmid-' ter-meloenen , pompoenen, kom-

dengeel. kommcrs, cit rullen ; desgclijx vele

Het geeft wrange en wilde vruch- hauw-vruchten vao boonen en erwe^

ten: waerom het van nicmant geacht ten, die by ftokken,heerters en boo-

en voortgeplant wort. raen opklimmen.

Jndiaenfch (Jlloeskruit.

Het Indiacnfch mocskruit, alzoo by

onsallcreerftgenoemt, wart op Bata-

via in verfclieide tuinen , heeft bladen

vangroote alsdc fuuring, daer eene

bleke ribbe langs deurloopt.Het heeft

cenfchooncn purperen bloem , die uit

een groen fteeltje , met vele kleine

knopjes, voortkomt. Zommige zijn

fnecuwit: andere met purpere en groe-

ne vlammen geplekt.

De bladen en ftengels hebben de

fïnaek van het mocskruit Bajan , en

worden als beet gekookt, en fmakcu

niet vrecmtj alflè wel toegemackt zijn.

tjMo€skruiden.

Ü'Indianen houden de moeskrui-

den, en alle eetbare kruiden, in grootc

w^erdeen achting: want de mecftcn,

die van Surattc en de kaft van Kor-

mandelop Batavia komen,eeten byna

alleen aertgewalTca : na den voorgang

vanPythagoras, die geen vlecfch van

eenigh levend dier proeven wilde:

naerdien by delccrc van de verhuizing

der ziele ingezogen had : gelijkookde

ineefteindiaenfche heidenen die leerc

aenhangen.

Aldus onthouden die menfchen

zich noch heden van roodc boonen,

en al wat onder de kruideneen roode

kleure,en eenigh gelijkenis met bloet

heeft. Dit is ook d'oorzakc: waerom

d'Indiancn, dic anders flechte en on-

kundige menfchen zijn ,
grondige

kennis van kruiden en boomen beko-

men hebben.

De Malayers noemen alle moes en

eetbare kruiden, in hun talc, meteen

algemeenenaemi'f/^-- macc artzenye

of genees- en vergiftige kruiden, Oii-

bat.

Daer groeien op Java en ontrent

Batavia vcclerleie moeskruiden tot

's menfchen voctfel : als ro jde en wit-

te bect,petcrfeli: alle foortcn van la-

Fokky-Fokky.

De vrucht, by d' Indianen Fokky-

Fokky geheten, is langwerpigh rondt

als een peere , en bywijle grooter als

eenelle,en ruimzoo dik als een mans
arm. Zy is vol klein zaet, en heeft een

dunne, doch zulken gladde fchil , dat

menzich,alsincenfpiegel,dacrtegeii

kan {picgeleo. De bladen zijn rouw,

en als met wol bezet, doch grasgroen.

Het gewas fchiet tamelijk hoogh op.

Deze vrucht is een van de voor-

naemftc vruchten in Indien, en niet

alleenlijk eetbier; maer van een zeec

lekkere fmaek, indien zy met wijnen

pepergekookt wordt, en fmaektdia

eveneens als de ftoelen van onze arti-

sjokken. Het is eengemeencfpijze,

zoo by d'Indianen als d'onzen, gelijk

de rapen hier te lande : en geeft goet

en lichtvcrteerend voetfel, en heeft

een water afdrijvende kracht, en is

dienvolgens zeer goet tegen denfteen

van nieren en blaze.

Noch is'er een andere wilde footc

van Fokky-Fokky. doch die heeft geene

langwerpige ronde vrucht : maer een

heel ronde. Wanneerzy rijp wort, is

zy geel. De ftengel is gantfcii met
doornen bezet.

D«ze wilde vrucht wort niet als van

rhinofters en wilde zwijnen gcgec-

ten.

Jamhos.

Over al op de vlakke velden van

Java groeit een boom, wiens vrucht

de Malayers Jambos ^en d'onzen Ja-

vaenfc fleen en Pruinikens noemen;

want de boom is den wilden fleen of

!
pruimboom in alles zeer gelijk.

De vruchten zijn ook zimentrek.

kende van fmaek; maer met onliefc-

lijk. De rijpe vruchren zijn geel van

kleur : maer de hicriantfe wilde prui-

men of fleen , purpcrachtigh zwcrt.

Zy kooraen in krachten met clkande-

icn
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tenovercen: want opcenzelve wijze, I Men houdt deze vruchten in den
gelijk hier te lande , wordt het zap dier

'
derden graet warm en droogh te zijn.

Vruchten , met water van Champakkaj Zy iijngoet voor een (lijmigemaeghi
en rozenwater, tegen d'ontfteking der

J

en zuiveren den borft van taeie en ly-

kele, amandelenen fpruuwgebruikt.

Het zap, van binnen ingenomen , is

dienftigh tegenden rooden loop, bort,

en andere gallige qualen . Dies dit zap

van d'Indifchc vruchtenjfango?nafyin

mijge vochigheclen , verdrijven dé
winden,en heipen de koude qualen des
lijfmoeders.

Wanneer men die lang met maftik
kauwt, trekken zyde Üiiimenuithct

alles het gebruik van het zap vand*y4'-
j

hooft, en verfterken deherflcncn,

föf/'tf der OudcB,ofvandehierlancfe De Iavanen, en andere Indianen,

fleen voldoet. hebben deze vruchten in groot gc-

Kubeben oïKurnuk.

bruik, engtbiuiken2.ejin wijn geweekt,
om het zaet en de luft van byflapen té

verwekken, en om de magete verwar-

Op het eilantJava alleen , aen den I men. Drie of vier vruchten gekauwt,
oever van den vliet Sunda, groeien in! en in den mont gehouden, verdrijven

de bolTchen in 't wilt, zekere vruchten, de draeijing en zuizeling des hoofts :

die by d'Arabieren Kubeben en ^a- doch men moet de vergaderde vocht
heb , by de Javanen Kumuk^ enby t'elkens uitfpuwen, en eindelijk ook
alle d'lndianen, behalve de Malayers, de Kubeben zelfs. Onder het kauwen
Kuhab Stni , dat is, Sineefche Knbf 3

en ook by eenigen Kuhachtm genocmt
worden : niet om dat zy in Sinagroei-

jen: maer dewijl zy derwaerts vervoert

worden.
Deboomcn, daer aen deze vruch-

ten groeijcn, zijn in bladen en takken

onzéappel boomen nietongelijk-.hoe-

wel kleindef : maer klimmen als klim-

op by de boomen op. De bladen zijn

-als die van de peper •, maer fmalder.

De vruchten Kubeben zijn rondt,

kleinderals de peper , donkerbruin

van verruwe ,engeven , met de naelt

daeringefleken , eenige vocht, als de

kruitnagelen, uit.

Zoohoogh worden deze vruchten

dienden ook de neusgaten toegehou-
den te worden, ten einde de reuk ert

damp des te beter na het hooft trekt.

Vuiveb-drek of Hin.

DeJavanen j Malayers en andere
Indiaenfe volken , hebben in groot
gebruik, om hunne fpijzegeurigh te

maken , en te faufen , zeker zap of
fpecerye,dat zy Hin , en d'Arabieren
Altit.en wy hier te lande duyvelsdrek,
op neerduitfch , en op latijn Afa Fati-

^rf,dat is, ilinkkendey^<2, van wegen
2.ijae vuileen Iclike reuke, noemen:
Dit gewas , uit wiens Wortel dit

zap geperft wort , groeit in het Ko-
by deJavanen geacht, dat zy die niet ningrijk vanPeifie, tuflchen de ftad

ais gekookt willen uit het lant gevoert Gamron en Lara.

hebben , om op andere plaetfen niet Dit gewas is twederlci ; het eerfte is

geplant te worden. Zy worden rijp en

onrijp van de boomen geplukt. D'on-

rijpe 2-ijn lichten rimpelighvan huit,

en befluiten van binnen, in de ledige

holligheit van den fchil , een kleine,

weke en witachtige kern.

De rijpe vruchten zijn effe, niet

rimpeligh,van binnen blaeu,cn hebben

een grooterpit , zijn hierom zwaerder

als d'onrijpe. D'onrijpe hebben een

zeer aromatijke , fclierpe en middel-

matige bittere fmaek , die in het kau-

wen na het hoofc trekt. De rijpe zijn

zoo fcherp noch bitter niet, en zen

rijsachtigh, byna als de waterwillige

hier te lande: uit wiens ingcfneede

bladen en fcheuten het zap of duy vels

drek ofH in met een pers geperft wort,

datgelijk, alle andere zappé, ia de zon
hert wort en een lichaem krijght. Hcc
tweede flagh is veel ftinkkender , en is

een zap, dat uit de wortels van dit ge-

gewas geperft wort.

Dit zap , als ook d'Amfiiocn, is

een van de voornacmfte koopman-
fchappen, die door ganfch Indien by

d'onzen verhandelt worden.

De Ooft Indifche fchepen,dic na

den, in het kauwen, ook dedampcn het eilant Java en andere geweften

cpwacrts: maer evenwel minder jals van Indien vacren, voeren altijt een

d'onrijpe. F f
3

groütc
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grootemcnightevantiitzapuitPerfie ]airenuic. Hacrzaet eindelijk, of peu-

defwaerts, het welkd'onzenaendai-
j

len, is langwerpiger, en zomtijts een

woondeisop Java, in verruiling van

hunne inlantfe waren , \ erhandejcn.

Kardamoniigroote en kleine.

Kardamom (alzoo by d'Arabieren,

'

en by d'Indianen Mtliguettas ge-

noemc,) groeit ook op het eilantJava

:

zoo wel de kleine als de groote.

De kleine Kardamom heeft een

fteel, als het riet, met lectjes onder-

fcheiden Cgelijk ook de bladen niet

dacrvan verfchillen) en groeit opeen

zelve maniere, hoopswijze, by een.

Macrde Kardamom fchiet naulixtot

de hooghte van twee of drie voe-

ten op : en de bladen, tuflchen de

handen gewreven, geven een zeer lie-

felijke reuke. Ontrent den wortel

fchiet eerft een air uit
,
gelijkmen in de

Spica N ard ziet , met kelken : daer op

bleke bloemen groeien, die van d'o-

ranje-boomen bloemen zeer gelijk.

Na het afvallen der bloemen vol-

gen in dier plaetfe hauwen of peulen,

die het welriekend zaet van Karda-

mom befluiten. Deze zaden zijn geel

van kleurc: maer worden, doorlang-

heit van tijt , donker en vermiljoen-

root.

De Kardamom is een treffelijke fpe-

ccrye,en bezit uitHekende en groote

krachten : wantzy hecfc ecneliefelijke

warmre, en die inct's menfchen na-

tuur overeen komt: zonder eenigen

brandt in d'ingewanden na te laten :

waerom zy ook alleen , zonder eenige

andere fpijze,kangekauwt en gegeten

worden. Zy drijft de pis af, verwekt

de maentftonden der vrouwen , opent

de vcrftoppingen van milten lever,

en maekt
,
gckauwt, een liefelijken

aedcm.

De groote Kardamom wafl: over-

vloedelijk in de boiïchen van lava, en

krijght bloemen aen een fteel, even als

een hyacinth.

Zy verfchilt van de kleine Karda-

damominveelerleie manieren. Ecr-

ftelijk fchiet zy boven een manshoog-
tc op. De bladen zijn ook grooter : de

fteel is niet met leden of knobbeligh,

als het riet : maer op de wijze van een

uijen-ftccl. Daerenboven fmijt de klei-

ne Kardamom ontrent zijne wortelen

vinger lang. De bladen evenwel, en

bloemen, komen in reuk over een, be-

halve dat de bladen van de groote

Kardamom niet alleen ongelijkgroo-

ter: maer ook aen d'averechtfe zyde,

als motte-kruit,wollighzijn.

Het ga ntfch gewas is fraei van aen-

zien , vrolijk groen , en heeft witte

bloemen met purpere randen.

Moti/ii Beiek i onndiaenjche Hemel'

fleutelen.

fj Et flagh van kruit, dat men hier

^ -* re lande Hemel- fleutelen noemt,

groeit in de tuinen van Batavia, met
een weinigh verhevener fteel, als de
Kardamom, en is altijt groen. De bla-

den verfchillen ook, en zijn rontom
gefchaertofingehakkelt.

De Malaiers noemen dit kruit , na

degeftahe, AioulitBebeky dat Eents.

bek gezeit is : want het verheelt zeec

wel een averechtfen eenden-bek.

D'inwoondcrs gebruiken de ge-

kneufde bladen van dit kruit tegen

hun fthorftheit, en andere gewoone-
lijke zweeren, die uit gal ontftaen.

Meteekgeftampt, zijn zy ook dien-

ftigh tegen de rooze. De Malaifche

vrouwen leggen dit kruit ook boven
op het hooft der kinderen , ter plaetfej

daer de naden noch niet t'zaroen ge-

groeit zijn, om de herflenen te verfter-

kcn : en om des te beter de kraght te

doen doordringen , fcheeren zy het

hair met een fcheermes af.

Indiaenfche Zuuring.

Op het eilant lava , en op d'omleg-

gende eilanden , groeit een wonder-

lijk flagh van zuuring, die geheellijk

niets met d'Europifche zuuring ge-

meen heeft. Zy fchiet tot de hooghte

van een mans lengte op, met een vafte,

Oerke en kantige fteel , als die van de

hcnnip. De bladen zijn ook diezeer

gelijk,met fchcrpedoorntjes, die hier

en daer uitfteken.

De bloem is die van het keeskruic

gelijk : beftaet uit een enkel blat , en is

van een zelve groote, die in den om-
trek w i tachtigh geel : maer in den kelk

purperachtigh is.

De
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De bladen, gekauwt, foiaken als gemoedighr worden.
M*

zuunng: maerzijn vetter en lijmiger D'Amfioen wort byd*Indianen met
op de tong. Het zaet is ftekehgh of groot voordeel gebruikt : want indien
doornigh, cnals dat van de Kardebe- men van d'amfioen niet verzien wasj
ncdikt. Het IS kout en drooghachtigh men zou qualijk in die zeerheerege-
vanaert.

|

wellen een ige genezing kunnen doen:
De Mabiers gebruiken dit kruit on- inzonderheitindenroodaniüop, bert,

derdcetbare kruiden voor moeskruit. hcere koortfen, en andere qualen, die

Zy wrijven ook de bladen op een uitdegalontftaen.

marmer-fteen,met fchraepfel ofzage-
1 Arme Indianen koken uit de bladen

lis van zandel-hout: daer by doen zy en fcheutenvan den heul een flechter

olie van kokos notenen eek, en ma- 'foortvan amfioen, die zy in de zon
ken daer in doeken nat , en leggen die laten hert worden. Dit Hag noemen de
op het hooft voor de tantpijn , welke de rijken Pouji , en de genen , die het
uitgalontftacr,enveeltijtsdeheriTen- gebruiken, fchimpswijze Potijiiyzh

vliezen ontftelt. ofmen bedelzakken wilden zeggen.

Benjoin-boom.

Daer en tegen drijven d*armen den rij

ken hetwoort van Amfioniften weer
tot fchimp toe.waer mede zy quanfuis

Op Java groeit ook de boom , uit
,
hun overdaet en welluft willen ver-

wiens ingesneden fchorsdes ftams de
j
wijten.

welriekende gom Benjom oiBmjum
druipt.

Het is een gewas of boom ,die uit

vele fcheuten of takken, van een arm

dik, beftaec. "

Nardus.

Ontrent en niet verre van Bata-

Pyzang of Bachoven,

De vruchten Pyzang of Indifchc
vygen, en anders Bachoven by d'on*
zen gebroken , na den Portugefen
naem Pakovia

, genoerat, worden by
de MaleyersP;2;ö»^,en anders Bana^.

naSi by de lavanen Gedans, by de Sine-

via, groeit overvloedelijk een gewas, kn TToio, by andere Indianen ^eUi^
Nardus genotmt y dat by deJavanen

,
by d'inwoonders van het eilant bmt

inde keuken, om de fauflen van vifch Thomce §^eüa , en by d* Arabieren
engexoodevleefcheen geurtegeven, C^lamcn Mus;agd\tien

in groot gebruik is. De ftam van dit gewas loopt van
Menlcitdegedrooghde Nardus in onderen.als met langwerpige fchulpcn

eek, opeen 2,elve wijze als gouts-bloe-
j

of fchubben.nacmhoogh : daeraen
men hier te lande Men kookt'cr ook,

!
deze vruchten groeien. Hy fchict roü

met zuiker,eenryroop van, die tegen de hoogh'e van twintighen dertigh

de koude gebreken der ingewanden, voeten , in zes maenden tijt,op, en
als van lever en milt,dienftighis, en i

heeft de dikte van vier voeten in de
alle ve''ftopchcdcn opent. ronre: maer is zoo voos en week, dat-

Deze eek en fyroop geneeftookde men den zelven met een mefch kan
fteken en beten van (langen en fcor- (nijden, alseenkoolftronk. Hethe- ft

pioenen ; 't zy van buiten opgeleit,

of van binnen ingenomen.

Opium of Amfiom.

een fchoon gewai, en loofvan bladen

dier zommigen wel anderhalve voeC
breet, en vijf,2,cs ofzeven voeren lang
zi jn : aen de bovenfte zyde grasgroen,

en aen d'onderfte vael , meteendikkö
Anfioen ofAmfion by d'Indianen, ribbe in 't midden,

en by de Grieken en Latijnen 0/>jaw| De vruchten hebben boven een
geheten, is een zap van heulen of

:
geel kroonrje, zijn 2.eer liefelijk om

maenkoppen, en by d'lndianenen Ia-| aen te zien, en byna als langwerpjge

vanen in ongemeen groot gebruik, in

zondcrheit wanneer zy ten ftrijde zul-

len treden: waerdoor zy dan als dol,

uitzinnigh,razend en tot vechten aen-

komkommers , met d'enden hah c
maens wijze na malkanderen toe ge-

bogen. D'onrijpc zijn groen, of pa-

pegaygroen van kleur , en de njpe

gcd-



131 G E D E N K W
gcelachrigh , en zien van binnen mee

uit den lieden.

Wanneer de vruchten haren was-

dom hebben , om gefnedcn re worden,

d-in wordt de ftamtot onder acn den

gront wegh genomen , en de vrucht,

clienochgrognis,aen de balk mhuis
opgehangen) om te rijpen , die in wei-

nige dagen daer na bleek geel en rijp

V'ordt. Zy hebben een dunne fchil,

die lichtelijk met dehant , zonder be-

hulp van eenigh wcrktuigh,kan wegh-

genomen worden.

De bo(;m ofvrucht geeft geen zaet}

maer een (> hoonen purperen of paer-

ien bluem ofknoop, zoo groot als een

ftruis-ay, die boven in den top, uit

een hert of Icheut , voortkomt, en

opent 2'jite bladen op verfcheide tij-

den. Zoo lang als de ftam > ruchten

genoegh heeft om te voeden , dan

vallen de bladen by trippen , allengs-

kensaf, en la[en voor ieder bladteen '

regel vruchren.

Uit de knoop voornoemt fpruit
\

een lange tak , Jaer de vruchten tros-

wijze, b.wi)'e ten getale van meer als
\

eenof fweeh jnderr fluks, aenzitren:

en hebben aen eenen tros twee man- i

nenbynaeendraght.
j

Jblk Ilronk , ftam , of ftruik brengt

maer een fos met vygen voort.

Daer zijn veelerleie geftaghren van

deze vruchten , diealle hy d'mwoon-

ders mcr namen ,
gedaenJ.e en flnaek^

onderfcheidcnzijn.

Het gebruik van deze vruchten is

menige- lei. Zomnügen weren dezelve

in de Zon te droogen , en zoo Imake-

lijk als Portugelc vygen te maken : ge-

lijk ik op S. An''ony, een van de Zoute

Eilanden, heb ge/.ien.

D'onzen bakken deze vruchten in

de pan met boter en eyer n, ofmet bo-

ter alleen, en houden dezelve voor

eeng'oo'e lekkernye. Aldus toe be-

reit, worden zy gezeitte verkoelen,

goet voetfel te geven , en den bmk
week te maken.

De rauwe vruchten zijn eggerig en

tzamentrckkend : en dierhalveonbe-

quaemom raeut'eetcn: wantzyzijn

walgelijk, veroorzaken winden , en

doen braken, en de m.igeomkeeren

Ook verwekken zy den geenen, die

haernietgewoon zijn t'eeten, den roo-

dcnloop., Evenwel worden zy, om
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haer aengename fmake'en reuk, wel

racu gegeten, indien zy lang voor hare

volkome rijpheic afgefneden zijn.

Dan blijft de (chil bywijle groen, en
bet binnenftc knjghtmet dertijtzijn

eigen aerten aengename fmaek, niet

ongelijk de weeke zuiker-peeren of
zappigegroentjes,en wort rinsachtig.

In de doorgefneden vrucht ver-

toont zich van binnen een kruis.

De bladen van dit gewas worden
gebruikt , om allerhande goet in te

pakken,en nade merkt te brengen.

Wanneer ik des jaers zeftien hon-

dert en zeftigh , met ócn Heer Ja- ziet

kob Huflart op het cilant Burovjas,^^^-'-^-

braghten d'inwooiders alle hunne
fpijze voor onSjin deze bl3dcn,op den
difch, die met dezelve bladen ook ge-

dekt was : desgelijx bctfonden de
hantdoeken uit deze blei den. Zy wil-

den uit geen glas, dat hen doord'on-

2£n wicrraengebod'-n, drinken: maer
hadden eenbladt vanzrkeren boom,
dat zy datr toebequame!ijk gebruik-

ten: Uit het welke 2,y alle dronken, en
meenden dan geenen dienaer van noo-

de te hebben , om de glazen te laten

fpoelen.

De Javanen gelooven , dat de bla-

den van dit gewas cene ongemeenc
kracht hebben,om vuuruir teleflchen:

derhalve planten zy het gcmeenelijk

dicht by hunne huizen, om die bladen

in tijt van noot by der hantte hebben.

Na detronkofftruik vanditgewas
tot den grondt toe met de volwaflè

vruchten afgefneden is, fchietcn uic

den wortel , rontom de voet v^n den

ouden ftam,nieuwe Ipruirjes van ze'fs,

in groote menighte, weer voort , die in

weinigh tijts hunnen volkomen was-
dom krijgen, en weer nieuwe vrueli-

ten voortbrengen. Dies men deze
vruchten het geheel jaer door genie*

ten kan.

Dit gewas groeit met kleine moeite,

en door geheel Indien in zoodanige
menighte, dat men voor eer.e (Kiiver

een gehecle tros koopen kan, Zy ko-

men het weeldrighfte in vette en mol-
lige aerde voort.

Eenige willen,datdeze vruchten de

genen zouden zijn, die de befpieders

uit het lant van Belofte in het leger

Ifraëls braghten. Men vinder ook,

die gevoelen, dat Adam en t va hume
fchaemte
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fchaemte met deze bhden zouden be-

dekthebben. Andere fchnjven 3 dat

Ad i.m van deze vruchren , rot zijnen

val, in het paradijs zou gegeete;! heb-

ben. Waerom zy by eenigen ook 'Pa-

radijs-a^ppekn genoemt worden.

Bamboes-kruit.

Het bnmboes-kruir of gewas groeit

overal op Batavia in opgerichte bam-
boefen, dieaend'oppcrite einden ge-

klooft zijn, zonder het zijne wortelen

in d'acrde (chiet j en waft, zonder aer-

de, buiten het water , en gact nergens

als in het water uit : het geen met recht

verwondcienswaerdighis. Her heeft

onder een dikachfigh knobbeltje, daer

zomniigc vezclries uufchieten , die

hun voctlel uit de lucht en dau trek-

ken,en hunne blaJcn en bloemen ver-

tojncn.

Het heeft fpierwitte bloéinen , die

uit vijf Ungachcige en gekronkelde

bladen beftaen, en eenighzinsnade

w tte leliën z.wcemcn -, gelijk zy ook
ruim zoo liefelijk als die ruiken , en

hebben geel zaet van binnen. Deze
bladen 1'pruiten aen het einde van

dunne en buigende takjes : daer aen

langachtigecn fmalle bladei groeien.

Dit gewas dient niet alleenlijk tot

een aengename reuk •, rtiaer ook tot

een vrcemt fchoufpel in 't oogh , ei

wijll ons aen ,• hoe wonderlijk zomroi

ge dingen in de natuur gefchapen zijn.

Knoop-bhem.

rcbIoem,dfen de Maleyers Boengo

Soefan^ de Javanen Bunbarig UiigO)

en de Sinefen L/Vrt/'ö^ noemen, wort

bydePortugefen Fulede Botano,d^i

is, bloem van de knoop , gehtten , om
zijnegelijkeniSjdiehy metecne knoop
heeft.

Hy groeit overal zeer gcwilligh, en

hem wordt , om zijne byzondere
fchoonheit , en hooge purpere vcrwe,

(die, na de bloem afgebroken en ver-

dort is , noch even fchoon en groeiend

blijft) in de hoven der liefhebbers van

kruiden en bloemen geernc plaetfe

vergunt.

Hy heeft anders gene reuk, en zou

ongetwijfelt onder de jongvrouwen

w«l voorde belte geacht zijn, byal-
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dienhy 2,00 fchoon van reuk, als kleu-

re was. Hy waft als onze bruine kla-

ver: maer is heel anders van bladt:

naerdien de bladen uit een dun bruin

fteeltje, tegen nialkandcrcn uitfpruic.

Ook komt het blocmtjc tuflchen twee
bladen , uit een groen knopje, voor
dencagh.

Witte Eglentkr.

DezeEglentier, by de Javanen eri

Maleyers Boenga T)adu , en by de Si-

ncfenTjutfoii genoemt, heeft bladen

en knopjes als de hicrlantfe rozen-

boom : maer de bloemtjes, die fpicr-

wit zijn, vallen zoo groot niet, en heb-

ben (pitsaghtigc blaetjes. Zy hebben

een reuk, als onze roozen : maer zoo
krachtigh niet.

Men zeit, dezeEglentier-boomen

allcrecrft uit Perfien na Batavia door

d'onzenovergcbraght zijn, een wei-

nigh nn de tijt, wanrecr d'onzen al-

daereerftquamente woonen , om die

ftadteftighten.

Uit de blaetjes van deze witte eglen-

cieren wordt te Batavia rozen-water

gcbiant : wacr toe deze boomt jes by
zommige liefhebbers zeer zorghvul-

digh worden aengequeekt , en meC
bamboefen- (lokken onderfteunt, onx
hen in de lucht te verheffen. Het ro-

zen-water wort tot verfcheide zaken
gebruikt, als ons rozen- water.

Jakkas.

De boom, die de vruchten ^Jaaka
oijakkas by de Portugefen , en by Je

Maleyers en Javanen Nanka^cn b) de

onzen Schrootzakken genoemt, voort-

brengt , is een van de grootfte v rucht*

dragende boomcn, die in Indien ge-

vonden worden. Hy wad gaerne op
hooge landen, die drccgh enmolligh

zijn, en fchiettot de h^oghrevan ee«

nen tekel-boom op. De bladen zijn

onder blatuj en boven grasgroen, ront-

achtigh,enzoo groot niet als de bla-

den dcrkerfTenboom- Hy heeft geen

bloeifel : maer de vrucht komt uir hec

dikfte van den ftam en uit de takken

tevoorfchijn,en wordt zoo gioot en

zwaer,dat een eenige by wijle meer als

negen oftien ponden wecglit , en acht

duim in demiddellijn heeft, en ander-

Gg halv<



23+ GEDENK WAERDIGE
halve voet lang is : want de minde of zout gegeten : het welk een goede koft

klcinfte van dcze vrucht is zoo groot is, als men gene rijs noch broot heeft,

cngrooteralsccn kauwoerdc:zoodat Men heeft tweederlei flagh vaa

de gemecne takken die niet zouden deze vruchten : d'cen wordt Barka

kunnen dragen. Zy zijn ongemeen genoemt, en is de befte, en d' ander

fchoon in het oogh , en van geftalte
!

heet'Papa of Girajol, en is zoo guet

als pompoenen of groote meloenen,
|

niet: het welk men aende weekheit

en van buiten als ananaflèn of pijn-

appels.

De vrucht is eerft groen : daer na

alflc afgefncdenis, wordt zy rijp en

geel. Zy heeft van buiten een, herde

dikke en fcherpehuit offchel, éic al-

lerwegen met driekante ftekelen be-

zet is, die in korte en groene doornen

eindigen: mier dezelve zijngeenzms

fcherp of ftekeligh : alhoewel zy fchij-

nenteftekcn.

Binnen deze huit zijn verfcheide

kasjesjlaetjcs of kamers, als in de ra-

te van een byenkorfjdaer kerlen,pit.

ten, of kaftianien in zitten, die langer

en dikker als dadelcn, en met geel

vleefch , dat men eet , overtogen zijn.

Ieder korl is ontrent zoo groot als het

lit vaneendmm. Men heeft zomrijts

in een van die groote vruchten meer

alshondertkorlen gevonden. Zom-

migc zijn van binnen geel en andere

Wit. De hertfte zijn de zoetfteen befte.

De reuk van de vrucht is aenge-

naem. Zy zijn aertachtighcnraeu van

fmaek, indien zy raeu gegeten wor-

den, en maken vele winden. Maerin-

dicnze gebraden worden, als kafta-

nien , dan zijnze geurigh van fmaek,

en verwekken de luft van byHapen:

waerom het gemeen volkdie gewoo-

nd ijk veel eet.

Deze vrucht , zoo men die te veel

eet, ontfteekt het bloec bijfter, en

verneemt ; wantiindien menze met
de hant aenvat , zoo wijkt het voor de
vingeren.

Deze vruchten groeien door gantfch

Indien; maer de befte op hctcilandt

Zeylon ,en opdekuft van Malabaer:
gelijk ik by mijn aenwezenaldacr zelf

heb bevonden: want de koningin van

Signati vereerde my , onder andere,

met een van deze vruchten: die zoo
edel en welfmakende was, dat ik dier-

gelijkenadcrhantnoit heb bevonden.

Bloem Siampiri.

Deze bloem wordt by ecnigcn de
bloem van Kamboja genoemt , dewijl

hy van daer op Batavia zou gebraghc
zijti: hoewel andere willen, dat die al-

Icrecrft uit 'Izina zou gekomen zijn:

daer hy'Pf/èy^ï^ö,? geheten wort.

Hy waft binnen en buiten de ftad

Batavia in alle hoven zeer gewilligh-

lijk aen gehakkelde en knobbelige
hcefters , die z<jmtijts twalef voeten
hüoghopfchieten.

Hy heeft geen zaet -, maer dikke
en vette blaetjes, die aen de punten
wit zijn, en loopen bleek geel na bin-

nen. Zommige hebben buiten op de
bladen eenige roode aertjes.

Hy waft boven uit den top van de
takjes, en breit zich in een breeden
ftoel, met verfcheide bloemen en

mackt hethiffigh. Zy verwekt lang- I knoppen uit. Zijne reuk aert na onze

duurigen bukloop, zwcering in den
,

Mey-bloemen : maer is fterkcren zoo

cnteldarm , en doodelijke bloergang. zoet met.

In 't kort, de vrucht J^ka is gantfch i De bladen vandenftam zijn lang,

ongezont, en zeer zwaer, door hare

zoetigheit, om te verteeren , en gaet

byna onverteert, van onderen af, als

zy door den mont ingenomen is: want

haer geel vleefch , dat om de kerlen

zit, isvaft enzootai, dat het naulix

met de tanden kan afgebeten worden.

Maer de kerlen zelfs geven eene witte

ftofFe van zich alsroom-, doch blijft

tai en lijmigh, aen de vingeren han-

gen. De kerlen worden van d'in woon-

ders gekookt, en met een korentje

fpits , en grasgroen , met vele aedcrt-

jes. Het hout is asgraeu, en boven aen
de punt, daer de bloem u ;rgrocit , met
verfcheidejonge uicfpruicfelen bezet.

B/oem Katjiepiri.

De bloem Katjiepiri by de Mala-

yers, en Kotthan by de Javanen, en

Mieiihoa by deSinefen genoemt, waft

in de tuinen op Batavia , aen een hee-

fter, van gedaente als de palmboom,
die
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die vvathooghopgcfchooten is; maer van binnen bloetroot , en fmaken als

de bladen 2,ijn wat grooter. zomerkerllen. Andere zijn wir en wat
Hy fpruit uit een bleekgroen knop- zoet'er. Zy gelijken zeer wel een o-

je,alsd'lris,is welriekend/choon van ranjc-appel vanbuicen en van binnen:

gedaente, en heeft dikke vette blaet-
i

maer zijn meer als vijf macl zoo groot:

jcs,die zoo zuiver wit zijn j alseerft want zommige wegen tien en twalef

neergevallen fneeu. ]n het midden is pont, en zijn ni de ronte tien oftwalef

een geel hert, met Iteelen cfuitfpruit- 'duimen dik : dies twee of drie men.
felen. ifchen getioegh atfn een appel i'ceten

. Deze blom wort by d*in woonders,
j

hebben.

om zijne welriekentheit en fchoone Zy hangen met bofTèn van vier of

geftaltc, zeer geprezen , en in de mee- vijfdicht by malkanderen , onder aen

fte hoven aengequeekt: en geit dikwils dunne takjes , die metbamboefen on

een eenige blom twee Huivers.

Arroz of Rysblom.

Derijsblom wort op Portugecfch,

in een zclven zin , Fulo dl ArroZy op
Malaytfch Boengo Pi

t/ia Tria , en op
Javaenfch Pe//a Sidanga, genoemr.
Tc weten , hy wordt de rijsblom ge-

noemt, van wegen zijne reuk : want
hy riekt eveneens als njs, die eerft uit de vruchten voortkomen

derftut worden , of zouden anders,

door de groote der vruchten, breken,

oftot aen den gront neerbuigen.

De boomen hebben een geway of
loof, als d'oranje-boomen : behalve

dat de takken wat dikker en dichter^

en de bladen breeder zijn. Zy hebben
een wit bloeifcl , met witte bladen^

en geel zaet van binnen , en van de
groote als onze appel-bloeifeljdaer uit

de ketel komt en gekookt is.

Hy walt aen cencn rank, die zich

wijt en zijd uitfpreit, als de wijngert,en

fchoone en breede bladen , als die van

den queepceren-boom, heeft : die zoo

groen als look zijn. Hy groeit zoo
dicht in malkanderen, dat gene zon
daer door kan fchijnen, en wort met
bamboefen om hoogh geleidt. Het
bloempje heeft witte enkeldeblaetjes,

die van binnen met groene ftreepjes

doortogen zijn. In het midden flaet

een fpits puntje, datrontom met knop-

jes bezet is.

Pompelmoefen.

De vruchten of appelen, pompel-
moefen by d'onzen, bydePortuge

Het is te verwonderen, en zeer ver-

makelijk om aen te zien, hoedetaeic
takken, door 't gewightc van zoo gro-

te en gout-geele vruchten en groene
bladen, neerbuigen na d'aerdc , als of-

ze de menfchen komen noodigen,oni
hen te plukken.

Dit ooft duurtjaer in jaer uit.

D'afgeplukte opgehange vruchten

kunnen vier ofvijfmacnden duurenen
goct blijven.

Deze vrucht tiert zeer weeldrigh

en wad gaeine in een vetten grondt,

dien men zeer fchoon moet houden^

inzonderhelt ontrent den rtam.

C^langasoï Manges.

De meefte en bede Indiaenfche
izvijamhoa^ byde Malayers en by de i vruchten heeft men het gactfch jaer

Sinefcn Thoe genoemt , groeien byna door : uitgenomen eenige , wacr on-
nergens in gantfch Indien, als op groot der de vrucht,byde Javanen i^/^/z^^i,

Java, en binnen en buiten Batavia, in en by de Malayers Pao Ampelam gei

verfcheide hoven.
Dit gewas en vrucht komtnietals

van de kerl ofzaet, en van zijn eigen

afzetrel,als door kunft, voort. Op het

eerfte jaer , na het afgezet is , draeght

noemt, mee gerekent magh worden.
De boomen , dacr aen deze vruch-

ten groeien , zijn zommige zoo hoog^
dikcnbreetvan takken, als de grootfte

eikenboomen in Europc, en hebben

Aen dunne fcheutjcs, die uit het

uitterile einde van de takken voort-'

het al vruchten : maer de plant, dief takken alsdemifpelboomcn
van de kerl of zaet voortkomt, geeft

die cerft om het derde ofvierde jaer.

Deze vruchten of appels zijn van '
komen , zitten heel klcme witte

buiten goutgeel van kleur, en cenigen bloempjes , dacr uit de vruchten met

\ ^ g i zuü--
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zoodanige meenighte groeien , als het

takje verdragen kan, ea worden met-

ier tijr, in h.t rijpen , zoo zwaer, dac

men de jonge booracn ondcrftuttcn

moet.

De voornaemfte ooghft oFfaizoen

dezer vruchten is in Herfit- en Wijn-

A E R D I G E

C^iango/lan, of Manies Tanges,

maent: dan buigen de takken van de

mfenighte neer, en vertooncn hunne

goude vruchten , die wonder Hcrelijk

in het oogh (ïi^n. Wel heeft men
deze vruchten het geheel jacr deur;

macr in zulkegroote meenighte niet,

als in deze twee m'.en.lcn. Ook dra-

gen de meefte boomen flechts om het

andere j.ier.

De vruchten z-jn wat grooter, als

een pruim : en in 't cerft groen , en

worden d lernageel ,of uit den oranje.

Zommige zijn met eenigc vlakken ge-

plekt , die zeer aengenacm llacn , en

hebben van binnen een zelve klcure.

Zy zijn by2<onderlchooninhetoogh:

maer in der dacc wat wrang en t'za-

mentrekkcnd.

D'inwoondcrs maken van deze

vruchten verfcheide toefpijze , die

zeer wel fmaken , en liefelijk en aengc-

nacmom tVeten zijn. Zy koken d'on-

rijpe vruchten in pekel , en weten die

zoodanigh te zouten, dac zyzoogoet
Zijn als Portugefeoly ven ,en dezelve

fmake bykans hebben, tenige wor-

den gezooden, en met edik en groene

peper ingcleit : die dan by gebraden

vleelchufvilch niet onliefelijk te ge-

bruiken zijn, en als onze agorkjes. Zy
worden ook in zuiker ingeleit en be-

wacrt, wannecrzc eerft gezoden 2,ijn,

cn verflrekken het vrouwelijk ge-

flaght,die gierne Iheedrinken.mede

voorecnc van hare voornaemfte lek-

kernyen. Men doet de buitenfte fchel

en binnenfte kern wegh, en ftooft dan

dereftmet ziiiker, boter cn eycren,
1

pitten hebben, zijn gemecnelijk de

alsappelzopofkruisbeflen: hetwelk
j

befte.

een aengeniem en lekker difchgerecht D'appel heeft een dikhuidige fchil,

op de tong, en gezont voor dcmage! als van een granaet- appel, die van bui-

is. De rijpe vruchten zijn zoogezonc ten purperachtigh , en van binnen

niet, lodien men die overvloedclijk
j

bleek is, en lichtelijk open gaet, als

veel eet -.maermatelijk gebruikt , niet men dczelvctuflbhen de handen duwt.

De fmake is wat ct:gcrigh of tza-

De vrucht, by de Malayers Mango-
/lan,c{\ by deJavanen Manges gehce-

ten, is onder alle vruchten van Indien
d allerwetfmakenftcrgelijk zy ook den
roemdraeght, d'aengenacmfte fmake
van alle 1 ndifche vruchten te hebben.

Zy groeit mceft ontrent Bantam, en
ook in cenige oorden van Malakka.

De boom , daer acn deze vrucht of
appel groeit, waft niethooger als onze
pruime- of moerbeziën-boom , cn
heeft on Jcr een rechten ftam , van een

mans been dik onder de knie, met rui-

ge baften , die allengs vermindert en

groen wordt, en fpreit zich met zijne

takken tegen malkanderen uit ,als een

nagel-boom. De bladenen takken zijn

luftigh om acn te zien.

D'appel of vrucht hangt op het eind

van dunne en buigende takjes, en is

met twee blactjes bedekt : die van bin-

nen zeer fchoon groen , en van buiten

wat bleker, en zommige wel twee pal-

men lang,en met vele adertjes doorlo-

pen zijn. De vruchten vertooncn hacr

zoo liefelijk en aengcnaem , dac men
zeggen zou, deze de vrucht was, die

Eva bekoort en graegh gemaekt had
om t'eetcn. Zy komc uit een bleek

knopje voort, dat zich bloeiende open
doet , daer dan d'appel in groeit. Bo-
ven op den top of kruin van den appel

ftaeteen kroontje, dat zich open brcic^

wanneer d'appel tot zijne volkome
grootc groeit. Dit kroontje wij ft acn,

door zijne ftralen, hoe vele pitten of

korrels ieder appel in zich bedotcn

houdt : want zoo vele ftralen als'cr

zijn,zoo vele kernen zijn ook ind'opc

Mangojlan : te weten, zomtijts zes, cn

zomtijtsacht. D'appels, die de meeftc

ongezont, en goet voor de roode

loop. mentrekkend , als de fchil van een gra-

Dezc boomen komen uit de kernen nacc appel : maer een weinigh bicter-

voovt , en groeien eenige jaren , eer 2^ |
der.

vruchten dragen-, doch blijven ook! Het vleefch , dat buitenom de bfn-

wecreenigejaren ftaen,cer xy vergacn. nenftc pieten zit, is'iccrdun van delen,

en

é
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en rpierwit of bleek-root : het welk f De vrucht is van buiten itiec ccn
men met den mondt van de korrels af- groene bol fier bezet, als een co-
doet en eet. Het is zeer liefelijk en by- kernoot, die in hetriipen verkrimpt
zonder aengcnaem van fmack, ver- i en geel wort. Binnen de bolder is, m
koelt d'inwcndigc parchyen ook ma-

[

een fchale of dop , gemeenelijk een,

teujk',enzalniemantoverladen, hoe; en bywijle twee pitten befloten. De-
veel men daer van eet: daer anders' ze pitten zijn zoo zoet als een aman-
d'indiaei'fche verkoelende vruchten' del, en hebben ook dezelve gedaenrcj

groot gebrek van hebben, Zy wordt en worden raeu, en ook anders, génut-
niet ongezontj maer goet tegen de tight, en taerten daer van gebakken,
koortfe gehouden.

j

die zoo goet als amandel-taertenzijn.

Aenhetonderftc gedeelte, of den Zy worden in Indien zeer ved tocge-

bodem, rontom de ftcert, iszymct maekt, en vooreen zonderlinge aen-

drie ofvier byzondere fchillen bedekt, gename en voedzame fpi jze gehouden.
Deze vruchten worden van Ban-I Dedopiszoohartjdatmendienau-

tam zooovervloedelijk veel naBata- lix met landen kan kraken.

via gevoert , datmen aldaer eene groo-

teroeenightevoor eenen fchelling be-

komen kan.

Ik heb te Batavia, in verlchcide tui-

nen, vierboomen gevonden, daer van
j

l'jk gczeitis.

d'ten menigte van vruchten droegides

zy aldaer ook wel fchijnen te wiJkn
aerden en tieren.

Daer is meer als cenerlei flagh van
deze vruchten:wanr zornmige hebben
een bleek rootachtige fchil , en zijn

wat grooter : en andere een geelc ,ge-

Katafpers- oHndiaenfche

amandel-hoorn.

yavaenfe Rottangs.

De rank van dit gewas groeit mecft
in alle deze landen met menighte,
zonder men het zelve behoeft aen te

queken,

Daer zijn vcrfcheide foorten ofge-
Tn Tndien zijn, mijns wetens , gene 1

flaghten van dit gewas, die men alle

fruit- ofvruchtdragende boomen, die' aen hunne gedaente onderfcheiden

van hunne bladen ontbloot worden,
;

kan. Zommigen hebben dezen rank
als deze alleen : die , als ook defTelfs

J

onder het riet geftelt, en ook alzoo ge-

vrucht, Katapper gcnoemt wort. noemt : miflchien om gene andere
Hy waft zeer hoogh en fraei in de oorzake, als dat ettelijke in zoodanige

luchtjcn heeftdikke takken en bladen:
[

verdeiling opwaffên. Anders is'er

onder wiens aengename fchaduwe' niets dat na den ftam ofblat zwijmt.

men zich voor het fteken der heete

zonne-ftralen genoeghz-aem kan ver

bergen en verkilt igen.

Deze rank is van binnen gantfch
voos, en loopt tot boven in de toppen
van de hooghfte boomen , die hy zoo

Hy heeft het fatfben , aenzien of vafl: en dicht omvat , datze ten lefte,

gedaente van een hoogen beuken- doorgebrek van lucht, vergaen.

boom ; maer de bladen zijn meer, als
j

Het gebruik van deze rangen is in

een hantlang,en wat fmalder, met ge- Indien boven mate menighvuldiqh.
Ie ribben en aedertjesdoorloopen. Die tot een Icunflok en hantgebaer
De boom heeft een rechten ftam, voor de befte gehouden worden, ko-

om den welken fchoone en groene men uit Siamenjapan.
takken, met drie en meer kroonen, in

I

Zy dragen mede, na hunnen aerr,

ordeenop eene ry boven malkande- verfcheide vruchten : gelijk hier in de
ren, uitwaftèn. De vruchten hangen nevensgaende prent na 't leven zijn af-

by trosjcs of bosjes , aen het eind van gebeelt. Zy 2,ijn bruin van kleur, en
de takken , en het blocifel daer nef-

1
byna van fatfoen als een.itrrckel, en

fens : dat met kleine witte bloernpjes, met een fchil van buiten bc^cr, die van
dic geel zaet hebben, benefFens een gedaente, en zoodiin is , als ccn flan-

deel gro€ncknopjes,die noch niet open
2ijn, om een dun en lang vezehje , uit-

gewaffenen zoo ordentelijk bezet is,

als of hccgerecht v/as.

pir-

g\an

gen-vel. Van binnen zitten twee
ten, die wit, maer harten wran
aertzijn,en hierom niet gegeten wor
den.

Gg q A
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Alhet geen men van deze vruchten
j

De vruchten zijn zoo groot als een
kancetcnj zirallernacft de buitenfte groote appel Sina : van buiten geel-

i'chil, dat zeer wclfmaken dis, achtigh met oranje gemarmert:envan
De Sinefcn weten deze vruchten op binnen wirachtigh, meteenigh bruin

veelerhandc maniere toe te maken, en zaet. Zy zijn edeler van fmaek, en
gebruiken die by andere rpijze,als men ruiken in het opdoen, als verfch rozen-

hier rclandegczoutcof ing-leideoly- water,enverquikkencn vermakende
ven doet. Daer wort ook een olye uit herflcnen, zoo wel met haren reuk, als

geperft, die dienftighis ,om wonden de tonge met haren fmaek : waerora
te genezen. zy van eenen icdcr zeer begeert wor-

I den.

Deze vruchten waflen 'mede van

I

een langachtigh groen knopjc,dat zich
De boom en vrucht, byd'onzen en in drien opent : daer van bmnen een

Porrugcfcn Anoene genoemt , wort by ' ront knopje inzit: wacr uit de vruchten

Boom en vrucht Anocne.

dcMo-l^ycis Sarhraffa geheten
De boom en vriTcht Anoene groeit

op \ erfcheidc plaetfcn in Indien , en
fchiettot de hooghte van eengemec-
ncn appelboom op : heeft rouwe en

voortkomen.

^adel hoorn.

De dadel-boomen groeien over-
helde bladen , die in 't eerfl: fchoon vlocdigh veel in Pcrfie, ontrent Gam-
groen, en dacrna bruinachtigh wor-j ron,opzantachtigc gronden, daer in

den, als de vrucht begint te rijpen , en zy wonder wc! weten te tieren,

waflen tegen malkanderen over, als Men heeft deze boomen by mijnen
die van den boom Go/'/ïx;^^/; macr zijn tijt ook op Batavia beginnen te plan
zoo breet niet.

De boom geeft geen bloeifel: maer
de vruchten komen van een knopje
voort, alsdePortugefe vygcn.

De vrucht heeft een rouwe fchillc,

die bykans zoo getekent zijn als de
pijnappel, met fchubbcn,en is bleek
groen, en in drie maenden rijp: die

ten: gelijk ik die in de tuin vaneenen
Pietcr Koleth zien opkomen, enal-

daer den jongen fl:am, met zijne tak-

ken, na't leven getekent heb. Ofhy
tot volkomen wasdom zal opgroeien,

en vruchten dragen, zal de tijt Icercn.

Dedadclboomen leven lange jaren.

1

Zy hebben mede, als dekokos-boo-
danvan den boom afgenomen en zoo ' mcn,een kleinen wortel, en zijn boven
lang bewaert wort, tot dat zy begmtl dik'er, als onder, vanflam
weekte worden, en zich bequameljjk
met de hant lacc breken.

'Zy is dan van binnen aen te zien als

een verrotte mifpel , en befluit ver-

Het mergh uit de boom gcnuttight,

vermeerdert het zaet , en lufl: tot byfla-

pen, D'inwoondersvanPerfie, on-

trent Gamron, eeten de dadelen by
fchciden zaet. Macr haer vleefch is alletoefpijzc.alsof men hier te lande
zoo aengcnaem en zoet van fmaek, hetbrDor,ot in Indien de rijs doet.

dat men zich qualik daer van verzaden
kan.

D'inwoondcJs doorhouwen de baft

van dezen boom tot op het hout toe,

om dien meerder vruchten te doen
dragen: gelijk men zeit van onze gro

Zy hangen metgeele dopjes aen de
boomen, en zijn zeer aengenaem en

Zoet van fmaek : inzonderheit als zy
noch groen zijn.

Daer is onder de dadelboom ccn

mannetje en een wijfje; daer van het
tenoote boomen,hoe de takken,in het 1

wijfje alleen de vruchten dracght
afplukken der vruchten , meer geknot

I

Ook is verfchil tufTchen beide in de
en geflagen worden , hoe zy meerder

'

vruchten dragen.

Daer is noch een ander gcHacht van
deze vruchten, died'inwoundcr.s Ala.
noene noemen. Deze zijn ongelijk
kleinder: desgelijx dcboomen,d:e wel
hecftersgelijken,en hebben ook fmal-
dcr bladen , doch wel een fpan lang.

hooghte: want het wijfje is dikker en
lager van fl:am : doch het bloeilcl is ec-

nerlci , dat boven uit den kruin des

booms, m een trosen fcheede fchietjcn

ontrent zoo dik als een arm is. Hec
gact na ecnigcn tijt open , en brengt de
bloemen te voorfchijn, daer aen de
vruchten nroeicn.

De
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De Perfianen fnijden dezen tros, eer

|
Dit gewas tiert het weelderighfte ia

dic open gaet , van 'c mannetje af, en ' zandige aerde. Het wordt ook in het
verdeelen denzelven in zoo veel par- vaderlant, in de hoven, gequeekt:
thyen, als zy wijfjcs-boomen hebben, maer de vruchten zijneer veel wateri-
Daerna fpouwcn zy den tros van het ger en laf.

wijfje open , en geven aen elk een i

gedeelte van het mannetje : welk dan tyinanaS
overvloedigh vruchten voortbrengt.

Andere verhalen zoo veelebeuze- De vrucht Ananas wordt alzoo by
len,die tuflchen het mannetje en wijfje d'onzcn , na den voorgang der Portu-
zouden gefchiedcn , dat ik de7.elvegefen, geheten, en is op Maleytfchcn
met de moeite vvaert achtte verhalen. 1

Javaenfch A^^w^jenop Sineefch £/»-

j^/'«)'genoemt.

Het gewas , daer aen deze vruchtWaier.Meloenen ofPatekas.

De water-meloenen, byd' Indianen
Batiek , en anders Tatekasoï 'Tateko

genoemt, waiienbyna in alle landen,
'die tiifTchen den Tropicm C^«fr/" en; wat meer als een voet hoogh: daer on-
Capricorniy of den Noord en Zuid-

!
der aen, en weinigh boven d'aerde, de

zonnenftant, gelegen zijn ; maer hoe vrucht aenwaft , als een meloen ,doch
nader aen de Liny of Evenaer, hoe met een fchoon gekleurde en fcherp-
dezelve beter en volkomender zijn.

j

achcige fchil bezet is. Te weten, zy

waft, groeit gaerne in fchaduwnjke
plaetfen,en in zoete en gulle aerde.

In het midden fchiet'er een luitige

ftronk uit, zoo dik als een duim , en

Men heefczc meed het gantfch jaer

door, uitgenomen in den voornacm-

ften regentijr.

Zommige zij n van buiten wit : ge

zijn van buiten geelachtigh root , mee
met oranjeverruwige ftreepjes gefcha-
keert, die na boven al lens uit den groe-
nen hellen. De doorfnede vrucht ziet

lijkze op Batavia meeft vallen : maer {uit den geelen. Henige vruchten heb-
de rooJe zijn de befte. Zy hebben ' ben vijfduim in de ronre, en negenia
buiten om een dun en groen vltesje of de lengte, en wegen by wijle vijfofzes
fchil, die zijne hardigheit na binnen ponden.

allengs verheft.
|

Onder en ter zijde groeien uit-

Hetbinnenfteof vleefchisglinfte- Ifpruiifelenuit, als huislook of Aloë,
rend en krakachtigh, en fmelt inden met vijf-tien of zeftien getakte blaet-

montalsiuiker. Die weck en flibbe-

righ zijn, worden niet geacht.

Zy hebben zwart zaet, vangedaen-

tc als ons pompoenen-zaet, en eenigen

bloetroop zap ofwater.

Zy kruipen met hun loof en ften-

gels, eveneens als pompoenen, langs

d'aerdejcn bedaen geheele akkers , en

gelijken in het opgien,met hunne ran-

ne, allerbefl: na komkommers.
De vrucht is zoo vol zoet en liefe-

lijk vleefch, dat aen een eenige zom-
tijts vier perzoonen genoegh hebben,

om t'eetcn.

Onder alle vruchten, dic met raeu

eet, is geen zooaengenaemalsdeze,en

diemcn zelden teveel kan eeten':

fchoon men een reefje moet uitbinden:

want het gaet haefl: weer over. .Het

matehjk gebruik is evenwel het befte:

want dan ververfchen zy , en verwek-

ken den honger: anders veroorzaekt

het veel ceten in een quade mage den
bloetgang.

jes. Deze bladen zijn van een zelve
kleure als de vruchten, in 't midden
groen , en aen de kanten oranje-ver-

wigh.

Een recht rijpe Ananas is een van
de lekkerfte vruchten , die men in In-

dien vind, enfmclr in denmont, als

zuiker. Maer d'onnjpe hebben een
fcherpbijtende en vergiftigen aert by
haer. Zelfs de rijpe hebben een door-
dringende en fcherpe kracht , als fterk

water. Diesmen dezelve zober ge-
bruiken moet, indien men in gene on-
gezontheit wil vervallen. Hierom,
wanneermen deze vrucht] eeten wil,

zoo fnijtmen die in ftukken of fchij-

ven, en giet'er, om de fcherpigheir uit

te trekken, Spaenfen wijnop,diedan
nadegeurvandevruc'fftfinaekt. Men
laetdieoük bywijleflechtsin een wei-
nigh verfch water leggen, om de raeu-

heit te verteeren en uit te trekken.

Evenwel verhit de vrucht dan noch de

keel:
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keel: dies>z,yin brandende ziekten en d'Indianen Bete/of ^f/e/^, by deMa*
hctekoorrfeiijdchirte en brant noch lcyers5'/ry, bydejavanen ó'ar/jCnby

meer ontfteekr. Zy doec daer en te- de Sinelen Luubcn genoemt worr,niec

gen Warcr maken, en is dienvolgens hetgeringnc:inzondeiheif in Indien,

gOv-tvoor her graveel. 1
daer hy op alle plactfen genoegh be-

Iniien men deze vruchten nictceni- kent is.

gen tijr in \v\y\ het wecken , zy zouden Het is een gewas , van verre acn re

'Cvcl van'tverhcmeltdes monts,ende zien , alsdat van de zwarte peper, en

tungc, doorbijten, en de koortfe en
j

khmten loopt, met zijne taeie ranken,

doodeliikenbloedoop verwekken. by andere ftammen, palen, (heken, of

Zy worden ook bywijlc gekonfijt

en in zinker ingeleit: zoodanigh de-

zelve zomtijts ook uit Weftindie na

Eivope overgebraght worden : en

fmakend.in zeer zoet en lekker.

De reuk van deze verfche vrucht is

2:00 krachtigh, dar zy, wanneer men
dieopfnijr, een gantfche kamer ver-

vult , en nekt zoo liefelijk , als een ver-

fche roozc. De fmake komt byna met

die van de groote aertbezëin overeen

:

maer is wat zerper : waer door men
lichtelijk bekoort wordt, om zooveel

t'eetenj als de gracghte vereifcht. Het
welk de mage daer na zeer laftigh valr,

en d'inwendigc parthye zoodanigh

verhit, dat daer koortfe ofbuikwee

nit ontftaet . Waerom men, in 't eeten

van deze vruchten, wel op zijn hoede

moet zijn.

Op het cilant Zeylon zijn'er zeer

veel,engoctvanfnnek. Die te Bata-

via ofop Java groeien , zijn zoo zerp

en krachtigh nier, maer vallen wat laf

*cr en wateriger.

De vrucht wort in zesmaenden rijp.

Dan fnijtmende ftcel aen den grondt

af, en het den jongen l'pruitftaen. Of
men fnijtd'afzetfelSjOfuitfpruitlëlen, I

tigh, en doordringend en tzamcn-

dekroon van de rijpe vrucht, af, en trekkend te zijn.

fteekt dezelve, zonder wortel, indei Hctgehruik vanditbladt iszooge-

acrdejdiedan weder voort waflèn, en
|

meen, dat niemantin Indien is,ofwccc

nieuwe planten voortbrengen.
j

het zelve te gebruiken ; inzonderheit

Deze vrucht Ananas groeit byna in byd'inwoondcrs, die liet nachten dag
inallegeweften van beide Indien. Zoo inden mont hebben, en kauwen, om

tebetoonen, dat zy zonder het zelve

niet leven kunnen.

Zy nemen een enkel bladt, datzy
met wat kalk van gebrande oefter-

fchelpen beftrijken, en vouwen hec

zelve zeer aertigh en net te zamen , in

vormengedaente van een peperhuis-

je. Daer in ftcken zy dan het vierde-

Onder d'IndiaenfcheaertgewaflTen, 'gedeelte van de noot Areka, ofanders

diehetmenfchelijkgeflachte met zij- Pinanggenoemt,dieden Betel een za-

ne ruifchendc bladen voordeel of mentrekkende aert en kraghc byzec,

voetfelacnbrengcn, ishergeen,datby jen den mont vccitigh maekt : waer
dour

wat het vind , tot fteunfel , even als de
hoppe, en hoogerop ,enmackrboven
dezelve, verfcheide krullen en kritfcn

inde lucht.

Het groeit gaerne in welgemefl-c

aerde, en bemint fchaduwachrige

plaetfenizoo dat het onder den blaeu-

wen hemel, in de openbare lucht, zeer

ongewilligh en langzaem voortkomt.

Het wort ook niet als in warme plaec-

fen geplant^ Zelf in Indien kan het de

koude hKht niet verdragen. Wacr-
om het ook met als in warme landen,

ontrent den zeekant, en niet landc-

warrsin, waflen wil. Ja het moet des

nachts, indewermflcpkietftn , v(Jor

de koude bedekt worden, zoo teer is

her.

De ranken en bladen gelijken die

van de peper zoo wel , dat geen on-

derfcheittuflchcn beide is. De bladen

zijn bywijle wel zes duim breet, en
ook zoolang i en bruin groen, daer

langs heen dunne ribben deurloopen,

met vijfof zes zenuwenter zijde, ea
hangen aen fteelcjes van een vinger

brect.

De fmake fchijnt wat fpeceryarh-

eenigen willen , zouden de planten of

gcwaflcn vjndeze vruchten allereerft

voor vele jaren uit Brafil na Ooft-ln-

dien overgebraght , en aldaer geplant

zijn.

©
Betel.
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door men t'elkens fpuuwen moet.

Het eerfte fpeekfèl, zap, ofde quijl,

is root,als geronnen bloet, en wort uit-

gefpogen, maer het laeftc ingeflokt.

Dit fpeekfèl maekt de lippen der

jongvrouwen zoo roosverwigh en

gIoeiend,alsharewangcn, wanneer de

werkende krachtvandic kruit de herf-

fenen heeft ingenomen : waer van de

oudcPinangof Areka het kraghtigh-

lleis: ja eenigcn worden zoodanigh

door dit kaeuwcn in hunne herfiènen

bevangen , dat zy heel van zich zelfs

vallen, fchoonxy hetzelve wel gewent

zijn te ka'euwen. Het veroorzaekt

altijcinde genen, die het nier gewent
zijn te kaeuwen , zuizeUng in het

hooft : doch het gactvooit over , wan-

neer men hen zout om de tanden

wrijft, want dankomen zy aenrtonts

weer by zich zelfs.

Het ingezwolgenznp wortgczeit,

doorT^ijne tzamentrekkende kracht,

de mage te verfterkcn, als men het eer-

fte, daer de kalk mee vermengt is , uit-

fpuuwt. Hetfluit een wilgendc maeg,

verdrijft de dronkcnfchap, verquikr

en hout een menfch wakkeren luftigH,"

Het is goet voor een ftinkenden adem,

tantpijn en fcheurbuik : geeft fterkc

en vafte tanden ,engoettantv'leefch:

hoewel die daer door ros, ja zwart

worden, en als ebbenhout ghmmen,
daer d'Indianen zeer hoovaerdigh op
zijn. Maer on2.e jongvrouwen weteri

dieZwartheitmetgèftamptehoutkoo-

len te verdrijven, en hare tanden witter

als elpenbeen te maken. Daer en re-

gen doet veel betel , met pinang en

kalkjaltijtgekauwt, de tanden verteé-

ren en uitvallen.

Betel, zonder kalk gckauwt, geeft

groen zap of fpeekfèl : maer met kalk

gekauwr, root.

Luiden van vermogen doen'cr wat
muskus, amber of kamfer by. Als

meniemant in Indien komt bezoeken

ofaenfpreken , zoo bietmcn hem aen*

ftontseen fcliotelmet betel aen.

Voorname luiden fpuwen hetcei*-

(le quijlfcl niet op de vloer : maer in

een zil\ ere quijl-por.

Hh Ty.
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Tyndng-boont.

D'oudc kruitbcTchrijvers hebben

dezen pynang. boom mede onder hcc

geral van de palmboomen gerekent:

miflchien om dar zijn rtam, loof en

geway den kokos-boom nier ongelijk

is. Hy heeft zijn begin uit het pic van

denoote,alsde kokos-boom, en waft

geheel Indien door, inzonderheic op

Ceylon, dxcc met de vruchten of noren

van dezen boomgrore haiidel gedre-

ven, en van daer na de kuft van Madu-

ra en elders , met gehcele laften ver-

voert wort.

Nadeplinringvande dop of noot

draeght hymee, na weinige jaren,

vrucht, die onder de bladen een groote

endikkefchedete voorfchijn brengt,

met ftrobbeh'ge rijsjes, die dicht in

malkanderen groeien, en om en om
met kleine wirte bloemt jes bezet

zijn. Deze bloemtjes geven des

morgens een aengcname rcuke van

zich, die haer wijd en zijd in de tuinen

omher verlpreidt.

Na dez.e bioemrjcs volgen de vruch-

ten of noren, die by d'Arabieren Fau-

feli by d' Indianen t^reka, en by de

Maleyers 'Tynang genocmt worden,

Zy waflen aen wederzijde van ftijve

ribben, dicht aen malkanderen, en

zijn in 't eerft groen, daer na worden

zommige geel , andere zijn oranje-

ver wigh.

Zommige noten hangen wat yldcr

aen ftrobblige rijsjes : andere, die root

en uit den oranje zien, hangen byna

als druiven , en komen onder de groe-

ne fchede, uit een groenachtige fchil

voort. Zy zijn van buiten, eer men tot

het merghofkern komt, met zeer taie

vezelen bezet.

De boomen verheffen hunne krui-

nen zoo hoogh, als de kokos-boomen:

maerzijn niet dikker in het kruis als

zeven duimen en een halve. De tak-

ken zijn zoo langen veel niet , als die

van de kokos-boomen. Maer de bla-

den zijn korter en breeder.

De boomen ftaen wonderlijk in het i

aenzien,dewijl zy zoo geweldigh dun,

en by na zonder takken zijn : wacr

door zy , wanneer een flerke wint

waeit,heen en weer flingeren,en even-

wel, dat wonder is, niet breken.

De ftam is van binnen voos, en heeft

A E R D IG E
buiten om een herde fchil, die rot lat-

ten op de huizen, en anders, kan ge-

bruikt worden : waer toe zy,om hare

efFe lengte, zeer bequacm zijn.

Deze vrucht heeft de geftalte van

eencnekel : hoewel viermael grooter.

Maer wanneer zy van hare vezelen

of draden ontbloot zijn, dan zijnde

noten niet grooter, als de noten-mus-

katen, en hebben vanbmnen byna het

zelfrte aenzien, Zyzijneggerigh en

tzamentrekkend: en dienvolgens goec

voorde mage.

Deze vrucht is nergens toe nut

noch dienftigh , als by het kauwen van

de betel bladen : daer d'lndianen

groot werks van maken en gehcele da-

gen mee bezigh zijn. Zy hebben daer

een byzonder gereetfchap , als eene

fcheerc, toe, daer mee zy de noot van

hare taeie vezelen ontblooten , en in

vierdeelen fnijden, indien zy groot

is: of in twee, by aldien zy klein is.

Een dier (lukken rteken zy ineen be-

tcl-bladt, na het zelve met kalk van ge-

brande oefler-fchclpcn is aengeftre-

ken. Dit kaeuwen zy zoo lang, hec

vogtigheit van Z!chgeeft,en fpouwen

daerna het overblijficluir. Maer de
oude Pynang, met het bladt betel , vef-

gaethengantfch indemonr.

Hetuitfpouwfel is in het eerft het

geronnen bloet niet ongelijk.

Die de noot Pynang niet gewent zijn

re kauwen, inzonderheit wanneer zy

onrijp is , krijgen daer door lichtelijk

eene zuizeling in de herflenen, en val-

len roereloos van hen zelfs.

Suryboa.

Suryhoa is een gewas , of rank,

dat geweldigh dik om de pijnang-

boomen oploopt, en zeerhoogh watt:

óic op ryen of regels geplant ftaen,

daer het zeer luftigh en vermakeUjk

is tufTchen , en in de (chaduwe te gaen

wandelen.

De bladen en takken zijn eveneens

als die van de Betel of peperrank, daer

de vruchten feercierlijk by necrhangé.

Het gcefc vruchten, die de gedaen-

tein het aenzien van de Bengaelfe pe-

per hebben , en hangen aen een dunne

groene fteel van twee vingeren lang.

Zy zijn groenen cierlijk, en als met

vierkante ruitjes omtrokken, en ruim

een hant breet, en nauhx zoo dik als

eene
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cert'e kleine vinger. Van binnen zit

wit mergh met klein zaer.

Men gebruikt deze vrucht byd'A-
reka,in plaetfe van Betel, en is niet on-

aengenaein om te kauwen. Men fnijt

dezelve midden deur, en neemt de
lengte van een pynang , mede in het

midden van malkanderen gcfcheiden.

Deze beide ftukken bintmen met een

draetjevan katoenen garen t'zamen,

en beftrijkt die met kalk van oefter-

fchelpen gebrandr, als de betel. Zy
heeft dezelve werking , en wort meelt

van groote heeren en rijke luiden ge-

bruiktj dewijl zy koftelijker, als de
betel- bladen vak.

'Da^.Vafoï'Dap.Dap.

'Dap-'Daf of T>apT>ap is een

zeer aengename vrucht, zoowel raeu

als gcftoofr , en fmaekt tuflchcn zoet

en zuur, en heeft eene verkoelende

kracht. Zygroeitonderuitden (tam

van eenen boom met Ichoone bladen,

enkomtuit fraeie bloempjes, vol van

fmalle en roode blaetjes, voort. Zy is

wat rootachtigh, met zwarte ftippelt-

jcs vermengt, hngwerpigh van fat-

foen, en rompeligh gebogen als een

konkommer. Van binnen leit een

witacht/ge kern ofpit, die aengenaem

van fmake op de tong, en meteen wit-

achfige fchil befloten is.

Deze boomdraeght het geheel jaer

door vruchten ,en groeit eigentlijkop

de Molukfc eilanden » en in de hoven
op Batavia : werwaerts zy van daer

gebraght is : maer tiert weeliger op
zijiicgcboorre-plaetie : want op Bata-

via wort hy geweldigh van de mieren,

die aldaer aen alle vruchten groote

fchade doen , geplaeght en onder de

voet gehouden.

D'cigenaer van den tuin, daer ik de-

zen boom uittekende, onderhield

dien met een ftakctfcl , daer een fteene

vloer van binnen in lagh, met een

grippe vol waters, die om den

boom heen geleit was. Evenwel was

de boom zoo vol mieren, datmen de
vrucht qualijk kennen kon.

Takkatak^oïRoode bejfcn.

De vrucht, byde Maleycrs Takka-

tak qï Boa Burun,enby de Javanen

A N T-R E I Z E, 2+3

Kannekcehi gencemr,worden by d'ori-

zeii roüde BeJ/cngcnoemr, van wegen
de gelijkenis der gedaente met onze
hierlanrfc bellen : hoewel zy in deughc
en kraght veel daer van verfchillen.

Deze beffen wafTen aen een zeer ho-
gen boom, met groote bladen , als die
van de kaftanicn , en komen met groe-
ne knopjes voort , en zitten by menig-
te, aen risje';,by malkanderen , en zijn

van dezelve groote als de hierlantlcj

hoe wel zeer wilt en wrang van fmaek:
maer worden des niettemin veel be-

geert. Zy worden op Batavia als roo-

de bcflen gebruikt , en op vcifcheide

tijden, naden aertclesfaizoens, met
heele bennen vol , op de merkt ge-
brat;hr,enterbegeerie verkocht. Zy
waffcn om de ftad Bataviajin verfchei-

de tuinen , en geven alledrie macnden
rijpe vruchten, doch meelt in Hcrfll:-

maent.

Boom Morongo.

Men ziet dezen boom , die by
Portugefen en d'onzen Aioringo, by de
Maleyers Ramongj , en by deJavanen
en Sincfen Kelor genocmt wort , met
zijn loofen gewaei, niet alleenlijk in

alle hoven en tuinen, maer ook voor
de deuren van de huizen ftaen waflèn.

Deze boom heefc wit bloeiièl of
bloemen , die uiteen wit knopje voort
komen, met geel zaet van binnen.

De vruchten hangen verfcheideby
een, en zijn in een harde fcheeofhauw
befloten , gelijk de Turkfe boonen

:

behalve dat de fchede rent , veel lan-

ger, en om en orogekrultengehoornc
IS.

Wanneer de vruchten rijp zijn,

zoo worden dezelve geplukt, en de
takken boven aen den top afgehou-

wen, die daer na weder uitbotten, als

de willige boomen, en geven dan weer
vruchten, als te voore.

Het loofvan den boom is dicht en
fijn, en bykansvan fmaek als de kce-

koeks- bladen in Nederlandt : hoe-

wel 2,00 zerp en doordringend niet.

Dit loofwort geftooftmct vlecfch ,of
alleen , als Ipinagie, en is zcerfmake-
lijk en verkoelende : gelijk ook de peu-
len van dezen boom: dieby vicefch

ofalleen gezoden worden. De jonge

worden , als peulen zonder fchellen,

Hh 2 zeei
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zeer mals: maer de oude houden Dir wort t'zamen op de gezwolle,
van binnen een taeivleefch: zoo dat of gckncufde plaetfe geleic, die ter-

men dcfcheededoor de tanden moet ilont vcrlichrcnis gevoelt, en aen de
nekken, eer men de boonen, en het beter hantgeraekt.

geenereetbaer in is, zonder hinder-

nifTcn kin eeren. Dies het genot en

pleizier, dac deze boom geeft . een ie-

gelijk bekoort , om denzelven re plan

duivels of Helfch-kruit.

Het fchijnt de Portugefen aen dit

ten,en aen zijne vruchten deelachtigh ' gewas of kruit den naem van folio di

re worden.
j

Invcrno, dat is, bladt der Helle
, gege-

Hy wordt van eene tak, die men ven hebben: uiroorzakehetzoowilt

flechts in den gront behoef: te (teken, waft en voortloopt in hoven en tui-

geplant, en wad zoo weeldrighvoorr, !

ncn , daer'tniet gezaeit noch geplant

als de wilgen hier te lande, en begint, '

w(n-t. De Maltyers noemen het (Jar.

na verloop van cenige maenden, te
;

^<?^>en dejavanen A7^?/f.

Het heeft vcrfcheide heilzame
krachten, die dei) menlchen zecrdien-
ftigh zijn, tot gencezing van ecnige

ziektenen krankheJcn.

De boom, bydeMaleyers7örr/',by Daeristv/eederleiaert, diemcnaen
d'onzcnboompculen , by de Portuge- devcr\vekanondcrfcheidcn:wanthet
fen'/öry, en by de Javanen Rombang een heeft groene bladen, en groeit

7«'"/genoemt, fchiet niet hooger a:s weelderiger, en vcelhooger als't an-

ecngemeene appelboom op.
j

dtr. Het is bruin root, even als de
Hy brengt zijne vruchten, die bladen van de roode kool, en klimt op

fchalen, hauwen ofpeulen zijn, aen totdehooghte van tvvalefen veertien

dunne takjes voort , die recht neer ko- voeten van d'acrde, en heeft breede
men te hangen, en onrrentcen vieren- gehakkelde bladen, aen lange fteelen.

deel van eene elle lang, en zoo dik als Uit den top rijft een fpruit volbrui-

bloeijen en vruchten te dragen.

Boom Tur/e of Boom-peulen.

een kleine vinger zijn

In de fchalen zitten zoratijts meer,

als acht of rien kleine erweten, die

rorfaufe, by andere fpijze, gebruikt

worden: desgelijx de blaetjes,die klein

enroncachtighzijn, en aen dunne tak- ' bcftoten hout

jes2,'tten : als ook de bloemen, die de-

zen) boom verwondering en aenzien

geven. Deze waffen halve maens wij-

ze, uiteen groen knopje mctpurpere
punten, die na binnen met rechte ftre-

pen loopen

ne knopjes, die allengs open berden,

en geelachtigh bleeifel te vcorfchijn

brengen. Daer eindelijk ccn vrucht

meteen bolfter, als in een kaftanie,

uit voortkomt, die eetbare boontjes

Breede KomeradOf of bont

Aloes-krutt.

Hctmocskruit, breede Komerada
by de Portugefen genoemt,wort by de
Maleyersen Javanen Bajan 'Dic'diay

Uk het binncnftebladt groeien lan-l en byd'onzen bont Moesh uit gehee-

gevezeltjes, dicvoor aendepuntgele ten. Degedaentevan het bladt, dat

hairtjcs hebben. Defteelisgruen,als men aen de fteel van ék. Moeskruir,

ook de beker of kelk: alwaer debla- zoofchoon als een marmcretulp, ziet

den van de bloemen wit beginnen te pralen, is van gedaenteof fat(ben als

worden, en loopen met papegaeygroe- ' onze bete , en heeft ook het zclfile ge*

neribbetjes, ten einde uit, tot aen de bruikin de keuken. Macr het wordt

roode kteur , dat byzonder cierlijk meefl: om zijne veelvoudige blaerjes,

(taet. die boven in den rop ftaen , ver-

D'inwoonders gebruiken de bla- fehoonr, en, als een koftelijk hofcie-

den , alseen byzonder heelmiddel , te- raet, zorgh vuldelijk ga geflagen.

gen de beten der flangen, daer het Men vint'er noch een ander geflagt

vleclcli gekneud is. Zy mortelen of vand.t'gv^vas, dat van klsure, onze

wrijven de groene bladen tuHehen ! roode koule gelijk is, en van de Sine-

tweekeifteenen, en fmijten dan daer fon opgequcckr, ei met groofe menig-

wat 2.out onder.
\

te te Batavia aen de merkt d.iglielix te

' küop
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koop gcbraght wort. Hctiszeerliefe- ;uirgcblurcht worden.
lijk om t'eeten, 't zyhetzelve alleen, ' Deze boom waft ge \villighl!jk,datr

met een hoen , ofahder vcrfcli vleefch hy geplant wort.

aen het vuur te ftoven gezet wort.

Kappoky of Javaenfc hoomwot.
Jamboefen.

De boom, Jamboes by d'Indinnen

De*boom,'daer aen de Javaenfe en Javanen , by de Portugefen Rofa-
boomwol groeit, wort by de Maleycrs do, byde Mz\e\cxsJamhoe Ramus,ew
Kappok^by de]z\'d.nt\'ijerondoy en by by de Smefen Ueyapont genoemt,gtefc
deSinefen CMy genocmt. Hy heefc een aengenaem gczight en ocgenlurt-,

niet alleenlijk, tot vermaek der oo- ,
wanneer hy m zijne kracht en blociici

gen, fchoone groene bladen; macr
j

ftaec. Hy fchiet zoocierlijk,invorm

ook een groene ftam. ;
vaneen pyramide, in de luclu op, als of

Hy fch ler met zijne ftam tot de hoog- by door kunll gefchooren en onder-
te dikvvils van een maftboom op, en houden wiert: want de rakken groci-

fmijr zijne takken niet fchuin opwaerts jcnnochdoor, noch voorby malkan-
als andere boomcn ; maer dwers ter deren. Hygroeiten fchiet zoo hoogh
zijden uit, opeen gelijke ry en lengte,

j

op, als de hooghfte peere-boom m
met twee en drie kroonen. De fchors Europe , en wortelt diep en valt in de
des ftamsiswitjtotaen de benedenfte aerde.

takken, en wortdacrna groen, tot aen
I

De bladen zijn fchoon groen en
den top toe. langachtigh. Aen d'einden van dun-
Hy krijght aen zijne takken witre nerakjes komen eerftgroene knopjes:

bloemen, diegrofvan bladen z,ijn, en waer na bloemen met bloet roode
uit een knoop, als een anjelier, voort- blaetjes volgen, die roode vezeltjes

komen. Na die volgen de vruchten,
j

van binnen beflurcn houden. Einde-
die zoo groot als eenhennen-ey : maer

j

lijk volgen de vruchten, die lano-wer-

langenfpits, en eerft groen zijn, en ' pigh, en van grooteen fatfoen als ccn
daer na zoo bruin ab een dor eiken- zuikerpeer zijn. Zy zitten met mee-
bladt worden.

Deze vruchten hangen by fteelen

aen het midden en einde der takken,

gemeenelijkby paren, en zelden een

alleen. Zy berften eindelijk by de fteel

open, envertooncnde witte wol, die

cm het zact is heen gcwaflen , en haer

wijd uitbreicjwanneerze in de lucht

en zonnc komt.

Het zaetiszw3rt,enbyna vanaen-

aienals de bruine peper:maer zoo rim-

peligh niet.

De wol , katoen of dons van deze

vruchten wort in Indien in Wijn- en

Slachtmaent vergadert , en daer mee

nighte van drie, vier en vijfen twintig
by malkanderen. Eenige zijn root en
een ige wit: doch hebben alle eenerlcic

fmakc en kracht : hoewel de witre
voor de befte gehouden worden. Zy
rieken lieflijk en roosachtig,doch zijn

wat voosachtigh, en hebben van bin-
nen een herden fteen, daer een grocte
bittere pit in zit ; maer wort niet gege-
ten. Buiten öm dezen fteen zit hec
vleefch om zoo dik, als dat van de
groote peeren , dat men alle kan nutti-

gen.

Zommige bloemen , daer «reene

vruchten aen komen, cntloflenzich
groorckoopmanfchapgedrevenrwant meeften tijt van de takken, en vallen
zy wort gantfch Indien door begeert,

j

af: waer door dan de bodem of"ronr
om daer mede kullèns , bedden en [beneden den boom,a!s met root fchacr-

bultzakken te vullen, in plaetfe van
!

laken fchijntbedekttezijn Deftcngen
offteelen van dezebloemen zijii root
vangedaente, als het bieslook : maer
zoo lang niet. Deze bloemen hebben
eene liefelijke fmake, die zerp zoet is

:

zoo dat men dezelve, 'm plaetfe van
zalade, eetcn kan.

De vruchten hebben ccn l.cfjiijkc

en zerp zoete fmake , en verkoelen de
Hh 3 Imt*

veeren , die aldaer niet in gebruik

Zijn. Maerxykan, omhaerkortheit,

niet gekemt , noch kleeden daer

Van geweeven worden. Men moet
deze wol voor de minfte vonk van

vuur of vlam waghten : want het vuur

vat'cr licht in , en flaet zoo gezwint

voort, dat het naulix met water kan
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hitte der mage, en mogen zelfs van| dezelve met groote menighrc te Ba*

krankcn gegccten worden. Zy worden
\

taviaop de merkt gebraght worden,

meeft gcitüoü met vvatziiikcr,en fma-

ken dan eveneens , als ufmen gcftoof-

de peeren eet.

i:)c befte heb ilc op het eilant Zey

Kanarie-boom.

De boom Kanarie byde Maleyer$,

]on gegccten: daer deze vrucht 2,eer' Javanen en Smefengenoemtjis een In

dii'eeekclboom. Hy waft zeerhoog,en

heeft een ungcme; n fchoon ge^ay of
over vluedigh valt

Deze boomen komen van bet zact

voort, en dragen in het vierde jaer, na loofvan ta!cken,en gladde bladen mee

zy geplant' of gezaeit zijn, en drie-| aederfjesdcurioopcn. De ftam breidt

mael m het jaer : dies men m alle fuy- 1

zi<-'W beneden, na den loop van de wor-

zoenen rijpe vruchten aen dea boom
j

telen, zeer wijt uit, met holle boch-

J^g^.^^.
I

ten, dieden reizeropzommigeplaet-

Men zcit deze boom uir hetpeprr- ^en voor eene ruft- en zitplaecfe kan-

rijk Maiakka, om de liefelijke reuk 1

nen verih-ekken.

der bloemen , ea Imaek van vruchten,
|

De wilifchutten weten dezen boom

naverregeicgegcwcftenovergebraght in bet bofch beO: te vinden: uit oor-

J5^

^
I

zake zy door Zijn toedoen groot voor-

Noch is'er een ander geft ight van
i

deel trekken, als hy zijne njpe vruch-

van Jamboeren,die op het eilant Am- '

ten, die eekelfn zijn, en van wilde ver-

bc^ynawaflèn, en aen kleine boomen, kenszeer begeert werden, laet af^^al-

al- i^erfleboomen, groeien De fmake len. Dan houden zy de waght op ee-

is wat wrang en wiltachti^h : dies n.;bequameplaerfe, enfchietenal het

deze boom meer om de fraeiheit van ' geen , zonder under.fcheit, dat onder

van zijnen aert , als om de fmake en
i

den boom ter weide gaet , ter neer, en

goetheit van zijne vruchten geplant met zulken meenightc , dar men hec

wort.

De vruchten zijn root van kleur.

iFilde^ruitneni of BoaAUlakka.

Onder 7,oo vcele vruchten , die

men met raeu, noch uit de handt kan

nuttigen , of men men trekt zijn ge-

zicht, aUeen die azijn heeft gedron-

ken , of .et op de tonge knjght , dat

verfch vleefch daer van alle daeghste

Butavia bekomen kan.

De vrucht van dezen boom is een e-

kcl of noot,dewelke na een klem bleek

getl bloempje volghr, enacn fchian-

kelige takjes waft, die aen de leetjes

miflèlijk en wanftaltigh gcknobbclc-

Zijn.

Buiten om de noot zit eerfl een

groene en weekc fc' i i I , die m . n afdoet.

noch zuurder is, magh de gene niet of van zelve afvalt : daer onder leidt,

vergeten worden, die op Necrduitfch om de noot, een dop, zoo dicht en

wtïdc pruimen.o'^ Portugees iVf/;;trf, |yzer-va(l belloten , dat men die niet

op Vlaleyts en |avaens Boa Maiakka,
\

kraken kan } maer met een hamer ge

enopSincciJ^Jd/ygenoemt wort. Zy
w.ifTcn met groote menighte aendun-

broken en opgeHagen moet worden.

Waeromdt zelve aldaerookweinigh

ne takjes, zijngroenachtigh, en van 1
geacht wordt. Anders is de pit zeer

groote als onze kroos )cs. Het vleelch 2,oetenwir,en zeer liefelijkerom t'ee-

isvan binnen witachtigh. De takjes
,

ten, als de befte amandelen, en leidt

hebben kleine groenachrige blaerjes, van buiten meteen vlicsjebtflotcn.

die die ht aen malkanderen zitten ,' en

zijn byna van gedacnte als de pors^

blaetjes , die in Hollandt in de Vcenen
wafTèn

KamiUe-bloem^o^Fulo de Madre.

In en om de ftad Batavia , in alle

Dezevruchthecftcenrinfefmaeken tuinen, waft zekere bloem, die in reuk

verkoelende aert : waerom zy by zom- en gedaente weinig van onze kamille-

migezeer begeert wordt: hocwelzy bloem verfchilt :
dochofjie dezelve

anders zoo aengcnaem met is. krachten heeft, ftaet noch t'onderzoe*

De voornaemfte van deze vruch- ken.

ten vallen in üc"(lmaent, als wanneer De ToepaftTen noemen dien met
een



Z Ë iE. en L A
ccnPortugefe nacm, Fulo de miadre,
datis, h/oem der Moeder ^ of Moer-

bloem : om dat het bladt en de bloem

onze Moerbloem of Matricaria ge-

lijk, of miflchien het zelfde is. Het
heeft een groot gehakkelr blaf, en Waft

ontrent een voet hoogh. De bloem
komt uit een groen knopje voort , en

is fpierwit , met vcrfcheide getakte

blaetjes, dubbelt op malkandere , zoo
groot als een middelniatige angelier.

Bloem van Viervuuren.

Deze bloem fpruit uit een kleirt

knopje voort, enisvanfatfoenalseen

cnkelde angelier: maer zeer fchoon
root van kleur. Hy beftaet uit vier ge-

hakkelde blaetjes, daer ecnige geeftige

krulletjesboven uitfchieten.

De blaetjes zijn van binnen donker,

en van buiten bleekgroen , en zeeraer-

tigh , met rontachtige ftreepjes door-

waden , die allengs , na het fpits van

hetblat, dat bynadegedaente vaneen
hert heeft, kleinder uitloopen.

Deze bloem wordt meer om zijne

blozende verwe , als andere deugden,

("daer andere bloemen om begeert

worden^in de hoven en tuinen plaetfe

vergunt : maer vergaet haeft.

x^üi of fVater-hloem.

Meii ziet'er weinigh ftaende wate-

ren,ofdaer waft d'eCn ofd'ander bloem

op Maer nergens vint men meer van

deze bloemen , Alli geheten , als langs

de tuflengracht van Ansjolen Jakatra.

Het is een cierlijke bloem, en kan

in huis, in water, bewaert worden. Hy
komt uiteen langachtigen en fterken

knoop voort : is bleekgroen, met eéni-

ge fteeltjes, van bmncn wit met geel

7aef . Wanneer hy open gact, is hy by

na als een tulpoficly van geftalte:

maer het bladt blijrtvan buiten groen-

achtigh, en is van binnen wit, met geel

zaec.

Wat byzondere krachten decz

bloem heeft, is onzeker : maer hy wort

om ^icraet mceft by eenige liefhebbers

van bloemen bewaerc.

Witte Viulet oijarron.

De bladen van deze bloemen zijn

even zoogekartelc > en door malkan-

N T-R fe ï Z È. H7
deren gekronkelt, als cJe hicrlandtfc

violieren. Waerom men die gevoege-
lijk witte violieren noemen kan : die

haer nergens in ongelijk zijn, als inde
reuk. Zy groeien buiten Batavia ]n*c

wilde, aen kromme heelters. Die deze
heerters in de hoven planten , kappen
den ftam een weinig boven d'aerdcaf,

en queken d'uitfpruitfels, daer bloe-

men met meenighte aen groeien.

D'inboörlingen zeggen , dat deze
bloem van het eilant Baiy is overge-

braghtjdiedenzelvcn Jarron Jarron
noemenj maer de Maleyers BengaSu-
fiiriy de Javanen Malati Romfab , en

de Sinefen Belehoa.

Hy heeft gene reuk als des mor-
gens, eer de zon de dau van zijne blaet-

jes heeft afgczogen. Hy heeft gructe

gelijkenis met de Katfiupiri , maet
IS zoo ftcrk van reu ke niet.

Het bladt is bleek, en vangedaente
als een perfik-blat: maer wat biceder.

De bloem komt uit een bleekgroen
gedrneit knopje voort, van grooreals
een dubbelde tijloos: maer is Iheeuwic
van kleur.

KappaSj aïboomwolvan Bengale.

Een zeker flagh van katoen of
boomwol groeit te Batavia , dat uit

Bengale gebraght , en aldaer voortge-

plant is. Het wort by de Sinefen Al-
goedang^ by de Maleyers enJavanen
Ka\)asoï Kapfas genocmt, en bloeit

en draeght het gantfchjaer door.

Wanneer debloem afvalt , dan ver-

toont zich de knop, daer het katoert

of witte wol in waft. De bladen heb-

ben drie hakken , en gelijken zeker
kruit i dat hier te lande Ende-voet ge-

noemt wort. De bloem is bruin roof,'

en heeft van binnen witte fpttfen of
pijlen.

Van dit katoen worden lywaten

en andere dingen gemaekt.

Batsjan , oï wilde Mangas , anders

Stinkers.

De vrucht. Batsjan by de Javanen,
Maleyers en Sinefen genoemt , is een

geflaght van Mangas ^ of wilde Man-'

gas , en wordt van d'onzen ,om zij-

ne fterkeen onaengenamereuk ,StiU'

kers genoemt : want men kan deze

vrucht op de merkt eer rieken , als

zien.

De
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De boom,daeraen deze vrucht en by d'onzen gebroken *D////^r^Cf-

p,rocir, isheelfchoonin'cooghjenby noemt. Hetwaftin Indienby na op

lïa als de Mangas •, maer de blad en zijn alle wegen en in alle wilderninen: hoe-

grooverenook\vatgrootcr,alsdievan wel ecnigen het zelve ook in hunne

'd'amanddboomen', en donker groen. ,
hoven queeken, om zijnen liefelijken

Zijnbloeifel is ook van de Mangas, 'aert. Het \vaft niet hoogcrnoch dikker

dargeclis.en door verfcheiderijsjcs alseen bruine kool- ftruik, en heeft on-

ii)tgebrcir,onderfcheidcn. Dc^cftacn ' der aen den deel ook dezelve gcdaen»

alle om en om in takjes , en zijn recht te. Maer de bladen zijn hakkehgh,

purpcivcrwigh.
j

brect en blcek-grocn. Het heeft ver-

De vrucht is groen, en van fiufoen fchcide bloemen, die des morgens o-

engroorealseengemcenclimoen.Vanlpcngaen, en fluiten zich tegcns den

binnenzitten amandelen , dieaenge-

namcr en fchoonder in het oogh zijn

middagh, wanneer de Zon begint te

(leeken , weder. Zy zijn van binnen

als van fmaek : doch is de fmaek van de fpierwit, en van buiten blcck-geel.

vrucht zoo oniengenaem niet als de Zommigc zijn bykans een handt

rciike : maer zy is wat wrang en bitrer-

schngh, en in deughtby de Mangas

niette vergelijken : waerom zy ook

lang, en voorts rontalseen klok. An-
derezijn aen den rantwat gchakkclr.

Na deze bloemen volgen ronde

wemigh te Batavia wort geplantjmacr| vruchten, die licht groen van fchel, en

komt met groote menighte in Wijn-f omenommet fpitze of fchcrpe door-

en Slacht-maent van Bantam na Ba- jnen bezet zijn, als de klitfcn: maer

favia , en wordt aldaer op de merkt te :

zuiver en zoo kladdigh niet. De groot-

de zijn niet grootcr, als een geele

pruimrdaer klein geelachtig zact in be-

flotenis. Of dit kruit de kracht heeft,

om iemant voor eenen tijt van zijne

zinnen te berooven, alszommigegc-
loven, dat heb ik noch niet vernomen.
DcTocpaflen en andere zwarten , die

het buiten Batavia , in hunne hoven
hebben , houden het voor leugens , en

weten verder nergens meer af : doch
eenigen gebruiken de bladen.

Het IS eigentlijk een foort van
nachtfchcye of Bilfen.

Kananra.

De boom, by de Maleyers, Javanen
en S\nc(cn Kananga genoemt, heefc

eenige geele of papegay-groene blaet-

jes,die onder zijnbloeifel ftaen, en by
de Betel gef^cten worden. Dies meri

koop gebraghr.

Marokko o( 'Da-Vap.

Ontrent Batavia, en door het

gantfcheilantjava, waft een boom,
Marokko of rj^lorukko by de Porcu-

gcfcn, en by de Javanen Dap-Vap of

'JDadap^ bydc Maleyers T>arradap.,

CT by de Sinefen Oy Senjio genoemt.

Hy heefc bladen, als die vandepopc-
li.T; maer wel eens zoo groot. Zyrie-

Vtn verfch en aengcnaem, en hangen

aen geele fleelcn.

Wanneer men dezen boom van verre

cnin'tverfchiet zietdacn, zoo fchijnt

hy even als met bloemen bedekt te

zijn: want ieder bladt is langs zijne ae-

dtrtjes metgecl, door het groen heen,

marmert, enzcergceftigh geplekt.

'sLants inwoonders Ie}7wn deze

bladen op de pot met verfch gekookte zijne hooge kruinen \n de meeftctui-

rijs,en laten die daer onder ftacn meu-
[

nen, ontrent de luflhuizen of elders

ken ; waer door dezelve van de bladen
\

aen de kant, bovenalle fruit-boomen

een liefelijke en acngenamé reuk
|

ziet uitftcekcn. Men heeft niet kunnen
krijght , en veel aengenamer wort om

1

vernemen, dat hy anderselders toegé-

t'eeren. Anders fchijnen dczebladen, j bruikt wort.

zoo veel men tot noch toe heeft kun-| Behalvedeez,onderandcrcbcomen,

nen weten, geen gebruik te hebben. aen zijne neerhangende en kreupele

takken, wel te kennen is, zoo ziet men
Kruit Vutter.

[

gcmenelijkindctopcenwintmole,dic

Het kruit, by de Maleyers en Java- !
methacrgeklepdeveugelen vcrvaert:

nen /?d?//^/'<?«^geheten,wortbydcSi- inzonderheit de groore vleermuizen,

ncfenB<«w/o/?ö^,bydeTurkcn enPer-, diezich indcze boomen vergaderen,

lianen Daturay by d'lndiancn Duroa, i en by hun achtcrfte klacuwen aen de
\ takken

fc>^&^

1
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rakken hangen, met het hooft om zaem, en wort niet licht wurmftekig.
laegh,d.it zeer vreemt om te zien is, Ookishetzoozecrniet eenige kleine
inzonderheit als'er zoo vele by mal- mieren onderworpen, die het hout in
kandreahangen>als'erbyna bladen aen korten tijt op-eeten. Zoo dar groote
den boom zijn. \ balken, (choon zy van buiten heel en

gacf fchijnen te zijn , dikwils van bin^

y, r r ; rj t , )

"cn doot hcc ongcdiertc zljn opgeee-
Kyatenoï Inaiaenjche eiken-boom. i^^,

- ro d

Katolas oï'water-vkjjcheri.
Schoon deze boom gene eetbare

|

vruchten verfchafr, zoo brengt hy e-,

venwel den inwoonders van dit er-

'

lant, daer hy waft, met zijn hout groot '
De vruchten , by d'onzen , na hare

voordeel toe : gclij k alle menfchen , die geftalte water- vlefichcn geheten, noe-
aldaer iet van fatfoen hebben laten men de Maleyers enJavanen AWö/^s'/,

timmeren, zullen getuigen: want het , en de Portugefen gebrooken Kati.
hout van dezen boom is zoo goet en las.

duurzaem, als ons eiken-hout.
j

Het is geen boom , hee (ter, kruit

De boom fteekt met zijnen kruin nochfpruit : maer een rank, die zich
hoogh m de wolken : als de balken vaneen korentje zoo wijden zijd uit-

geruigen in vcrfcheide acnzicnelijke fpreit, dat hy met zijne bloemen en
gebouwen van kerken en huizen , zoo ' bladeren gehele huizen bedekt.
op Batavia als elders, daer het de; D'Indianen leiden hem veeltijts in

kroon van al het timmerhout fpant, hunne hoven mee bamboefen, over de
dat aldaer of elders magh groeien, jfljtcn en tanken, (dat zijn vyvers,daer
Hy i$ licht aen zijne groote tak-

j

zy zich in waflen en baden,) om voor
kenen brcede bladen te kennen, die

|

de hitte der zonnebevrijt te zijn.

Hy heeft zijnen voornaemften
Ooghft- inGrasmaent : doch meeft:

het gantfchejaer , en groeit zeer weel-
derigh. Het bloeifel is byna als van
onze pompoenen, en valt ook mee van
zelfaf, zonder daer vruchten van ko-
men .

Deze vruchten zijn twederlei. Eeni-

ge worden zoo groot, als een gemeene
pompoen : en andere, dewelke de befte

zijn, niet grooter als de hierlant fc kon-
kommers ofmeloenen

.

Haer gebruik is eenei lei. Zy wor-
den gebruikt tot toefpijze by verich

langs de takken uitfchieten , en met
groene acdcren doorloopen, en vael

van verwe zijn,als de fchaerley of faly.

Zy zijn ook rou : dies men die voor

vygen-bladen zou mogen aenzien

:

maer zijn rontom niet ingehakkelr.

Aen d'uitterfte einden der rakken

ziet men een bloem, als die van de

hoppe : daer van. binnen een ekel in

groeit : waer van deze hooge boom
voortkomt.

D'inwoonders gebruiken de bladen

tegen de pleuris of zyde-wee. Zy ne-

men uit de kokos-nooten het water.

en zieden hetzelve met een gedeelte vlecfchjen anders,

van deze bladen op de helft, en geven 1 Daer is noch een ander geflaght van
het zelve den zieken te drinken, om 1 ditaertgewas,djteenarm lang groeit,

vande pijne verloft te worden.
j

en zoo dun is als een rotting, met witte,

Menziet'cr balken, die zoo recht, geleen roodeplekken,dicge(ehubtlij-

als een ftrael , en veertigh voeten lang
^

ken als een flangevel. Een,die ik daer

zijn, en tot in den top tweeen een getekentheb, was i3.duimlang,en
halve voet in'c kruis hebben.

j

drie en een halve ia de nuddellijn dik^

Men vint'cr vcrfcheide planken,
j

en woegheen ponten drie vierendeel,

diedrie voeten en meer breet zijn. Wanneer de hoveniersdeze vruchc

De Maleyers noemen dezen boom langer willen hebben, als zy natuurlijk

Kyati : desgelijx d onzen het hout, walt, zoo binden zy cenigh gewighr,

Kyaten-hout. 'mcteendraerje ,aen het eind, en laten

Het hout is uitftekend hert : en de het zelve nederhangcn : dan groeit

plankcngevlamt: opeen zelvewijze, zy, tot verwondcrens toe, in do
als het eiken-hout. Want het is duur* lengte,

1 1 Het
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Het bladeen de rank is byna als die Behalve deze bloemen heeft de

van de p'jmpocnen De vrucht is groen boom noch eene vrucht , die , even als

geelachtigh van buiten, en van binnen een druiven-tros,aen de takken hangt,

wit: dcsgclijx de korrels of zact. C
\
en mede van die kleur en groote is:

Dcfchil, die menafmoet fnijden, maeriswilt en nergens toe nut : zoo
dat deze boom om de bloemen of
bloeifem alleen aengequcekt vvorc.

Groote Klmhoonen^&c.

De rank , daer deze boonen aen-

groeien, (^diedc Maleyers en Javanen
KatsjangTarang noemen) waft zoo
hooghenvaft, met verfcheidc uit-

fpruitfelen , dat hy boven dehooghfte

lufthuizen noch krullen in de lucht

maekt. Hy wordt beneden aen den
gront zoo dik , als een mans arm , en

en verwiflclt zijne bladen en vruchten,

zonder te vergaen , als onze boonen.

Zy hebben cenfchoon groen en dicht

bladt, met aedertjcsdoorloopen. De
bloeifem of bloemtjes zijn purperach-

tigh, cerft boven fpits, en gaen daer

na open. De fchalen,daer de boonen
inzitten , zijn als d'onze, groen van
kleur,met een purpere ribbe langs hee-

ncn.

Men heeft'cr veelerlei aert en flagh:

wacr van deze meeft begeert worden.

De boonen zijn bont,en van fatfoen

als onzeTurkfe boonen,en laten hen,

gekookt, zeer wel eeten , en zijn niet

vrecmt van fmaeke. Maer xy hebben
herde bolfters : behalve de fchale of

ziet uu den groenen.

Bloem Champakka.

Ophcteilantjava groeit een groo-

te menighte van welriekende en velcr-

leie kleurige bloemen. Dies men hele

boeken zou moeren beflaen , indien

men die alle befchrijvcn wilde.

Onder do voornaemftc en uitftee-

kenlle bloemen is een, die Champakka

o( S/ampakka byde Maleyers en Java-

nen,en byde Sinefen yinhoa genoenu

vvorc.

De boom , daer aen deze bloemen

groeien, waft tot de hooghteen ge-

ftake vaneen peeren- ofperlik-boom,

en heeft lange en gekronkelde bladen,

met vele aedertjes. De takken waf-

fen eerfl: van den (lam afrecht uit : daer

na zetten zy zich recht om hoogh : en

zommige zijn zoo dun en zwak, dat

men dezelve niet beklimmen kan:maer

de bloemen , die boven op den top

ftaen , worden met een bamboes-riet

afgenomen : naerdien men, wegens de

dunne takjes, daer anders met by kan

komen.
Deze blor-m wordt by d'Indianen,

om zijne liefelijke reuk , zeer begeert,

en in alle feftoenen, of kranflen van

bloemen ,
gebruikt : ofdezelve wor-

den anders niet geacht.

Hy riekt als een roze, meteenvio

hauw.

De MoorCehoonenyFahas de Moro Ta\>is de

van d'inwoonders genoemt , zijn veel
'^'°''**-

1 grooter , en waflen mede zeer hoogh

j

op. Zy planten die ontrent de Py-

lier vermengt, en is zoo krachtigh van
|

nang-boomen , daer zy weeldrigh te-

reuk, datmen dezelve in de huizen i
genoploopen. Zy zijn met de fcha-

kan ruiken, wanneer hy elders voor-
j
Ie , meer als een voet lang, en een

by gedragen wort. Dies zommigen, duim breet. Men vindzemeeftby de

dien hunne fterke lucht tegen ftaet, Sinefcn en Javanen van ditlant: maer

genoet^hgeplaeght zijn : nademael die ' worden , om hunnen aert , die wat na

daghelix langs de ftraten gedragen

wort, om te verkoopen.

Zy zijn van tweederleie kleure,

goutgeel en groen , als de bloeifcl van

de Spaenfe oranje- boomen , en van ge-

ftalteals d'Ëngelfe fafraen.

D'Indiaenfche vrouwen gebruiken

ook dezen bloem in hare edele zalve,

.fiorZ'öry genoemt. Zy ftcken ook deze

en andere bloemen in haer hair,tot gie-

raet,en om by het manvolk des t'aen-

genamertezijn.

't wilt fmaekt, by ons volk weinigh

gegeten : gelijk d'anderc.

De boonGcndola klimt ook feer hoog Boonen

opjcngeeftccnaengenamefchaduwe.*^''"'*"'^*

De bladen worden geftooft, en zijn

zeer goct en verkoelen. Zy duurt

niet meer als een jaer : daer deboont-
jes zomwijlen wel drie of vier jaren

groen blijven.

Ik heb van de groote klim -boo-

nen , op Koulang geplant , die zoo

!vol vruchten hingen, dat van vier

üf
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ofvijf boonen , die ik rontom een luft-

huis had gcleir, bykans een geheel
Icheepel vol quamen.

Kadjang.

Kadjang , alzoo by de Javanen en
Maleycrs, en by de Sinefcn Petau ge-
nocmc, \% een foorte van eiweten of
wikken, die om hun daghelix gebruik,
by eenen ieder op Batavia bekent zijn.

Zy waflen rontom Batavia op de ak-

kers met groote menighte , en zeer

vveeldrigh.
|

De rijpe vruchten worden na hunne
graden afgeplukt en in de lucht ge-

drooghr.

D'erwetcn zijn zoo groot als de
wikken, die hier te te lande in het win-

rer-kooren waflen , en zitten in een
groene bolder , en zijneerft groen , en

daer na zwart. Tuflchen elk blat komt
een knoopje, daer een bloempje uit-

spruit: daer de wikken uitgroeien.

Deze wikken verfl:rekkcn het va-

rend volk een lekkere en zeer gezonde
potfpijze : wannccrze met een ftuk

fpek of wat uyen en boter gekookt
worden : want zy houden het Jijf en

den buikgezonten wel.

Men kan dezelve in een vochtige

pot, binnen drie etraacl , doen voort-

komen of uit waflTen: en te fcheep , op
lange tochten tot vervcrfching,voor

eenefalade ecten.

Boom Makandou.

De boom , wiens vrucht de Java-

nen Makandou noemen , heefc zeer

brede, dikke en fchoone bladen. De
bloemen zijn wit en langvverpigh. Na
die afgevallen zijn, volght de vrucht,

Makandou genoemt, die volkoment-

lijk een pijnappel verheelt : behalve

dat hy zoo fpitsront niet toeloopt,

noch zo ftcenhert nietis:maergantfch

week. D'onrijpe vrucht is groenjmaer
de rjjpegeel.

Voorts is de vrucht flijmigh,en byna
fmakeloos. De Maleyerseeten dezel-

ve, onder d'afliche gebraden , tegen

den bloetgang , bort , kuch , aembor-
fligheiten zijde-wee : om zijne em
plalrijke kracht, die in hare flijmerig

lieit fteekc.

Op Java groeit zeker breecJe boom»
met bladen als die van den eflchen»
boom, en meteen quaftigeof knobbe-
lige flam. Hy dracght vruchten, byna
als hazelnoten. Wanneer'cr de fchillert

van zijn ,zijnzy ectbaeren niet quaet
van fmaekimaereenweinighzamena
trekkend.

DebIaden,opde\vonden en zeeren
geleit. Zuiveren en heelen die, en ma-
ken in 't kort een litteken daer aen.
Het zap der bladen, tot een lepel vol

I

ingenomen, verdrijft de wormen,
Daer groeit een heefter uit, die nleC

1

hoogh van d'aerdeopfchiet,en cerft

geele bloemen, als die vandeNachc-
fchaye, voortbrengt, "Waer na vruch-
ten, vecleby een, volgen, die inbare
onrijpheir groen: maer in harerijpheit
fchoon root, en ront van geftake zijn.

Wanneer men die tuflchen de handen
wrijft

, geven zy zulke ftinkende reiu
ke van zich, als Duivels-drek noch Sü'^

gapenum niet kan hebben. HierDm
houden d'lndaenfe vrouwen die ook
voor de neus der genen, die het moer-
fpel hebben,

D'Jndianen zeggen, dat zy niet eet-

baer zijn , en ook nergens anders , als

voor de quale voornoemt , gebruikc
worden.

'T>aulontas.

In de boflchen van Java groeit een
heefter, tot eene mans hooghtc, ert

fpreit zijne takken wijd en zijd uit, als

de water-willige in Hollanr. Ja deze
heefter kruipt zoo weelderigh voort,
dat de Sinefe tuinluiden die met vuur
en ftacl moeten uitroeien.

De bladen zijn die van de Balfa-'

mina niet ongelijk : en desgelijx op de
kantingefneden.

Hy draeght een kroontje van bloe-

men , als de vlier : waer na bittere be*

zien volgen.

De bloemen ofbladen rieken als ka-

mille bloemen, enfchijneneencndc*
zelve kracht te hebben.

Het afzietfel van de bloem en en bla-

den is dienftigh tegen de kugh en lang-

duurige lantz.iekten: en geen genees-

middel, datftcrkcf de maentftonden
der vrouwen verwekt.

li % Vrucht
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Jraitj/ of fVaterbloetni,

Fruchl Mangam.

il/^w^^wisccnc vruchtjdicdejava De bloem , dien de Male^'crscn Ji-

nen hooger, als eenigh tegengifc m de vanen 'Iratty, oiTongjong Traity , de

werclc, achten : 'c zy Bozoarof Mal-' SincTen Tienhoa^ en de Porcugcfcn

divifchenooc, of iet anders. /«/o^uT^w^Yjjdacis, MeirbIoem,noe-

De boom , daer aen deze vrucht
i
men, is cengrootecn fchoone bloem.

groeit, w-irt op de graven der konin-

gen, De vrucht is van de groote als

een kokos-nooc. Op het eind of top

van deze vrucht zet de koning van

Bantameen beker of kroes, en drinkt

dien den grootcn en uithcemfchen ge-

zanten , tot teken van zijne gunltc,

toe. _;

Simhar Mangiram of Tando Roitfa.

Ontrent de rivieren opJava,inzon-

dcrheit in het koningrijk van Bantam,

groeit een plant of gewas , dat met

zijne bladen Cenelants- hoorn zoo Ic-

vendigh verheelt , als geen fchilder

zou kunnen afmalen : waerom deJa-

vanen het SimbarMa-iigiratn i en de

Maleyers 'TandoRoufa noemen : het

welke beide een elants-hoorn bctee-

kent.

Het heeft geenen wortel : maer

in diens plactfc een veenachtige

klomp. Het groeit daer en boven

riet, met acrde bedekt : maer leidt of

bloot op eenen fteen , of in een hollen

ftam vaneenen boom, en fmijt na alle

Zij Jen zijne bladen uit.

Hetgevvasisvolzapenaltijtgjoen:

want het wort noitdor: mier wanneer

de bladen by wij Ie door den regen ver-

rotten, zoo komen aenftonts, met de

enwaftgemcenelijk in flooten enftil-

ftacnde wateren. Hy heefteen hoogc
(Icel, die Wel eenheele vadem boven
het water uitlteckt , dat vreemt te zien

is, en fchijnt van aenzien onze tulpen

gelijk te zijn : maer is wel ruim eens

zoo groot en breet van bladen. Eeni-

ge zijn voor aen de punten van de bla-

den pürpcrachtigh en verliezen hunne
verruwe allengs, na den ftcel toe, in

wit of bleek geel. Andere zijn Ipier-

wir,engevormt als de ecrrte.

Deze bloemen geven een aengena-

me lucht van zich , wanneer de knop
eerfl; open gaet , en vertoont ons zijne

inwendige Ichoonheit, die zeer liefe-

lijk is om aen te zien, en om zijne gro-

te en fchoone kleure ieders oo^en na
zich trekt.

Zy komen uiteen groenagtige knop
voort, die met het opgaen van den
bloem opebarft, als de peonien.

Eenige bladen ftaen als de bloemen
om hoogh , en zijn zoo breet als d'om-
trck van de rant van eene hoet en
fchoon groen. Andere leggen vlakop
het water neer, even als onze water-

plompen, en zijn mecftront: daer de
(feel met de bloem recht in het midden
aengroeit.

Na het afvallen van de bladen groeit

in het midden een kelk ofkroon, die

eerflic zonnefchijn , weer nieuwe bla- 1 beneden bleek geel ziCt, in ronde huis-

den te voorfchijn. Ijcsjheefr, en zoo groot als de vlakte

De Javanen gebruiken de bladen, van een mans handt, engroen van ge-

melijk men hier te lande de wortels of
^

daente is Daer in zitten ook veelc klei-

bUden van de witte lelicn, doet : te! negroenagtigcgeleboonen,dieinhec

weten , in pappen , om op gezwellen

,

die uit koude ontftaenzijn, te leggen.

Maer zijn in de rooze niet goet. Waer
uit te befluiten is , dat dit kruit of ge-

was warm van aert is. Het welk ook

de bittere en warme fmake te kennen

geeft. Van binnen ingenomen, ver- i trentdertigh booncn inde ronte.

wekt het Herken fl:odging,en doot,op

dc'i navel gclcic , de wurmen en mac-

ien.

voorhooft met hunne tipjes bloot leg-

gen, en vertoonendcgelijken;SV3nde

b'gyptifche boonen van Dioskondes.

Tc weten, deze kelk of kroon is voor

plat, en als met cenmcfch in her mid-

den doorgefncden , en vertoont on-

Wanneer deze boonen allengs

groot worden, zoo mackt ieder zich

ecnbyzondcre kelk. Rijpzijndc,ver-

tooncn zy in geftalte een kelk, van een

hazelnootzonder dop, die zy ook v.in

fniakc
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fmakc niet qualijk gelijken: wantzy
zijn zoet : hoewd een weinigh watcr-

achtigh. Zy worden daghelix te Bata-

via op de merkt te koop gcbraghc.

Dic gewas fchijiit een fooit van

plompen te zijn : want het is in breedc

enroodc bladen , en in fteel en wortel,

diegantfrh gelijk: docli in bloem ver-

fchilt het van onze hierlantfche water-

plompen, die in Hoilant wit of geel

is ; niaer in Indien is hy fchoon pur-

•per. Het verfchilt ook in vrucht en

kelk van onze hierlantfche water-

plompen.

De bladen van dit gewas worden
gczeic in den derden graet kout te

zijn, als de hierlantfe water- plompen

:

waeromd'onzenaldaer , na deo voor-

gang der Maleyers, het afzictfel in he-

te ziekten , braodige koortfen, fre-

neryeendoodelijlceroodcloopcn, ge-

bruiken.

Alen heeft'crnoch een ander foort,

die bleek purperachtige bloemen , en

zulke fpitfe bladen niet heeft.

Men heeft'er driederlei flagh van

iulke watergewaflèn , die met recht

bezienswaerdigh xijn.

Daer groeit in de poelen en rivieren

waterkroos, een aengenaem en gree-

tigh voetfel voord'enden, diedc Sine-

fen aldaer overvloedehjk veel hou-

den.

Daer groeit ook in de ftilftaende

wateren en rivieren potamogcy ton,of
fonteynkruit, en water- weegbrec,

dic tongen keel, in het kauwen , door
'zjjn hitte, brantcnfchrookt.

Frucht Langzap.

Alhoewel men in Indien zeer vele

treffelijke vruchten het geheel jaer

deur heeft, zoo komt deze vrucht, die

by de Mnleyers L^ingzap, by de Java-

nen Kakajan , en by d'on2.en en Por-

tugefen gebroken Lanjen genocmt
wort, alleenlijk eenmael des jaers , in

Sprokkelmaent, uit.

De boomen , daeraen deze vruch-

ten , met groote menighte en zeer^ier-

lijkbytro(ren,alsdruiven,hangen,zijn

groot en breet, en hebben een zeer

fchoon geway en bleek-groene bla-

den,alslaurier-bladen,ofalsdievande

kaftan ie-boomen : hoewel niec ge-

fchaertnoch gehakkelt.

N T-R E I Z e; jfj
De vruchten hebben van buiten ee«

ne wekeen geelefchil, als onze peri]«

ken : dic een witte en fcherpe vocht
uirgecfr. Zy 7.ijn van gcdaentc als on-
ze gcele pruiraen : maer een weinigh
root, en van binnen witachtigh, met
ribberj'. s onderfcheiden.

Het binncnile mergh óf vleefch
l'niaekt zuur of wijnachtigh , en als

aelbclfen} doch wat tzamenrrekken-
de: maer 2.00 liefelijk, dat men zich
naulix verzaden kan. Zy zijn door-
gaens by alle d'inwoonders beroemt,
dewijl zyde hitte der koortfe gemee-
nelijk temperen.

Gemeenelijk zijn van binnen twee
of driepitjes, daer men den aenwas
moet afzuigen, om te nuttigen: macc
de fchel is bitter en ondeugend : gelijk

ookdefteentjes.

De vruchten komen van een klein

geelachtigh knopje voort, dat na het
bloeien de vrucht voortbrengt.

Dit ooft groeit overvloedclijk op
heteilant Amboina, en inzonderheit
op Gilolo: daer de ftapel is. Gelijk dic

by mijnen tijtaldacr met groote me-
nighte aen de merkt gebraght wierden.

Een ander flagh van vruchtea
groeit opJava ontrent Batavia, dieby
de Maleyers Boa Ramft, en by de Ja-
vanen Kafundung ^enoemt wordê,en
alk-enlijk in d'uitcerlijkegedaente van
d'andtre verfchillen; maer zy hebben

( beide een én deze've fmake en krach-

cen. Waerom dezelve bequamchjkja-

vaenfe Lanien zouden kunnen ge-

noemt worden.

De njpe Ooghfl: dezer vruchten is

in Wijnmacnt,en worden uit het lanc

den inwüünders op Batavia tocgc-

braght.

Purperepruimen.

De purpere pruimen worden alzoo

by donzen jua hunne kleure,gencemti

maer by de Javanen Gapak, en byde
Maleyers Boka Gohok. Zy waflèn aen

boomeo , die niet zeer groot zijn, en

hangen met grote menigreaen de tak-

ken. Zy zijn van groote als krcos-

jeSjVan buiren purperachtigh , en van
binnen witachtigh, meteen rodeftecn.

De fmaek is wilrachtigh,en vry wat sa-

mentrekken d.

li Jatfü
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Jambulang of Krieken.

'De vrucht Jatnbitlang is een ooft

als onze krieken: waeromde Hollan-

ders hacr ook dien naem gegeven held-

bcn: maer de Javanen nocmendezel-

xe'Duaty en de Maleycrs Kriarigo.

Doch zv is den krieken meer van ver-

A E R D I G E
trekkend : en dienvolgens kont van
cemper. Men rrekt'er, door kracht des

vuurs, een water uit, datdicnftigh in

hecte koortfen is, en voor het voor-
hooft gcflagen wort , om den flaep te

verwekken.

Daer 'n noch een derde geflaghc

van deze bloemen,diecnkelde bladen,

aisvangedae„,ee„vormsdi,k: f",f
" '"W'i llf'"lg=>^^^^^^^ruwe,

want zy is langwerpigh. Defmaekis

ook vry wilder en wrang, en niet veel

aengenamcr als die van de groote

flecn: wanneer zy inhetlaeflvan den

herfft eens of meermacl berijpt zijn.

De boomen , daer aen deze vruchten

groeien , waiTen ook veel hooger als

een kricken-boom, en fpreiden hunne

takken wijd en zijd uit. Het bladt is

donker groen, en aen de fteel fraai , en

achter breedcr, en niet fpits aen het

eind,en wordt ter wederzydemetrib-

ben doorloopen.

Debloem ofbloeifelbeftaetuitroot-

achtige blactjes : daer vezeltjes uit-

Ipruiten.

Deze vrucht wordt in Herfft - en

Wijnmaent met hele bennetjes re Ba

hebben. Deze bloemen waflên aen
heefters, die hooger als onzecglen-
tiers opfchieten. De takken (prtiden*

zich wijten brcet uit, en worden tot

heggen gebruikt, enomdelufthuizen
geleit. Men maekt'er ook manden
van.

D'inwoonders waden 't hooft met
het afzietfel van de bladen. De bla-

den, met azijn ingenomen, houden zy
goet voorden buikloop: alsook voor

gekneuft vleefch,dat door ftooten ver-

plettert is, wanneer die gekneuft op
degequetfte plaetfe geleit worden.

Dit gewas groeit geerne in de ver-

dubbeling van de zon, en hitte : waer-

om hecook veeltijts tegen de muuren,
daer d'Oofter zon vlak op fchijnr, gc-

tavia ter markt gebraght, en zeer goet I
P'^"^ ^ordt

:
als in Europe tegen het

koop gekocht. Zy wort zeer goet voor

den rooden loop en het bort gehou-

den.

Enkeldeen dubbelde Schoen-bloem ^oï
Fulo de Sa^ato.

Zuide wort gedaen, wanneer mende
Zon van noode heeft, tot zoodanige

boomen en planten, die ons uit warme
geweften toegebraght zijn.

Daer is ook een fchoenbloem met
dubbelde bloemen:hoewel zy nergens

in van clkandere verfchillcn , als in de
D'enkelde Schoenbloem wordt by ' gedaente der bladen, en het kroontje,

dePortugefen inecnzelvenzin, Fulo dat m de midden ftaet. Dekleurcvan
de Sapato , dat is , bloem des fchoens,

[

beide is robijn root , en gloeit zoo uit-

genoemr:uitoorzakedietot het zwart i nemend, dat zy met gene verruwe af

maken , of bruineren der fchoenen, te malen is.

zeer treffelijk is: want de bloem, ge-

kauwt, geeft een zwart zap van zich.

Daeristweederleifl3gh,diemenin

een manneken en wijfken zou kun-
nen ondcrfcheidcn, even als onze peo-
ni-bloemcn.

Uitde bloem, die donkerroot, en
van fatfocn als onze gemeene rooze

Bloem T>nkol.

Deze bloem wordt by de Javanen
Dukol, by de Maleyers BaleAdaf, en

by de Portugefen Fulo di Taco, dat is,

Put-bloem, genoemt. Hywaft over-

al in dikke heggen en hagen , aen een
is, wad een geelefteel, die boven zeeriheefter van tvvalef of dertien voeten

aerdigh met een kroontje, met gecle hoogh,en heeft boven in den top een

pluisjes, bezet is. De bladen zijn bladt zoo wit als fiieeuw, dat gemene-
fchoon groen engetant of gehakkelt, ' lijk recht over eind ftaet: daer defcho-
alsde bernde netelen: daer een gee-

\

neoran)everwigc bloemen zich om en
ftigh knopje, vol ribbetjes, uitfpruit. tegen aen vertoonen en flikkeren, die

die zich open doen , en den bloem te by trosjesaen malkanderen zitten,

voorfchijn brengen,
j

De bladen zijn donkergroen, met
De fmaekdcr bloemen is tzamen- een witte aedcr in het midden.

f.
fVring^
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als een roos > maer zonder takken en
vol ribbetjes.

Devruchr, bydcMaleycrs Boenga
Tanjong , by de J

avanen Komhang , by
de Sinefen Kaïiky, en by d'on^en
Wringpruimen genoemt , wad: aen
eenen zecrhoogen boom , met gekron-
kelde bladen. Hy heeft kleine lijfv^er-

wigebloemtjes, die des morgens open
ftaen,en een wonderfchoone en liefe-

lijke reuk van zich geven j maer flui-

ten zich, tegen zonnen opgang, weder
dicht toe.

De vrucht is naulix zoo groot als

een hazelnoot en van een zelffte fat-

foen : eerft groenachtigh en daer na

bleekroot en oranjeachtigh. Het

Boea Bidara oïCMaffam^o'i Steek-

pruimen.

De boom van de vruchten,die by dé
Maleyers en Javanen Boea Bidara , by
de Sinefen en Portugefen Majjam , en
by d'onzen Steekpruimen, van wegen
hacr ftekelige en doornige takjes, gc°

noemt worden, fchiet met zijn loofen

takken hooger, als onze krieken- of
kerfl^n-boomop , en heeft asgraeuwe

bladen, daer drie aederen doorloopen.

Hy heeft kleine takjes, om en om met
fcherpe doorntjes bezet , die men ten

eerflien qualijk kan zien , en derhalven
vleefch,of het geeneetbaer is, zit van

|
den onvoorzichtigen , in het afpluk-

ken der vruchten, lichtelijk quetfen.

Deze boom draeght het gantlch

jaer door vruchten , en zoo overvloe-

buiten aen een bruinen fleen , is oranje

verwigh , en fmaekt onaengenaem en
wrang. Waerom deez boom meer.

om zijn cierlijk geway en welricken- delijk, dat de teere takjes gantfch ne
den aert van bloemen , in de hoven ge-

plant wort, als om de aengenaemheit

van zijne vruchten, die by ons volk

niet zeer begeert worden.

Karembolas.

De vrucht , by d'Indianen Karam-
bolas en ook Kamozia , Karahelli^

Chamarah en Bolunbach genoemt,

groeit in Indien op verfcheide plaet-

fen, aen eenen boom, die teder van

dcrbuigen : dies men zich met recht

over de zeltzame vruchtbaerheit van
dezen boom te verwonderen heeft.

De vruchten hebben de groote van
eene hazelnoot , zijn donker-groen^
achtigh. Het vleefch is van binnen wir,

daer een lijfverwigh fteentje in zit. Zy
komen voort uit kleine geelachtige
fterswijze bloemtjes, met vijf blactjesj

daer ook vijf vezeltjes of ftijlen tuf-
fchen ftaen.

Men eet deze vruchten gemenelijk
ftam , takken en bladen is. Hy komt !

raeu uit de vuift. De fmakeis liefelijk

uitzijnzaetvoorr, en fchiet zoo hoog zuur, en wat tzamentrekkend. Zy
op, als een kerfïc-boom , en krijghc

bleek- blaeuwe bloemen, daer uit de
vruchten voortkomen , die in 't eerft

verdrijft de hitte en dorft.

Deze boom groeit buiten Batavia
in 't wilt: maer d'onze hebben dien,

groen, en daerna geel en deurluchtig
|

om de aengename fmake van zijne
worden, en hebbende gedaente van i

vruchten, vooreenige weinige jaren,

een pompoen ; maer vallen kantigh. buiten en binnen de ftad , in de hoven
Zommige dezer boomen geven en tuinen beginnen te planten,

("het geen wonder is} vruchten van I

zoo hefelijken verquikkendefmaek, JavaenCe Raten
dat niet aengenaemers kan gcfmaekc
worden. Andere zijn wederom zoo ' D'onzen hebben dit gewas, dewijl

zuur en wrang, dat zy nietalleenden het als onze rapen,onderd'aerdcwaft-,

mont; maer de kele toetrekken, alsof dennaem van Javaenfe rapen gegeven,

zy den menfch wilden verftikken en die de Javanen en Maleyers Gadang
van het leien berooven. Wanneer noemen. Zy waflTen knobbelich, by
men dezelve doorfnijt,vertoonen zy na als artizjokken onder d'acrde, en
de gedaente van eenfterre, met vijf zijn byna van groote alsonzehierlanr-

hoeken , van binnen
;
fe rapen : hoewel zy in fatloen,rmack

De bladen van dezen boom zijn en vleefch, daer van verfchillen. Het
fchoon groen van kleur , met blaetjes bladtof lof is donker groen met wit-

' ach-
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achrige aedertjcs: dacr boven een tak- der vrouwen ,

jCjVul purpcrc bloemtjcs, uitgroeit.

Men houdt deze rapen geen quaec

voetfel re gezen*: als zy wel tocge-

niaekt zijn , en macigh , of niet ved,

gebruikt worden.

Vuivds-broot of Taddefioelen.

Men heefc'er verfcheiden flagh van

duivels brojdtof padde Itoclen, die

de Maleyeis Kulet , en deJavanen Ja-

Wörnocmen. Zommigc zijn ros : an-

dere bleekg'-oen: en andere zoo bros,

dat zy in het aenraken breken. Zy

groeien, zonder zaet , van de vochtig-

heit. Zonimige worden, gelijk ook

hier te lande , voor ecne lekkern . e ge-

houden, en met wijn en zuiker toe-

gemaekc : want anders hebben zy eene

vieze reuk en Imaek.

Indiavijche Safraenoi Borbori.

Het gewas , wiens wortel de Java-

nen Bo^ l)ori,e{\ de Porrugefen Sajfran

dl Terra , d it i s, Siffracn onder d'aerd,

d'Arabieren Krtrkum.Gn d'Europifche

artzenop Latijn Radix Curcum^, dat

is, wortel van Kurkuma , noemen,

heeft bladen als die van de witte nies-

wortel. Zy zijn dik ,breet en groot:

hoewel gl.it en vol aederen. Hetheeft

een dikken ftengel , en fchiet redelijk

hoogh op. De bloem is (choon pur-

per. De wortel is byna als die van het

kruitGentiane.

Na de bloemen volgen flekeligc

vruchten , als knftanien met de bol-

ders. D'ope vruchten vertoonen een

ront zaet , van fatfoen als erweten.

De wortel verft laffi aen geel : waer-

onidie ook by cenigelchrijverslndi-

fche Safraen genoi-mt wort.

De Maleycrs gebruiken dezen wor-

tel niet alleenlijk onder d'artzenye-

middelen : maer kooken die ook tege-

lijk met vifchen vlecfch , om geur en

gezonrheits halve. Ook wordt die rot

vKch of vleefch, of iet anders , als toc-

fpijze gebruikt.

Het is hetalderuitdekenfte genees-

middel voor verlloppinge der inge-

wanden, te weten, van Iever, long en

I G E
en verdrijft de barens*

noot. Voor al is het een byzonder en
eigen geneesmiddel indegeluwe. In

'tkortgezeit: dez,e wortel magh met
recht onder d'openende geneesmid-

delen de voornaemfte pbetfe beklee-

den: want bet opent alle verftopthe-

den, en doet het water loozen.

Deze wortel komt ook in zekere

zalf, die de Javanen met een zelvcn

naem Bmbon noemen : daermedczy,
zoo vrouwen als mannen , het gancfch

lichaem bcfmeeren.

Het zaet, in hoender- ofweren-zap

gekookt, isookdienftjghinde voor-

gemelde gebreken , en geeft goet

voetfel.

Indiaenfch hoM-htiü-kok.

De Indiacnfche boom-huis-look
groeit op lava niet in d'aerde : maer
op de Mangas-boomcn,en op zekeren
Indiaenfchen eikenboom, Kyati by
de Maleyers genocmt , dacr aen het

vaft zit, gelijk hier fe lande de Maren-
tak : hoewel op die boomen ook de
Marentakken groeien.

Het gewas of heefter heeft lang-

werpige bladen, van fmaek als zuu-
ring : maer veel dikker en zappiger

:

zoodan igh de bladen van ons gemeen
huislookzijn.

Het heeft wonderlijke langwerpigh
ronde wortelen : waer uit vezelen
fchieten, die ook op ftenen ofboomen
vatten en vaft houden,en aldus waflen.

De bloem is klein , die van het Gui-
gelgail-kruit gelijk : maer wit, aroma-
tijk van reuk en citroenachtigh : waer-
om die by de Maleyers tegen de ziek-

ten van zenuwen en herflènen ge-
bruikt wort.

Een konferfvan de bladen en bloe-

men gemaekt, is ook voor krampen
het bort een goet geneesmiddel.

De bloemen, in zuiker geleidt , zijn

al zoo hertderkend als die van bor-

naesje.

Na den bloem volght een vrucht

van een halve vingerlang, flijmcrigh

enlaf van fmaek : waer in zaet, zoo
groot als geerft, befloorcn leit.

Dit gewas ftaet , door ecne verbor-

milt: en verdrijft de gravcel-pijn,ft:een gene kracht, alle verrotting en beder-

inde nieren en blaze, opent de ver- 1 vingtegen: wacroni het terecht te-

Itoptc ftonden, helpt alle gebreken gen de gemelde felle z.Èekten, als een

j

tegen-
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tegengift, by d'inwoondcrs gebruikt j
de gedrooghde wortelen tot meel;

wort. De Maleytfc artzen houden! daer dan koeken van gemackr, en in

geen krachtiger gcnecs-middcl,alsdit plaetfe vannjscnbrocrgebruiktwor-
gewasj tegen vergift/ ge wonden, die 1

den. De Maleyers en bincfen berci-

doorjavaenfe pijlen , pooken, kritCen den en gebruiken de wortels op eeri

en affagayen veroorzaekt zijn : want zelve wijze.

de Javanen, de wrectfle onder alle| Deze is dezelve wort:! , diedcor
menfchen , vergiftigen hunne pijlen,

'
denneerlaeghder Mataraenfche lava-

poken enkritfen, mee het bloet van! nenzooberught wierdr, wanneer 2,7

d'onzen des jaers zeftien hondert ne-

gen en twinngh , in de ftadofophct
kafleel Batavia, belegert h3dden:wanc
hy veroorzaekre onder hen in de le-

gers een doodelijkcn roden loop,wan-
neer zy door hongers-noot gepcrll

groeiteenkruir,^frö«<V<2ofeerenprijs' waren j dewijl. al de rijs, die van de

zeker vergiftigh hagedis, die d'onzen,

na zijn geluit , Gekko noemen.

Indiaenfcbe Veronica of Eerenprgs.

Inde velden en bofTehen van lava

by ons genoemt,met een witten bloem,
dat de Malcyers en inwoonders van
lava Ortbat Matta noemen, het welk
èen geneesmiddel voord'cogen bete-

kent: dewijl deflelfs uitgedrukte zap
goet voor loopende en ontftekende

oogen ifi.

Het zelfftezap enafzietfèl van het

gantlch kruit geneeft de kuch,tcering

en andere lantziekten.

Het heeft ook een pis afdrijvende

kracht : waerom d'inwoondershetin

de gebreken van nierenen blaze ge-

bruiken : als ookin de zaetvloet , die

uit een onzuiver byflapen ontftaen is.

De geftote ofgekneufde bladen hee-

len de zweeren van voeten en fchee-

tien, indien zy daer op geleidt worden

:

want zy droogen zeer treffelijk op:

ftad Tengai na het leger mode gevoert

worden, door ons volk onderlchepc

en verbrant was. Dies waren zy gc-

nootzaekr, met dezen wortel byna al-

leen, ecnige weken , in den grootderi

hongcrs- noot, het lijf te houden.

DeSinelènen Maleyers kookcn de-

zen wortel ook : maer fnvjten het

eerftekookfcl wegh, en docn'er daii

weer verfch water op, en ceten die

dan met eek, olie van kokos-nooten,

en peper : gelijk hier te lande de roode
beetwortelen.

IndiaenfeEetonie-Boom.

DTndiaenfche Beton ie-boom heeft

geplekte of gevlakte bladen, als ons
longe- kruit.

inaer deze zweeren zijn , om de voch-
j

De bloemen waflèn airswij7.e,die by

tigc temper des klimaets, zcerzwaer na duizent in eenc air zijn , hebben

te genezen. een bleekachtigeblaeuwe kleur, als de
rosmarijn-bloemen hier te lande.

Het afzietfel van dit kruit is zeer

dienftigh tegen het bloctfpcuwen , te-

Kolkdsi alzoo by d'Arabieren en ring en de kugh, welke de Malcyers

Moorengenoemt, is een gewas, dsLt Sahtt Haty^ dat is gczeit, ziekte des

Kolkds.

dikke wortelen heeft, en breede , gro-

tebladen, en roode troswijze vrucb
tcn,als het Arum of Kalfs-voet voort-

brengt.

Hei heeft een vergiftigen acrt:waer

herten, noemen : dewijl zy het herte,

lever, longe, jade milt zelve, den
naem van hertc geven : en klagen ,

wanneer een van deze werktuigen

ontftelt is , dat zy Sakii Haty , dat is.

om de lavanen de wortelen, aen fchij-
1

pijne aen het herte , hebben

.

ven gefneden, drie of vier dagen in ! D'Indiacnfc vrouwen houden het

een loopend water te weken leggen: uitgedrukte zap van dit kruit voor

om de flijmerige ftoffe, die het by zich een treffelijk tegengift tegen de rteken

hceft,aftewaffen: want in deze Hij

merigheit beftaet zijne vergiftige

kracht. Dan leggen zy de wortelen,

Da die m een pers uitgeperft zijn, inde

zon te droogen , en malen of wrijven"

van flangcn, fcorpioehen , t n andcfc

vergiftige beten.

Kk Jri"
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IncUaenfch gras.

Op lava groeit allerlei flagh van

pras. Onder andereeen, dat acnden

De bladen, gekaeuwtj geven cenigfr

prikkeling cp de tonge : hoewel zon-

der eenigc uirftekendcfcherpheir.

Beide deze hecftcrs zijn by de Ma-
top van de flecl vierkruiswijzcairen

\
leytfe vrouwen in zoohooge achting

hcefc : maer bladen als het gemeen en ecre,dat de geen voor den godloo-
gras. ften menfch van de werelt gehouden

Daer en boven groeit'er een gras wort, die cenigh quaerwoortdaer van
zeit. De rijke vrouwen gebruiken de
bladen in alle waflchingen van hare

kinder-bedde, en in alle gebreken des

vaneen zei ven flagh, met zes of acht

zoodanige aircn, die klein zaetbeflo-

tcn houden.

De Maleytfe artzen gebruiken de lijfmoeders. Jazyzeggcn, dat meer
is,datzyd'outheit beletten. Maer in

der daet hebben deze bladen, inzon-

dcrheit van Lagortdi^ groote krach-

ten : want het afzietfel dezer bloemen,
is wonder dienftigh tea;en d'Indiaen-

fche lamheit der leden , Beribery g«>-

noemr.

Het is een zeer edel gcwas,en groeit

door gantfch Indien. De Maleycrs

noemen dit Monthout hagondi.

Jndiaenfche boom Salie.

D'Ind iaënfche boom Salie fchiet

toe de hooghte van twee mannen op,

en groeit ontrent Batavia zeer over-

vlocdelijk by heele boflchen : want zy
fpreit wijd en zijd zijne wortelen uit,

even als het zoethout in Europe : dies

wortels en het gantfch gewas tegen

den rooden loop, droppel - ofkoude-
pis , zwceren en pijne der nieren en

blaze, en om de maentftonden der

vrouwen te doen komen.
Noch waft'er een ander flagh van

gras, dat in den wortel alleen van het

gemeen gras verfchilt , en drie of vier

knobbelen voortbrengt,die, gekauwt,
ccne fmaek als kruitnagelen hebben

:

maer zijn zoo heet nier.

Indiaenfch Monthout

:

of Laytgondi en Alkanna.

Het Indiaenfch monthout wort al-

zoogevoeghhjkbyd'onzengenoemt:
dewijl de bloemen, bladen en takken

volkomentlijk onsmonthouc verbeel-

den ; hoewel de bladen cenighzins' degenen, die deze Salie in de tuinen

zoeter als monthout rieken. De bloem planten, naulix dezelve kunnen uit-

is ook, hoewel vaneen zelve geftalcc, roeien.

verfchcidc van kleure : want die van |

De bloemen zijn witachtigh blaeu

:

het Indiacnfdi monthout is blaeuach- \

en de bladen zeer lang , rieken liefe-

tigh: maer die van het hierlantfche is hjk, en verflrekken eene fchaduwe

witter als fnceu. Maer de bezien van tegen de hitte derzonne.

beide zijn zwart. Indien dit boomgewas wel in de

Met dit gewas komt over een, en is tuinen gequeekt en gehanthavent

een medeiborr, zeker heeder, die by' wordt, zoo lact het veel van zijne wilc-

d'Arabiercn Alkanna en HennCy en by !
heit af: het welk gefchict, met de wor-

de Perfianen Chinne genocmt wordt : telen en fcheuten op zekere tijden be-

maer het heefc kleinder bladen.
j

hoorlijk af te fnijden. Het is dan zoo
De bladen vix\K_Alkanne zijn door goet in de fpijzc, als de tamme falie

gantfch Indien in gebruik, om de tan- ,
hier te lande : alsook tegen alle ziek-

dcn, lippen ,cninzonderheitden3ge-| ten en qualen van de lijfmoeder en ze-

len, root te verwen : hcc welk voor nuwen. De Maleytfe vrouwen gebrui-

cen groote cieraet onder de Moren ge- j
ken het inharegcmcene ftovingen en

houden wort. Deze verruwe wort in waflchingen, met het Indiaenfche

dezer wij ze toegemackt. De bladen, monthout of Lflw^ö«<i/,en met den he-

ep ecncn (leen, meteen marmereftam- fter i)tf«//ü»/^genoemt.

per, gewreven, worden in klaer water
I

De bloemen worden ook by onze
geweikt,mct een weinigh kalk: waer artzen daer te lande ingeleit, en zijn

uit dan een roodeverweontflaet:waer zeer dienftigh tegen alle koudegcbre-
ince ook de Perfianen en Turken de ken van herfl^enen en zenuwen, en
feertcn de." peerden verwen.

j

zetten ook het water af, en verftrek-

ken
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ken dienvolgens een goet geneesmid-

del voor de warerzuchr.

Lange Salie grocii'er zeer weinigh:

en ook niet veel rosmarijn , die met
zoo groore zorge tegen de hitte der

zonnc moet bewaert worden , als hier

te lande des winters tegen de koude.

Ind'taenfch Verhent of T^erkruit.

Op Tava groeit eenlndiaenfch Ver'

bene of Yzcrkruit, dat onze verbene

zeergeijjk is: maerd'airen zijn herder

en langer.

D'inwoonders, en ook d'on zen , na
hunnen {voorgang en IcfTen, gebrui-

ken de geftoote bloemen , op zeere

fchcenen : want zy droogen treifelijk
)

op : het welk in alle wonden vcreifcht

wordt, die inzondcrheit op Batavia,

om de hitte en warme temper des

luchts , zeer zwarelijk genezen wor-

dc/i.

Het uitgeperfle zap der bladen , tot

een lepel vol ingenomen , genceft het

kolijk , bloetgang, bort , en andere zo-

danige gebreken, z.onderonderfcheit,

met ongemeen groot voordeel.

D'Indiaenfche vrouwen houden dit

vooreen heiligh kruit, en goec tegen

alle toverycn.

Indiaenfe ^uivels-melk.

Overal in de boflchen opJava, waft
een wonderlijk flagh van E/ula of

Duivels-mclk. Dit gewas fchiet zeer

hoogh op , en heeft dikwiis een drie-

kantigcn ftam, ftronk of ftecl,van een

been dik.

Het is vol doornigc bulten , die

evenwel, dewijl zy week zijn, niet He-

ken. De bladen groeien hier en daer,

en zijn de bladen van oiize gemeene
huislüok zeer gelijk.

Uit d'ingelnedc of gequetfte fteel

druipt een melkachtigh goutgeel zap,

als uit het gewas , Duiyelsmclk gc-

nocmt. Du geel zap is zeer bijtend,

en bevlekt kleercn, ja aengczicht en

oogcn.

Uit dit zap wort een extra£t ofuft-

trekfel gcmaekt, dat tegen de water-

zucht, lamheit, Indifche ziekte, Bert-

hery , en andere koude qualen > zeer

dicnftigh is : want het maekt fterken

kamergangjen zet het water kragtig af.

N T-R E I Z E. isi
Dit gewas verfchiit niet ingcdaen-

te ncch in wijze van vvaflen , van bec

geenjdat zekere geele traen ofzap uit-

geeft, die in d'Apteken gebroken
GuitaGemou , en by d'Indianen Lo~
nanKambüdja genocmt wort i dewijl
het in het koningrijk van Kambodja
waft.

TeerJ-kruit.

' Daer waft ook een kruit , by ons
pccri-kruit , en in't Latijn MiliumSo'
/Afgenoemt, dat vanhethierlantfe in

bloem, fteel en bladen niet veel ver-

fchiit. Maer de vruxht is veel grocter,

en zoo hart als (ken , die van binnen
I een eetbacr meel begrijpt. Het worC
op Portugees TervadaRofartos, dat
is, kruit der KozenkranfTèn,gencemt

;

dewijl, ten tijde der Portugefen , d'ar-

me Maleytfe vrouwen en flavinnen
van die vruchten hare rozen- kranflea
ofpaternoflers mackten. Zy gebruik-
ten dezelve ook in plaetfe van hals-ke-

tcnen, als rijke vrouwen goude kete-

nen.

Het kruit en zijne vruchten is dien-
ftigh tegen de gebreken van nieren en
blaze.

Boa Kamba of Indifchepeeren.

De vrucht Boa Kamba oïKaman
by dejavanen, en Boa Binfd by de Ma-
leyers,enXf//(/^ by dcSmefen geheten,
noemen d'onzen Indifche peeren, van
wegen hare gelijkenis en groote, die
zy met de hierlantfe peeren hebben.
De rijpe zijn bleekgroen , met

zwartachtige vlakjes of plekjes , zijn

van binnen niet vol als onze peeren

;

maer al het goet , dat'er aen is , zit te-

gen de buitenlle fchilaen ; zoo datzy
van binnen een holligheit metccnigli
blaeuzaet hebben.

Men ziet deze vruchten weinigh
in de hoven van Batavia : dewijl zy
niet zeer aengenaem •, maer wrang
van fmaekzijn : hoewel luftigh in hec
oogh.

De voornacmfte ooghfl: dezer
vruchten is in Sprokkelmaent : als

wanneer zy te Batavia,met groote me-
nighte,op de merkt gebraght worden.

De boom , daer aen deze vrucht

groeit , fchiet zeer hoogh op , en hcefc

zeer grof en bros houten bladen.

Kk 2 Ram.
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men: hoewel zoo zuur niet. In liet

eerft zijn zy van buiten groen , en wor-
den dacr na geel, met oranje kleur ver-

mengt. Het binnenfte is ook geel van
kleur.

D'inboorlingen leggen dczevruch-
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Ramhflan of Rampojlan.

Onder eenige weinige vruchten,

die zonder bloem of bloeifel, uit een

knopje > haer wafJom hebben of

hairiger als de vruchten Mangas.

voortkomen, heefc dcz.e vrucht,^^w- ten met menighte inzout ofpekel , en

iujian oï Rampojlan by de Maleyers gebruiken dezelve voor êene lekkere

genocmr, mede hare plaetfe: wantzy
,

toefpijze,aIs inEuroped'olyven. Zy
komt uit een klein groen knopje voort.

1
zijn niet oufmakelijkj maer vallen wat

Zy waden acn een hoogen boom,
als onze kerfle-boom, en hangen met

hecle bosjes by malkandcrcn aen zeer

dunne, lange en teerc takjes, en fchij-

nen van verre acn te zien, als kafta-

nien, wanneer die noch acn hareeige

bolrtcrs aen de boomcn hangen,en zijn

heelpurpervcrwigh. Zy hebben van

binnen een kleine zuure rtoffejdie men
van den fteen afzuight,om te nuttigen,

en zeerlicfeiijkcn zerpzuur vanfmaek
is.

Het is zeer vermakelijk t'aenfchou-

wen,wanneer deze vruchten rijp zijn,

Japanfehloem.

DeJapanfe bloem ,en ineen zeiven

zin op Portugeefch Fuledejapan^ op
Maleyts Bocnga Japait,cn op SmccfcK

^ihoa genoemt , groeit geerne op
'

fcliaduwachtigc plaetfen, aen een

ftronkje van een voet of anderhalve

hoogh! Zommige (tronken hebben
witte, andere lijfverwigeof purpere
bloemen ,als hier te lande de ftokroo-

zen , die uit lange en fmalachtige leec-

hoe de dunne en tedere takjes buigen, jes , tufTchen de bladen , te voorfchijn

doorderainftc der vruchten.

De voornaemfte tijt van rijpen is 'm

Sprokkclmaent, wanneer zy met gro-

te menghte tot Batavia op de merkt

gebraght en verkoght worden.

Noch is'ereen ander flaj^h van de-

komen, en laten zich zeer cierlijk,

boven malkanderen zien. Wanneer
de blaetjcs van d'onderfte bloemen
verflenft zijn, dan komen weer andere
bovenuit: waer door men altijt bloe-

men heeft. Aen de fteel, daerde blacc-

ze vruchten, die Rambnjiau ofRam- 1 jes zijn afgevallen, groeit een knopje,

fojian Kafry , dat gehairde Kaffers- daer zwart zaet in is , zoo fijn als ta

baks-zaet. Dit gewas komt ook zeer

gewilligh, zonder wortel, voort: wan-
neer men flechts een takje in d'aerdc

fteekc.

Men heeft van deze bloemen mijns

wetens, anders niet als het vermaek,
dat men in hcc acnfchouwen daer van

neemt.

Booffj Patty.

De boom Vatty^y de Maleyers en

Javanen genoemt, wafl: veel ontrent

Batavia in verfcheide hoven , en wort

by d'inwoonders , om zijn takken en

fchoon gcway en loof, daer men voor

de hitte der zon onder fchuilen kan,

hoogh geacht.

Hy groeit ontrent tot de hooghtc

vaneenen appelboom, en heeft dunne
takken: acn welker einde de vruchten,

aenfleelcn van ontrent een fpan lang,

bydrien tzamen hangen, die wilt, za-

of llinkers , gelijk d'onzcn die noc- jmcntrekkend, wrang en onaenge-

naem

vrucht gezeit is, genoemt worden : uit

oorzake de buitcnfte bolftcr met zwar-

te takken bezet is, en het aen zien

heeft, als het hooft-hair van ecnen

Moors- ofMoorjaens-kop. De takjes,

daer deze vruchten aen zitten , zijn

2,00 lang nier , als de voorige purper-

achtige vruchten.

En alhoewel deze vruchten in uit-

terlijke gedaente zeer veel van clkan-

dere vcrfchillcn , zoo zijnze nochtans

van binnen eveneens van fmake, en

zonder groot ondcrfcheit.

Romani oïSatarrat zndcïsGandarja

De vruchten, by de Maleyers Sa-
tarra , by de Javanen Garjdaria, en by
dePortugefcn Romani genoemt, zijn

even als onze geelc pruimen van ge-

daente : maer ruim zoo groot. Zijn
van binnen de vruchten Mangas niet

ongelijk, en fmaken geHjkde Batjian
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naem van fmaTce zijn : dies zy , mijns ge Indianen maken van de gaeffte af-

wercns, van nicmantgebruikt worden,
j

ichcutfels boogen, die zeer taei en
De vruchten zijn gckarteltalsdepijn- Ikrkzijn. De binefen op Batavia ma-

ken van de takken of bladen, waeiers.appelen, dacr van binnen eenigh zaet

inzit.

De bladen zijn fclioon groen van
kleiire , en ftaen zeer dicht en net aen

malkandcrc, dat een wonder fraei en
liiftighgeziglit geeft.

Goutsbloemeni

Debloemcnjdie d'onfcn goutsbloe-

die zy daghtlix gebruiken , om in de
hitte derzonne het aengezicht te ver-
koelen. --,

De Malabaren gebruiken de bla-

den, {die zy O/en noemen) cm op
te fchrijven

, gclijkmcn hier te lande

op papier, van doek gemaekt, fchrijfr.

Zeer aertigh weten zy dezcbladenof
olen toe te ftellcn , inzcnderheit wan-

men noemen, worden alzoo meer om neer zy aen iemant hunne meening,
de kleur als gelijkenis geheten. Het gelijk wy met brieven van papier, wil-

blat is donker groen , als dat van den len laten weten. De bladen z:jn on-
appelboom : maer wat klcindcr.

Boven aen de takjes groeien ver

trent drie vingeren breet, en anderhal-

ve ellen lang , en op het eenecind met
fcheide lange oranje knopjes , éic aen

|
een gaetje doorboort , daer een koort-

het eind met vier hoogh gekleurde je doorgefl:okenwort;Om zoo vele bla-

oranje-blacrjesopengacn,enmethunldenacn malkanderen te rijgen, alszy
brandende kleure ieders cogen na tot het ontwerp van hun fchrijven van
zich trekken : waerom zy ook van de noode hebben Het fchrijven gefchiec
liefhebbers iti de hoven opgequeekt

en onderhouden worden , zonder zy,

mijns weten, ergens toe goec of quaet

zijn.

Jager-hom.

DeJagerboom is een foort en gedagt

van wilde pa!mboomen,en heefteenen

ftam,diemeteen graeuwenfchors be-

dek t, en rontom als vol ringen is.

De bladen hangen zeer cierl ijk aen

met een }zere priem of ftijlet, daer
mee zy de boven fte gront of V lakte der
bladen zeer bthcndigh weten te door-
fnijden' , om de letters in te drukken,
die noit uitgaen. Dit weten zymee-
ftendeel by 't gevoel te doen, zonder
het gezicht daer by zoo geftadightc

moeten hebben , als wy by het fchrij-

ven.

De bladen mogen zeer lang duii-

ren, en vergaen zelf in het water niet

lange geelachtige ftcelen, en zijn - lichtelijk. Ikheb verfeheidc brieven

fchoon groen van kleur. D'onderfte, I van verfcheide Grooten, aen de Mala-
als die out wordcn,hangen neerwaerts, baerfe kuft, op zoodanige 0!en of bla-

cn worden geel in het verdorren. An-
' dengefchreven , ontfangen.

dersisdez.cboom zeer aengenaemin Uit deze boom wordt ook een zap
*toogh. getijfcrt of getapt, als uit de kokos-
• De vrucht van dezen boom is veel boom , dat zoet is , als het gekookt
kleinder , als de klcinfte kokos-noot , \

wort , en fmaekt dan , als mos , en kan
en heeft gene andere nuttigheit noch iemant dronken maken. Maer meer
gebruik, als dat d'inwoonders daer fy- wordtdaer zuikervan gekookt. Het
roop en zuikcr uit trekken , die zy het wort anders, ongekookt, voort zuur,

geheel lant door vervoeren, en daer Deze Jager- boom is onder zoo ve-

mce grooten handel drijven. Ie gcflaghten van palmboomen,als'er
Het hout van den flam des booms in Indien gevonden worden, geen van

is onvergangkelijk , als het ondereen
|

de minfte : dien d'inwoonders ook,
dicht dak wel bcwaert wordt. Het is

j

om zijn menighvuldigh gebruik , zeer

zoo hert, datmen het niet houwen,' zorghvuldigh voortplanten en aen-

booren ofzagen kan, en laet fich niet
j

queken , inzonderheit op het eilandc

anders, als met een klein beiteltje en ZeyIonenJafnapatnam,daer men hele

een houte moker bearbeiden en fchei- bülfchaedjen van deze bcomen ziet.

den : daer mee wordt' er een gat in

gehakt , in plaetfc van booren,om een

houtepen daerin te drijven. Zooimi- Kk 3 Boom
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van ongepelde of ongedoiTclite rijs,

BoommvYucht BiUingbing oiBlin.\ ï'^^^genoemr, inheeceengeduurige

bino koortfcn. Zyftilc ook wonderwel de
^'

dorlt.

In en ontrent Batavia groeit een Iets wondeilijks heeft deze vrucht

,

boom,dicuirtL-rli)kvanaer]7.:enenop-jwant niettcgenlUende zy ongemeen

nagh\vonderhjkis,cn zeer cierHjkeen zuur is, zoo veidrijfc zy evenwel de

fraeie blaJien liecft, die alle naer om 'zuurighcit of amperheit , mdien ie-

laet'h ha/iecn. mant, door het ecten van d'eene ofan-

Uitdeiiftam, d'edlkis, en uit de dere vrucht, de tanden cggerigh en

takkcn/pruiten kleine takjes vol groc- ftomp worden, zoo dra men dezelve

ne knopjes , daer welriekende, roode protfc.

bloempjes,als kleine leliën, uit voort-

komen : waer na de vruchten volgen,
Indiamjche Ihntstonge.

die by trosjes daer aen hangen, en van Het kruit hontstonge, alzoovan

giootecnfatfoen als kleine komkom- wege zijne geftalte en gelijkenis mee

meis'of agcrkjcs, en zoo dik als een
j

eene hontstung geheten, wordt by de

duim;cn een vinger lang zijn. Zy heb-

ben een groene ichil, en van binnen

ccnigh zaet , als dat van de konkom-

mers : maerwat ronder. Deze vrucht

wort by de Malcyers en Javanen Bil-

lingbing of Blingbing genoemt.

Deze boom doet wonderlijke wer-

king: want men berooft hemniet al-

leenlijk van zijne welriekende blocmt-

jcs en fmakelijke vruchten : maer de

bilden en bafteii worden hem mede

ontnomen en rot genezing van 's men

Maleycrs Sudu-Sudu , by de Javanen
Snroe , en by de Sinefen Kantju ge-

noemt.

De ftronk is onder heel dik en bo-

ven dun. Wanneer men de bladen af-

trekt, 2,00 zietnicnuit dcnftam cene

melkachtige vochtigheit druipen , op
een zelve wijze , als uit onze melkdif-

tclen. Deze vocht is goet voor pijnc

in d'ooren , wanneer men een druppel

of twee in dezelve lact druipen.

Men ziet dit gewas in weinightui-

fchen krankhedcn en onderhouding nen ; maer meed in 't wilt groeien: uit

van gezontheit gebruikt.

Hy is onder de boomen , als 'het

fchiep onder de bceftcn. Het is niet

genoegh, dat hy eens zijne vruchten

gcefc; maer zy villen en fnijden hem

daer en boven de bafl: tot aen den

oorzake het by d'inwoonders in de

geneeskunft alleenlijk gebruikt wort.

Bitter-groen,

Het gewas of rang bitter groen,

wortel toe, op zommige plaetfen , van 1 wort alzoo by d'onzen, van wegen zij-

den ftam. A Idus zou de boom gehak- ne bittere fmake, genoemt.

kelten gefchonden bÜjven ftaen, by Het wafl: in en buiten Batavia in ver-

aldien de milde natuur hem niet had
|

fchcide hoven, en khmt tot inden top

verzien met bloemen en vruchren,die ;
van de nacftc opflagh, daer het aer^-

den gchcelen ftam , en hetdikftevan raekt, op een zelve wijze, als de

de takjes, zoodanigh bezetten , als of rank , gewas of loof van de komkom-

zy , door kunft, met fcftocnen wacren mers ; maer de bladen zijn hakkeliger

behangen. cn fpits'er

De vrucht is zeer zappigb, verkoe-

lend cn ongemeen f^.hcrp-zuur ofam-

per van fmack : waerom hy uitdehant

Het heeft cene vrucht als eene kom-
mer, diegeelachtigh,en vol groene

ftreepjes en (lipjes is, met een dikach-

niet racuw kan gegeten worden ; maer tigc Ichil, die van binnen gcelachtigh

geeft in dej fpijze een aengenamc rinfe ( is, daer een roode kern en holte in leir

imack , cn het haer wel met zuikcr in

leggen cn konfijten.

Uit het zap wort daer te lande, by

onze artzcn, ook een fyroop gekookt,

tegen de heete ongetemperthcit de*

levers en brandt des bloets. Men ge-

bruikt die fyroop ook in het kookfcl

In hare rijpheit ifle met oranje-kicur

gemarmert.

Deze vrucht wort by ons volk wei-

nigh , om hare bitterheit en onaenge-

name fmake, geacht. Maer d'inwoon-

ders weten dezelve toe te maken in

hunne fauflcjdie zy Karry noemen, cn
met
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met rijf}, tot eene klomp merdchan-

1 rtanie, met witachtfghmcrgh van bin-
den r'zamen geduwt, in den ment flin*

|
nen.

Scrc"-
!

Van werkende ftekelige bolder de-
De wortel en bladen gcbruiktmen

j

zervruchr,trnptmcn dieeerft.alsmea
aldaerinhctbier,datmetzuikor zoet

j

dezelve wil ceten, zoetjes met dcvoec
gemacktwort, om de vvalghachrige

|

plat of in rtukkcn , om zich niet te
bitterheit te verdrijven, en om des te

|
bezeeren.

langer goet te houden : want dan kan
het wel twee of drie dagen duuren

:

wanneer het kookend m fleflchen

wordt afgetapt : anderfints is het tcr-

ftont zuur.

Nergens in gantfch Indien wordt
ecnigh ooft gevonden , dat de wonder-
bare kracht en liefclijkheit van dit

ooft te boven gaer. De reuke van de-

ze vrucht is,als die van de verrotte ui-

jen, en zoodanighj dat zy eenen iege-

lijk, dien haer ontaekcntis, onluftigh

De Dnrions hebhen anders geen ge-
bruik , als om raeu t'ccten , en zijn de
gezontfte vruchten van Indien, indien
matigh gebruikt worden. Maer te
veel gebruikt, ontfteken het bloec
door hare droogehitcc, en maken pui-
ften in het aengezight. Zy fchiinen
vyandtfchap met de betel te hebben

:

wantals zydaer by komen, verrotten
zVjen willen niet groeien.

Deze vrucht worr'in drie maenden
lijp. Haer voornacmfte ooghft is in
Wijn- en Slachrmaent: hoewel ik die
ook te Batavia op de merkt in Ooghft-

maekt om het acngenacm pit aen te maent rjjp gevonden heb. Anccrs
raken, veel weiniger, dat men gene
gentheif zoude krijgen , om dezelve te

eeren. Maer wanneer men de zoetheit

van de fmake op de tonge begint te

proeven , dan kan men zich qualijk

daer van verzaden.

De booraen, daer deze vruchten

aen groeien, zijn krom , en quaet om te

beklimmen, vol takken, en hebben
herde bladen, van een halve fpan lang,

voor fpits, cnveeltijts aen de buiten

zijde graeu , en aen de binnen zyde
fchoon groen, Zyftaen gelijk met de

hooghfte boomen in Europe, en gelijk

onzebeukeboomen byd'eiken.

De vruchten Durions hangen by

troiïènacndedikte van de takken, om
hare zwaerte, die d'enden van de dun -

nefcheutjes met zouden kunnen dra-

gen. Zy komen uit een groene knop
voort, die allengskcns grooter wordt,

en eindelijk open bar ft, daer uit dan

heeftmen dezelve het gantfch jaer
door

:
doch zoo overvloedigh niet.

Zy groeit veel ontrent Bantam: van
waer die na Batavia wordt gebraght.
ik heb dezelve vrught allcreerft ge-
vonden op het lant van Kriftiaen Kai>
delaers

, aen de groote rivier gelegen,
die door de ftad Batavia vloeit. Men
vindtfe ook op andere plaetfèn meer

:

dies deze vrught aldaer zoo wel , als té
Bantam

, wafTen wil. Maer zy groeic
nergens berer als ontrent Malakka,
daer men ze ongemeen grooc en
fchoon vint.

Peptr,

De peper, van de Maleyers Lada of
Laden ycn van de Javanen OiaritJJa
genoemt,waft aen zwakke en kronke-
lige rankjes , die vol knopjes zijn , en
eveneens als klimop of hop, byboo-

een bloem of bloeifem van ifabelle men,ftokken, (tutlelsen Üakcn,daer
kleur te voorlchijn komt,die van bui-

ten herde fchillen en vette bladen

heeft. Deze bloem brengteen ftcke-

lige vrucht, ontrent zoo groot als een

meloen voort, met een bolller van bui-

ten zeer ftekeligh,alsdevrucht_7/2/:^;

en de-wegen quaet om aen te taften.

Zy is in 't eerft groen en daerna gcel-

achtigh. Ieder heeft van binnen vier

huisjes oflaetjes, daer de zoete eetbare

vrucht in een fteen of pit in zit, als <Sie

van een perfikj en zoo groot als een ka-

zy neffens gepoot worden , om vaftte
houdenenopteklimmen. Ja zommi-
gen groeien tot boven in de hoogh-
fte boomen, en dalen en hangen,
wanneerzy niet hooger kunnen , meC
de toppen en einden weer neerwaerts.

Aen de fteeltjes van deze ranken
groeit de peper by trosjes, bosjts of
risjcs, die daer dikwils zoo vol aen zit-

ten, datmen de bladen qualijk onder-
fcheidenkan.

De bladen,die uit de knopjes van de
ranken
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ranken faruiren , zijn groen, en meefl
j

Hak!tng,en de Sinefen TatiL'O.

met nbbcn in de len^re dooiioopen, 1
Deze bloemewaft meen troS, Eó-

byna als de bladen van kaneel , (pits- \

ven op een dunnen Hengel , die zom-

achti-h, en aen de linke zyde met zijts meer als drie voeren hoogh op-

groeiTcnmptltjes bezet, en zommige fchiet. Zy komen uit een root knopje

meer als een hant bree:, lang bitter- voort, zijnfchoon root en wit, mee

athtigii van C.naek, en heet op de tong. purpere flrcpen doormengt , en meer

Na de bladen komen (keltjes te alsecn hant lang.

voorfchijn , als eerll acn de hazclaer, Het is een fchoone bloem , en wort

metplmsjes, en cmdclijk groeien bc- overal m de tuinen op Bacavia aenge-

2iën,alsdievand'3elbezén,maermec qucckr. De reuke is ook metonKn-

langcr bolTen. In het rijpen worden gcnaem, inzonderhcitdcsmorgens.uls

deze bezien zwart. dedau noch blank op deblaetjesleic.

De peper is onder de fpeceryen een De bladen van dit gewas zijn racer

van de<^root(len handel m Oóftmdi- alsdrievoetcn lang, breiden zich wijt

en , en brengt de Maetfchappy groot uit, en loopen met kronkelende gol-

vüórdeebo?. vcnlpitstoe.

De belle peper wafl langs de kuft

van Malabaer , cntrentdeÜad Koy-

lant^: alwacr ikdvn zclven met mee-

nighrevoordc Macclchappye hcbin'

ge
o
kocht.

Patattes.

D'aertvruch ten ofwortelen, 'P-if4/-

les by de Portugcfcn , na den voor-

gang der Bralllianen geheten, worden
bydcMaleyers C/^/3örrf, bydcjava-De peper wort geplant op een

. o- r rr r
vnightbaren en vochtigen gront, en

^

"en t/c;/, en by de Smefcn Hanijoa

gctft binnen het jaer vruchten. Zijn genoemt

voornaemften oogfl: is aldaer in wintre-

en Loum-ient,doch op andere plactfen

vroeger of laeter,nahet klimaet is.

Ophcteilant Java wort hy in Wijn-

maent rijp, en in Slacht - en Wmter-

maent gezamelt.

De peper wordt groen geplukt, en

op maften in de zon gedrooght , en

wort dan zwart

Deze wortels wafTen onder d'aerde

aen ranken, diebynaeen loof, akd^t
van de komkommers hebben. Zom-
mige ranken geven witte , en andere

blacuwe bloemé , in vorm van klokjes.

De Sinefen planten deze wortelen

of aertvruchrenin de velden om Ba-

tavia, op fmalle en lange velden , die

aen wcderzyden met voorens van wel-

Daer na befluiten zy die in baeltjes !

gemefte aerde opgegraven zijn. Te

van tachentigh en tncgentigh ponden, 1
weten, de voorde top van den rank

zoo vele een man kan dragen , en bren- wort afgefneden , en in d'aerde gelle-

gendieterplaetfc, dacrmenden ont- ken. Dan laetmen den zclvtn zoo

r , i^j^gff I

weelderigh voortloopcn, als hy kan.

Debeftepepcrisvanbinnenwit,vaft!Diernadcktmen denzelven hier en

en fchcrp, en daerom waerdiger en

dierder. Daer is ook lange peper.

De peper wort in Indien ook groen

ingeleit , en totfpijze gebruikt , om te

verwermcn.

DeS gou-boom, inde nevensgaen-

de af beelding vertoonf,is op pag.z3+.

bcfchreven.

PFiUe tiyen. .

De Portu gefen hebben dezen bloem

dennaem van Sahoilas de Matte ^ dat

is, wilde uyen, gegeven-, dewijl zijn

wortel den bol van d'uyen niet qua-

lijk gelijkt. Anders heeft hy geen

gcmeenichap met dat aertgewas. De

Javanen en Maleycrs noemen dien

daer, zomtijts een of meer voeten van

malkanderen , met vette acrde : daer

de rank dan zijne wortels onder uit

fchict, dieinweinigh rijtsvolwafièn

zijn, enzommigczoodik worden als

een arm, en meer als een voet lang.

Eenigc zijn van buiten root, die

men te Batavia voor de befte houdt

:

doch zijn nergens na zoo goet nief,als

inBraziI,inzonderhcit aen Rio Sint

Francisko : alwaer deze wortel van

binnen en buiten root is.

Deze wortel verfchaft den onzen

een goede toefpijze, by vifch en

vlccfch gekookt, en fmaekt zoo zoet

als zuiker, en ovenrcftinaengenaem-

heit van fmake , verre onze pinfterna-

kclen
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Kclén of aertjizokken. Zy worden
ookzomtijts, met zout, wel raeu,of

met olye en azijn , als falade , gegeten

:

maer zijn dan hert te verduwen. Doch
het is b"Cer men dezelve in hece aflche

doorwarmr,en week maektofbraet :

alsdan fmaken zy bynaals kaftanien,

en zijn gezont voor lemant, dieloslij-

vigheit heefr : het welk ons volk in In-

dien en meeft iri alle landen, die onder
demiddellijn leggen , en hunne lange

armen tot aeri den zonnenftant uit-

trekken , onderworpen is : waer toe

deze aerdvrucht een gemeen gebruik

heeft, en wort , om diequale te gene-
zen, dieswegen van alle volken | in

beide Indien zorghvuldighlijk opge-

queekt : vi'aerom dezelve ook zeer

goet koop zijn, en kan iemanc voor
een halve ftuiver zoo veel koopen,
daer hy eene maeltijt mee doen kan.

Op het eiiant St. Thomee werden
deze wortels , in plaetfe van broot, ge-

geeten.

Men maekt ook een drank van de-

zen wortel aldus. Men kookt eerfl:

groot deel van deze wortelen in een

ketel met weinigh waters , en dicht

toegeftoptj tot zy murruw zijn. Dan
ftampt ofvrijft men die klein, en döet-

ze in een vat met water, dat dan in

in tweemael vier en twintigh uuren be-

gint te giften en werken: als wanneer
nlen het vat moet toeftoppen. Na het

uitgewerkt is , wordt het zoo fterk als

bier, en klaeren helder.

karty gerekentop eenpbnteiléen vier-

endeel. Dies men met eenen wortel
wel dertighmenfchen kan fpijzen en
.verzadigen.

De Imake is zoo liefelijk en aenge-
naem niet, als die van de patattes. Hy
valt ook veel drooger , en kropt de
kcele, en ftopt den buik , en wort,om
zijn grof voetfel , dat zwaerom te ver-

douwen IS, by ons volk weinigh ge-
geeten. d'Inlanders evenwel houdcrt
veel van dezen wortel, en quekendieil
zorghvuldigh op.

Blaeuwepruimen óf krieken.

Injames of Bpa.

Behalve de patattes heeft men te

Batavia eenen wortel, dien dePortu-

gefen Injames , met een Brafiliaenfe

naem, de Javanen en Maleyers Byra
,

ende.S\nt(cx\SiatJini noemen.
Hy heeft een fchoon groen blat,dat

dikengeaedertis.

De wortel heeft in het kruis geraee-

nelijk vijf of zes duimen, eniszom-
tijs wel anderhalve voet lang , met een

bruine fchorfTè overtogen : maer van

binnen IS hy gantfch wit.

Uit de fteel komt een grocnachtige

bloem te voorfchijn.

De2,c wortel wort te Batavia dage-

lixopde merkt gebraght,en by ftuk-

ken verkoghr. Een cenige wortel

weeght gewoonelijk vijftien katty,eert

De boom , daer aen blaeuwe prui-
men of krieken groeien , heeft een
fchoon gewaei van takken en bladen,
en korhf met den moerbeziën boom in
hooghte en alles over een: behalvede
bladen.

Deze boom is te gelijk met bloe-
men , rijpe en onrijpe vruchten bela-
den, en derhalve waerdigh,om in alle
tuinen, neffens de befte boomen,plaet-
fe te hebben.

Het hout is kroftkeligh en tayj zoo
datmen zich ,in het opklimmen , aen
de dunfte takjes wel betrouwen magh."
De bloemen of bloeifels hebben eea

aengename reuke, inzonderheit des
morgens, wanneer de dau noch op hec
veltleit.

Deze vruchten worden te Batavia
van d'mwoonders en lantsluiden wei-
nigh geacht, uit oorzake zy met groo-
temenightederwaerts uit het geberg-
te afgebraght worden. Anders is de
vrucht niet onaengenaem, en aert

min of meerwatnadcdadelen: maer
is wat drooger en wilder. Dies zieC

men te Batavia weinigh hovenieren,
die dezen boom aenqueken.

Deze vruchten komen uit kleine •

knopjes voort, die uit vijf witte blatjes

beftaen , en zitten aen takjes, als onze
eyer-pruimen. Zy zijn cerft groen,dan
bruin rootachtigh.en hebben van bin-
nen witachtigh vleefch, en geraeene*
lijk drie fteenen.

De Maleyers en Javanen noemen
deze vruchten of pruimen Boa Soa oï
Sau , de Sinefen Theely en de Portuge-
fen Fruite de C^lanilha^ dat is, vrucht
van Manilha.

Ik heb te Batavia niet meer als ec-
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nen boom gevonden , die te gelijk mee

bloemen en rijpe vi'uchcen beladen

was.

Oranje- appelen.

Men Iicefr te Batavia verfcheide

fooiten van oranje appelen : waeron-

derdncde voornacmfte zijn , als , ge-

meenejj.ipanfe en Sineefe oranje-ap-

pelen. De bo-mendier appelen zijn

van ecnerlei hooghte : maer verfchil-

Jen in bladen. De Japanfe boomen
hcbbei brceder bladen , als de geme-

ne, en de gemene breder bladen , als

de Sinele appelboomcn.

Zy zijn alle onderfcheiden in de

fmake : maec zeer liefelijk en verquik-

kende-

De favaenfe appelen zijn dcgroot-

fte,envolzap, trekkende wat na het

zuur.

De gemene zijn zommige zoo toet

als zu.ker, en andere heel zuur.

DiSinefe appelen hebbende fmakc

tafTchcn zuurea zoet , en worden al-

dacr mcell geichc. De fchil is zoo

dunalseen vlies, dies m.^n dezelve ge-

makkelijk mat de bant km afdoen.

Zy w jrden in zuiker ingeleit en gc-

drooght, ilsdePortugefevygen, en

geheel Indien door vervoert.

Kli'tne ofwild: Jamboefen.

Alhoevve deze vrucht ,by d 'onzen

kleineof wilde Jamboefeiijby de Ma-
leyers en [avanen y^^'/ïW g^hecten,

geen gemcenfchap met de [amboe-

fen, re voorebefchreven, heeft: naer-

dien d'een aen zeer hooge boomen
waftjCn een fchoon bloei fel heeftjdaer

deze aen lage boomen , als onze raoer-

bez en, zonder bloeifel, van een groen

knopje, re voorfchijn komt , als de vy-

gen, zoo is haer fmiek en gebruik

nochtans eenerlei. Zommige dezer

vruchten zijn zeer aengcnaem van

fmake , en verflaen den dorft. Men
vind'er ook bloetroodeen witte , mee

cenig root gemarmcrt , aen een zeiven

boom hangen. Zy hangen met gehele

troden by mal kinderen , en bedekken

de bladen t-n rakken,met hare menigh.

te, zoo dicht, alüofzc met root laken

behangen waren. Zy zijn zoo groot

als een kleine zuikerpeer.

A E R D I G E
In Amboynaheeftmen deze vrucht

zoo overvloedigh, dat de grondton-
der deze boomen, van d'afgevalle

vruchten, geduurigh vol leidt, en daer
mee bedekt is, die dan, van een iege-

lijk die wil, mogen opgeraept en gege-
ten worden. Men vind'er te meer, de-

wijl de meefte inwoonders aldaer

Mooren of Mahometanen zijn, etx

dierhalve gene verkens opvoeden, die

haer met dit ooft mcften en vet ma-
ken , als in Eui ope met ekcls.

Tabak.

Op alle plaerfen in Indien wafl: het

kruit tabak, dieook , na den voorgang
der Portugefcn , by de Maleycrs enJa-
vanen Tabako : maer by^de Sincfcn

Hun genoemt wort.

De tabak wordt by d'inwoonders,

om zijn daghelix gebruik, zeer zorgh-
vuldigh opgequeekt, engroote han-
del daer mee gedreven, inzonderhcic

op het cilant i ernare , die voor de
befte vermaert is , en derhalve te Ba-

tavia meeft^ gezcght wort.

Zy binden verfcheide bladen by
bollen , met gefpouwe rottangs , te za-

men,diezy 2,cer ftijfen acrtigh weten
te beleggen ,cn ontrent twee ponden
zwaer maken: waer van de befte alte-

mets wel drie dobbekjes gelden : maer
door den bank kooptmen die te Bata-

via voor twee ftuivers, na zygoet zijn.

In Amboyna hebben d'inwoonders

in 't gemeen eenige plaetfenby hunne
huizen ftaen, daprze daghelix tot hun
gebruik afhalen , zonder zy zich met
de verdere plantaesje bemoeien.

Op Batavia flaen de Sinefen en Ja-
vanen den bouwvan tabak gae,diedaer

groot geit mee winnen.

. 'De tabak waft'er zeer gewilligh:

maer wil een vetten gront hebben.

Men ziet'er planten , die tot acht voe-

ten hoogh opfch leten, met bladen van
veertien duim lang en acht duim breet-

Men ziet gene Indianen, die uit

pijpen zuigen : maer zy nemen een

blat of meer t'zamen, na die groot

zijn. Ditbladtof deze bladen fteken

zy ophcteind aen ,en zuigen dezelve

aldus aen het einde : waer onder die

van Ternate meeft begeert worden,

en gelden de twee , van een vinger

lang, op Batavia wel een ftuiver.

De
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De vrouwen zuigen flcchter tabak,

diezyop dezelve wijze rollen , en in

een ftukje van drooge pyfang bewin-

den.

Fula Mozori.

In Indien is geen bloem , dien d'in-

woonders meer achten, en zorghvul-

delijlcer aenqucken, als de gcncjdie by
de Fortugefen Fula Mcgor t oïMtigriy

dat is, bloem Mogori, en by deJava-
nen Komhans Malati^tn by de Sinefen

Badthoagenoemt wordt. Zy planten

denzelven in hunne tuinen op lange

welgemefte bedden , daerzy op paden
tuffchen beiden kunnen doorgaen ,en

de bloemen van wederzijden afpluk-

ken.

De ftam , daer aen deze bloemen

groeien , verheft zich niet hooger , als

een voet of twee van d'aerde , en itaet

als kreupel-bofch of flruwelen , met

zijne takjes door malkanderen, die be-

quaem zi)n om heggen te maken.

De blaetjes zijn gladt, als die van de

queepecrboomcn.

De bloem is zoo wit als fneeu , en

beftaec geraeenelijk uit vier blaetjes,

die meerendeels geflooten zijn. Zy
hebben de reuk en aerden na de zoe-

tigheit van onfe witte leliën: maer zijn

wat onliefelijker, en zoo zoet en ho-

nighachtigh niet : rieken anders zeer

liefelijk , en zijn ongemeen fraei van

aenzien. Zy zijn niet grooter als de

bloeifem vanappelboomen.
j

Deze bloemen worden aen fnoe-

'

ren geregen : wacr mee de Javanen,

zoo. mannen als vrouwen, hun hair

vercieren , inzonderheit wanneer zy

iets byzonders voor hebben om vro-

lijkte zijn. Ik heb teJapara een tour-

noi-fpelte peerde gezien, daer de Ja-

vanen meeftendeels mee deze bloe-

men, als St.Jacob met zijne fchelpen,

behangen waren. Eenigen hadden de

fnoer achter hunne ooren gedaen , en

verfcheide malen omgeflagen, die hen

tot op den borft neerhing.

Uit de bladen van deze bloemen
wort een water getrokken , dat zeer

hcrtfterkend en goet tegen de flaeute,

en veel beter als ons rozen-water is.

Het wort zoo krachtigh, als water van

oranjeboom-blocifel gehouden. Het

is ook zeer dienftigh in heete geduuri-
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ge koortfen en in hóoftpijn,dieuit gal

ontftaer.

De Javanen \vaflen en bcftrijkcn

ook het aengezicht met dit water , om
het blank en fraei te maken.
De gekneufdc bladen zijn goet

voor zeere en loopende of druipende
oogen: naerdien zy die opdroogen,
verzachten en helder maken.
Men heeft'er dezen bloem meefthet

gantfchjaerdoor, en in zulken raee-

nighte , dat de flaven daer mcdelangs
de Ihaten loopen, om te vcrkoopen.

tArvore da noyte of droevige boom.

De droevige boom wortalzoo ge-
noemt

j
dewijl hy alleenlijk des nachts,

na den ondergang der zonnen , begint

te bloeien , en zijne bloemen ofbloei-

fel uit te breiden Waerom de Fortu-
gefen den zelven ook op Fortugeefch
Arvore da noyte, dat is, loom des nagtsy

nocmeo.Anders wort hy te Goa Tare-
vatako, op Malakko Singadi , in 't ko-
ningrijk van Dekan 'Pul, by d'Arabie-
ren Guarf , by de Ferfianen en Turken
Gul, enindcMalabaerfetale, uitfte-

kentheits halve, Moglt ^ dat is boomt
geheten : gelijk ook het water, uit

zijne bloemen gcbrant ,de Malabarcn
het water van Mogli gemeenelijk noe-
men.

Daer is noch een ander flagh van
dezen boom,die des morgens begint

te bloeien , en des avonts van zijne

bloemen ontbloot wort.

Deze boomen groeien ontrent
Koctzijnenop Malakka.

Boenga Mera of Kombang Merak.

Dit gewas , by de Maleyers Boenga
Mera,hY deJavanen Kombang Merak
enbyde Sinefen Konkttjïou gcnotmZy
heeft fchoone groene blaetjes , aen
dunne deeltjes, die dicht by malkan-
deren llaen. Het heeft bloemtjes , die

ecnighzins na onze anjelieren zwij-

men: zijn zeer fchoonroot, enboven
geel , met eenigc lange (lijlrjes. Zoo
dra deze bloemen zich hebben gco-

pent, verwelken zy aendonts, enval-

lenaf; latende meerendeels een pcule
in de plaetfe , daer kleine wikjes in zit.

ten,die zoo wrang en wilt zijn,dat men
dezelve nergens toe gebruiken kan.

LI % Kau
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KatfiM.

Onder veckrlci flagh van zeer goe-

de eetbare boonen, die in Indien groe-

jen, worden de gene voor de befte ge-

houden, dieby de Maleyers Katfian

Goedig by de Javanen enkelijk Kats-

jan, en by de Sinelen Lak Goetuin ge-

noemt worden.

Zv waflen om en om Batavia zeer

\veelderigh,enzietmendaeigantfche

akkers mee beplant : daer de Sinefen

zich wel mee weten reerneren.

De itcel offtronk, endefchelder

boonen, zijivblcck groen, en wat ruig-

achtigh. De bladen zijn gladt, en van

fatfoen als die van de Turkle boonen,

met vele aedertjes doorwaflen. De
bloemen of bloeifcls zijn wit, en ko-

men uiteen groen knopje voort.

Men heeft deze boonen meefl: het

gantfch jaer door, en brengen te Ba-

tavia geen kleme vervulling aen. Zy

hebben een verfterkende kracht, en

geven den arbeitsman goet voetfel.

Zy worden meeft te fcheep gcnuttigt,

en kunnen op zee langgoet blijven.

turkfche teruiae oï Maiz.

De Turkfcheterruwc , byd'India-

nen doorgaens Maiz,hy de Maleyers,

Javanen en Sinefen y<2«^ö«genoemt,

groeit op vcrfcheide plaetlen in Irdi-

cn, en te Batavia, zeer ge wil lighop de

akkers en in de hoven , als men een van

kooiens die om den tros ofair zetten

,

afneemt , en in d'jerde fteckr.

Deze terruwe wort aldaer alle drie

maendenrijp.

Het wort in de buitenftefchillc ge-

kookt en ook gebraden, enbydein-

woonders voorecnegroote lekkernye

gehouden.

Eenige gewaflen geven witte, ande-

re rode terruw.

In Indien groeit ook overal rijs,

genber, katoen , en op vele plaetfen

zuiker, vygen, quecpeeren, appelen,

limoenen, en meer andere vruchten.

Dus verre zy gefproken van de hoo-

rnen , vruchten en aertgewaflen , die

zoom gantfch Indien, als ontrent de

ftad Batavia , en op hetcilandt Java

waflên. Vervolgens zullen wyd'üoft-

indifche dieren befchrij ven , en met de

viflfchen beginnen.

FerkenS'ViJch.

De vcrkens-vifch is vijfcien of zes-

tien vingeren lang, en gemeenehjk ze-

ven breet. De huitisdik,en zoo dicht

metherdefchubben overdekr,datmen

dezelve met geen werktuigh , daer

men diergelijke water mee ontwijt,

I

kan open doen. Maer als zy wel ge-

kookt is, dan gaen de fchubben los, en

de huit wordr zacht , ditmen dezelve

zoodanigh mtt gemak kan wegh ne-

I

men,

j

Hacrvleefthachtigh vilchisfpicr-

!wit, en zoodanigh vandraet, alsde

borft vaneen gekookte kalkoen. De
' montofbekis, nadegeftalteenmate

: des gantfchen lichaems, zeer klein:

maer wel met fcherpe tanden be vvaert,

j
die onder en boven dicht by malkan-

dcren ftaen , en zeer wit en blinkende

zijn. Boven op den rugh,die bruin

van kleur is, ik een fcherpe pen , van

ontrent een halve vinger lang, diczy

verroeren, en fchrap zetten kan, om
hacr te befchermtn : desgelijx ziteenc

pin onrrent den navel. D'overige

vinnen zijn week , fladderigh en door-

luchtigh, van bii-ckb^aeuwe verruwe,

daer gemeenel ijk drie bbeuweftrepen

doorloopen. De buik is van onderen

wit en blinkend, als zilver : maer de
zijden zijn met bleek geel vermengt: 'c

welk allengs na boven in een afch-

graeuwe kleur verdommelt.

D'oogenzijngroot,en van verruwe

als van bruin glas , dat zeer klaer en

blinkend is.

De gekookte vifch heeft een goe-

de fmaek.

Amboynefe vijch.

D'Amboynefe vifch wordt alzoo

gemenelijk genoerat; dewijl zy op hec

eilantvanAmboyna, invcrfch water,

en in de rivieren, haer onthoudt, en ge-

vangen wordt ; hoewel weinigh : dies

men dezelve zeer raer houdt : inzon-

derheit dewijlfe aengenaem van fmaek

is.

Zy is ontrent een fpan lang , en

zwijmt een ighzins na de baers : niet al-

leenlijk in gedjente •, maer ook in

fmaek, die wrongelachtigh is.

De kleur is uit den bruinen , mee
blacuw-

i>
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Stecnbraefem.

Defteenbraeflemiseen fchooneen
groote vifch : en de zommigc wel vier

voeten lang. Zy gelijkt eenighzins

onze braellèm ; wacrom zy by d'on-

zen alzoo genoemt worde : maer vei'-

fchilt verl in groote : naerdien de
fteenbracflTemvcel grooteris.

D'oogen zijn groot : de bek root-

achtigh, die zy geweldigh wijt kan

open fperren : desgclijx de vinnen

na achteren en de ftecrr.

Zy houdt in de ruime zee , en wort

met de hoek gevangen : alzoo men
die met het net niet wel bezetten

kan.

Men eet deze vifch gezoden en ge-

braden. Eenige krimpen in het fnij-

den: waerom d'onzen die krimpers

noemen : maer deze vallen wat hart

achtighjenz.oofraakeljjkniec, als de

andere.

Kaelkop.

De vifch kaelkop is alzoogenoemr-,

dewijl haer de kop en nekkael fchijnc

te zijn : hoewel het lijf dicht mee

fchobben bezet is.

Zy is graeu van kleur , en heeft de
bek , die zy wijt kan opfpalken , met
roode vlakken geplekt
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blaeuw/acliti^e ftreepen onderdebckj worden, die demeefte,inclien men de-
De vinnen onder de bek zijn ook' zelve niet aenftonts eet, meeligh
blaeuwachtigh: maer die aen de zijde worden, zoovintmen'er ook eenige,

groenachtigh en gevlakt. hoewel zeer weinigh , die haer laien

Het is een gezonde vifch , en , met zouten en inleggen , als haringen of
een goede faus, zeer aengtnaem van Sardijn: gelijk deze, die men dan tot

(mack.
j

giroot gor/ jf, by ongelegentheit , door
gantfch Indien vervoeren kan.

Zy is ontrent zoo groot als een ha-
ring, maer wat korter en broeder.

De rugh' is groenachrigh , en de
buik onder wit , met een gefpleten
fteert. De kop is vreemt van fatloen j

en de bek en d'oogen groot. Zy wor-
den doorgaens met groote men ighten

gevangen : naerdien zy , by hele Icho-
len, onder de haring tzamen zwem-
men, inzohderheif op de Malabaerfe
kuft

: aUvaer derijs-velden daer mede
gemcft woorden.

De fmaek is niet vreemt noch on-
aengenaem : dochaert niet na die van
onze haringen.

Stront-vifch.

Deftrontvifch isa'zoo by d^onzfen

genoemt j dewijl zyveeltijrs, en mteft
infekreten

, gevangen wordt: daer zy
gner aczen : waerom zommige haef

niet veel achten: hoewel zyheelgoec
van fmaek is, 't zy gezoden of gebra-

den.

Zy is platachtigh, en qualijlceen

Ipan lang, ea bynazoo breet : heeft

een blacuwachrigen buik en brmnö
pLkkenopherlijf.

Geel-ftaert.

De vifch geel ftaert is van fatfoen

De oogen zijn geel en groot, en jen groote als een braeflem, heeft voor

glinftcrencnpulen uit de kop
Zommige zijn meer als twee voe-

ten lang.

Deze is een van de bede flagh van

vifF hen, diemeninJnd ën vindt, en
goet en aengenaem van fmaek, 'tzy

mtn die gezoden of gebraden eet.

Zy houdt zoo wel in zout , als in

verfch water , en wort in alle bcidege-

vangen.

Meer-Bleyer.

Onder zoo vcelerlei flagh van

vifTchen, als'er in Indien gevonden

in de bek fchcrpe tanden, die recht

vooruit ftaen,

De kleur op de rugh,en na de fteert

toe, is geelachrigh,en die van de ftaert

heel geel : waer van zy ook den naem
voert. De buik is blaeuachngh, en

na voore bruinachtigh. De vinnen

zijn root. Zy wort in het zout water,

met de hoek gevangen, en mee ft by de
khppen, en is heel goet van fmaek, en

zeergezont gegeten.

LI Naelt'
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Nadt-vifch.

De Naek-vifchis een geflaght van

fnockcn of gcepcn , heeft een lange en

. fpitfe bek, vol tanden, en grooteen

glinfterende oogen.

Dekieuronci-entdenbuik en fteert

ispurpcrachtigh, en die van de rugh

briiinachtigh. Zy is rondt van vifch,

ontrent andcrhilve voet , en meer,

lang, en fnel in het zwemmen.
Zy is zeer goet van fmack : macr

valt wat hart van vifch.

Zy zijn om haer walgelijke vettig-

heicongezont t'ceten.

Daer is een ander foort van ael , van
een waterflangvoortgeteelt. Zyisros
van kleur en llrepen, en geelachtigh

over het lijf. De kop is voor heel fpirs,

met kleine oogjes.Deze vifch is droog
van fmaek enongezont, en wordt by
niemant als by d'inboorlingen gege-

ten. Zommige zijn anderhalve voet

lang. en zien'cr vergiftigh uit.

Meir-ad.

Ravens. vifch.

Men vint ook op verfcheide plaet-

fenvan Indien een wonderen vreemt
llagh van meir-aclen of waterflangen,

Ravens-vifch wort alzoo vanwege jvan ontrent drie voeten lang en bruin

zijne gedaentc van bek gcnoemt , die
1
van kleur : maer ruitswijze met zwarte

haeronder de kop zit. Zy is ontrent
j

plekken gefpikkelr, als de huit van

een fpan lang, fraci vangeftalre, op een flang. Het voorfte gedeelte des

den rugh en fteert rootachtig , en trekt
j

lijfs is dun, het achterfle byna eens 2,00

onder den buik na den geelen. Aen dik, en van voren als een quaftigc

ieder zijde loopen twecgcele ftrepenj knots. Het hooft en de bek is langh-

dieallengs verdwijnen Zy is hart en achtigh, die zygemeenelijk wijt open

wit van vifch, en goet en gcT-ont om te
j

fperr. De bek is met zeer fcherpe tan-

ceten, 'tzy gezoden of gebraden :

maer wort by d'onzen veeltij ts tot wa-

tervifch gebruikt. Zy houc in het zout

water.

Konings-'Vifch.

De konings-vifch is alzoo gcnoemt
omhaeruifftekentheitentreflfelijkheit

den bezetj hoewel die naulix zichtbaet

zijn.

Hy leeft op den boden van fteenige

holen , daer hy aeft en vet wort, en ver-

ftrekt den inwoonderseen aengenaem
en lekker voetfel.

Men befpeurtiet byzondersindeze

meir-aelen : want de genen , die hen
dooden ofontwijden, worden als met

vanfmaek: want zy is zeer aengenaem |fchriken beving, ja bywijlcmct flaeu-

van fmaek en gtfzont gegeten , en een

van de befte viftchen ,die men in In-

dien vind. Zommige zijn wel vijfvoe-

ten lang. De fteert is lang en gefple-

te, bevangen : hoewel die niet lang

duurt : maer aenftontsovergaet en op-

houdt. Waeruit blijkt, dat in heteen

ofander gedeelte eenige vcrgiftigheic

ten. Xyi rugh en zijden zijn met ver- ,
fchuilt, die , by ophouding van het le-

fcheide bruine plekken gevlekt, en de vcndesbeefts, in de lucht wordtver-

buik na beneden wit. Zy kunnen den
{
fpreit.

bek wijt open fperren , en zijn gretigh

enhappighnaaes.

Knielen.

In de rivieren en ftilftaendc wate

ren houden ookgroote menighte van

aelen,die boven op den rugh zwart

van kleur, en onder vael, lelijk en geel

zijn, met bleek vaele plekken gefpik-

kclt.

Men zeidt zekerlijk, dat zy met de

warer-flangen paren: zoo dat het ge-

zight alleen een fchrik aenjaeght.

Meirhatn.

De Meerhaen is een wonderlijke

vifch van fatfocn, en gelijkt eer een

zcemonfter , als een gemeene vifch.

Zommige zijn wel twee voeren lang,

plat en breet in een gedrongen : zoo
dat een groot deel kop is,en voorts het

lijfbreet. Boven ftaen twee lange vin-

nen, welker cene heel langis,cnon-

I

der drie, diealle zeerlangzijn. De
fteert is gefpletcn: die biuinachtigh,

en het lijfblaeuwachtigh is. De huit

bliukt
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blinkt als louter zil ver,uit den purper.

Aen de zijde zijn de vlotvinnenroot-

achtigli.

Zy worden in het zout water ge-

vangtn , en zijn goet van fmaek , zoo
gezoden als gebraden.

T - R È I Z E, xyi

Het iseendikkeen vette vifch, en
goet van fmake, en wort in verfch wa-

tergevangen.

Knorhaen.

fVitvifch.

De Witvifch heeft een dikken en
ftompen kop, is op den rugh bruinach-

tigh,en aen den buik blaeu,en trekt na
dengeclen. Zy isfchjiferachtighvan

vifch , en gelijkt na den Sardijn : is an-

ders goet van fmack , 't zy gezoden of
gKbiadenZy wort met groote menig-
te m het zout water, ontrent het landt,

met de netten gevangen :maer by zom-
migen niet veel geacht.

Knorrepöt.

De vifch, knorrepöt, wordt alzoo

genoemt; dewijl zy,gcvangen zijnde,

knort, daer nochtansdc vifch anders

zonder ftem, en ftil is.

Overden rugh loopen, aen ieder

zyde , twee bruine en een gee'e ftreep.

Zy is dik van vifch,heeft kleine fchob-

ben , de lengre van een fpan , en een

kop ontrent als een pos. Zy is goet

van fmaek ,en wort gezoden en gebra-

den gegcfen t maer meeft tot watcr-

vifch gebruikr , als de kleine baers of

pos hier te lande.

Verkens-vifch.

De verkens-vifch , by de Portuge-

zen in een zeiven zin , Tixo Porkos

gcnocmt, is verfcheide van de vorige

ver^cens- vifch: want deze isnaulix een

fpan lang, biuin groenachtigh van
kleure, roetzwarteidiobbcn, vinnen

en ftecrt, en oogen uit den gcelen.

De vifchjKnorhaen,wort alzoo by
d'onzen, van wegen zijn knorrend gc-

luir, gpnoem t, dat zy maekt, wanneer
zy gevangen worr. Zy is dik en rondt.

De huit is glidt: maer wonderlijk ge-

vlakt en geknobbelt : bruin van kleur,

met zwartachtige ftreepen.

De kop is dik,ftompen knobbcligh:

en de bek groot, met roode ooghjes.

De fteert i< achter ftomp. Aen ieder

zyde van't lijf zit een rootachtige vin,

om haer vuort te zetten . De viich i§

goet van fmaek , 't zy gezoden ofge-
braden.

Zee-luis.

De zee-Iuis is een wonderlijk en
vreemtfatfoen vaneen vifch,van meer
als een voet lang: eneengeflaghtvan
fchulpvifch.

Her is een ronde klomp meteen lan-

ge fteerr,en vele takken aen beide zij-

den . De kleu r is graeu uit den groene,

^y houdt ontrent Batavia : maer wort
nietof weinig van ons volk gegeten:
maer welvande Javancncn Sinefcn.

Negen-oogen oïBontael.

Negen-oogen ofBont-ael is een ge*-

flaghtvanaeUquabben. Zy zijn meer
als een voet lang, gladt van huit,en ver

als ael: maer wat anders van fatfoen.

Zijn op het lijf bruinachtigh van
kleur, hebben onder het lijf purpere
vinnen, en boven op hetlijfverfchei-

de geele plekjes : alsofdaer iet vcrgif-

tighsinftak.

De kop gelijkt na ecnc flek met ho-
rens. De vinnen zijn ook , als die van
de pennevjfch , vcrgiftigh : dies men
z.ich daer voor wachten moet.

Zy houden in rtilltacnde wateren
en poelen: worden geflooft gegee*

ten.
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ten, en zijn niet onaengenaem.

Kabos oïAelquahben.

Kabbosis mee een foortvan Ael-

quabben, alsde vorige j hoewel wat

giDoter: want zoodanige zijn over de

twee voeten lang, en heel vet. De
huit is ook glat , en zonder fchubben,

en bruinacntigh van kleur: doch de

buik b.ecker, met zwarte plekjes. De
kop islfomp, dafer d'cogcnvoor in

ftaen. ZyfmakenjZoogeiodenals

gebraden, heel goet.

Penne-vifch.

Penncvifch is een foort van ael-

quabben , gladt van huit, en zonder

fchubben : zier op den rugh uit den

bruinen, en heeft een bleeck blaeu-

acntigen buik , en ontrent de lengte

van een voet.

De vinnen zijn fcherpen bruin^hoe-

wel zeer veigiftigh : want als iemant

zich met dczcli'equetft, en letsdacr

vaninde querfurc blijft zitten , zoo '\s

het qualijk te genezen Anders is de

vi ich goet van fmaek: doch veel gcge-

ten, wort dezelve zoo gezont niet ge-

houd; n,

Sy hout in verfch water en ftilftaen-

de poelen.

EUfants- neus.

Devifch, Elefantsneusgenaemt,

is een geflaght van geepen , en vreemt

vanfatfocn. d'Onderfte bek is een

fchcrpe pen gelijk.

Het lijfisaertigh gefpikkelt en ge-

kartelt , en midden over loopt een

groeneftreep. Zy is rondt van vifch,

en wort in het zoute water gevangen :

heefteen goede fmaek , 't zy gezoden

ofgLbraden,en is van groote en fmaek

als onze groote fpiering.

Jakob Evertfzen.

Jacob Evertfz. is een heel fchoone
en groote vifch , van over de tien voe-

ten lang. Eenige wegen ter zwacrtc

van vier hondert ponden.
De buik is dik en blacuachtigh, en

het lijf bruinachtigh; dat neflens de
fleert en kop vol roode zwarte plak-

ken zit. De bek is groot en wit , de
fleert ftump en bruin . N a de rugh loe-

pen groote vmnen opwaerts.

Kromrugb.

De vifch Kromrugh isalzoo na zij-

ne gedaen te genoemt. Sy is gladt van
hult, zonder fchubben, witachiigh

van buikjcngeei van (teert en vinnen.

Sy wordt door ganrfch Indien gevan-

gen, en zeer begeerr , om de hardeen
goede fmake, 't zy gekookt ofgebra-
den.

Men vint'er,die over de vier voeten
lang zijn.

Hoorn-vifch.

De Hoorn-vifch is ontrent een fpan

lang , en by wijle langer , heeft eenen

kleinen mondt i maer een zeer groten

kop, na matevanhetJichaemfwant
hctmecft is kop} en gcene fchubben.

De huit is fchoon en blinkend van

kleur. De rugh isblaeuwachtigh, de

buik witachtigh, en de vmnen en

fteertgeel. Maer het lijf heeft, zoo

dikwils men het omkeert,een anderen

glans.

Kroejjen.

De vifch Kroeffcn is een baflert kar-

per,ontrent een fpanlang,en watbrcetj

en met fchobben bezet. De fmaek

van deze vilch is goet , inzonderheit

wanneer zy geftooft is. Sy boude in

verfch water.

Bot.
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Bot.

De bot isvangedaenteen grootte

als '1'onzt.' ; maer heeft de bek vol ran-

d; n ; wjer mee zy vaft kunnen hou-

den, al wat zy achterhalen.

Dtze vilch IS goet en acngcnaem
van fmaek, als de Hollantfe bot.

Men hcefc'er ook fcharren en tar-

L A N T-Pv E I Z E.

j
fmaek > macr is zoo hairigh, datzy
jby velen niet gegeten wort.

Zy houdt in vcrfch water, en wordc
met het net en hoek gevangen.

Rcotvifch.

De rootvifch is een gefiaght van
braeflem , en bloetroot van kleur en

vinnen .-onder den buikblauwachtigh.

bot, met weinit,h onderfchcit van de met twee geele vinnen aen de zydc.

onze : en zijn lekker , en geven goet Het lijf is vry dik , en de kop loopt

Vo.tlel. voor fpits tce. De bek is groot, en de
oogen geel. Sommige zijn wel vier

Kli^vifch. voetenlang.

Bitter.v'ifch,

DeBitfer-vifchis orrfrent vangroo-

DeMipvifihiseenfoort van vi^h
Zondc' fchubben, gladt van huit, plat

cnof. et, alsgroorelch l'en, meteen
br. ede ihert De rugh i^ bruinachtig

' teen fatfoen als een karper^ heettgro-
ncr witte plakjes geit ppelt: maerde t- fcluibben, en rootachtige vinnen,
zyJen na de buik tce wu'er,en won-

' en een ik. rr, daer twee zwarte ftrepen
derlijk gcHreept. d'Oogen en bek omloopen.

Sy zijn fchoon in'roogh , en goet

van fmaek, zoo gezoden als gebraden

:

maer zoo vol kleine graetje^en ha ing,

dat men die niet als met moeite kan
eeten : wacrom by velen geen werk van
dievifchgemaekt woit.

z |M als die van een braeiïèm. Zy
imiel<t zeergüct, 'izy gezoden of ge-

braden.

Kabeljauw.

De kabeljauw is'er ontrent van gro,

teen kleur als u'o^zc: maer heeft

fchcrpe vmnrn f p denrugh , en den

cn^C' ften bi k heel voor u^t (\.ien.

De vilch is fmaktl jk en fchilfer-

arhtiwh; doch wat drooger als onze

kabeljauw.

Hoornvifch.

De hoornvifch voornoemt, heeft

Ct nhi^orn boven op de kop , en onder

twe^:, die wcerhakigh en bros zijn

D ze hoorn is zeer vergiftigh: want |""g^"°'^""gf

Paprgays^vifch.

De Papegays-vifch is a'zoo na de
geflalte van 2,ijnc papegays bek ge-

ncemt. Sy isruim een vccf l^g, en
valt op ecnige plaetfen grooter.

De huil is groen van kleur, en na de
kop met geel doormarmert. De vinné

zijn blaeu wen d'oogcn groot englin-

fterend, van fchoon blacuw,met geele

aK men zich daer mede ftcekt, zoo

z weert het voort : en zoo van de hoorn

in de wonde iet bl ijft zitten , dat lich-

telijk door de b'o:heit gefchiet, dan

is die btzwarelijk te genezen.

Tlatvifch.

De platvifch is ontrent een voet

lang, gladt van huit, zonderfchub-

ben en wijt van bek, maer blinkt als

Zilver. Op denrugh is een fmal vin-

ïietjc : en aen ieder zydeeen klein vin-

retje Onder den buik, met fleert met

al,isflechseen vin

by heeft groote fchubben en twee
ry tanden , zoo hart als been , en een

fletk gebit : waermeezymenighmael
in het vangen de hoeken afbijt,

Haeraesis oeilers , moffelen, en an-

dere hoorens, die zy met haer flerk ge-

bit weten te kraken , om de vifch daer
uit te halen.

De vifch is hart , doch goet van
fmaek. -:.

Stom^mm.

Stompneus is een vifch ontrent van
grootealseen fchelvifch, enront van
lijf. Onder de buik iszy geelachtigh

Deze Vifch heeft wel een goede |vankleurc, en heeft ook gele vjifnen.

Mm De
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De bek zito.-iderdeneus, die heel 't z.y gezoden of gebraden, goct : lroe>.

(lomp is. Sy is fchilfcr.ightigh v^n wel wac wcekachtigh

vi!ch,als verfche Iclidvilcii ,en goec

vanlmaek.

Hahvifch.

De hairvnfch is van grootc en ge-

d.ienre ontrent als ccn karper: maer

Die in ftilllacnde poelen gevangen

worden, liouct men voor niet zeer ge>.

zont.

Piivifch,

Depitvifch is ontrent zoo groot als

een groote rpicring,ront van lijf, zon-

plai'cr en do kop wat anders van fat- dcrlcliubbcn, met blaeu en geel zeer

Ibeii. Sy heeft groote fchobbcn en een fraeigefpikkelt, D'oogenftacnuitdc

gelpletc lieert.' Sy isgoet vanfmaek, kop, die zy incn uit konnentiekkcn

zoo gezoden als gebraden: doch vul

k leine gr ietjes, en hierom een weinigh

afkeerigh.

Zuntd'ierm ĵf.

Op de rugh ftaen fcherpe getakte vin-

nen : wacrom andere vilTchen haer

niethchtadnerhalen. Sy houden in

modderige floten: maer zijn evenwel

goet en aengenaem om t'eeten. Sy
zijn wonder vliigh en fnel, en fpringen

van d'ecne in d andere floot.

Harder.

De Harder is een fchoone vifch, die

op vele plactfen in Indien gcvjngen

Dè zantfpicring is van groo'e en

kleurc als de kleine weiting,en ront

vanlijf: maer wat geclachtigh onder

den buik. Sy wort in 't zout water ge-

vangen, en is goet van fmack, 't zy ge-

zoden of gebraden , of gedrooght.

Men gebruiktze ook ycel tot water- cngedrooght, en door gantfch Indien

vrifch. vervoert wordt. Sy isfraey in'toogh

en witachtigh , met wat purper en
Yokvifcb, blaeuwachtigheit vermengt. Sy is bo-

ven mate f .el in het zwemmen , en
Dcpokvifchis doorgacns meer als fpringt , alfle bezet is, niet alleenlijk

een vcet lang, heeft gene fchubben: lover het net j maer over een gantfch

maer een gladdehuit, die blinkt zoo I vacrtuigh heen.

fchoonals een duiven hals, van aller- Men eet deze vifch geboden en ge-

hande kleur, 2.00 dik wils als men de ' braden , en is op zekere tijden vet en

vilch ofiidraeit en verroert: want zy
j

lekker. Sy wort op vele phccfcn in In-

vertoont haer nu blaeu.dan groen,pur- dien in groote menighte gevangen, en

peren van allerhande kleure

D'onderfte buik fleekc op een zon gcfchiet

overal gedrooght, dat op ftrancm de

vreemde wijze vooruit. Bywijle komt deze viflchen cene

Sy is Iangachtigh,ennict breet.by- ziekte over : want tuflx:lien het vleefch

na van gedaente als onze groote fpic-
1

groeien wurmen , dan worden zy hai-

ringen , met een gefplete fl:eert. De
[

righ,cn krijgen vele graten en beenen,

bek IS vol tanden. Sy heeft een tame- en zijn onfmakclijk en niet gczont om
lijke goede fmack; maer v/ort even- '

t'eeten.

wel van d'onzcn,om de menighte van

zijne kleine graetjes, niet veel gezogt: Zee-fnippen.

maer mecfl: by d'inlanders gegeten.

Sinecfche vifch.

D'onzcn noemen vecltijts vreemde

viflchen , daer men genen nacm van

weet, radenacfle gelijkenis van het

De Sineefche vifch is een flaghvan 'geen ons beft bekent is. Op een zelve

mccrpoercn,rontvangcftalte,en een
j

wijze noemt men ook de zecfnippcn

fp>n lang. Sy heeft een kop als een alzoo, om zijne fnippen-bek.

ael,een groote fleert en kleine oogh- Sy hebben groote en glinflercndc

jes. De ru^h is groenachtigh en de oogcn : en zommigede lenghte van

'buik v;an onderen wit. Sy wordt in rumi vijf voeten. De kop zwijmt na

vcrfch'water ge zangen , en fmackt, 'die van een verken. Op den rugh zit-
°

ten
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tenhooge en ftekelige vinnen , die met
vlakjes in orde gefprikkclr zijn , en, als

een kam, van de kop tot de fleert gaen.

Koret.

Zommigc koretten zijn zes en ze-

ven voeten langh, hebben groote en
gele oogen , en een wijt gefpleten gele

engraeiiwachfigefteertjmetgelevm-

nen. Onder de buik, die blaeuwach-

tigh groen is, en onderde ftecrt, zijn

verfcheide vinnen. Sy zijn wonder
fchoon van glans, eti blinken als zil-

ver, wanneer zy gevangen wordcnrdat

in de groocc zee met de fpeelhoekge-

fchiet.

Sy fmaken, zoo gezoden , als gebra-

den , goet en aengenaem , en zijn niet

ongezont om t'eeten : waerom deze

vilch een fchoone ververfching voor

de genen is,die dezelve op zulken lan-

gen tocht vangen.

Zee-dutvel.

Wel te recht wort dit flagh van vif-

fcheneen zeeduivel , van wegen zijne

ijflèlijkeen vervarelijke gedaentc , by

d'onzen genoemt. D'oogen ftacnaen

d'eene zyde,en de bek in de holiigheir,

voor by de kop. Sy hebben een rog-

gen fteert, en aen ieder zyde twee lan-

ge lellen , die allcng^) fpits toe-ioopen.

De huitis voor aen de kop vol bruine

ftipjes , en het lijf op zommige plaet-

fendoorkerft.Eenigen zijn heel groot,

en wel zeven ofacht voeren lang.

Het is mede een geflaght van rog-

gen : maer fterk en grof van vifch, en

zwaerom te verteeren.

Stipvifch.

De Stipvifch heeft een gevlakte

huit: isgoetvanfmaek. Sy wort veel

in zee, omtrent het eilantVincent,met

de hoek gevangen.

Zet-duif.

De zee-duifwort alzoo na zijne ge-

daente genoemt; dewijl de kop na een

duif zwijmt, en de borft, als een groo-

te kroppert, voor uit ftaet. Deze vifch

heeft gene fchobben -, aiaer verfcheide

vlakjes , ieder van een byzondcr flagh,

op de huir.
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Sy wordt niet veel gevanger. ; en is

ook de befte vifch van fmake niet.

Zet'ücrd.

De zee-egels worden alzoo met
recht genoemt , om dat zy vol fcherpe
pennen zitten, abtciugel. Zy heb-
benontrent de groorc \an een hoofr,

en een ronde bek, mer groote oogen,
dierontom met fcherpe pennen beztt
Zijn. Sy kunnen n:cc fnel noch fterk

zwemmen: waerom zy van d'andcre

vinchen licht zouden kunnenachter-
haelt worden : hoewel zy voor d'an-

dere vilTchen niet vrezen, dieanders
malkanderen gewcldigh vervolgen,

uit oorzake zy uit de natuur wel ge-

wapent zijn.

ILuigers,

De zuigers zijn levtns-grootein de
prent vertoont : hoevvcl'er obk groo-
tergevonden worden. Sy zijn blaeuw
van kleure,met heldere geele oogen,
gladr , zonder fchobben en flibbeiigh.

5>y hebben gene tanden ; macr kevers,

daer zy zoo hart en vaft mee zuigen

,

dat zommige haer eerder laten doo-
den, als afdoen. Sy zitten de hayen zoo
vaft aen het lijf, dat zy die niet al leen-

lijk niet los laten : maer als men de
hayen vangt, blijven zydaer aen zit-

ten, en laren zich met haer vangen. Sy
worden, by gebrek van andere fpijzc,

ook gegeten : alhoewel zy niet acnge-

naerri vari fmaek zijn.

Hayen.

Zommige hayen zijn wel acht, tien

en veertien voeten lang. Sy hebben
geen gladde huit; maer fcherpalseen

vijl, en twee ryen of regcis tanden, en
zommige drie en vier in den bek , die

zy met het tantvleefch bedekt hou-

den. D'oogen ftaen voor na den mont
toe. Haer vlcefch is tranighen hcrr.

Het is een zeer ftout en fchadeüjk zce-

gedroght, en ontziet zich geen Icven-

digh menfch aen te doen : naerdieh het

icmant, dieinzee zwemt, een arm of

been, met eene beete van 't I ijf bijt.

De hayen werpen levendigejongen,

die de moeders over 2I achter na vol-

gen, en by quaet weder zich in hi ren

buik verbergen , en loopen by ihl wc*

der daer in en uit,

M m 2 Ge-
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Gewonelijk volgen ecnigc viflchen,

van een voet lang , de hayen, cl ie ellen

2UO zwemmcfi en ilil houden als de

haycn. Men kan deze viflchen, by (lil

weder, in de klare zee duidelijk zien.

Zi-ekaije.

Een zcekatjc (gelijk in d'afbeelding

levens-groote getekcnt Ibcr,) is won-

der vreemc van maeklcl en kleur. De
j

oogen zijn veel grooterals het lijf j na
;

gelang co mire. De riigh is purper-
j

vcrwigh ,debmkbleekbl.ieu\v j en na

beneden mee purperc vlakjcs gefpik-

,

kek. De lieert is, ten acnzien van het

lijf, zeer groot, en bleek root: door

!

dewelke alleen het zwemmen gefchie-

den moet : naerdien het gene vinnen

heeft.

Hctheeftvoor aen het hooft zeven

vinnen, die voor uit ftaen> als die van

degarnelen. Her geeft een goeteeten,

inzondcrheit alshetgedruoght is.

Klipvifch oiSoldaten-vifch.

Klipvifch is een geflaght van braef-

fems : m.aer worden veeltijts niet bo-

ven een Ipan lang, en zijn plat en bleek

van kleur. De rugh is met fcherpe

vinnen,als een baers, bezet : de fleert

isfpirs: end'oogengeel.

Het is een van de befte viflchen, die

men in Indien vind, en lekker van

Imaek , zoo gebraden , als gezoden

:

want zijn vif h is wit, hart, fchlifer-

achtighengezonr.

Zee-adelaer.

De zee-adelaer is een wanftalcige

vifch , heeft een lange ftcert als een

rogh , met grote vinnen als vleugels,

en een mismackteen dikke kop. Syis

is graeu van kleure,en fraaekt als rogh.

Zeekat.

De zeekat is een ronde vifch, van

ontrent een fpan lang , en wonderlijk

van fatfoen : want het achterlijf is een

langwerpige klomp ; daer een hooft

met eenige pennen voor at hangt. De
oogen zijn langh en heel groot, de

buit glat en uit den blauwen, en bruin-

achtigh op het lijf.

Jn htt ingewant vindmcn zekere

zwarte gom,die de Sinefen gebruiken,

om haer ink te maken.

Deze vifch wort als fchül gedroogc,

en by d'inlanders zeer begeert: hoewel

hy hart van vifch is.

Sprin;gers.

De vifch Springers worden alzoo

by d'onzen genoemt: dewijl zy gcduii-

righ uit het water fpringen en fpeelen.

Sy zijn van grooteen dikte als een ha;

ring, hebben op den rugh, tot de fleert

toe, gene vinnen De kop is knobbel-

achtigh : en de kleur des lijfs uit den
grauwen, met zwarte vlakjesgefpik-

keltj maer wjtachtigh na den buik

toe. Sy kijken vinnigh uu d'oogcn,

en zetten de kop voor uit , alfTe fprin-

gen wil !en.

Sy worden in zout water gevangen,

en fmaken goet, byzonder alfle gebra-

den 2,ijn.

'Pampus.

De vifch Pampus is ruim een voet

lang, een fpan breet, en van gedacnte

en kleur als een fchol : maer d'oogcn

ftaen op beide zijden, en de bek recht:

de huit IS plat en gladt.

Sy isgoet vanfmack, 't zy gczodea
of gebraden, en wordt mee als fchol

gedrooght, en ook zoo gegeten.

PeyxeKok.

De Peyxe Kok , dat is, vifch-koki

wort alzoo by de Portugcfengenoemt,

omdat zy, gevangen zijnde, cenge-

luit en ftemmc van kok geeft.

Sy wort veel aen het cilantSt. Vin-

cent gevangen , is in haer zelve zoo

byzonder lekker niet : maer fmaekt

flechs redelijk.

Blazers.

Blazers zijn groote en onbezuifde

viflchen , die haer bywijleinde ruime

zee verroonen en onthouden. Sy wor-

den alzoo genoemt, dewijl zy het wa-

ter inhalen , en met groot gewelt we-

derom uit, in de lucht, blazen.

fVitviJch.

Witvifch is ontrent zoo groot als de

wyting. De buik hanght rondt uit,

de
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de riigh is recht, en de bek (laetom
hoogh. De fteert is gefpleten als een

vork. Op de rughiseenvin, en van

den buik tot de H eert is het vol kleine

vinnetjes. Het lijf is geftreept als de
graten van een vifch. Voor aen de bek

zitten twee lange lellen.

Deze vifch is zeer zoet van fmaek-,

hoewel zy beter gekookt als gebraden
fmaekt.

Vijf-'v'wgervifck

De vijf-vinger-vifch is alzoo na

vijfzwarte plekken genocmr, die deze

vjfch aen weder-zyden heeft : als of

zy daer met vijf vingeren gegrepen

Was.

Sy is ruim anderhalve voetlangh,

heeft een kleine kop, na hare groote;

macreengrootebek, en na de fleert

toebruine getakte vinnen. De kleur

vandehuit is i'choonen blinkend, als

zilverachnghjblaeu en purper, zon-

der fchubben.

De fmaek isgoct; maer wat droogh-

achtigh. Sy houdt in zout water , en

wordt op alle plaetfen , in gantfch In-

dien, gevangen.

Karappa of rontvifch.

Karap^a is een rontvifch , als wy-

ting , en ook niet al te hert van vifch

;

hoewel metonaengcnaem van fmaek.

De kop en fleert is klein ; maer de

buik , nade groote van de vifch, dik.

Onder aen den buiten-kanc , tot de

fleert toe, z.tteneenige vinnen, als
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Sy vliegen met groote fiieiheit zon=
derbeftier, zomtijts tegen dezeüen
en want aen, en vallen zoo op de fche-

pen neer.

S^ïitjleert.

Splitfleert is een flagh van ronde en
langwerpige viilchen , met een largc

en gefplcetc fleert: wacr na zy by és,

onzen fplitftccrtengenoemc werden.
Sy hebben eene kop als et n haring,

en zijn van de groote a's een makreel.

Boven aen de kop zit een lange, en on-
der aen de bek twee lellen: alsdcgar-

neels-hoornen : maer zijn dikker , die

z,y in het zwemmen dicht aen het lijf

verbergen.

De fmaek van de vifch is wat wrect:

wacr over niemant veel moeite aen-

wenr, om die te vangen.

Tongen.

Zommige tongen zijn ontrent een
voet lang, en van kleur als de hierlant-

fe. De kop is vreemt van macklel;

naerdien zy fcheele oogcn en een

fchieve monr aen d'cene zyde ziwcn

hebben. De vifch en fmaek is byna als

die van d'onzen.

Bonyt.

De Bonyt is een vifch byna van gc-

daente als de Koretten : maer heeft

kleinder vinnen , en blaeuachtige ftre-

pen over 't lijf , die haer allengs nade
fleert in malkanderen verfmclten, Dei

rugh is donker grocn,en de buiken-

der wit : d'oogen zijn blacuw en

groot, met gele kringen. Sommigen
zijn anderhalve en twte voeten lang^

en blinken, in het ophalen uit het wa-
ter, als zilver,

Sy zijn, verfch gegeten, gcet van

fmaek: maer fmaken bcrcr, wanneer

Sy hebben groote oogcn en geelachti-
{ ^y ggn weinigh in 't zout leggen , en

ge groote vinnen , en zijn van fatfoen
J
aebraden worden.

d'aelen hebben.

Vliegende vljfchen.

Zommige vliegende viflen zijn zoo

groot als een koret je. Sy zijn op den

rug blaeuachtigh van kleur : desgelijx

de vleugels : maer de fleert is bruinder.

cenefpiering niet ongelijk.

Sy fmaken nictonaengenaem,'tzy

gezoden of gebraden.

Men kan hen door geen liflvangen}

uit oorzake zy zoo fchichtigh en

vrcesachtigh zijn Soo dra zy het min-

ftc vernemen, fluiven zyuk het water

op, uit vreeze voor verflindendevif-

fchen.

Sy worden in de groote zcc gevan-

gen, en volgeri gacrne de fchcpcn Sy

zijn geweldigh happigh , en ilokkeri

al op wat haer voorkomt : waerom zy

ook licht te vangen zijn.

Mm Z-JUdCtt-
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Zwaertvi/ch.

t)e Zwacrtvirch hccfceenleelijk en

rdirikkcliik $;czichc, een diepen en

iioüen bek , en een kop als een uil. De
huicisfchcrp cnkarrt;iigh,alseenvijl,

de riigh graeuw v.in kleur, zonder

ichubben, en de buik wir. Acn ieder

zyde van hec z waerc.dat ruim vijfvoe-

ren lang is, ftaen zeven en twintigh

randen. De gemeene hebben de leng-

te van vijfen rwintigh voeten, met het

zvvacrt, en de dikte van twee mans

omarmingen. By d'oogen ftaen twee

fnuifgiten, daerdoor zyhetwaterin

en uitfnuiven.

Siap Siap.

Shp Siap^ al zoo by de Javanen

genoemtjis een vifch, die zeer begeert,

en alleen tot watcrvifch gegeten wort,

om zich wat te ververfchen , als men

war te veel gedronken heeft. Sy wort

by Batavia m zoet water gevangen.

Bontvifch.

Debontvifchkomt nret haren naem,

in de kleurc , recht overeen , die bont

is. Sy is ontrent een voet lang, envry

dik : bruin van kleur, aen fteerc en

vinnen » en vol bleek blacuwachtige

plakken , tot in de fteert toe.

Dehuitis zonder fchubben. d'Oo-

«ren zijn geel , met b'aeuwc ringen

rontom. Onder den hals hanght een

krop , die , zeer wonderlijk geftrccpt,

na de fteert toe loopt. Sy hecfcaen ie-

der zyde een geele vin, en,na hare gro-

te, een klem btkje.

Deze vifch wordt by d'inlanders

zeer gevochten begeert : niaer heeft

eeni^h vergift by haer , dat men in het

fchoonmaken moet afnemen, en daer

in zeer voorzichtigh zijn. Anders is

de vifch goct van fmack.

Vijfoogen.

De vijfoogen zijn alzoo van wegen

hare vijf zwarte oogen , met gele rin-

gen, die zy inde vinnen aen de fteert

hebben, genoemt. Dehuitisgeelach-

tigh van kleur ,
glat en zonder fchub-

ben. Het lijf isdikachtigh. Zy heb-

ben een kleine kop, en een lange neus,

die over de bek hene ftaet, en zien vm-

ENKWAERDIGE
I nigh uit d'oogen. Voor hebben zy

1
twee roode vinnen,en een blaeu fteerc-

jc, dat heen en weer ovcrgact. Sy wor-

den in vcrfch watergevangen, zijn wit

van vifch, en goet van fraaek"".

Zee-vlurmuU.

De zee-vleermuis is alzoo van wege
zijne gedaentc genoemt, en heeft twee

yzelijkc geelachtige vleugels, met drie

blacuwe llrepcn , diecierlijk over het

lijf henegacn. De fteert is langh, de
kop dik en de bek groot.

Het fchijnt een flagh van roggen te

zijn .• gelijk zy ock als roghlmaekt,

wanneerzc gekooktis.

Grnndelings.

Men heeft'er grundelings ontrent

een vinger lang, en naulix zoo dik.

Dehuit ishlaruwachtigh bleek, van

verfcheide kleuren, en zonder fchub-

ben. De lieert is klein en gefpleten.

Sy wort in verfcii water gevangen,

en is goet van fmaek.

Men heeft'er noch een geflaght van
deze kleine visjes, die zich in zee ont-

houden, en met zulken menighte ge-

vangen worden , dat d'inwoondcrs

dacr mee de ganfen , eenden en water-

vogels mcften. Men kan by wijle een

heele kanoe of bootje vol voor acht

of tien ftuivers koopen.

Karpers.

Grooreen fchoone karpers houden
in de loopende waters in Indien , die

in gedaentc enlmaek van d'onze niet

verfchiilen.

Zeenionjler. ^

Het zcemonfter is een wonderlijk

wanfchepfcl , dat eene fter van acht

rakken, vol knopjes, op het hooft

heeft. Boven ftact een gewas, als een

biflchops-mijter. Van de zydc des

hoofts fchictcn twee vinnen of pen-

nen, zoo lang als het monfter zelfs is.

Het heeft een mifll'lijkebek.en achter

een breede lleert,dacr het m het zwem-
men alleen zich mee weet voort te zet-

ten: want het heeft anders gene vin-

nen.

Gar-
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gebruik van fpijze of arr2:enyc;maci:

I

vvorden mecdj als iets lacrs, bezien.

Men heeft*er allerlei flagh van gar-

nelen , en onder die ook in groocen

overvloet fteurkrabben, die op de rug,

saeghswij ze, gerant zijn. Ecnigen zijn
{
r

ongemeen groot, en wegen de zes een '

^

pont zwaer. Sy zijn zeer lekker van

ïmack en ongemeen gez-ont : waerom
zy den aemborftigen,en die bleet uit

de longen fpouwcn, een artzenye ver-

strekken.

Zee garneelen worden 'm het zout
water gevangen. De grootfle zijn een
fpanne langh, hebben fchildcn als de
hierlantfe garnclen. Uit de kop fchie-

ten verfcheide pennen : waer aen twee
zeer dunne en lange horenrjcs hangen.

Sy hebben een roodegcfpleete fleert,

,

en een vale kleur.

De fmack van de vifch isgoet en
zoet. Men kan met vijfof zes eengoc-
demaeltijt doen,

Vliet-garnelen houden in het verfch

warcr, en 2,ijn van groote als onze zee-

garnelen. Sy zijn blaeuwachtigh van

kleur, hebben een fmalle kop en dik

achter-lijf. Voor uit de kop, die zeer

moelijk van geftalteis , fchieten twee

lange pennen , als draden. Dcfteertis

ftom. Sy zijn week vanfchulpen en

ook van vifch : waerom zy by d'onzen

niet begeert worden: maerd'inwoon-

ders eetcn die met groote fmaek.

In de zoete rivieren worden ook
kreeften gevangen, die in gatenen ho-

len , ontrent d'oefters, houden. Sy
zijn beter van fmaek en drooger van

Vifch als dezec-kreeftcn.

Zee-kralben.

Zeefiarre.

De zee ftarrc is een wonderlijk en

Zeltlaem fchepfel met vijf takken, zoo
net als men die met een pengecl zou

kunnen aftekenen. Sy zijn uiteen ge-

Jen rootachtigh : ontrent een duim
dik, en hebben een dikke» herde en
bultige huit, en duizenden van beent-

jes, die zich bewegen. In het midden
is eenc opening, daer zy ecnigh voet-

fel doortrekken, om te leven. By ftil

\yeer kruipen zy in zee: maer by hart

weer kleven 2,y elders aen , om van de

baren niet op'tlant geflingertte wor-

den.

Sy worden niet, noch hebben cenig

De zce-krabbcn z-ijn ontrent eert

an groot , fchoon van kleure
y,

I

met geelachtige en zeer aerdigh ge-
spikkelde fchilden, en van achterera

grcenachtigh. Sy hebben drie purpe-
re ronde vlakken, daer witte ringetjes

omzijn. De fchceren zijn aen het lijf

uit den geelen , en dan wit,cn voor aen
fchoon en hoogh purper , met fchcrpc

klauwen, daer zy vinnigh mee houden
en geweldigh vaft knijpen. d'Ocgen
ftaen op pennetjes , wel een vinger
breet uit het hooft.

Daer zijn blaeuwe krabben , welker
zommige anderhalve voet groot, en
zeer fchoon van kleur 2,ijn : want het
fchilt is purperachtigh ract witte vlak-

jes doorzaeit, die allengs in flaeu ver-

dwijnen , als ofi'er op gefchildert wa-
ren. De fchaeren zijn fchoon blaeuw
van kleur,en na't lijftoe purpcrachtif.

Hetfchildt is voor mee, als de voor-
noemde krabben , getakt, d Oogea
ftaen ook op kleine puntjes, weleen
vinger languit het hooft. De voorfte

fcheeren hebben zeer fchcrpe takken
en klaeuwen : dies zy met voorzich-

tigheit moeten aengetaft worden. Sy
worden in het zout water gevangen,
en zijn vol van fmakeiijkc vifch,

Daer is ook een foort van krabben,
fnelin'tloopen, en wat kleinderalsdc

andere : zy hebben ook d'oogen op
twee pennen, die meer als twee vinger

breet hoogh zijn. I n het loopcn zet-

ten zy die om hoogh, om beter van
haer te zien. Anders leggen zy ó\q

achter twee pennen neer, die zyaen
ieder zijde hebben, onder dun en bo;.

ven wat dikker, om die te bewaren.

Het fchilt op het lijfis gewolkt als

gemarmcrt. De fcheeren en poten

zijn purper van kleur en aerdigh ge-

takt. Achter hebben zy als twee ron-

de blauwe fchiltjes, die met geelach-

tige kantjes bezet zijn. De vifch is

goeten zoet van fmaek. Men vind'er

op cenigeplaetfen, die heel groot zijn»

en veel vifch in hebben.

Daer is een foort van zcc-krabben,

van de groote, als de blauwe krabben

:

hoewel men die lichtelijk aen de kleu*

re
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re en de fmake ondcrfcheiden kan

:

want de fchilJen trekken na den grce-

nc, en de (charen zijn rootachrigh. De
oogen ftaen wel een vinger brect, op

pennetjes, uit het hooft Hetfchildtis

vo->r acn aerdigh, als een handt, ver-

volgens getakt.

Dit fligh van krabben is het befte,

dat inginrlch l.'dien gevonden wort:

waiit z\ zitten vol witie, fchoone en

fmake! ijke vifch.

Men vint'cr,op zommigeplaetfen,

zulke groore krabben , die , al wat z

mcc de l'cheeren vaft krijgen, te plet

teren drukken.

De krabben en alle fchulpviflchen

zijn beft met de volle maen,

Zommif^en verkruipen haer ceni

sen tijt van 'tjaer in d'aerde, en veran

deren van fchilt. Sy leggen zoo lang

naei<tin d'aerde, daer zy haer ciich'

verllopt hebhen, rer tijrroezy weer

een fchiitgekre.^en hebben.

Men houdt ale d'Indiaenfe krab

ben voor becer van vifch, als de vader-

lantfe.

CHoffelen en Oejiers.

Men heeft 'er moflclen van degroo-

re, also ie Zee- of Vlie-lancfe m 'flc-

Jen: hoewel doorgaensgoorcr. Zijn

binnen en bui en b. uin, tn evenwel

vol Ichome en witte vifch. Sy woe-

den gel<oi)kt,en op een lelvew-jfe met

{m{c^ als hier re Imde, gegeten > en

fmaken ook byna eveneens.

De fteert-moftllen zijn vangroote,

als d'onzc, en een weinighgroenach-

tigh, en o >k goet om t'eeten. Na het

open end hebben zy twee fcherpc ho-

rentjes , en na het toe-end een bleek-

achtige fteert,die,op den grondt , acn

het een of ander aerdtrijk, vaft m den

modder zir, en die zy uit en in kunnen i

rekken, na het water waft ofvalt.

Debt. fakobs fchulpcn worden'er

als moffelen gekookt, en zijn ook by-

kans van vilchen fmaek alsmoflelen.

Dacrziin veifcheiden flaghvanoe-

fters, en zom-nige, diegrootcr zijn,
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zou mogen bcgeeren. Sy worden met

fpcccryen geftooft, en ook rau met la-

moen-zap en peper en zout gegeten.

Men gaet bywijle, met een limoen in

de zak, na buiten , eneet'erzoo veel

en verfch, als ieraan t begeert.

Purper-Jlekken.

De purper (lekken worden overal,

acn de eilantjes tegen o\ er Batavia,

gevonden. De hoornen zien uit den

geelen, tnzjn zeer groot, als een ci-

troen, en hebben aen hettoeeindaer-

digekruHcn. In deze hoornen zit een

grootenek,diedik, ver,g< el van kleur,

en met net te zwarte ftreepjcs verciert

is. Deflek wort gekookt en als alikrui-

ken gegeten : maer valt vryhertvnn

vicefch, en is evenwel bydeSincfen
zeirbegeert. Binnen in de flckiseen

purperc verf, die rot verfcheide z^ken
kaïi gebruikt worden , als om te ver-

wen, en roode inkt van te maken.

De S melen weten deze hoornen
zeergladttepolijllen : en houden die,

ais ook defl Hen, in g/oote waerdve.

Men hceft'er groenachrigc hoornt-

je<;, met zwarte Ib pies en ftrepen,zien

aen den mom uit den roode, zijrfVan

binnen wit , en hebben de grootc van
een klein kints hooft. De flek, die van
binnen inzit, is zoo bent van kleur , ais

de h )orentjes. Sy worden als alikrui-

ken gegeten, en fmaken wel.

Men heeft 'er nuch een ander cicrlijk

gedraeit hoorenrje, bleek root van
kleur, met wit gemarmert , dat root in.

eenverfmelt. Het is zoo groot als een

gemecnc oranje- appel. De flek is ook
bont)wit,enroot, als het hoorenrje, ge-

kleurt, en wordt gegeten als alikrui-

ken: maer is wat hertachtigh van vis,

en zwaer te verteren.

yiuallen.

De quallcn is een levendigh zecge-

was : hoewel men niet zeggen kan, daC

het vifch ofvleefch is: noch been noch
gract : noch hooft noch ftacrt, noch iu-

zit'en a -n de küppen : andere groeien gewant heeft : maer het is een lillende

acn de worti-len fn takken van de boo-

mei, die nee lacgh waterdrooghftaen,

endin afgenomen worden , en anders

onder warer ftaen. Sy zijn alle zoo

zoet en aengenaem van fmack^als men

ftof, als kout kalfs-zop of fterre-

fchotfel.

Zy zijn ontrent zoo groot als een

tafelborr, en ook kleinder. Zy hebben
rontom aen d'cinden heel nette pur-

pete
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pcre kantjes , die zy in her zwemmen

|
vifcli fmaektbyna als die van de vader-

bewegen, en zich dacr mee voortzet- [lantfj roggen : doch vaIf,om hare gro-
ten, cnlatcndercftnadrijven ,datuit re, wel zuo grof van vifch. De vinnen
lellen beftaet. In het midden zit iet, zijn groot en rrckkcn na den purperen
dat in de groote als witachngh,en in de ; Met de ftacchel van een rogh de baft
klcinfte blaeuwachtigh is

:
daermif-

; van eenen boom opgekrabt, zal de
fchien al hun leven en kracht in be- boom iiirgaen.

ftaet.
^ I

Dejonge roggen zijn beter als d'ou-
VVannecr zy op het landt drijven, de, die hert t'eeten en vertecren zijn

vervallen zy voort, engaen lichtelijk Alle gefchobde vifch fchict kuit:
vanmalkanderen, en worden tot niet. macr de gladde, zonder fchobbeni
Zy dienen nergens toe. De Sinefen werpt levendige jongen.

alleenlijk branden daer arak af, die
{

zeer hceten^gezontis,endenbloct-' f 1* f t r
loop, zweering der longen,bloctrpou- 1

^nCIl^CnlC CH JdViienlC
wen, tering , en eindelijk de doot ver-

oorzaekt. Wanneer zy het bloor vel

vogels Viervoetige

van ecne menfch, in het zwemm.en,

aenraken,dan branden zy het byna als
j

vuur: dacr op kleine blaren volgen,

"Waer uit hun brandende hitte te be-

fpcuren is.

Doraden.

De Doradenworden by eenigcn ook
zeebraeflTems genoemt , en is een flagh

en

dieren.

Fogel Emeu of Kafuarü.

Opd'eilandenSumatra,Banda, en
andere nabygele Molukfc eilanden,
houdt zeker vogel , die by d'jnwoon*
ders Emeu oïEmc , en anders geraee-
nehjk byons Kafuarvs<^tnozvc\x.\von.
Hy gaetftatigh j met opgcrechten

hals en hooft, en is dan ontrent vijf

van dolfijns en tonijnen. Sy hebben voeten hoogh: maer heeft in de leng-

op den rugh lange fpitfe vinnen , en
,

^e, van de borft tot de fleert, drie voe
een groore fleert met takken. Onder
het lijf (laen drie vinnen : welker lae-

flehaeruit de fleert loopt. Zommige
zijn wel vijfvoeten lang, en meer breet

als dik.

Zy fmaken beft gezouten en ge-

drooght : maer zijn hert van vifch en

leggen lang in de mage. Sy worden
veeltijts metde hoek gcvangen:en zijn,

om hare groote fnelheit, niet wel met
de harpoen re vangen.

ten. Het hooft is , na de groote des li-

chaems, zeer klein, glar, en zwartach-.
tigh blaeu van kleur.

Voor aen den hals hangen twee root-
achtige veilige lellen.

D'üogen zijn g.oot , en ftaen bran-
dende en wilt in 't hooft. Achter die
ftaen kleine en bloote oorgaten.
Een wcinigh boven het fcherp vati

de bek ftaen twee gaten, in plaetfe van
neusgaten. Uit het midden van de

Sy zwemmen zoo fnel, dat geen bek fchict, tot aen den kruin des
fchip met volle zeilen haer omzeilen

i

hoofts, een hcrde, rootachtige en
kan. Sy fpringcn bywijlenvijfenzesi blauachtige of donker geelachtige
voeten hoogh uit het water, na de vhe- '

fchiltof fchulp : dieinzonderheit het
gcnde vilTchen, en , als zy gevangen ' mannetje heeft,

worden, zomtijis over het fchiphene. Syzijn hoogh, dik én grof van bee-
nen, die als met bruin-gcele eeltige

Roggen. fchorzen bedekt zijn. De voeten en
) tenen zij n ook dik en hert , fchobbigh

Men heeft, ind'Indifchegeweften, I en zonder fpooren: maer voor ftaen

geweldige groote roggen
j ja eenige : drie lange en hoornigc klacuwen

:

zoo groot als een tafel, aen welker een ! waer in deze vogel vanden ftruisvo-

mecr als veertigh menfchen genocgh gel verfchilt : dewijl hy voor cnach-
t'eeten hebben. Sy hebben een lange ' ter geen gekloofde voeten heelt, als

fleert, datijzelijk om tezicn is : maer de ftruis.

Eijnv^nkleureals onze roggen. Hy isnabygantfch met pennen, of
Het gebeente IS krackbeenighen de - liever met pluimen, bcdtkr, diedon-

N 11 ker-
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kcr-rooten zwart zijn Die op dcborft:

en dyen zitten ,fchit ten altijt twee en

twee uiteen fclvc klein bultje.-maer die

defteert makenj zijn langer en herder

dan d*andcre,en zoo wonderlijk ge-

vormeerr, dat de hult, van verre aen te

zien , niet met pluimen ;maermeteen

ha<rige vilc alleenlijk l'chijnt bedekt

te zijn.

Onder de pluimen, die de zijden

bedekken , zitten vleugels, of liever

fclierpe pennen verborgen, die om te

loopen dienen , in plaetfe van een

zeil, en nictom te vliegen. Dicsdezc

vogel zichniuUx van d'aerdc kan op-

heffen: waerom men hem ook onder

de vogels niet k.m re kenrn.

Deze vogel is zeer gulzigh in het

eeten , flikt allt^s in wat hem voor-

komt roryzerenftael toe : ookgloe-

iendck<»olen. Al het welk hem weder

afijaet als het ingeflokt is.
J
a hy werpt

j

hcc bywijlc.na verloop vaneenjaer,on-

vertcert weer uit. Anders eet hy ook
groente.

Sijne fterkce beflact niet in de bek

;

maer in de voeten : want hy is zeer

fnelen fterkin het loopen :cn kan geen

man hem achrerhalen.

Wanneer hy boos is of hem ierfianc

te na komt, dan flaethy met dj dikke

voeten achter en ter zydcn uit, als een
paert.

Hy leit groenachtige eyercn op de
aerde, in eenige ruig iten , die veel

kleinderendunderalshoender-eyeren,

en doorgarns mer donkergroene bult-

jes vcrgiert zija De doier wort by de
inwoonders gegeten.

Hy heefr gene tonge noch fteerr.

Vliegende Katten.

Onder het geflaght der vleermui*

xen magh met recht gcftelt worden,
een zeker (borr,die van zommige niet

oneigentlijk iliegeride Katten ge-

noemt worden : naerdien zy in groo-

tckop,ftccrr, lijfen alles, byna met de

katten over een komen. Zy verrchillen

evenwelgehecllijkvande vlccrmLiifcn:

want in plaetle de vleermuizen aen

een haek hangen, zoo hangen deze

katten aen de klacuwen, en bedekken

zich
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èich met hunne veilige vleugels: waer
over zy geen levend beeft gelijken:

macr met anders als of'er een zakje

hing. Het hair is doorgaens uit den
bruinen rosachtigh : maer op den rugh
zwart. Zv^ hebben van de voorde poo-
ten tof d'achtcrfte , aen ieder zyde, een
vel, dat van buirendun mee hair bc-

kleetis; door wiens middelen huipe
zy vhcgen, en ftieren zich mee de
fteert terecht.

Men heefc'er ook een foort als apen,

en gcvlcugel t als deze katten . Zy heb-

ben fcherpc tanden en klaeuwen, en

een zeer fnel en levendigh gezicht.

Wanneer zy gevangen zijn, zien zy

gcweldigh wilcea Jcelijkuit d'oogen.

Jagervogel.

Opeenigeplaetfen in Indien vindt

men zekeren vogel. Jager- vogel ge-

noemt. Het lijf en de borft is hem
gaiufch zwart, en de fteert wat meer
uitden gracuwen. Dekopis veerloos

en bruingeel. Onderde kin hangt een

lel, even als in de kalkoenen. De bek
is met kringen bezet, miflelijk van gc-

ftalte, en dubbelt : want boven uit de

l?ek fchiet als noch een hoorn uit.

Men rekent hunne jaren na de krin-

gen, die zy op de bek hebben : want alle

jaren komt'er een by ,als op de hoor-

nen van een os Zy xijn'erzeer fchaers:

waerom zy zeer dier verkocht wor-

den, als'cr een ige gevangen zijn.

'Dronte of Dodaers.

Ophctcilant Mauritius inzondcr-

heit, houdt zeker vogel van een won.

dcrlijke geftalte, T>ronte , en by d'on-

zen Dodaers genoemt. Hy \s van

groote tulTchcn een vogcl-ftruis en In-

difchehoen: en verfchilt in geftalte,

en komt tendeelc daer meeovcr-een,

ten aenzien van de veeren, pluimen

en ftaerr.

Hy heeft een groot en wanftaltigh

hooft met een vel bedekt , en verheelt

dat van een koekoek. d'Oogen zijn

groot en zwart, de hals krom , vet, en

fteekt voor uit. De bek is boven mate

lang,fterkcn blaeuwachtigh wit : be-

halve d'einden : waer van d'ondcrftc

zwartachtigh, en bovenfte geelachtig

Jzijn) en beide fpits en krom. Hy fperc
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:

den bek leelijk cn zeer wijt open,

;

IS ront en vet van lijf, dat met zachte
' engraeuwe pluimen, als die van dea
ftruisvogel, bedekt is. Debuikenaers
is dik, die byna op d'aerde hangt:waer-
om, cn van wegen hunnen loomen
gang, detz, vogel Dodaers by d'on-
zen genoemt wort.

Aen beide zijden zitten eenige
kleine pluynvge pennen, in plaetfc van
vleugeis, uit den gden witachtigh,cn
achter aen den ftuit , in plaetfc van de
fteert, vijfgekruldepenne-veeren van
een zelve kleuie.

Debccnen zijn gedachtighendik
j

maer zeer kort : doch met viervafte
cn lange pootcn.

Deze vogel is langzacm van gang
en dom,en lact zich lichtelijk vangen.
Het vleefch, inzonderhcit dat van

den borfb, is vet cn eetbaer. Hy is zoo
zwacr, dathondert merfchen aen drie
of vier Drenten gcnocgh i'eeten heb-
ben.

Het vleefch van d'ouden is, zoö
niet gaer gekookt is, zwacrom te ver-
teeren. Het wort ook ingezouten.

Veeltijts hebben zy een grooten en
herden ftcen inde mage, dieholach-
tighen evenwel hart is.

'Perkietjes.

De pcrkietjcs zijn ontrent zoo
groot als eenfpreeuw, fchoon groeA
vankleur. De bckisgeel, enrontom
fchoon root. De hals is root met groen
gcmengt , en de vleugels voor aen
fchoon geel.

Zy onthouden zich met grote mee-
nighte t'zamen in dichte boljchen,en
maken een geweldigh gekrijt en gé-
tjilp,als zyeenen menfch of iemant
vernemen. Zy zijn hchttain te ma-
ken, en wel en volkomen te leereri

fprckcn. Mcnheeft'er verfcheidege-

flaghten, die alle zeer fchoon van
kleur zijn , cn kunnen fprcken leeren :

maer de nevensgaende afgemaelde

zijn wel de fraeifte en meeftc gewilc.

tJHartyntJes,

DcMartijntjes zijn byna Éoo groot

alseenexter,gantfchzwertvankleur)

maer geel van bek. Zy hebben ook
achter aen het hooft een geel kapje»

N n 2 als
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als raedeacndc zyde van 't hooft. In

het midden van de vleugels zijn de

veren fpierwit. De pootcn zien uit

den geelcn,en hebben fterkeen krom-

me klaeuwen.

DeJavanen houden veel van dezen

vogel, maken hem tam, en Iccrcn hem
fluiten en fprekcn. Zy fpreken met

een grove ftcm , en zoo duidelijk ais

een menfch.

Men heeft'er noch een geflaght

van dien zelvcnacrt,die\vackleinder

vallen. Zy worden gantfch Indien

doorgevonden, en eetcn rijs
,
papayen

en andere groene boomvruchten,

Kraeyen.

De kraycn zijn'er byna van fatfoen,

a1s tulTen d'oye vaer en reiger,en bleek

blaeuachtigh van kleur. De kop en

het midden van den hals is wit bruin-

derj en de ftcert wat meer gekrulr , en

de bek fpits. Zy onthouden zich mceft

iiidewildcrniflen ,en vbcgcn gewel-

dighwijt: ja men zcit zy al heel uit

Jndicnover m Europe heen vliegen,

en met z-ulkcn orde, dat zyaltijtec-

nen leitsman volgen, die dan bywijlo

verandert en achter aenvlieght»

VogelRubus,

De vogel Rubus is ontrent van de
groote als een fpreeuw. Hy heeft een

b lacuwe bek en bcenen , en een roeden

rugh en ftcert , en witte en zwarte

vleugels. Op het hooft is hy groen.

Achter inde fleert zitten twee langs

veeren : waer door hy van verre wei

een paradijs-vogel gelijkt.

Vleermuizen.

In Indien zijn op verfcheide plact-

fen ongemeene groote vleermuizen,

en van de groote als katten.

Op Java zijn ook gemecne vleer-

muizen, van de groote als een duif,

die in de boflchen houden, en van de
Javanen voor een groote lekkcrnyc

gehouden worden.

Zy komen des nachts by wijle inde

kamers, indien de venfters om de hitte

open gelaten zijn , en bijten in de voe-

ten der genen, die flapcn,en trekken'er

een
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een groote mcnfghtebloets uit : hoe-

wel mecgrooter lchiik,als gcvaer.

Cwira.

De vogel Gwira is van twccderlei

flagh , en beide wit , met bruine veeren

gefchakeert. d'Een heefteen rooden
buik, en d'andcr een blaeuwe ftccrt,

met een lange veder daer in : het welk
in het vliegen vreemtom te zien is.

Toero.

Poeroisecn langen fmal veugclrje,

niet dik, en, met de fteert en bek, meer
als een fpan langh. De bek is lang en

kromachtigh , en de fteert als die van

de vogel Guira. Het heeft blaeuachti-

geveeren, met geel gemerkt,en kleine

pootjes. Het keft by mieren.

Krop-vogels.

Men vind op Java ook kropvogels,

van fatfoen als een gans : maer veel

grooter. Zy hebben onder aen de bek

ccn groote krop hangen, die zy in en

uit kunnen trekken , en daer in, m het

viflchen, veel vifch verbergen. Zy
hebben toevoeten als de zwanen , om
de viflchen te kun nen nazetten , en een

krommen hoek voor aen de bek , daer

zydezelven wel vaft mee kunnen vat-

ten.

Zy zitten in deruighten ,en loeren

op de vifch met zulken y ver, dar zy te

mets, eer zy het weten, gevangen zijn.

Zy zijn zeer happigh na aes , en flok-

kcn levendige oefters in. Als die dan

in de krop beginnen te gapen , zoo

fpuwen zy die uit, en halen'er de vifch

uir.

Zy konnen een lelijk geluir maken,

en houden veel op het cilandt Ding-

ding.

Eenden.

Overal door gantfch Indien wor-

den eenden met groote mcnightc ge-

vonden, en verfchillen weinigh in gro-

teen fmaekvande hierlantfe eenden.

Zy zijn bruinachtigh geel van kleur,

zwart van bek en pooten , hebben een

kuif op het hooft, en een dikken buik.

En gelijk de Weftindifche eenden de

borft en krop om lacgh hangt , zoo
gaendezetentegendelebyna met den
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borfl: recht op, als dcpinguwijns, en
fchijncn van verre ofzy kleine dwerg-
jes waren.

d'Eenden willen in Indien niet wel
aen het broeien, ter oorzake minchicn
van d'overgroore hitte , ó'iq in hec
broeien zeer laftigh valt. Dies is men
genootzaekt,d'eyeren onder de hoen-
ders te leggen , of ind'ovensenpeer-
den-miftuit tebroeicn.

Het vleefch van de welgevoede
is niet ongezont.

Wolbekken.

De wijtbekken zijn alzoo van wcge
hunne wi)de bek gcnoemt , die hen
heel onder het oogh heen komt , en
hebben naulix de groote van eene
duif. Zy zijn vael van kleur , zwart
van vleugels , en om d'oogen en onder
de bek wat witachtigh.

Zy vliegen met mcnlghfe in 't wilt,

en worden ook veel gevangen en da-

gelix te Batavia aen de mar kc te koop
^ebraght en verkocht : want zy heb-
ben zeer fchoon en goet vleefch.

Strantlooiers.

De ftrantlooper is een geflaght van
fnippenjen van groote, als onze hout-

fnippen. Zy hebben groenachtige ge-

le veeren , met zwart doormengt : en
worden daghelix te Batavia aen de
merkt gebraght en verkocht. Men
eet hen gebraden en gezoden, en fma-
ken byna als houtfnippen.

Tortelduiven.

De tortelduiven zijn wat kleinder

als d'onze , en geelachtigh graeu van
kleur. Zy hebben een zwart flaghvee-

ren in de vleugels, en een zwarte {kczrt

metwitte veeren gemengt, en zijn on-

der den hals wat helderder van kleur.

De borft is wat rootachtigh.

Zy onthouden zich met grootp me-
nighte ontrent de rijsyelden, én heb-

ben vet en goet fmakelijk veefch , als

het gebraden is.

Ganfen.

d'Ooftindifche ganfen zijn veel

fraeieren grooter als d'onzenjen zwij-

men wat meer na de zwanen : want2,y

hebben veel langer hals als de hier-

IS n 3 lanife



Kokoy.

Kokov is een geflaght van reigers

:
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lantfe. De bek is zwarten de h.ilsecn '

weini>;h na den gelen trekkende. De|

rngh jVleiige's, bouten enftccrt , zijn I

-donker grjeu, met v/at lichter veeren
!

. „ ..

cemcni^c : anders is het onderlijf wit. '

maer veel (choondcr alsde hierlantfe.

Dellcraof goluitis wat heefch^rjals !
Sy zijn voor geel en achter groen. Op

die vjn onzcganlcn: maer verfchil- j

het hooft zsteenen pluim van fchoone

Icn in fmaek van vlccfch , ea acrt wei-
j

veeren , die langs den hals afhangen,

nighvanelkandrc. Ookzijn depoo- 1

Daeris weimglivleefch aen. üejon-

ten root. I S^" hebben geen onfmakelijk vlecfch:

Men hecft'cr wilde , die op de rivic- !

nraer d*oudcn taei , vifligh, en gantfch

ren houden,en ook tamme, die in huis
|

nictaengenaem.

opgefokt worden.

Roof-vogelen.

Men heeft op verfchciJe plactfcn

van Indien vele ftoute roof-vogcls,

als arenden , havicken , fperwers , en

veel ander dicrgelijk flagh : en inzon-

derheit groote kickedieven , die veel

quaetsdoen, niet alleenlijk onder het

wiltgevogcltjCnbovenalopkorhoen-

dcrs en patrijzen : maer zelf op de

luiishoendersen kuikens, dacr zyzeer

litet na zijn : doch de hoenders, die

haren vyant wel kennen , maken , zoo

gau alszy hem zien , een y zei ijk ge-

schreeuw : wacr op alle de kuikens

komen loopen , en haer verkruipen,

zooalszybeftkonnen. Daerzijn'er,

die zoo groot en ftoutzijn ,datzyeen

jong vcrkentje in de klaeuwen vatten,

en daer mee deur kunnen gaen, en in

het bofch of op de klippen , daer zy

zich mcell: onthouden, verfcheufen.

Men heefc'er ook een foort, die zich

metuirgefpanne wieken, in de lucht

weten op te houden, en opde windt

zweven , zonder de wieken te verroe-

ren : maer (tieren zich met de fleert,

na hun believen, te recht.

Onder alle deze roofvogels , munt
in fnclheit zeker fperwer uit, diende

Sinefen Jin noemen. Hy is groenach-

tigh bruin op den rugh , en van borfl:

wat wit'er. Heeft rootachtige fnelle

oogen en een geelachtige bek, met

cenkrommccnfcherpehaek. Depoo-
ten zijn ook geel , en met fchcrpc en

lange klaeuwen gcwapent, daer zyde
wapenloze veugeltjcs mee vervolgen

en in de lucht vatten : ja zelfs tot in

de huizen, en totbyen aen de men-
ichen.

Kolibry.

Kolibry is het kleinfte vogeltje,

voor zoo veel men weetjdat gevonden
kan worden. Het is ontrent zoo groot

alseen keever. Het hcefc een fcherp

bekje, dat niet dikker als een groote

naclt IS, daer mee het zijn voctfcl uit de
bloemen zuight : hoewel zommigc
zeggen, dat hctmeell van den dauw
leeft.

Het heeft een byzonderc fchoone

kleur, als de regenboogh , of als de
vleugels van duiven of eenden , en
krjjght, zoo dikwils als menhetaen-
rocrt, een andere kleur.

Het maekt zeer behelidigh cca
vaft en fchoon nesje, vanvalleftoffe,

onder een tak van een oranje- of li-

moen- ofkaroen-boomjtcgcn het zui-

de : om niet alleenlijk van het gezicht,

maer ook van de Ncorde wmt bevrijt

te zijn. Het leit eyeren als erten.

Noch is'cr een ander flagh ; hoewel
zoo fraei niet, dat fchoon zingt, en
naulix vierentwintigh aefen weeght.

Men kan dit klein beesje naulix hoo-
ren vliegen : want het maekt een ge-

luit als een draei wint. Men vangt hec

tuiTchen de handen en onder de heet,

alsde pennevogels of witjes.

Vogels ah hjJlerSi cf^iakke/s.

Indeboflchcn van Java vliegen by
fcholen vogels, als ly fters , en Zijn van
de groote als duiven: maer in dckleu-
re onzen quakkels zeer gelijk: doch
hebben een weinigh langer bek , en
geven ook by tijden een geluit , als de

quakkel gemenelijkdoct: hoewel het

van de ftcmmeen het geluit des quak-
kels zeer verfcheiden is, en gelijkt be-

ter na het vervacrlijk geluit, dat de
pittoois hier te lande maken.

DCZ€
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Deze vogel is zooUoutvan natuur,

dat, wanneer hy , in de kou gefloten

zijnde, niet in de zon gezet , en onder

hem zant in de kou geftrooit wordt,

machteloos wort, en gevaer loopt van

tefterven: waerom hydesnachts,en

by zonnen ondergang, zich in de
ftammen van de boomen in malkan
deren rolt, en raet zijne vederen be-

dekt. Maer wanneer de zon opgact,

dan zingt hy aenftonts, en kan zijn ge-

luit cenige fchreden verre gehoort

worden. Dies deze vogel te recht met
zijn geluit voor een m'^rgen wekker
dienen kan, omiemantvrocgh , met
zonnen opgang, op te wekken.

fakkels.

De quakkcls zijn'er byna van grote

als d'onze, hebben op dcnrugh brui-

ne, en acn den borft blaeuwachtige

veeren. Hetoverigh lijfis met bruine

veeren gedekt. De bek is geel en de

pooten voor met drie klaeüwen, en

achtermet een bezet.

Zy qujkken niet , noch geven geen

geluit : maer worden alleenlijk voor de

keuken gevangen. Het vleefch fmaekt

lekker en goet.

Rijsvogels.

Rijsvogels zijn van de groote, als

een hoen; maer wat langer op de bee-

nen , en hebben heel lange klaeüwen,

en bruine veeren op hot ]ijf,cn een root

kopje. Zy eeten gaernerijs, daerzy

ookbyd'onxen den naem van voeren,

en fmaeken lekker, byzonder alflè ge-

braden zijn.

Fefanten.

Men vint ook opverfcheideplaet-

fen van Indien fefanten. De fleert is

langen fpits. Het vleefch fmaekt ge-

braden lekker. Zommige zijn fpier-

wit voor op den borft , en om d'oogcn.

'Pennevogels.

Pcnnevogels zijn'er met menighte,

en van verfcheide kleure en groote.

Zy hebben voor een lange bek , die zy

opkrullen, en, alszy willen, uitdoen,

om hun voetfel uit de bloemen te zui-

gen. Lenige zijn wonder fchoon van

kleur, en met blaeu, wit en zoo hoogh
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root gefchakeert, dat geen fchilder

met de pcnceel zoodanigh die zou
kunnen vertoonen.

Zy zijn ontrent, met uitgefljge

vleugels, een hantbreet groot. An-
dere hebben grooter vleugels en een
dik lijf, envoortweepluimtjesop de
kop.

Houtduiven.

De houtduiven zijn ontrent van dé
groote, als onze tamme duiven, en op
den rugh bruin gcfpikkelt. De buik is

wit, de borft purperachtigh, en de po-
ten rootachtigh. Zy zwijmen wonder
wel in fatfoen na de tortelduiven, en
korrekotten, als onze duiven, Zy ont-
houden zich in dichte bofTchen , en
worden zeer , om hun goet en vet
vleefch, begeert.

Zommige houden hen in hokken,
en maken die zoo half tam. Sy paren
dan ook, en tcelen voort.

De meeftc fpijze is rijs.

Lory.

De Lorys zijn ontrent zoo groot als

depapegayen, die men in Neerlandc
ziet; maer geweidigh wonder fchoon
en hoogh van kleur : want de borft is

hoogh ront, en de krop met gele veren
doormengt. De vleugels zijn fchoon
groen , en her hooft boven blinkend
zwart,endebekgeel.
Gene vogels zijn'er , daer d'India-

nen meer van houden; want zy geven
bywijle voor ecnen derrigh rijxdael-
ders. Zommige ieeren zeer duidelijk
verfcheide talen fpreken

Zy zijn ongemeen maken tam, en
vliegen de nienft hen op ftraet na.

Men vint'er verfc-lieide foorten, die
groote en lange fteerten hebben , en
eenige van drie vierendeel ellen lang,
die men Indifche ravens en Kakkataus
noemt. De buik is geel en de rugh
blaeu.

Men heeft'er ook fpierwitte,mctcen

geele kuif op de kop,die zy, wanneer-
ze boos Zijn, recht over eind weten te

zetten.

Daer zijn ook zekere vogels , als

onze exters of lijftcrs van groote en ge-
ftalte, die veel duidelijker en netter

eens menfchen ftem nabootfcn, als een

pape-
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tijdigh en ongercgdt gekakel.
|

Hoenders.

Z'y zijn blacu van veren en met don- ^c hoenders zijn wit en fracl vart
ker blaeuwe en asverwgc (hppen of ^^^^^ g,^ ^^^^^^ . ^^^^^^^ ^^^ ^^^^^^
plekjes gelp.kkc t

:
maer hebben acn ,^^^ kammctjeen baert , met een lan-

den hals een gele ku.fen her hooft met ^ ^^ ^^^^^ ^^^^^ ^ ^„ ^^^ ^^ ^^^^^^
zwarte en zachte veeren

,
als fiuwcel,

^^,^^1^^ veeren.Zy vallen kleinzen ruim
'^^^''^'

;

zoo grootals Ncderlantfchc duiven:

Geclvi/ick. maer zijn vol moet en trots na hare

grote. Het vleefch is goet van fmack.

Degeelvinken zijn'er ontrent zoo' Deze zijn eigentlijkSiamfchoendersj

groot, als een leeiux crk , hebben een ', en uit Siam na Batavia overgcbraght.

geelendikbekjcen roodepooten. Dej Alen vind'cr ook hoenders met

veeren zijn bleekgeel, en met graeiij zwarte veeren , zwarte bcenen en

iierdigh gefchakecrr. Zy houden met
j

zwart vleefch , dat evenwel goet van

groore mcnighte by malkandcren in' fmaekis, en voorde zieken zeer gc-

debollehcncn wilderninen, en wor- zont gehouden wordt. Zy worden
den met het net gevangen endaghelixj meer om vermack als profijt gehou-

te Batavia overvloeJigh veel op de 'den.

mei kt tekoopgebraglit. Het gebra- j Eenige hebben hair in plactfe van

dcnvicefchisickkerj en fmackt byna veeren. Andere hebben de veeren

verkeert ftaen, en averrechtsgckrulcj

want zy ftacn , in plaetfe van naachte-

renjcn nahet lijf toe, na voore, en rari

als dat van vinken.

Rijimojj'en.

De rijs-moffen zijn ontrent van de

groore , als onze moflcn , en ook vael-

achtigh van kleiir : maer hebben een

korten en dikken bek, en na de fteert

eenige zwarte veeren , en het onder-

lijfwitte, met blaeuwe pootcn.

Zy vliegen met duizenden t'zimen,

en doen groote fchaden inde rijsvcl-

dcn, als de rijsaen het rijpen is : waer-

om d'inwoonders genootzaekt zijn

molokken en andere dingen temaken,

hethjfaf.

Reigers.

Ontrent Batavia onthouden zich

vele reigers : als ook in andere gewe-
ftcn van Indien, daer laeghen water-

achtigh landt is. Zy zijn van groote

ontrent als een Ncerlantfchc reigcr,cn

graeuachtigh van kleur : hebben lange

veeren en zwarte vleugels.

Wel onthouden de reigers zichal-

om hen re verdrijven, ofzelfs het ge-
i
tijt omrenten aendekant van het wa-

was te bewaken. Zy worden gebraden ter , daerzy met de lange beencn in-

gegeten.
'

gaenen hun aes zoeken : maer neftelcn

Terkktjes of Peroket. ''^t^^'^TTi. C^. u . r . .n^ Het vlcelch Imaekt wat tact en

De Perkierjcs, of eigentlijk Pcro- vifchachtigh.

ketten, zijn zoo groot als leeuwerken,

en fchoon groen van kop en vleugels,

en onder de vleugels op den rugh root,

met een helder groene bord en fchoon

gekleurtkortfteertjc.

Zy vliegen met menighte indcdig-

Springers.

De vogels , Springers , lijn alzoo by

d'onzen genoemt ; dewijl zy geduurig

van d'ecne tak opd'andcrefpringcn-

Zy zijn van groote als een lijfter , en
te bolTchen : maer zijn tenger van aert:

^

fluiten ook alzoo : hebben een zwert

waerom men dezelve zeernaeu moet i^Qoft, vleugels en (leert: maer den
wachten. Dit flagh fpieekt niet: maer bo^f^ ^^ buik wit. Men vinder veelc

wort alleenlijk om de fchoone pluimen jg Batavia ,dic dezen vogel , om zijnl

gehouden. Zy leven by rijs en ande-
; byzonder geluit, by een keten aen liec

re boomvruchten. keen vaft houden, en met gekookte
Alle perkietjes ,

papegaycn en an-
1

^-^ yoeJen. Hy is licht tam te ma-
dere vogels van dien aert, doen groote

j^g^^

fchadeaendc vruchten en rijsvclden.
j

Eorch'
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Bofchduivcn.

De Bofch-duivcn zijn ontrent van

fatfoen en groore, als de hierlandtfche

duiven : maer fchoonder van kleur:

want de hals en boril is uit den groe-

nen , en op het lijf en onder de ilcert

is het purperachtigh , en de fteert en

vleugels blaeu, met wicte kanten.

Zy onthouden zich met menighten

indewilderniflcn en dichte hollchen

ontrent Batavia, en worden daghelix

aen de merkt te koop gebraght.

Het vleefch is goct en niet onaen-

genaem van fnuek, wanneer het ge-

braden wort.

Goutvinken.

De goutvinken hebben zeeraenge-

name pluimen, en ontrent de groote

van onze goutvinken. De bek is bleek

root : dekopfpierwir, en het boven
lijf en de vleugels fchoon blaeu , de

buik root j en de (leert donker blaeu.

Zy vliegen met duizendenden binnen

en buiten Batavia,en worden byd'm-

woonderSjom hunne fchoonheit, in

in kouwen gehouden. Zyeetenmeefl:

rijs.

Scorpioenen.

Men heeft teBataviaovervloedeli)k

Teel grote fcorpiocnen , en cenige n een

vierendeel lang. Daer zijn ook zeer

veel kleine. Ja naulix kkn men cenen

fteeen verroeren, of daer zitten eenige

fcorpioenen onder.

Sy onthouden zich in de hoeken,

achterkiften enkaftcn,fl:oelen en ban-

ken , fpiegels en fchil derven , en in de

Oude muuren.

De kleine zijn ontrent een vinger

lang, en het lijf is zoo dik als een pen,

en vol leetjes. De kleur is geelachtigh

met bruine ftipjcs gelpikkelt. Sy heb-

ben voor twee fcheeren met twee

fcherpe knijpers, en een lange ftecrr,

die zy mceft opkrullen en op den rugh

dragen. Aen het eind zit een fcherpe,

harde en vergiftige angel,daer zy mee

ftcken.

Sy loopcn op acht lange pooten,

byna gelijk de kreeften.

De beete of fteek van eencn fcor-

piocn wort zeer vergifrigh en gevare-

lijk , ja doodelijk gehouden , zoo men

weinige uuren wordt de gefteke
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die niet voort helpt: want inden tijc

van

perzoon een lijk

Andere daer en tegen houden de
bete offteke van ecnen fcor pioen daer

te lande zoo vergiftigh niet,als in Ita-

lië ofSpanje.

Een (corpioen dootgekneuft en op
de ftckegelcit.of in d'olie verdronken,

en dan daer op gelcit , trekt het vergif

uit. Een fchijf radijs op eenen fcor-

pioen geleit, doot dien rerftont.

Ter ooizake dit dier zoo vergiftigh

en gevarelijk is , meet men het voor-

zichtelijk handelen : want men magh
^cr naulix een fpiegel offchildery , of
')zx. anders , van de want af nemen , of
een ftocl of bank verzetten , zonder
eerft te zien, of'er gene fcorpioenen

achter zitten , om niet geftoken te

worden.

Men zeidt, dat de mieren eenen

jfcorpioen bywijle zoodanigh bezet-

ten , en aen de pooten hangen , dat zy
zich niet weten te bergen, noch verwe-
ren ;waerom hy zich zei ven met zij-

nen angel byde kopindootfteekt:en

wort dan van de mieren weg gefleepc.

T)uizent-beenen.

Dc'Duizentbefnen zijn ontrent vijf

of zes duimen en meer lang , en eeni-

ge byna als een vinger dik , ros van
kleur, vol leetjes en beenen : waer-

om die 'Duizent- beenen gcnocmt
worden. Sy hebben tweeknijpcn,die

zoo vergiftigh fteken , als die van de

fcorpioenen: want hun vergif worde
mee zoodanigh krachtigh gehouden^
als dat van de fcorpioenen.

Hunne fteke veroorzaekt zuïken

felle pijne, datzy byna den menfch
tot razens toe dol mackt : maer dic

wort, als de bete en fteke vandenfcor-

pioen, met zijne olie genezen.

Sy onthouden zich mee, als de fcor-

pioenen , overal in de hoeken , achter

kiften enkaften, in da muuren en op
vochtige plaetfen.

HagediJJen.

In Ooft- en "Weft:- Indien heeft men
ongemeen veel hagediften van vcr-

fcheidcn gruote, kleur en foortcn.

Onder andere is op 'teilandt J^iva

O o cso
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en groote menighrc van hagcdifïcn,

die niet langer als een voetziin. Nau-

lix kan raen een voet in het gras neer-

zetten , of men 2,iet dit zeer vrcesach-

tigh gedierte hier en daer opfprin-

gen.

Daer zijn'er, die groote en blinken-

de fchobben op hot lijf , en zulke glin-

tterendeoügcii hebben)datmen diein

de zonnc-fchijn wel opeen uur gaens

zien kan. Anders zijn zy leelijk ge-

fprcnkclcj endoen lemaatinhetacn-

zien verfchrikken.

Nochis*ereenfoort vanhuis-hige-

dificnjdicveelkleinder alsdevelt-ha-

gedillen , en bleekgroen van kleur

zijn. Zy houden zieh aen de zolders

en acn de muuren van de huizen , en

ernercn zich met vliegen, fpechren,

muggen en mieren. Zy houden zich

alsonbewcegclijk , en als ofzeaen de

muuren gefchildert waren, wanneer

zy op dit ongedierte loeren , om het

tot hun voetiël te gebruiken. Wan-
neer zydan hun aes zien te bereiken,

fchicten zy fchichtigh daer op toe, en

vatten her.

De ftecrt van cenc hagedis groeit

weeraen, wanneer die met een ftok

afgefla^^en is.

Alhoewel deze hagediffen affchu-

weiijk vanaenzien zijn, zoo doen zy

evenwel den menfch gecnquaer. Sy

komen in de flaepkamers , en loopen

den flapcnden over het aengezicht, en

maken hem , door zijne koude leden,

wakker, zonder ccnige fchade te

doen.

In de boflchcn van Java en in de

poelenen flik: als ook in de holen en

fpelonkcn, houdt een zeker flagh van

eene hagedis , of om beter te zeggen,

een foort of gcflaght vaneenen hndr-

krokodil ; dewijl hy meer te lande als

in het water leeft, en wort eigentlijkby

d'Indianen Legnaen ^cnoemt.

Wat de geftaltc belangt , daer in

komt hy wonder wel meteenen kro-

kodil overeen . maer is veel kleinder

:

want de grootfle zijn niet boven vijf,

of ren hooghften zes voeten lang: daer

een gcmeenc krokodil wel 15.20.en

meer voetenlang is '.hoewel de Java-

nen zeggen,dat op de bergen wilde en

groorer. houden.

Dit dier heefteen rimpelige en lee-

lijk groene fchubbigc huit : zoo dar
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men van het zien alleen vcrvaertzou
worden. Het vleefch is evenwel fpier-

wit, als dat van konijnen, en lekker

van fmnck.

De bek ie wijt ,dckoplangachtighj

endefteert zoolang, als het gantlirh

lichaem. Aen ieder voet zijn vier po-

ten, die met fcherpc en groote nagols

gewapentzijn.

Vliegende hagedis ofgevJeugehU

dratk.

In de boflchcn op het eilant Java

houden zekere vliegende hagediflTen

of draken, by groote mcnighten. Sy

hebben vier pooten, en een lange

rtecrtjna mate des lichacms,cnde huir^

met bonte plekken', zeer fraeigefpik-

kelr.

Sy hebben veilige vleugels, als die

van vlccrmuiz,en,diezy onder het vlie-

gen opheffen : macr anders kan men
dezelve , wanneer zy die by de zyden

laten neerfchietenjnaulix zien.
'

Sy vliegen wd , te weten met ge-

kruis en gcfnor: maer kunnen het niet

lang uithouden. Sy fpringenvandcn

ecnen boom op den ander,die ontrent

twintigh of dertigh treden van eikan-

deren ftaen.

De Javanen houden deze hagediG

fen niet voor vergiftigh , en handelen

die, gelijk ook andere hagediflen, met
de handen zonder hinder en onbe-

fchadighr.

Acn de keel zitten van buiten twee

gele blazen, diezy onder het vliegen

opblazen, en in plaetfe vaneen 2.eil

gebruiken. Sy levenby vliegen, mie-

ren en ander klem ongedierte : maer

worden zelfs ook dikwi'sden gvooten

flangen tot acs en voetfel.

Kikvorfchen.

Men heeft'er kikvorfchen, ontrent

zoo groot als hier te lande, donker

gedacht) gh en met bruine plekken op
het lijf, als de hierlantfe.

Dit flagh wort daghclix te Batavia

op de merkt gcbraght en verkoght,

die de Sinefen en inboorlingen voor

wat raers, en als wiltbraet houden:

doch eetcnnict als alleen d'achterfte

bouten.

Men
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Kakkerlakken ofKakalakkas.

Men heeft op Java ecnigcn , van i

de groote als een konijn, dic zeer le-

lijk en affchouwelijk zijn , en ook niet

gegeeten worden. Deze konnen een

geU'ir maken , als of'er een os bulkte,

of koe brulde.

Vuürvliegen.

De vuur-vliegen worden alzoo by

d'onzen genoemt , dewijl z./ des

avonrs, wanneerze vliegen, als vuur

branden, en 2.00 klaer lichtcn,dar men
van verre zou meenen , zoo veel ont-

ftcken lonten te zien: ja men zoudaer
by fchrijven kunnen. Men vangtfe des

avonts, door middel van vuuroflichr,

daerzy tegen aen vliegen , en worden
dan gegrepen. In de doodcn vcrgaet

het licht.

Sy zijn ontrent een duim brect en

lang: hoewel op eenigeplactfengroo-

ter. De kop is bruin, daer twee horen t-

jes op uit (leken , en de hals root. Sy
hebben twee harde bruine vleugels,

diezy in het vliegen oplichten , daer

zich de dunne vleugels , daer zy mee
vliegen, onder verbergen. In het vlie-

gen ziet men cerft het licht, dat eeni-

ge vochtigheit is , die op de rugh , in

een zwart blaesje, zit. In het loopen

verbergen zy dit licht met de vleuge-

len , en kan dat dan niet gezien wor-

den. Sy vliegen zonder cenigh geluit.

Sy houden in den regentijc met gro-

te menighte in de boflchen en hoo-

rnen, en leven van de bloemen der

boomen.

Daer is verfcheiden flagh.

Horfden.

De horleien is een boos en vinnigh

ongedierte, en (leken metcenftcrken

angel zeer vergifcigh. Sy zijn ontrent

twee vingeren brcet en lang, bruinach

De kakkerlakken worden alzoo ge-
broken by d'oDzcn genoemr : want de
rcchre nacm is Kakalakbis, gelijk de
Portugefen hen noemen: dewijl zy
cyeren leggen , die in kleur en giaddig-
heit hetgcmaekte lak verbeelden.

Sy zijnontrcnt zoo groot als de hor-
(elen, en bruinachrigh van kleur, en
hebben twee lange hoorens op hec
hooft. Sy konnen fncl en rat loopen,
en ook vliegen. Sy leven meed toe
fchadevande menfchen.
Gene kiften ofkaften, hoe dicht zy

zijn
, of zy graven van zelfs daer in.

Het is wonderlijk hoe dezcbcellen in
drooge koffers en kiften ,dacr niet als

droogh wollen of linnen goet in is,

zonder ecnige eetwaren, evenwel het
leven kunnen houden. Sy groeien ook
in nieuwe en fchoonc (cheepen , die
uit het Vaderbnt komen, onder weegsj

' inzonderheic als onder de liny alle lui-
zen fterven , dan begintmen deze die-
ren te vernemen. Op de weeromkom-
ftc, wan neer men onder de Hny deur isj

en d'onzen weer luizen krijgen , dan
vergaen deze kakkerlcd<ken allengs.

Wanneer zy op papier, linnen of
laken zich neer zetten , dan eeten en
knagen zy, als motten, die gantfch aen
ftukken :dies de kakkerlakken, als een
fchadelijk ongedierte

, groote fchade
aen papieren, boekenen andere warea
doen.

Jakalat,

Dit ongedierte laet niets onaenge;
raekt nochongefchonden, inzonder-
heit in het onderfte gedeelte der hui-

zen. Ditgefchiet door de vochtigheit

en warmte des aertrijks, die beide ver-

rotting veroorzaken. Hierom zijn de
woonfteden in het bovcnfte gedeeltetigh van kleur , en hebben in 't midden Y°°" , , ,

-

van 't lijfeen gele ftreep.
der huizen veel gezonder: dewijl dic

Sy maken hunne neften zeer acrdig '

«rooger z.jn: gelijk die ook door de-

aen de balken vaft , als de wefpcn aen ^^ ^.^^^^" ^" ""'=''^" met gcquelt noch

de takken van de boomcn doen , en

leggen daer in eyertjes , en broeijen

metgroore menighte uit.

Sy leven van verfcheide boom-
vruchten en andere zappigheir. De
dootgcflage geven een lelijke reuk van

zich.

geplaeght worden

Sprinkhanen.

Op Batavia is een foort van fpringha-

nen van ontrent een vincer lantr,en zoo
dikalscenpcn,met verlcheide leerjes,

Sy hebben zes bccncn, en twechoo-
rentjes voor at n het hooft.

üo A Men
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Nfenheeft'er fpringhanen van ver- ]
Indien ongemeen veel van verfche.de

fchddcflauh en g'root'e. Eenigen heb

ben een gelen buik , bruine vleugels en

groote. Zommigexijn ruim een vinger

lang, en rosenzwarr van verruwe,mec
hencen^eien uuiis ,uiii-ii«- vi^-p,-.- r>- ,

, , r» j

nvechoSrensophethoofr. Svkutinen en zonder vleugelen. Zydoengroore

lc.veld:gh rpringen,d<K)r middel van
|

fchade aen koorn- vruchten en eetwa-

?v;cc hngee^ fterke bce.ien : waer van ren , zoo ten platten lande
»

als in de

\, ook ó^:n nacm voeren. Sy vhcgert huiz-n Zy doorb,,ren
,
als een zeef,

te mets met ma.iglue by malkande- hu.s,k.ften en kaften: en kan men met

I

voor haer verbergen, al.N dat in het wa-
^^

Noch is'er een a-^der flagh ontrent ter ftaet,ofaeneen terigh rouw hangt,

van dezelve gedaenre ,
groen vartl Anders dragen zy in cenen nacht weg

kleur,eneenvingcrlang. Deze ko- 1
al wat zy vinden ... ^

m.n op ecnigc tijden in zomnvge lart- 1
Zy houden goede orde in het aen-

den bv hcelè zwermen, in zulke mee- ,
halen: want een ledige mier zal altijt

nigKcover, dat zy de lucht, als een
|

voor een belade wijken.

wülk,verduiftercn, en vallen met zul- Bonie kevers.

ken meiightc neer, dat het gmtfchel

lam daer door bedorven , het aercnjk
1 De Bonte kevers onthouden zich

bedekt, en alles afgtgcten wort : waer
j

veel in de tuinen en ho^'en ontrent Ba-

door menfchen en beerten van honger tavia. Zyxijnontrent vijfduimen, met

derven , of na andere plaetfen verhui- de hoorens, lang, die bruin van kleur,

zen moeten : gelijk in 1 zina, en op ftcrken hoogh verheven ftaen

het eilant Tajowan meermalen ge- " '
'• .-i.- .. .

fchiet is.

Blaerhijtcrs.

Dcblacrbürerszijnalzoogcnoemt,

van we^en het bijeen der blaren op des

menfchen huit. Sy zijn van verfchci-

den flagh, groote en kleur, en ontrent

zoo dik en lang als een vinger. Sy

hebbengroote oogen , en onthouden

zich gacrne langs her water. In Wijn-

en S'.a^h^maent htcft men die te Bata-

via met groote menighte.

Schaerivevels.

De fchaerwevels zijn alzoo ge-

noemt , dewijl zy voor aen de kop een

knijp als een fchaei- hebben , daer zy

geweldighmee knijpen,en watzy ge-

vat hebben , niet los laten , al zou men

hun de kop aftrekken.

D.icr zijn'ervan vcrfchcide groote

en farfoen, en zommige over de vijf

duim !ang,en bruin zwart van kleur.

In het vliegcnlichtenzy hunne ftijve

fchulpvUugels opwaerrs, daer onder

zy dunne vliezige vleugeltjes verber-

gen, om nietbefchadightte worden,

die zy bewegen, en daer mee vliegen.

Sy leven by groente van zommige

boomen, die zy weten uit te kiezen.

Het lijf en de kop is gcclachtigh : en

de vleugelen zijn uit den groenen, met
gele plekjes gefpikkelr.

Zy vliegen door de lucht als de
fchaarwevels , zonder eenigh gcluit,

en leven by groente, als de fpringha-

nen.

Schrenkels.

De fchrenkels worden alzoo by de
onzen genoemt, van wegen hunne
fchrankeligegeftaltedes lichaems. Zy
zijn over het lijfen de becncn bleek-

groen van kleur , en hebben voor twee

groote pootcn, met fchilden als kreef-

ten. Het is byna een foort als fpring-

hanen, en leven ook by groente , als de
fpringhanen : maer zy konnen niet

vliegen, en ook niet ras loopen.

Onder de fchrenkels magh zeker

wanfchepfcl ook met recht gerekenc

worden: wiens kop en hals wonderen
miHèlijk vangeftalte, en het achterlijf

dik en vet is : daer achter twee pen-

netjes uitkomen.

Voor ftaen twee pooten, met fchil-

den van een vrecrat fatfoen. Sy heb-

ben twee vleugels-, maer kunnen van

wegede zwaerte des lichaems weinig

vliegen.

Spinnekopfen.

Men heeft'er vcelerlci flagh van

.fpinnekoppen,en van verfcheide gro-

MierenzijnopBataviaendoorgants Itc. Zonrmige zijn over de vier dui.

men

epileren.
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men lang, en hebben dikke becncn.

Ecnige hebben acht pooten,en een

dik gefpikkeltachter-hjf,en een ronde

kop met twee bruine oogen. De bek

is met tweefcherpe haken gewapent,

daerzy mee kunnen bijten. Sommige
maken van deze haken tandeftookert-

jes, die 2-y in gout zetten.

Luchs.

Luchsis een boosaerdigh en vinnig

dier, van degroote als cenhont , gelijk

het daer na cenighzins lijkt, als ook na

eene kat. Hetisbruin rosachtighge-

wolkt, met zwarte ftrepen, heeft een

korte fleert en heel zwarte ooren.

Het is boven mate fnel, enleefc by

den roof.

Sukotyro of Sukoierh.

Het dier Sukotyro, alzoo bydeSi-

ncfen gcnoemt, is wonderlijk cnfelt-

faem van geftalte. Het is ontrent zoo

groot als een os , heeft een fnuit als een

verken, twee lange ruwe ooren, en

ccn Iange,wanftaltigehairige ft:eert,cn

twee miflelijke oogen , die fpits en oirt

hooghftacn , en gantfch anders, als in

andere dieren. Aendc zijde van hec
hooft, ncffensd'oogen, ftaen twee lan-

ge hoorens ofbaktanden, die wat dun-
der als olifants-tanden zijn.

Hetleeftbygroente,en wort zelden
gevangen.

De Jakhalzen, hier in de prent ver-

toont, zijn te vore op pag. 19 en i3i.

befchreven.

Bult'ojferi.

Acn de kaep van Goeder ï4ope,

en inzonderheit aen heteilant Mada-
gafcar, zijn eenigc oflcn, die een dik-

ken bult op den fchouder hebben , die

niet als enkel vet is, datd'inwoonders

inplaetfe van boter fmelccn,en eetcn.

Deze heeften hebben zoo veel niervet

niet als andere. Eenigen krijgen twee
en drie kalveren tegelijk.

MakaJ^erfe -vos.

De MakafTerfe vos is alzoo ge-

noemt, dewijl hy veel op het eilandt

Makadcr hout en gevonden wort.

Üo 3 Hy
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Hy heeft een ongemecne lange en

opgcrechte ruige fleert, met platte

voeten , lange nagels en korte oorcn,

gelijk hierna 'c leven vertoont vverc.

Kuipen en Meerkatten.

Dacr zijnvcelerlei flagh en foortcn

van apen en meerkatten , die ieder een

byzondercn nacm voeren. Zommigc
zijn heel klein: andere van middelba-

re groote:en zommige weer zoo groot,

als een gcmeencjongen van acht jaren:

gelijk zulk een geweldige grootc by

mijnen tijt te Batavia was.

In vele plaetfen van Indien, dacr de

inwoonders gene heeften dooden, ver-

mcnighvuldigcn zy geweldigh, en

worden zoo tam , dat zy de menfchen

weinigh fchroomen. Sy onthouden

zich anders meeft in de bufTchen , daer

zyby de vruchten leven.

tenigen zien uit den groenen, heb-

ben een lange baerten wijnbraeuwcn,

als d'oude mannetjes: het welk wonder

vrcemcom te zien is.

Onder andere is'er ook een flagh,

died'Tndianen Cikatik noemen, die

een zetr langeen rouwe ftecrt hebben

:

waeroni zy van zommigc, hoewel
t'onrecht,een vos genocmt worden^
zoo ren acnzienvan hetfatfocn, alsom
de kleur.

Ook is'er een foort, Sarogofe ge-

noemt, met een lange ftecrt, die zyal-

tijt recht om hoogh dragen.

Andere worden by d'onzen doocs-

hoofdengenoemtj dewijl zyzeer wie

bleek en doots van aengezicht uit-

zien.

De Surikatjes zijn ontrent van gro-

te en fatfoen als een cekhorentje, en

geelachtigh vael van kleur. Sy hebben

korte en ronde ooren, grooteoogcn,

en een langeen nunve fteert, die groo-

teralshet gantfche beeft fchijnt. Sy
konnen geweldigh venc van dence-

nen boom en tak tot op d'andcre fprin-

gen, zonder oi't te miften : want zy ftie-

rcn Zich met de fteert te recht, en (chij-

nendan als re vliegen.

Men hccft'cr een zeker flagh van

meerkatten of apen, datgantlchnicc

quaetaerdigh is, en van de grooreals

ccn
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een rat : macr hebben een lange fleert

,

diezy veeltijts recht op dragen.

Sy zijn groen van kleur, hebben

zacht, dicht en woHigh hair, dat graeu

om d'üogen , en acn de poten wat wit-

'er is. d'Ooren zijn korten de bek

fpirs met een bruine fnuit en pootcn,

als die van cenc aep. Sy zijn'er weinig

te vinden : maer zoet ora mee te fpec-

Icn.

Een Sangu wijntje is ontrent zoo
groot als een rot, en byzonder radt en

gaeu. Het heeft een zwarte tronie of

aengezicht,en handen en ooren. Het

zonder op het eilant Tayowan : wan-
neer d'onzen dat bezaten. Sy wierden
by duizenden aldaer gevangen, en al-

lermcefl: om de huiden , die opjapan
verhandelt wierden. Eenige liefheb-

bers bewaren daer ook niet als de ton-

gen van totecnclekkcrnye.

T^ere verkens.

Buiten Batavia , en op verfchefdc

plaetfen vanjavain deboflchen, hou-

den yzcre verkens in grcote mcnighrc.

Sy knorren als verkens, en hebben het

lijfis bruinachtigh zwart, enderugh !

Hif nietfcherpchcrdepenncn,alsyzer,

met cenigc bruingeele hairen bezet, bezet: waeromzy met recht den naem

De fteert «s lang,

Het leeft by boom-vruchten , en

heeft gene onaengename reuk) en is

aerdighom mee te fpeclen.

Mieren-ueter.

Het dier miercnecter wordt alzoo

byd onzen gcnoenit;dewijl zijn voor-

nacmfte voetfel enacs mierenis, dic

hy met zijne tonge uit de neften haelt.

Daer isdriederleifiagh. Heteerfte

is wel zoo groot , als een halfwaflen

verken. Het tweede is vry kleinder

:

van yzcre verkens voeren.

Sy zijn van vcrfchciden groote en

farfoen, en eenige zoo groot als een

hont: maer wat hnger en lager op de
beencn. Sy hebben een bruine klcurc,

een graeuwe kuif op de kop, en een

hazen mondt: onder en boven twee
groote tanden, als een pacrr, ooren als

een menfch: de twee voorde voeten
als een das, en de twee achtcrfte als een
beir.

De pennen , die in het lijfzitreil

,

zijn een voet ofanderhalve vierendeel

van eenelle lang, wit en zwart gemar-

cn het derde is als een kat ; maer wat ™crt
,
zoo dik als een ganfe-fchafr , ert

langer. Sy zijn alle ros van kleure, '

op het eind heel fcherpenhert. Alszy

bleekachtigh byna als een vos : hebben

aen d'eene zijde een fchuin^e ftrepe,

zich verfteken en kruipen , leggen zy
de pennen neer : maer als zy boos of

een fpitzecn lange fmuil,vour met een benaut worden, zoo fteken zy diete-

gen hunne vervolgers op , en weten de
huit zoo toe te nijpen, dat'er de pen-
nen meteen byzonderckrachtjcn zul-

ke fnelheit uitvhegen , dat zy ook ie-

mant daer mee ter doot quetfen kun-
nen : waerom hecgevaerlijk is hen te

naderen, alfle boos zijn. Voor eenige

jaren heeftmen aen de Kacp van Goe-
de Hope een dooden Leeuw gevon-

den , mctzulken pen in deborfl: , óïe

zonder twijfel daer van geflorven

was : uit corzake hy hetyzer-verken

wat te na gekomen v/as.

Sy verkruipen zich des winters, en

leggen dan in een ronde kloot, zonder

eetenof drinken, als of zy doot waren.

Sy leven by groente en worrclcn,

en veranderen van pennen, gelijkan-

dcrc heeften van hair.

Sy Hinken, wanneer zy befloten

gat , kleine ooren en een kop als een

verken.

Hinden en Herten,

Hinden en herten wordendoor ge-

hecllndicn met menighte gevonden,

die zich meeft inde wilderniflcn ont-

houden, daer weide voor hen is. Sy

laten zich lichtelijk tam maken, en

weiden by ander tam vee. Sy zijn on-

trent van groote als de hierlantfe en

rosachtigh van kleur , en zommige
met witte ftipjes geplekt. Sy hebben

groote ooren, lange becnen, enden
buik wit. Het mannetje heeft hoorens,

die onder acn de kop ruigh, en boven

hert en bruin zijn. Hun vleefch is

zeer zoet enfmakelijk.

De vellen der hinden worden bereit

en tot vcrfcheide dingen gebruikt, en
\
zijn,gewcldigh.

daer mee groote handel gedreven, by- 1 In de mage van zommige groeit een

Iken,
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ïlccn, die doet zweetcn , en goet tegen ' lijk ,dat hy misdragt veroorfaekttgcli^k

t^küonfeen alle vergiftige ziekten i

Op een zelve wij'Z.e als de Iteen , die in

de gal-blaze van de wilde verkens

groeit, en op Portugcclch 'Tudrada
'x'uerco, düt IS , fttai vuri het verken,

genoemt wordt. Hy is ook wonder
dienftigh tegen de ziekte het bort,dat

de Jjvanen Morde) mocmta : en dier

te lande zoo zeer gevrcefl wort, alsiii

Hollandc de peil : naerdien zy den

menfch gemeenclijk binnen weinigh

uuren tijts door.

Tamme en "wïlde Verkens.

De verkens zijn in Indien van ver-

fcheidc foort en flagh , en de meefte

kaelj andere hebben wat hairophet

I.jf.

Men houd het Verken-vleefch in In-

dien zeer ge^ont te zijn, en hcht om te

verreeren, en bereralsofTen-of Icha-

pcn-vlecfch: inzondeiheit als het wel
gcvoedt IS. Anders is het vleefch wat
wckeüjk. Het is by de Sinefen zeer

begeert , en, oük verï'ch, niet on.ungc
nactn van fmaek : waerom men het

den ziekenen zwakken doeteetcn.

De wilde verkens erneren zich

met ft met vruchten en wortelen , die

zy uit den gront zoeken en wroeten.

Sy zwemmen hee!e waters over om
hunne kortte zoeken : gelijk ik zelfby

Malakk3,opheteilandti5/w^^/w^,ge-

zien heb.

ook de iMalaytfe vrouwen zeggen,dac

zy, wanneer hare maentftonden niec

wel fchietsn willen, flechts den (leen

in de hanr dragen of houden , en dacr

by groot voordcel vinden.

Schapen.

De Javaenfche fchapen zijn on-

trent van groore als d'onzen. Dacr

zijn witteen ook bonte, met witte en

roode vlakken , kort van fleert ,door-

gaens kael of met weinigh wol. Hcc
vleefch houdt men wel gezont : maer
evenwel zoodanig niet als in 't vader-

lant : daer men het zelve verre boven
't verken-vleefch (lelt. Ten tegendeele

wort in Indien het verken-vleefch het

gezontfie gcoordcelt.

De fchapen hebben veeltijts twee
bellen aen de keel hangen, als op zom-
mige plaetfcn de verkens.

Men vind op zotnmige plactfen

fchapen met zulke lange ooren, dat

men die haer onder den hals kan t'za-

men knoopen. Andere hebben zulke
dikke en zware (leerren,van twintigh,

dertigh, ja vecrtighpont zwaer: die

niec als enkel vet zijn. De (lïcrten

worden meeft gekookt gegeten : want
danisdatvet nietonaengenaem

Eenige hebben flccht hair, als de
geiten,en geen gekrulde wol.

Sy worden gemolken , en de melk
verkocht.

Bukken en Geiten.

Het wilt verken-vleefch is wel zoo
droogh als het tam ; hoewel daerom i

nictflimmer. Dies het by velen ook
meer als vleefch van tamme verkens De bokken en geiten zijn'crvry wat

geacht wort.
{
kleindcr, als de fchapen.

Indegalblazc van d'Indiaenfe wil-

de verkens groeit een (teen, die hier-

om gemenelijk op Po.' tugeefch Piedra

da Ftierco y dat is, Jieen van het ver-

ken., gencemt wort. Hy is weck en

zacht w\ het aenrakcn,heeft een zwcct-

afdrijvcndekraght , en isdienfligh re-

gen alle quaetaerdige koortfcn. De
Heen wort een nacht in wijn te weken

,

Daer zijn witte , bonte, en andere

met tamelijk lang hair. Het vleefch

is zoo aengcnaem noch zoo gezont
niet als dat van de fchapen ; maer valt

wat fterker, inzonderheitdat vande
ouden. Evenwel hebben de jonge
bokken op verfchcide plaetfcn van
Indien fmakclijk vleefch.

Eenige hebben ook heel lange ooren

geleidt, en dan de wijn gedronken, f en de hoorens recht op het hooft (taen.

Men geeft ook het affchraepfcl van
i

Op eenige plaetfcn werpen zy drie

denzelvenfleen, tcrzwaertevan vijf- en vier j(;ngen.

tienoftwinnghgreinen, met wijn, te

gen dezelve ziekte in

Zwangere vrouwen wort die (leen niaekt.

niet ingegeven : want men hout zeker-

Zy wolden mee gemolken, en de

melk verkocht, of kaes daer van ge-

Buf
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den, en vallen niet veel gróorer,alseen

Buffels. 'grootehont. Men gebruikt die veel,

als wat raerSjVóor kindcr-wagentje^j

De buffels zijn veel grooter, als een als hier te lande de bokjes. Syzien'er

Ziet pa£,

frooteDeenfeoSjCnookveelfterker

y hebben geen hair, als d'olifanten,

en een vale kleur. Hetvleefch is kort

engoet: raaerniet wel zoo mals, als

dat van onze oflen, en valr ook zwaer-

der te vertceren : inzondcrheit wan-
neer het out is : waeroni het beter voor

arbeiders is , als voor de genen , die ftil

zijn, ofhet lichaem niet bewegen. Des
wegen wordt hetook meeft vandefla-

ven en flecht volk gegeten.

De hoorens leggen hen vlak aen

her hooft , als dte van onze koeien.

Sommige hebben geweldige zware en

pikzwarte hoorens, die zeer fchoon

kunnen gepolijft, en daer van ver-

fcheide fraeie dingen gemaekt wor-

den : als onder andere gevcften van

degens.

De tamme buffels worden , om hun-

re fterkte, tot den arbeir gebruikt: zoo
in de zuikermolens , als voor kar en

ploegh. Men doet hen een keting in,

of door den neus, in plaetfe van een

toom, daer mee zybeftiert worden.

Sy geven melk, die ^eergexont ge-

oordeelt , en daghelix te koop gebragt

wort.

De wilde buffels, die zich in de
bofichen onthouden, zijn boos, wreet

en qualijk te vangen.

OJfen en Koeien.

Op verft heide plaetfen in Indien

zijn ook cflèn en koeien , die goet

vleefdi hebben , en goede melken bo-

ter geven, dieby de huizen verkoght

wort.

Zommige zijn bont,root,wit,cn van

allerhande kleuren. Een igcn hebben

de hoorens recht op het hooft ftaen :

anderen heel krom ,en groote hangen-

de 00ren.
Het oflên-vicefch is op d'eene plaet-

fe beter en gezonder, als op d'andere

zeer wilten boos uit,als ofzy alles ver-

nielen wilden ,inzonderheit osjes.

^aerden.

Paerdcn xijn'er van verfcheiden

daghen kleur, als bruin, zwart, wie

enappelgraeu.

Die op Java vallen niet al te groot

:

maerdiken dicht van hals, ontrent als

de Weftfielfe of Noorweeghfe paer-

dcn : zijnevenwelfterkeharbeitfaem:

doch zoo moedigh niet als de Perfi-

aenfc paerden, die in fchoonhcit,fnel-

heit en moedigheit, boven al uitmuri-

ten : en van daer, als ook uit Suratte,

na Baravia overgebraght worden.

D'Indianen oorlogen mceflre voet,

en gebruiken de paerden tot den ar-

beit , en om op te rijden in het reizen.

Dus verre zy van het eilantjava en
Batavia gefproken. Vervolgens zal

ik mijne reize na hcC Vaderlant ver-

vorderen.

Nawydanklaeren van alles voor- ziet

zien waren, lichten wy , na het gcge-
i^lühof"

ven zein, den zeventienden van Win- vertrekt

termaent, des iaers zeftien hondcrc ^^" ^^\^'
. , ,

•'

, ,
via na net

en 2eventigh , het anker voor de ree vaderiant

van Batavia , en gingen, met de landt-

wint,onderz'eil.

Wy voeren tiidcHen vtrfcheidc ei-

lahdeh door,ten Zuidevoor Batavia,

tuffchen de Ruigen- hoek en Karowan
gelegen , welker meefle na zommige
van de Hollantfche ftedcn genoemt
zijn , als, Kuipers eilant, Onrull, daer

gemeenelijk de fchepca vcrmaekc
worden, klein Onruil, Schiedam,Am-
ftcrdam, Middelburgh, Purmerend,
Rotterdam , Duifkens ellandt, Haer-
lem. Hoorn, Enkhuifcn , Edam , Alk-

maer, enz.

Wy quamen noch dien zelvcn a-

vont onder het eilandt , de Ménfchcn-
Het wort'er ook gezouten : maer in leeters genaemt , ten anker : daer het

dchceteplaetlen wil het zout nietvat-lfchip Zuidpol^broek vaftrackre, en

ten : 2,00 dar het boven drie of vier

dagen niet duurcn kan. Waerom het

meeft vcrfch gegeten wort.

Op Batavia zijn koeien en ofTèn, die

eigcntlijk van üuratte gebraght wcr

tor den avont zitten bletf j doch raek-

te toen weder los.

Aldaer wiertc'emonfleringgedacn,

en alle perfoonen , die aen de Mact*
fchappy re quact waren , \\ cdcr aen

Pp \mr
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ant gezonden,om die weder te die

nen.

Na dit gcdaen was , gingen wy we-

derom rzeil,en hadden den negentien-

den de hoek van Bantam ten Wefte,

en Pulo Baly Noordweft van ons.

Doch door ftilte en tegenftroom mof-

ten wy het anker op vijftien vademen
laten vallen.

Den twintighften quam het vikta-

lie fchip de Goude Leeuw onder den

wal van Bantam, met ververfching,

op ons afzakken : dewelke aenftonts

op aUe de fchepen verdeilt wiert.

Wy gingen toen weder tzcil ; maer
moften j door ftilte , het anker op vijf-

tien vadem laten vallen.

Des anderen daeghs vervorderden

wy weder de reize , en hadden den drie

entwintighften Krakketout de derde

hoek van het eilant Java, Ooft-zuid-

ooftvanons, en drieën twintigh va-

dem diepte.

De kommandeur liet de witte vlagh

vvaeien, om daer op, als het gewoone-

Jijk zein , alled'opperhoofdcn vande
andere fchepen aen boort re doen ko-

men, en te vernemen, ofieder van wa-

ter en andere nootwendigc dingen

voorzien was.

Na dit verricht was , vertrok het

jacht deGoude Leeuw weer na Bata-

via. "Wy hadden toen de Noorthoek
van het Prinflen-eilantWeft ten noor-

de , en den vijfen twintighften deflclfs

Zuid-hoek ontrent vier mylcn van
ons.

Des middaghs voer de komman-
deuraen allede fchepen,om te zien, of

ieder zijn fchip ook behoorlijk hadde

opgereddcrt, en deed voorts op alles

orde ftellen. Na hy alles befchikt en
ieder rot zijnen plicht .vermaent had

«

voer hy des namiddaghs weder aefl

boort.

Wy waren toen op de hooghte van

zeven graden een en veertigh minui-

ten, Zuider breete, en hadden ver-

fcheide travadtn ; hocu-cl die niet lang

duurden j maer telkens overgingen.

Den een en dertighllen hadden wy
de hooghte van negen graden en vier

en vijftigh mjnuiren, en des namid-

daghs een herde travado met fchnk-

kelijken donder enblixem; doch het

duurde niet lang.

Den eet den van Loumaent.dcsjaerS

zeftien hondert een en zeventigh,llitrrf

een bootsgezel.

WyzagentoenonVcrwaght landr,

Ziti-
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Z E E- fen LA
Zinden tcnOofle van ons : maer be-

vonden , door het napaden der koer-

fen, het cilandt C^iony te zijn , en wy
Zuid-züid-weft, viercnzcflighmylen

van het Prinfcn cilandt waren: want
defterkeftroom had ons zoo veel ()o-

ftchjker gedreven. De gegifte brcete

was tien graden ne^en en twintigh

minuiten.

Den tweeden hadden wy het voor-

noemt cilant Zinderen ooitevan ons,

en bevonden het wel twecenvijftigh

minuiten Noordelijker te leggen , als

het in de kacrte ftaet.

Den derden waren wy niet meer als

vicrmylen van het eilant voornoemt.

De bootsman , Jakob Willcmer van

den Bofchjwierdt doot in zijne kooi

gevonden. Hy had des dacghs te vore

een zweet- drankje ingenomen : daer

het zommigen op leiden.

De voorftengraekte boven aenhet
ezclshooft ftukken , die wy evenwel

'

den zelven dagh noch weder macktcn.

Degegifte hooghte was elf graden en :

vijftien minuitien.

Den zeflen, des middaghs j hadmen ;

de hoogte van dertien graden en veer-
{

tien minuiten , en den negenden de
,

hooghte van veertien graden en ze-

ventien minuiten.

Den zelven dagh ftierf Dirk Indijk,

dijicove'r gewezen koopman en fiskael in Ben-
leden, galc, aen zijne langduurige en quij-

nende ziekte. Zijne kifte en alles wiert

datelijk, intcgenwoordigheitvanden

gantfchenkrijghsraet, verzegelt. En
• aengezien hy voor geweldigh rijk uit-

gekreten wiert, zoo quam des anderen
|

dacghs de kom mandeurxelf, met alle
|

d'andere opperhoofden , aen ons !

boort, om alles op te fchrij ven.

Des anderen dacghs zeilden wy in

datermael tweeen dcrtigh mylenjcn
hadden tot den negentienden goeden

J

Voortgang , als wanneer wy ons óp !

twintigh graden vier en vijfcigh mi-

nuiten , en op de lengte van hondert

en vijf graden en veertien minuiten!

bevonden.
)

Den zes en twintighOcn deed de
^

kommandeur tzein om aen boort te

komen , het welk gefchiede , om het

verfchil der lengte te vergelijken.Men |

bevond de minllc en mcelteflechs een
j

graet en 5:?. minuiten te verfchiUen :
'

waerom gene verandcrmg wicrdt ge

maekt.

Dirk In-

N T-R E I Z E. 599

Den tweeden van Spi*okkelmaent

hadmen de hooghte van negen en
twintigh graden. Het begon hert te

waeien , met regen en fchnkkelijke

donderen blixcm , en herde trjvaden

uit den Wcflc, die tor den vierden

noch duurden. Daer na hjdmen vcr-

fcheide dagen , nu goet en dan hert

weer , zonder voorval van ecnige ver-

haelwaerdige zaken.

Den zes en twintighflen , met het

doorbreken van den dagh, wierdt het

loot 'op hondert en t walef vadem d iep-

tegeworpen,zonder noch lant kon ge-

zien worden.

Daer cp liet de kommandeur een
fchcut en her gewoonelijk tzem , met
het waeien van de witic". iagh ,doen,

tot waerfchouwing voor d'andere

fchepen.

Des middjghs hadmen de hooghte
van vijf en dcrtigh graden en zeven-

tien mitiuiteti, en den koers weflwaers.

Hec was een zecraengenaem weer, en
de zee verbolgen. Men zagh eenige

walviflchcn, d;e hec water , als rook,
in de lucht bliezen: als cok zee- rob-
ben en quallen. De verandering van
het water toonde ons genoegh , dat wy
niet verre van landt waren. Dies liet

men des anderen daeghs het loot we-
derom nadegrontgaen j enbevondt
zevcntigh vadem diepte , zonder men
ncch lant kon zien.

Den acht en twintighfteh , ontrent zienbni.

vier uuren voor dagh, wierden wy het

lant N oord N oord-weftwacrrs van ons

gewacr, en wierpen op vijf en veertig

vadem gront, en na zonnci) opgang,op
acht endertigh vadem. Wy hadden
het landt ontrent drie mylen van ons,

dat heu velachtigh , e.i h-ngs de (Iranc

wit van kleur was j me: cenparigh vlak

voorlant.

Des middaghs hadden wy de hoog-

te van vier en dertigh graden en zes en

derfigh minuiten, met klaerenkouc

weer.

Den eerden van Lcritémaent waren

wy op de hooghte van vijf en dertigh

graden , nanen de koers Zuid-ooft-

wacrts, en zagen Noord ooflwaerrs

zeer gebroken en heuvelachtigh lant.

Des avonts wiert de diepte van vijfen

zeftigh vadem gep(.ilt,cn noch al berg-

achtigh lant gezien.

Den vierden zagen wy nocii al lant

:

l''p i wicv-
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wierpen gront op acht en vecrtigh va- inen tijt, om onze fchepen fchoon te

dem : en tegen den avontop twintigh. ' maken, en van drinkwater, branthout,

Den zelten, voorzonnen onder- en alle ververlching, te voorzien. le-

Komen gang,zagen wy de vermaerde Srorm- der van de gemccne maets wiertdes

K"''''van
^'^^^ ^^" ^^ Tafel-bay , aen de Kaep daeghs een haJfpont fchapen vkefch,

Go!d«
"
van Goede Hoope,en heten het anker, en zoo veel kool en wortelen, als daer

""P^' ontrent vijf uuren voor zonnen onder- toe van noode was, gegeven,

gang, in de Tafel-bay, voor het forr, '
Hetfluitfchip de Zantlooper, dat

op acht vadem waters, vallen. Wy met ons van Batavia gekomen was,

dankten Gode, diconsdus verre zoo
^

om deze plaetfe met rijs en andere be-

genadelijk geleirenbcwacrt had.
|

hocfcigheden re verzorgen, bcquamal-

Wy vonden aldaerdrie(chepen,als dacrorde, om over het cilant Mauri-

de gekroonde Vrede, Damiatcn, en 'tius wederom tekeeren, bcneflcnsde

eenjaght, zeil ree leggen, om na Indien fluic Bunfehooten , die mee doende

te varcn,en vcrlloodcn uit de vrienden • was om de rijslading aen lant te bren-

den goeden tocrtant van ons Vader- gen,

lant , en dat de kommandeur Ysbrant
I

Tot den zeventienden van Lentc-

Gotske, den tweeden van Sprokkel- maent waren wy bezigh , om ons van

maent, aldaervoorl'poedigh aengeko- ' nootdruftcn behoeftigheden te voor-

men, en den vier en twintighften daer zien, en te ververfchen.

aen, met drie retourfchepen, wcerna Ten zelvcn dage beriep de kom-

het Vaderlant vertrokken was, mandeurdcn brecden Raet , en hield

En nademacl onze kommandeur, dien voor: hoeonze legdagen byna ten

ecnige dagen herwacrts , ziekelijk was einde waren;dies,zoo noch iemanticts

gcwecft, ging een van ons volk aen gebrek had, dat kon bekent maken:

landt , om aen den kommandeur want hy was van zins, zoo wint en

Marqui»

Moiide-
verguin

komt aen

de kaep.

van de Kaep , Hakkius , onze aen-

komft en toeftant bekent te maken.

Maer des volgenden daeghs voer hy

zelfaen lant, en nam 2.tjn verblijfm de

ordinaris plaetfe,

Denachtftenquamaldaerhetjaght

Maria, vanheteilant Madagafcar, ter

ree , op hebbende den Marquis de

Mondevergnin y Viceroy van wegen

weer.

weer roelier, des Zonddghs, den twee
en twintighden van Wintermaenr,hct
anker te lichten en na het Vaderlant te

vertrekken, zonder na de twee ach-

tergebleve retourfchepen te wachten

:

het welk dan ook vaftgeftclt wiert:

waer op ieder hem van alles voorzagh.
En nademael de geruchten van oor-

logh met Vrankrijk liepen, zoo wiert

den koning van Vrankrijk, van dat ei- i
ieder belaft , zich zoodanigh gereet te

lant en andere plaetfen , die onderzijn
|

maken , om , by alle voorvallen, zich

gebiet ftaen, \
te kunnen verweeren, en flaghvacrdig

Hy was een heer van groot aenzien, 1 houden,

en byna 70. jaren oudt. Hy liet den
j

Dentwintighften ging het volk by

kommandeur Hakkius weten , dat hy :
beurte, en volgens gewoonte, aen lant,

gaerne aen lant wilde komen, als men om zich te ververfchen,

hem na zijne vvaerde en (laet wilde in- 1
Den een en twintighften wiert het Q^n

halen : daer hem antwoort op wierdt
j

goet van den overleden Indijk,aen het indiik

gezonden. Maer het zyhy daer geen

ieder, die wilde, van lant en d'andcre

fchepen quam om te koopen.

In het verkoopen wiert , in een bin-

nen-beursje vaneen broek, in een root

zakje, hondert dertien ftuks diaman-

Hct fluitfchip Spanbroek quam 'ten gevonden, die alle gew.ierdeert en

vanZeylon , regenden avont, aldaer ibefejireven waren, uitgenomen vier

mccterrec,mettyding, hoede Cin- jgroote, daer gene brietjes van waer-

galefen, onder den vermacrden koning 1 dering by wartn , alsook een houten

Radya, de wapens weer begolien rer doosje, nut Bezoar-ftcen. Al het welk

hant te nemen. t'zamen gebonden ci verzegelt
,

ünderruiïchen verzuimden wyge- i als cnnncbandc goederen , en aen den
kom-

V3B

behagen in nam, ofuir beduchten en

de loopendc geruchten van oorlogh

met Vrankrijk, hyging, zoo dra hy

Vertrekt water en branthout in had , tzeil, eer

men het vermoede.
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{commandeur behandight, en nader- den \vy een gract en vijftien minuircn»

hant aen d'E. Heeren bewinthebbers Noordcrbreete : dies wy toen de Lmy l^^^^y
overgelevertwierdr. gepaneert waren.

Den twee en twintighften , na het i Den negen entwintighft-en hadden
houden van het at Ichcitmael, liet de \vy de huoghre van twee graden en
komniandeurhenfeindoen,omtcver- achten deitigh minuiten , en vele re-

trekken.Wy v/aren toen vijffchepenjgen-buyen en travaden,

als de Vryheir, het Wapen van terl Den veertienden van BloeimaenC
Veer , het Hofvan Breda , Zuidpols-

i

wiert uit het fchip.hct Hofvan Breda,
broek en Spanbroek.

|
een fcheut gedaen, uit een vermoeden

Hier op deed ieder zijn beft, om vanlantte zien. Maermen bevond

j

het anker voor den boegh re krijgen -, dat de zon t-oo door de \\ olkcn op de
baren flikkerde, dat liet fchecn alsofmaer waren , door het hart waeien,

meer alsdrie uuren doende.

Na Zonnen Ondergangh lagh de
fleert van de Tafel-bay ontrent derde

halve myle van ons.

Des volgenden daeghslict dekom-
mandeur de witte vlagh waeien , om
zich te beraden over het verleggen

van het kompas. Waer op va(i ge-

ftelc wiert, het zelve drie graden wef-

tcrings te verleggen,

Den drieën twintighften kregen wy
de hooghte van drie en derrigh graden,

en peilden den Tafel- bergh Zuid-

ooft ten Ooften , achtien mylen , van

ons.

Zien h
Wy Zeilden aldus nahcteilantSint

eiiamst. Helcna , en zagen het den twalefden
Helena. van Grasmaent, op de hooghte van

zeftien graden en vieren veertighmi-

nuiten, ontrent zeven of acht mylen

van ons , zonder eenige byzondere

voorvallen gehad te hebben : als nu

goet weer, en dan weder regen en al te-

mets ftilte.

Den dertienden , des morgens , za-

genwy, met zonnen opgang, hetei-

lantSt. Helena ontrent vijfofzes my^
len van ons.

De kommandcur deed een fcheut,

en liet de vlagge waeien : waer op alle

d'opperhoofden van d'andere fche-

penaen boort quamen. Daerwierdt

overleitom een vaften koers tot het ei-

lant Af^enfion te beramen, en op hoc

vele graden lengte men dan de liny

20U doorfnijden.

Den vier en twintighften hadmen
de hooghte van vier graden en twee

cndertighminuiten.

Den zeven en twintighften waren

tvy op zeftien minuiten,Zuiderbrcete,

en zeilden Noord- weft ten Wefle
heen, met een Oofte windt, cnhtrde

koelte. Des volgenden dacghs had-

zy over een klip of zanrplaet hene rol-

de. De zee lichte des nachts wonder-
lijk , en fcheen of zy gantfch in vuur
ftont: dies wy in een brandende zee
fcheenen te zwemmen : want alle

fprengkcls ftooven voor den boegh,
als louter vuUr, op: dat fchrikktlijk

om te zien was. Dit zietmen door-
gaens meer in warm, als kout weer ge-

fchieden.

Den vieren twintighften Waren wy
op de hooghte van vijf en twintigh

graden en negen en twintigh minui-
ten , en zagen toen allereerft mos of
kroos drijven ,en bevonden ons in de
kroos-zee te zijn.

Des anderen daeghs zagen wvveel „. »
1 I • •

j ," " •' Ziet Bra-
kroos drijven , doch met gene groore, (ihacnfe

maer dichte boftchen : waer uit wy ^^'"

oordeelden, dat wy wat Ooftelijker
'''^"

waren, als Wy meenden : de fchepen
krijgen aldaer heele veldfen van dit

gewas voor de boegh, eri kunnen nicr^

alsmetgroote moeite, daerdoor ko-
men.

Den dertighften ftierf onze konfta-

pel, Hans Timmer,en wiert,na fcheeps

gebruik, over boort gezet.

Wy waren op de hooghte van zes

en twintigh graden vijftien minuireni
en zagen noch al kroo<; drijven, daer
wy over en deur zeilden : desgchjx

opdeneerftenentwcedeavan Zomer-
maent.

Wy vervolghden dus onzen koeri

tot aen den derrienden van Zomcr-
maent, als wanneer de kommandcur
den brceden raet deed vergaderen,

om het verfchil der lengte en breete te

vereffenen, én het kompas op vier

graden wefterings te verleggen , en
Nourde tenOolte aen tcgaenjcmde
havens van ons Vaderljndt te bezei-

len.

Pp 3 Den
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Den vijftienden was hetregenach- '

ren. Men koopt'er een kabcljau voor

tighen donker weer, en zoo miftigh, de waerdye van twee ftuivers.

dat wy alleenlijk twee (thepen on-j Wy lieten ondertuflchcn een ka-

trent onst;onden zen: dedenderhal- nonfcheutdoenjomdekruizendeoor-

ve een kanon fchciit, en loftcnalleuu- loghsfchepente waerfchouwen, dat

ren een nui kct , om niet van malkan- wy onder lant waren,

deren te raken.
j

Den eerften van Zomevmaent drc-

Ontrent midJernaclit liet my de veu wy tullchenFuloen Hidant: al-

kommandeur by heoi voor zijne flacp- wacr wy een klein vaertuigh aen boort

plactfe roepen, inregcnwoordigheit kregen,endaerin hetlijkvandenover-

van Hendrik Span, Schipper,en d'eer- 1
leden kommandeur zetten, omhetop

fte (Jhirurgijnl, en de krankbezoe- j
Hitlant te begraven. Die van het vaer-

ker. Hy klaeghde , hoe hy zeertüigh ontfingcn zes rijxdaelders tot

Komen
tiilTchen

Fiiloen

HItlit.c.

zwik en krmk was, en van zijne tij-

dtlijkc middelen wilde difponeren.

eenc vcreenng, met toezeggmg , als zy

befcheit van hun opperhooft kregen,

Nadatgedaen was, verzocht hy, dat '

dat de begravmg na behoorcn gedacn
was, dan noch zes rijxdaelders zouden
hebben.

Des middaghs quamcn de kruilTèn-

deoorloghs-lchcpcn,Middelburghen
Leyden, in onze vloot, enverwelle-

wy, nazijn o<cilijden,doch wat op
nalatenfchap acht wilden nefnen, en

verzei;elen , en zoo den Meeren be-

v'inthebbers der kamer van Amfter-

dam overleveren.

Kom- Des morgens ren zes uuren ontbood 'komdcn clkandere met veleeerfcheu-
mandeiir

]^y j^y wederom , en begeerde zijn te- ten.
^"^

""ftamcntwatteverand. ren. En terwijl Wy ontfingen daer mede brieven

de boekhouder dat op een regel of
i

van onze Heeren en meeQers, daer

rwcc na gedaen had , overleed hy zeer 1 uit wy verrtonden, wat ons te doen

fchielijk ; waerom hy het zelve niet ftont
:
en maekten voorts den bewint-

hecft kunnen tekenen

Wy lieten terftonr de vlagge ter hal-

ve ftenge waeien , en deden tzein , om
den breedcn raet aen boort re beroe-

pen. Het lijk wiert in een kiftejachrer

op de k impanje gezet , om mee na het

Vaderlant te voeren.

Den acht en twmtighften overleed

Huibert 1 heunifz matroos, aen het

water , dar men op de wederom-reize

van Indien veel onderworpen is.

Des anderen daeghs wiert landt ge-

hebbers ter kamer van Amfterdam,
door een klein briefje, onze gelegent-

heit bekent.

Wy hadden weer eene doode aen 't

water ge(iorvcn:en ook een ander.den
derden July.Desgelijxftierfdesavonts

de quartiermcefter aen het water. Ook
lagen noch veel andere meer in de ko-

jen aen het water ziek: datdengczon-
dcn des te meer werks vcrfchafte : in-

zonderheitacnde pompc, daerdoor-
gaens viernunncn mollen aenrtaen:

zien , Noorde ten Ooftevan ons , en l 't welk van den achtiendcn van Gras-

tegen den avont grondt , op de diepre
j

maent geduurc had , zonder men het

van hondert vijftien vadem, gepeilt.
j
lek kon vinden.

Doordedijzighcitvan'tweer,kon- Den vijfden was de lucht onguur,

den wyonze andere fchepen nier zien rj en zoo kout, dathetnaulix te verdra-

waerom wy by wijle een musket lof. i
gen was: doch met goede voort-

ten,omby malkanderen te blijven,
j
gang.

Komen
teqf n n.

ver het

eiUnt

Fulo.

Den dertighften waren wy tegen

her eilant Fu/o over, en verftonden te-

gen den middagh uit die van een klein

,Fuloos vaertuig, dat, ontrent veertien

Den zeden was het hol water , en

goet weer , en wierdt gront op achtien

vadem geworpen.

Den zevenden ftierf weer een aen

dagen geleden , elfgrote (chepen daer
|

het water , en wicrdt op zeftien vadem

voorby gepafleert waren : en het tuf-

fc hen Vrank rijk, EngclantenHollanr

noch wel (lont.

Wy ruilden wat verfche vifch , als

kabcljau , voor hemden en fchocncnj

aen hea > daer zy zeer om verlegen wa-

zanr-gront geworpen. Het was kout

en regenachrigh weer: en wierden ze-

ven fehepen te ly van ons gezien.

Door dit weer rtorte ons volkgewcl-

digli in ziekte : en bleven meer als

twintigh plat in de koy leg;.;en, en

ftonden



Komen
'in Tcilel

Z EE. en L
ftonden rioch meer te volgen , aengc-

2Jen d'ontvangene viktal.e reeds ver-

teert was. Dies men weder by het out

rantfoen moft leven.

Tegen denavontfcheidehetfchip,

het wapen van ter Veer, van ons aF, en
raekre haeft Uit het gezicht. !

Den achtften van Zomermaent za-

gen wy de Icufte van ons waerde Va-
\

dcrlandt, daerwy Gode voor dank-
j

ten.

Wy namen noch eeneh lootsuitde
i

vaertuigen over. Het Ichip Spanbroek
|

liep van ons af,om het Spanjcrts gat in
j

te ioopen : en wy vlak voor windt

}

heen: maer moften, door de ftilte en

verloop van ty, by leggen, tot achter-

middagh ontrent vier uuren: wanneer

de vloet weer lantwaerts keerde, en

quamen des avonts in TeiTel ten anker,

dankende Gode voor behouden reize.

Des volgenden daeghs quamen dé
Heercn bewinthebbera, Silvius , Bek-

kcr en Schagen acn ons boort.

Deze Heercn ftelden orde op de lof.

(ing en 1ad i lig, en ontiloegen het volk

van den eedt > dat met lichters ver-

trok.

Na wy de juwcelen en diamanten

der Maetfchappy hadden overgelc-

vert , vertrok ik met een kaegh , eh

iquam des anderen daeghs t'Enkhui-

èen, en den elfden tot Amfterdam.

ANT-REIZE. '.\

j

Ondertuflchen quam aldaer zijn

I Vorftelijke Genade Gracf Alaunrs
van Nailau, met zijn jjghr,om naZec-

j

Janr, en voorts na Kleeflegaen.

I

,

Hy liet my , hebbende mijne aen-
Ni^uhof

komfte verftaen, by hem ontbieden. kon>t by

mee wien ik een lang gefprek , nopen- ?"**:

de den ftantvan BralilenOoftindicn
hield jCn toonde hem alles, watikdaer
van in fchnften prent ontworpen had.
Voorts begeerde hy , dat ik 's anderen
daeghs by hem ten eeten,ten huize van
den Heer Dokter Willem Pifo, zoude
komen , daer verlchcide regeeren-

dc Heeren van Amfterdam , benefl

fens eenige groote Heeren, die hem
vergezel(chapten,cok gcnoodt waren.
Na de maeltijt , alzoo de Graet op
zijn vertrek ftont,nam ik mijn aflcheit

van hem.

Na verloop van eenige dageh ver- v„fchijnc

fcheen ik in de vergadering der Heeren >" de ver-

bcvvmthebbers, om met hen van allc^^^'j^"^

mijne zaken tefprekcn, die my voor wimhcb-

alle trouwe en plichten , aen de Maet- ^"^•

fchappye in Indien bewezen , bedank-
te, en eindelijk my weder met een
koopmans plaetfe bcgiftighden,

Ik ging dah des zelvenjaers weder-
om tzeil met het fchip de Pijl,na Ooli-
Indiën, om mijnen derden tocht aen
te vangeii.

Einde der eerfle en tweede Oofi-lndifche Zee - en Lant-rei^e.

f)Él{DE
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J Ö H A N

van

N l E Ü Ö O F

,

Met het fchip de Pyl, na d'eilanden van

Majottc en de Afrikaenfe kuft van
Mozambique.

Gctrokkc^i uit defjdfi gehouden jour?ï.ie! ^ doordèn /chipper

Reinier Khclz. te ru^h ^ebmght ^ en aen ^zjjnm broeder

Hendrik Nieuhof behandight.

A dan onze kooprtian,Jo-

:han Nieuhof,methet fchip

jdePijl, tzeil wasgegaen,
jquamen zy denachciendeil

van Wintermaent tegen

deFranfïekuft.

Den eerften van Loumaent, des

jners zcftien hondcrt tweeen tzeven-

tigh, waren zy op de hooghtc van ne-

gen en tvvintigh graden, by de Kanari-

fè eilanden, en ontrent drie mylen van
|

het cilant Teneriffo, hebbende tot düs
'

verre drie dooden gehad.
j

Komende aldus uit de barre en kou-

de winter, begonnen zy d'aengename

en warme lucht te gevoelen , en ont-
i

moeten aldaer het jacht, de gcftoorde

Leeuw,dat na Wcft-lndicn zjjne reize
\

gemunt , en tot fchipper Ernft Rang
ophad.
Onder zoo veel volks, als dacr op

was, vond hy zijnen ouden vricnt en

reisgenoot , Matthias Kaquet, die der-

waerts voor vry man ging, en met hem
in Brafil ge weeft was. Zy waren beide

\

zeer verwondert, van elkandcrcn in

zulken ruimen zee t'ontmoeten.

Zy hadden dat etmael eenc ftrcke

van tweeen veertighmylen afgeleidt,

enquamen , zonder voorval van ceni-

ge merkwaerdige zaken , den vierden

van Sprokkelmaenr onder dcliny, en

den zestienden der zei ver maent op
zes en dertigh graden en 36. minuit.

Zuiderbicete: alwacr zyd'eilanden !

vanjoan Kriftiaen d'Akouhn zagen,

Ziende

die fteil en hoogh ^ijn , bytonder het

weftelijkftc; want dat heeft een piek

of top, als die van de Vlaemfche eilaji-

den.enis met wolken bedekt.

Den achtften van Grasmaent waren
zy op de hooghte van drie en dertigh Kaêptarj

graden en dertigh minuiren > en zagen Goeder

de Kaep van Goeder Hoope, daerzy
""''*'

het anker inde Tafel-bay op vijfva-

dem lieten vallen. Zy vonden aldaer

zeventien fchcpen , en twee hoekers:

waer onder dertien Ooftindifche re-

tour-fchepen waren, die na het Vader-
lant zouden gacn,en den vier en twin-

tighften vertrokken.

In het fchip de Pyl was een fcheep-

je of chaloup , genaemt de Booghi
t'Amfterdam by ftukkcn of gcfloopt

gezet, dat aen de Kaep wederom in

malkanderen gevocght en opgezet
wiert ,om aldaer mee de kuft langs So-

fala, Mozambique en de Majorfe ei-

landen des te beter te kunnen acndoen
en onderzoeken.

Na het klaer gemaekt en vcrvaer-

dightwas, gingen zy, den dcrtigh-

ften van Grasmaent , met de PyTen
Boogh,benetrensecn Hoekers Boot,
de Goutvink, dat na het cilant Mau-
ritius zou ovcrftcken , t'zeil ; daer op
Huigens met zijn huisgezin was, die

op Mauritius opperhooft zou zijn.

Dus voorrzeilende , waren zy , den
zeften van Zomermaent , op zes en
dertigh graden en drie mmuitcn, met
een ftij ve koelte , en hadden in dat et-

mael
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macl ecnc ftreke van een en deitigh

mylen afgeleir. Aldaer fcheidc de

Goutvink van den Boogli, en vervor-

derde xijnereize na Mauritius. Des-',

gelijx vervolghdende Pijl en Booghi
hunne rcize : hoewel de Pijl den Boog,

|

om zijne welbezcihheic
, gedadigh

I

mofb inwaghten : naerdien die de\

Pijl niet volgen kon.

Den twintighflen zagen zy het ei-

lant Madagaskar, dat binnen 'slandts

hoogh en berghachtigh is, en waren
ontrent drie mylen buitenden wal;,

zonder gront te kunnen peilen.

Zy zeilden voorbyeen uitftekende

hoek,diezich als een eilant vertoonde.

Aen den wal ziet men klippen , en

wert , een myle buiten den wal , op vijf

en twmtigh vademen gront gepeilt.

Daer by leidt een rif ,dacrhct hert op
brant en de zee , met groote ftorting,

geweldigh opaenracfl:.

Des vooormiddaghs flicrf Johan
Nieuhofsjonge , met name FranS) ge-

boortigh van Ongele , op de kulb van

Koromandel gelegen.

Zy waren op vier entwintigh gra-

den, en moften, uit oorzake de wint

des nachts uit het lant quam, afen acn

den wal houden, en wierpen.dichtaen

den wal , op veertigh vadem grondt

;

macr hadden twee of drie mylen bui-

ten den wal genen gront.

De Boogh z.eildc langs den wal , en

de pijl vooruit.

Den twee en twintighften vonden

zy een klein eilantjc , een halve myle

van de wal , daer de Pijl het anker, op
zeventien vadem, liet vallen.

Zy gingen, alz.oo men na de ice-

wint moft waghten, met de boot uit

viflchen,cn quamcn met twee vaertni-
j

gen, daer eenige zwarten in waren,

wederom van het lant, die wat kokos-
I

noten en water- limoenen mcebragh-

ten.

D'onzenverftondenuir eencn, die

een weinig Engels fprakjdat de Boug,

die voor uit gezeilt was, indebay van

Augufti jn, aen het eilant Madagaskar,

ten anker lagh. DerwaertsdcPijl ook'

natoezeildc,en vond de Boogh in de '

rivicre, voor cencilanrje, ten anker '

leggen.
I

Aen de riviere vertoonen zich twee

witte hoeken.

De ^warten braghten den onzen

N T- R E I Z E. joy

wat kalabaflen , kadjang en boontjes,

en beloofden ook flaven te brengen.

Dies Hugo en Johan Nieuhof desan-
deren daeghs acn landt traden , om
te zien , wat'er te verrichten raochc

zijn : doch vonden weinigh van be-

lang. Voorts braghten de zwarten da-

ghelijx meer fruit.

Den derighften ruilde Nieuhof
twee flaven voor de Kompagn;e, ging
uit viffchen en ving, in de montvan
de riviere veel vifch.

Den tweeden van Hooimacnt zeil-

de de Boogh inde riviere, om te kren-

gen: naerdien hy onder aen de fteven

wat fchadeloüs geworden was. Zy
fpanden netten , om fch ilpadden te

vangen • maer konden gene krijgen.

Des middaghs quam de kapitein

van de zwarten aen boort , en verruil-

den eenige flaven aen d'onzen.

Den 2-cvenden ging Nieuhofecnigfe
mylen om den N oord , om te veroe-

mcn, of'er eenigeflaven te verruilen

of handel te doen was. Desgelijxging
het fchip de Pijl mee tzcil : maer zou-
den, volgens atfprek , in de Majotfe ei-

landen weerby malkandcren komen.
Den veertienden was Nieuhof

met de Boogh , na ontrent zeven-
tigh mylen gezeik te hebben, op
dchooghte van zeftien graden en zes

envijftigh minuiten, en zagen Zuid-
waerts het vaft lant van Mozambique,
hadden drie mylen van de wal , op
hondert vadem

, grondt , en bleek
en wit water met een rif, daer het ge-

weldigh op brande. Het lant vertoon-

de zich vry hoogh.

Des anderen daeghs hadden zy het

eilant Trimi Aris anderhalve myle
van hen , en noch op hondert vadem
genen gront.

Den achtienden waren zy op zef-

tien graden vijftien minuiten , en za-

gen witenduinigh landt, en quamcn
op den avont tegen ecnnf opachticn
vadem ten anker: hoewel het achter

het fchip wel zeftigh en zevenrigh va-

dem diep was.

Den twintighften voeren zy voor-
byeen grooten inboghr en z.ccrif : daer

het op het drooghfte zes vadems wa-
ters is.

Den twee en twintighften liepen

zy tuftchcn de Zuidelijkfte eilanden

van Mozambique, gcncicmt Stjakob

(iq en
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en St.Joris, en quamendaerop negen

vadem ren anker. Zy vondcii'er een

groot Portugeefch Ichip » achrcr het

fort leggen , daer een Generael op
was, dienaGoa ging, en uit Portu-

gael gekomen was, bcneftens twee of

drie kleindcr fcheepen. Een Portu-

geefch vacndrigh van het fchip voor-

noemt quam aen boort) en zeide, be-

lafttezijii, den onzen te zeggen, dat

zy zouden laten volgen, wat d'onzen

begeerden.

De Pijl quam ook by den Boogh
ten anker. Verfcheide Portugefe vaer-

tuigen quamen om goet te kopen.

Ook quam'er een Portugeefch fchip

vanSofaU met flaven: en het Portu-

gees oppcrhooft van Mozambique
met twee fchcepjes van Sofala , na een

uitreizevan achtmaenden.

Men had dien dagh geweldigen

donder en blixcm , die daer te mets
fchnkkelijk ontftaen.

Den eerden van Oogh ftmaen t ver-

trokken de Pijl en Boogh , na zy van

water voorzien waren, en zetten den

koers Ooft waerts na het eiiant Mada-
gaskar en Mafyeleyn , om flaven en

ververfchingte bekomen , en zagen

den tienden hetlantvan Madagaskar,
|

op vijftien graden en drie en vijftigh
i

minuiten , en quamen op tien vadem,

:

een halve myle buiten den wal, diej

zich als een ronde bcrgh vertoont, ten

anker.
|

De Boogh ging met de floep de ri-
]

viere dieper in , zagen twee fcheepjes

met maften, en verfcheide kanoos:

doch die wilden niet aen boort komen,

'

alzoo zy malkanderen niet verfton-

den.

De windt loopt'er alle vier en twin-
1

tigh uuren het kompas ront : dies men
daer langs de wal na believen 2.cilen

kan.
j

Den twalefden ging Nicuhofna het

eiiant Mokandari en Magelagity tzeil,

om te vernemen of 'er ook een ige han-

del viel , en nam eenen Zwart mee, die

de Madagaskarfe tale fpreken kon,

en zeide , dai'er flaven, koeien, fcha-

pen en ander goet te krijgen was.

Den vijftienden quamen de Boogh i

en Pjjl weer by malkanderen, hadden
wcinigh opgedacn. Negen vaertui-

1

gen, met vierkante z.eilen , voeren hen
_

vooiby.

E E R D I G È
Wanneer 2.y dan aldaer niet meer

wiften uit te rechten , gingen zy weer
t'zeil , en vonden noch in een klein ri-

viertje eenvaertuigh,dathen verver-

(chmg beloofde : maer zy bequamen
niet als acht hoenders : doch kregen
daer van bericht, datom de Noord gc-

nocgh te krijgen was.

Na vijf dagen , zcilens quamen zy
in een groote bay , op rcs en zeven va-

dem ten anker. Aldaer verftontmen,
dat aen d'overkuft gcnoegh te krijgen

was, en kregen bericht, dat Magfdagit
end'eilanden Makandart noch verder

om d'Ooft lagen.

Den twee en twintighften hadden
zy een eiiant, ruim een mijle, van hen,

en zetten het op elfvadem. Het water

viel'er met een fpring twalefen dertien

voeten laegh.

Den vier en twintighften ging

Nieuhof met den boot tzeil naderi-

viere MagfelagieyCn zeilde den boght,

inde nvicrc,op,omdacr na te verne-

men.
Hy quam den zes en twintighften

wederom , met verhael dat het de ri-

viere was, daer UHagfelagie op lagh,

dat een volkrijke plactfc was,daer ver-

verfching en flaven gcnoegh te beko-
men waren : dat'er een Engelfch fchip

met flaven lagh, om na de Barbados te

varen : beneffiins eenige Moorfche
fchepen en groote vaertuigcn, om
met flaven te handelen. Waer over

Hugo en Nieuhof derwaerts voeren,

en quamen den dertighften weder-
om.

Ontrent twee mijlen landewaerts in

hecftmen een hoogen rugh lants : en

op het eilandt ftaet een hooge boom.
Den een en dertighften voer Nicu-

hof met een deel koopmanfchappen
acnlant, na den koning. Doch kon
niet handelen : alzoo d'inwoonders

te weinigh voor de koopnianfchaf)pen

geven , en voor ieder flacf zeftien rea-

len hebben wilden : dat Hugo te veel

docht.

Dentweeden van Herfftmaent voer

Nieuhofmet Hugo weder aen landt,

meteenige nagelen en fpcceryen ,om
voor het laeft te zien, of hy zoude kun-

nen handelen: dewijl de koning voor

de nagelen geit geboden had: en Nieu-

hof de flaven tegen twalefrealen ieder

flacf zou tiennemcn : maer hy quam
d<s



ZEE- en L A N T- R E I Z Ë. 30;
des avondts met Hugo weder aen men waren. Hierop ging Nieuhof,
boorc: want de koning noch inwoon- benefFensdenftierman en eenigen van
derswilden nset handelen, en heten het volk, met de boot, hooger op, mee
daer en boven de putten, died'onzen nemende eenenviflcher, om hen den
om vcrfch water te fchcppen

, gegra- weghtc wijzen,

ven h.jdden,tüevverpen. Dies men wel 1
Hy ging den eerften van Wijn-

zagh, datdaer niet meer te doen viel: macntmctden Boogh tzcil. DePijl
gelijk ook de meefte Madagaskars bleefin de bocht leggen viflchen , en
quaetaerdige luiden waren.

Den zevenden overleed de huis-

vrouw-van Hugo.
Zy vervolghden aldus hunnen

koers, en quamen den negenden in

den bocht van de riviere Martgando

aldaer tot den zeilen der zelffler

maent zukkeicn.

Den zevenden.op vrydagh des mor-
gens vroegh, zagen die van de Pijl é^n
Boogh uit de boght komen. Hydede
twee fchcuten na malkanderen , dat

daerzy des volgenden daeghs meteen een quaec teken en van groote ongele-
voorvloetjbeoofte dehoek, op acht gentheit was, en liet ook de (jouw
vadem xtx\ anker liepen : en zoch- '

waeicn. Waer op de fchuit van de
ten'erverfchwaterjdaczyopde Well- P'jl derwaerts voer, die kortdaerna
hoek van de bay bequamen. met defchipper van de Boogh wedcr-

Nieuhof had een:ge zwarten van lomquam, en aen Hugo en voorde-
Mafiliagiogefprok^njdie hem zeiden, ren 1'cheepsraet vcrhaelde , hoe de
dathunkon ng,opredelijkecofiditien, koopman Juhan Nieuhof, beneffens

merhem wilde handelen: waerop hy
]

den ftuurman eneenige andere maets,
en Hugo beflooten derwaerts tza- } nietde 1'chuitvanden Boogh aen lanC

men hiet den Pijl te gaen : gelijk zy gevaren was, te weten , in den boghc
ook aldaer vericheide dingen verban- van Antsgoa of anders Ant OfySam'
delden,en braghtentwee en twintigh ^0, en by zommige van d'onzen de
flaven, drie koebeeften, bokken en an

dere ververfchmg mee , dewelke hen

voor dien tijt zeer wel quam.
Den twee entwintighften bcfloten

zy zes en dertigh of veertigh mylen
om den Noort te zeilcn,daer, volgens

bericht van hen, meer andere flaven en

vcrverfching gcnoegh te bekomen
was.

Nieuhof ging 'met den boot voor

uit, om al len gevacr , zoo van klippen

als anderfins, t'onderzoeken,en quam
in de bay van Jongman , daer hettien,

twalef en vijftien vadem diep was.

Dus voor^ zeilende, quimenzy den

zeven en twinrighllen , ontrent den

middagh , aen Pnnto ofhoek T^armi-

r^jby een van de Vijfhiland'"n,op der

tien graden en dertien minuiten, ten

anker.

Den negen en twintighften waren

zy op de hoek van Konquifo , daer zy

eenige vaertuigea vonden te viflTchen.

HetmidJeHleeiUndc heeft een onge-

mecneen zeerhoogc fteile klip: dies

daer niet op te komen is : en men kan

dezelve zeer verre uit de zee zien.

De viflchers wezen den onzen, dat

hooger op de koning woonde , en

aldaer (laven en ver verlching te beko-

Moordenacrs bay genoemt, om den
koning te fpreken, en te zien wat han-
deling voor de Maetfchappy daer val-

len moghte.

Na de Boogh twee of drie dagen
daergewaght had , quam her fchuitje

met Nieuhof en zijnvolk niet weder-
om , zonder men wifl , hoe het met het
zelve afgeloopen was : dies de Boogh
zijn anker liclite ent zeil ging,en quam
weer by de Pijl.

tn alhoewel in den fchecpsraet be-

flotenwierdt, dat de Boogh methec
bootje weer derwaerts zou gaen, om
na den koopman Nieuhofen d'andcrc
te vernemen : zoo heeft Hugo , tegen

het genomen befluit, uit quaetaerdig-

heic belaft , weerom tzeil na het eilanc

Mauritius te gaen: zeggende,om hec

werk een fchijn te geven, dat hy flechs

voor zes maendcn van eetwaren voor-

zien was:daer zy alreeds zoolang had-

den leggen zukkelen: (hoewel hydc
oorzake daer van was.3 Dies hy voor-

wende, Mauritius miffehien niet zou
kunnen krijgen , en derhalven alle van

honger ver gaen moeten.

Wel was dit waer: maermen had

evenwel, met verlies van weinigh tijts,

na Nieuhof en zijn volk kunnen ver-

Q^q 2 nemen»



5c8 C, E D
netnen. Derhalve benootHugo weer

na de Kaep tegaen , en zich daer ecrfl:

van levens- middelen te voorzien.

Waei-opdePijl en Booghdesnamid-

dnghs het anker lichten en tzcil gin-

gen. Zy hadden in het uitzcilen twin-

tigh, vijfcntwintigh en dertigh, en

dan weer twintigh en viif en tvvinngh

vadem wateis, en voeren tegen den

avont voorby cene zantplact, Ziüde

ten Welle en Noordc ten C)oftc van

hetgrootlkeilant van de drie, op de

hoek van /v (?w^H//ö,ontrenrdrie mylcn

van heteilant , en van het Noordelijk-

fteianten het groot eilanr Nonljy.

Aldus is aldacr onze fchnjver, Jo-

han Nieuhof, gebleven , die zoo vele

jaren te water en te lande , op zoo vele

vreemde kaften van Wcft - en Ooft-

Indien gezworven had , zonder men

tot noch toe iet zekers van hem verno-

men heeft.

De Pijl en Boogh vcrvolghden hun-

ne rcize, en waren den achrften op

twalef graden en vecrtigh minuircn,

en hadden des avond:sdc wcft- hoek

van St.Sebaftiaen Noord-ooft vi)fof

zes myien van hen,düch konden gene

gront peilen.

Des volgenden dneghs voeren zy

voorby een klein cilani je, dat vol hoo-

rnen ftont, gelegen drie mylen van de

Kaep S. Sebaftiaen. tn nacrdicn zy

doortegenwintcnftroom lang zwor

ven , zoo vervielen 2-y in groote onge-

makken, totCf.nrechtvacrdige ftrafFe

voor Hugo ; want zy met een lepel

rijs cenecmael zich moften behelpen:

vvaer door niet weinigh volk krank

wiert en fterf.

Eindelijk, na langzukkelenenuif-

ftaen van vele armoede, hongeren

kommer, quamen de Pijl en Boogh,

den zeventienden van Wintermacnt,

aen de Kaep van Goeder Hoope:daer

Hugo niet al te wcllekom was : ook

wiert de fchipper van den Boogh af-

gezet, uit oorzake hy zoo haeft was

weggevaren.

ENKWAERDIGE
De Pijl en Boogh lagen aldaerniec

meer als tien oftwjiefdagen, en gin-

gen , na zy van lijftoght voorzien wa-

ren, deneerften van Loumacnt, des

jaers zeftien hondert drie en zeventig,

weer tzeil : te weten ,de Pij! , om Hu-
go na het eilandc Mauritius over te

brengen, en dan met een lading van eb-

benhouc na Batavii te gaen : en de

Boogh wederom na de plaetfe,daer hy
Nieuhof en het ander volk gelaten

had,om hen,indien zy noch in 'c leven

waren, van daer te halen.

N a de Pij 1 en Boogh van malkande-

ren gefcheiden warcn,hecfcmcnin lan*»

^en t.jt van den Boogh niet vernomen:

liics men meende,dathy gebleven was.

D^^ eindelijk heeft men zekerhcit

bekomen, hoede maetshetfchip, uit

oorzake het gefn hooft had , afgeloo-

pen,enaenMofanibiqucacnde Fran-

fen verkocht hadden. Dies men niet

weet, ofeenigh volk van de Boogh ter

gemelder plaetfe aen lant ge weeft zy,

of iet van Nieuhof vernomen hehbe.

De Bewinthcbbers ter kamer van
Amderdamhebbcneindelijk, op ver-

zoek van zijnen broeder, Hendrik
Nieuhof, des jaers zeftien hondert zes

en zeven tigh,bcfloten, een jaghtvan
de Kaep derwaerts re zenden , om re

vernemen , ofook iemant noch mocht
in 't leven zijn , om die dan van daer te

ha!en.

Hier op vertrok des jaers zeftien

hondert zes en zeventigh , den twee
entwintighften van Bloeimaent, het
jaght Voorhout van de Kaep der-
waerts, en quam den twintighften van
Herfftmaent wederom aen de Kaep

,

met twee hondert en vijftigh flaven:

met beright , hoe die van het jaght

den Koning gefproken hadden , maer
hadhy den vemfert gefpeeltjen ner-
gens van willen weten. Men heeft fe-

dcrt, voor en na, verfcheidc, doch on-
zekere rijdingen van ^''ieiihof en zijn

volk gehad ; maer het isongetwijftelt,

dat zy alle, in d'eerfte woede , door de
inwoonders dootgeflagen zijn.

EINDE.
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