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Derbattende veel voorname boorballen en ongemeene
vreemde Gefchiedeniffen/ blaedige Zee- en Landt-gevechten
tegen De Portugeefen en Makaflaren; Belegering/
Beſtorming /en Perovering ban beel Looze
name Steden en Kaſteelen.
MiITSGADERS

Een curieufe Befchrijving der voornaemfte Landen, Eylanden, Koninckrijcken en Steden in Ooft-Indien; haer Wetten,
Zeden, Godrsdienften, Coftuymen, Drachten, Dieren,
Vruchten en Planten:
Als oock,

Sijn (eer gevaerlijcke

5

Wederom Kenſe naer 't Baderlande /

daer in een bpfandere harde ontmaetinge met d' Engelfche

Ooꝛloghs Vloot/ foo in Bergen Noorwegen /
als inde

Noorꝛd Zee.

Vergiert met feer konftige Koopere Platen, foo van de voornaemfte
Steden, als andere aenmerckelijcke faken; door den

Schrijver in Indien felf getceckent.

ACM

SCE ERD
AM,

Wp Jacos Meurs, op de Keyfers-Graft;
SOMEREN,

inde Kalverftraet, 1676.

en Joannes
Adet Privilegie,

van

—

Dé Staten van Hollandt en Wefl-Vrieflandt ,
Oen te weten, Alfoo onsvertoont is by Jacob van Memvs, en Johannes van Someren, in Comp. beyde

Boeckverkoopers en Bûrgers tot Amſterdatũ, hoe dat fy Suppl. onder handen hadden, en voornemens
waren tedoen Drucken , defe volgende Voyagien , te weren: Drie Voyagien na Ooft-Indiën, en andere

7

Gedeelten des Werelts : foo Moftevien, Tartarijun, Perften , gedaen door Mr, Wouter Schouten van Haer-

dem. Detweede dor Fan Fanfz. Struys ; En de derde door Frans

Janfx. vander Heyden: waer in verhaelt wor-

den veele aenmerckelijcke en (eltfame voorvallen , grouwelijcke Zee-ftormen en Schipbreucke, ongemeene uyrge-

ftane prijckelen en hongers-nooden , Zee- en Landt-gevechten , beftormen en veroveren van Steden , harde flayernije „ en wonderlijcke verloffinge uyt defelve; mitsgaders een kort verhael van de wetten en zeden van yder-der
felve Natie. Enalfoo fy Suppl. tot alle defe wercken feer (ware koften hadden gedaen, en noch gereet ftonden

_ tedoen, fooin’t Drucken als teeckenen van feer veel uytſtekende Kontft-platen ,als anders; foo waren fySuppl.
beducht,dat eenige andere Boeckverkoopers of Druckers,haer defelvige Boecken foude mogen nadrukken,’t welcke
foude ſtrecken tot de Suppl. (eer groote (chaden en ruïne, het welcke alles foude konnen geremediecert , en voorgekomen werden , indien fy Suppl. mochten erlangen en bekomen voor haer en hare reſpective Eefgenamen , ofte
aêtie van haer , ofte hem verkrijgende , Oâtroy ofPrivilegie voor den tijdt van zo. of langer jaren, na’tonfegoeden geliefte zijn mochte; ten eynde niemant defelve Boecken gedurendeden voorfz tijdt, foude mogen nadrucken, int geheel ofte ten deelen,in ’ groot oftekleyn, nochte ingeenderley Talen ofte Spraken , ofteelders buyten

nagedruckt zijnde, alhier binnen onfe Provintie te verkoopen , vermangelen , ofte op eenigeandere wijfe te benificeeren, dire noch indire&t, opfekere vroote boete, en verbeurte der ingebrachte ofte verkochte Exernplaren. …
SOO IS'T, datwy’rverfoeck en de (aken voorfz. overgemetckt hebbende, en genegen wefende ter bede van et.
de Suppl. uyt onfe rechte wetenfchap, Souveraine macht en authoriteyt; defelve Suppl, geconfenteert en ge=
oâroyeert hebben, confenteeren en oâroyeeren haer mitfdefen, omme de voorfz. Boeclten en Voyagien,beftaende

indrie Deelen, gedurendeden tijdt wan vijftien naeftkomende jaren, binnen den voorfz. onfe Landevan Hollandt
en weft Vrieflant, alleene ofte te famen te mogen Drucken, uyrgeven en verkoopen ; verbiedende daerom allen en
een iegelijcken, defelve Boecken in ’tgebeel ofte Deelen, in ’t groor ofte kleyn , of elders nagedruckt , binnen den
felven onfen Landen te brengen, of uyt te geven; op verbeurte van alle de nagedruckte, ingebrachte, of verkochte
Exemplaren , en een boete van drie hondert guldens daer en boven te verbeuren : te appliceeren een derdepart

voor den Officier , die de calange doen fal : een ——— voor den Armen der plaets daer ’t caſus voorvallen fal ,

en ’srefteerende derdepart voorde Suppl. Alles in dien verftande ‚ dat wy den Supplemet defen onfen Oâroy
willende gratificeeren tor verhoedinge van hare fchade, door/t nadrucken van de voor{z, Boecken , daer door in

eenigen verftaen , den inhoude van dien,teauthorifeeren ofte te avoueren ,en veel min het (elve onder onfegro-

teâtie en befëherminge eenigh meerder credijt’ acnfien, ofte refpectie te peven ; nemaer de Suppl. it cas darin
iets onbehoorlijcks (oude mogen influëren , alle het felve tot haren lafte fullen gehouden wefen te verantwoorden;

tot dien eynde wel expre{feliick begeerende, dat by aldien ſy defen onfen O@roye voor ’t felve Boeck Cullen willen

ſtellen, daer van gene geabbrevieerde ofte gecontraheerde mentie ſollen mogen maken ; nemmaer gehouden fullen
wefen het felve Octroy in? geheel en fonder eenige omiffie daer voor te drucken ofte doen drucken , op poene van
effet van dien te verliefen ; ende teneyndede Supol, defen onfen confente en Oâtroye mogen genieten als na
behooren; laften wy allen en een iege!ijcken dien ’t aengaen mach , dat fy de Suppl. vanden inhouden van delen
doen laten; en gedoogen ruftelijck.; vredelijck , en volkomelijck genieten en gebruy —5* ceſſeerende alle belet en
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ter contrarie, Gedaen in den Hage onder onſen grooten Zegele hier aen dodn

hangen den 23 Septem-

1675.

Ter Ordonnantie vande Staten

AB! WASsSENAER)

1675HeErBeERT van BEAuMON T, 1675.

Mt

WOUTER

SCHOUTEN

Dres Schouten dre de gloed van fuijderfon en

kreeft

Heeft op het hooft gevoelt, die nimmer heeft gebeeft
Gp kommerlyke tocht in derch, of bofch, of baren

Geen

eernaem

B

Han

kan Jan deugt, noch dienffen evenaren

De print toont maer defohetz van SCHOUTEN, niet fin dader:
Die hem wil nader fien, door lefe defe bladen.
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Edele Groot-Achtbare Heeren, —
De

HEEREN

Dr. WILLEM van TEFFELEN,
Dr. MAHU re FEBURE,
JACOB STEYN,
JOHANBARTHOLOMEEUSZ,
VEER,

Regeerende Burgermeefteren der Stadt Haerlem.

MYNE HEEREN,

1

UD

E Opperfle Wijsheye , hebbende door (ijn on-

2

beerijpelijcke kracht en almachtigheyt Ze-

JB mel en Aerde uyt niet gefchapen , onder#2 houd alles noch tot op defen huydigen dagh,

EE: foo gantfch vaderl
„heerli
jck,k enwonderijc
baer , dat felfs de Heydenen (daer op het ooge flaende))
met een ootmoedige verwondering hebben uytgeboefemt
en beleden , dater een Opperfle Godrheye was, welckers

heylige en aenbiddelijcke Azagefleyr ,‚niet alleen in fijn
groote en menighvaldige [Wondervverchen ; maer oock,

ja felfs tot in de alderminfte Schepfeljens konde werden
gefien en aengemerckt.
En wie fal hem dan onder de Ohriffenen (die Gadt niet
alleen uyt de wercken der nature, maer oock door fijne byfondere genaden uyt fijn holigh Woorde geleert zijn, en
neen 2
bchoo=
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behooren te kennen) niet meteen heylige en gant{ch OriLelijche ootmoedigheyt komen te verwonderen, over de
groote, menighvuldige „en onuyt{prekelijcke IVondervvercken Godts, dien hy door ‘t werck der (cheppingen , en door
d'onderhoudinge van dit Wonderal , ons dagclijcks toont,
en die {oo baerblijckelijck alom heen worden befpeurt, dat
een Ohriften Ziele (ich moet ontfetten in *t hooren ; dat

oock , ja felfs in defe Landen (daer het fuyvere Licht van
Godes heyligh Voort, foo heerlijck, klaer,en helder ſchijnt)
noch Seelen gevonden worden.

Aen den Hemel fien wy dat fchoone Firmament , of
heerlijck Oefpanfel, het welcke rondtom-heen foo vermakclijck , als een Gordijne , de groote JWerelshloot om-

vangt, vergiert door die overfchoone Lichten , de Sonne,
de Maen, en Sterren, die door hun voortreffelijck maecktel,
als oock door foo veel wonderbare krachten en werckin-

gen ‚den Menſch genoeghfaem toonen, dar daer heenen de
beylige 7roon, vol Majefteyt en Heerlijckheyt ,des Alder-

hoozhften is; in de Lucht fien en befpeuren wy foo veele
krachten inde wolcken, en het omdrijvent {werck , dat die
door hunne werckingen , in tijden van Blixem, Donder,

water-optreckende Hoofen , harde Winden, en {ware Tem-

peeften , alles wat op den Aerdrbodem adem en weelen
heeft, ja felfs dickmaels de Fondamenten van dien grooten
WWereltkloot doen tzidderen en beven.

Op dit machtigh Zondr fien wy niet min de onbegrijpelijcke WWondervvercken Godts ‚ hangende defe geweldige
Maſſa, beftaende in Landt en Zee, door hun gewicht op
‘+ Centrum, of het Middelpunt des [Werelts, en alom, —*
als
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als in de lucht, ja nergens valt ; rondtom heen word: teger:woordigh in onfe eeuwe dees machtige Ronte befeylt, blijvende overal het Oyefpanfel onsevenna, en alom vallende

fware ftoffen, om hoogh geworpen, wederom na beneden.
Defe groote ronde IVerelthlot, foo vol van des Heeren
Wondervvercken, toont ons te Lande, hooge Bergen welckers opperkruynen ver door de Wolcken tot in den Memel
fchijnen te fteygeren ; als oock brandende Zrpaes , en

gloeijende Solpherfpiefen , ondoorgrondelijcke Wilderniffen,wonderlijcke Boflchagien, fandige Oorden, dorre Woefijne, vruchtbare Landen, wijt-uytftreckende Valcktens,

groote Rivieren , en menighvuldige foete Waterftroomen.
De Landrfchappen geven een dienftigh Gras, gezegende
Kruyden, voedende Granen, verquickende Vruchten, welruyckende Bloemen, en alderhande wonderbare Planten,

en Planten vol wonderen.

De Bergen leveren rijcke Schat-

ten uyt; onderaerdfche Mynen, en foo veelderhande ſoorten van „Mineralen , de Boſſchen en Beemden ‚ cen onuytfpreeckelijck getal van alderhande Dieren en Ondieren.
'rGevogelre is de lucht, de lViſch het water, en den Menſch
‘taerdrijck tebeurt gevallen, daer hy als een Zeer over alles
van Godt Almachrieh geftele; doch federt gevallen , dan
echterinfijn Nakomelingen dervoegen vermenighvuldight
is, dat dierondtommedit machtigh Rond? tot fulck een ontelbare menighte van machtige Koninckrijcken en Worflendommen zijn uytgebreyt.

Den grooten Oceaen toont oock alom aen den Menſeh de
groote wijsheyt, kracht,
en almachtigheyt Godts:want daer
heen vermerckt den nauwkeurigen „Zeeman een grondeloos
diep,

OPL

DRALEN

HT

diep, en diepte vol verfchrickelijckheden en wonderen,
foo veel duyfent mijlen groot;daer in niet alleen geweldige
Heyrlegers van alderhande groote en kleyne Viffchen:maer
oeck {oo veele werfchrichelijche Zee-Monfters worden ge-

fien , door ftorm ontftelt;foo fteygeren fijne geweldige
Waterbaren vervaerlijck hoogh, die fomwijl oock in een
kleyn oogenblick tijdts, de grootfte Schepen opflocken en

t Volck vernielen , ja overftroomende „in hun yfielijck worden, gantfche Landiſchappen, Steden, en menighte Mechen,
en Dorpen: toonende dus de vreeffelijcke machtdesAlderhooghſten; {wiygende niettemin vaerdigh op Godrs bevel „om
dan wederom den Menſch te dienen , met een ordentelijck
ebben en vloeien, dervoegen in fijne geftelde palen blijvende,
dat oock, onder den genadigen zegen des Alderhooghſien, felfs
de feer lage Landrfchappen, Zeekuffen enz, langs den „Aertbodem,
vry veyligh konnen werden bevolekt ; dragende dit wanc-

kelbaer Element dan oock Schepen en Vaertuygh foo vreedfaem op fijnen rugge , dat (elfs den Zeeman in vermakelijckheyt en vreughden fijne bepeckte Ciel, en drijvende Vafliebeyt bewoont.
Defe machtige ronte van de groote WWerelskloot wort ordinaerin vier voorname Deelen, als in Europa ,Afia , Africa,
en „America verdeelt: de drie eerfte zijn aen malkanderen
alseenecenigh Zylande valt, ent vierde-vande andere afgefondert, wort als op fijn felfs, en rondrom heen van den graoten Oceaen befpoelt ; Voorts worden op’s grondeloos Vack, der
groote Wateren , nict alleen in het Zwyden en Noorden oock
wafle Landen , maer felfs een ontelbare menighte groote en

kleyne Eylanden alom heen gevonden en befeylt.

se

Alfa,

On DRAG
ie tf
Afia nlet alleen het rijck{te en machtighfte, maer oock
met eenen wel het voornaemfte Deel des Werelts , wegens
fijne voortreffelijckheyt, worde tegenwoordigh door onfe
Nederlanders, infonderheyt na de kant van Oofl-/ndsen veel
befocht ; daer heenen dan oock mijne genegentheden in

mijne jonckheyt ftreckende, heb ick onder den genedigen

zeven des Alderhooghſten oock derwaerts heen een Zeyfe van

feven jaren en fèsmaenden gedaen, en daer in nict alleen ons
avontuurlijch vvedervaren, maer oock met een de voornaemffe
felofaemheden, van Landen en Valcken, Dieren en Planten, enz.

aengeteeckent, dewijl het my docht, die aller opmercking

waerdigh waren.
„Ed. Heeren , dat ick dan, benevens een
Het voornaemfte
danchbaer gemoedt, Kunflleering, en goede gefontheyt, uyt de
rwerre Landen heb t'huys gebracht , is defe geheuchenis

mijner Oof-Indifche Reys geweeft, dus kortelijck na de wacrheyt, met een eenvoudige Srijl befchreven, en noch eyndelijck, tegens mijne verwachting, onder de Pars geraeckt;
dien ick dan tegenwoordigh aen U Ed. „Achtbaerheden (want
die als onfe Burgervaders my de nacfte zijn) met alle reſpect,
en eerbiedigheyt, kome op tedragen ; foeckende dit mijn
jong gebooren Papiere Kindt (het welck uyt pure beſchroomtheyt nu eerft de Werelt befchouwt) als onder de vleugelen

van U Ed, Naem , befcheydentheyt, en goetgunſtige protectie te

fchuylen ; vertrouwende, (oo wanneer U Ed, Achrbaerheden,

by gelegentheyt, een kleyn uurtje van ledigheyt mochte
komenaente treffen, en dit ons Papiere Wicht fult verwaerdigen, met een ooge van gunft t'aenfchouwen , dat oock

noch daer in al eenigh vermaeck ſult vinden , voornamenthl
lijck

OP

DS

ROAS

Ot

Eilt

lick in de opmerckinge der groote Wonderen Godts ‚ en cenige
der woornaemfle Selfaemheden van foodanige vergelegene
Landen en Wolchen , dien het aen © Ed. Achtbaerheden, na
kranck vermogen, fal weten te verhalen ; biddende vorder
U Ed. Achtbaerheden, dat toch het ſelve om fijn geringheye
niet vander handt gelieve te wijlen, maer goetgunftelijck
wilt aenvaerden, van den genen, die met here en zeel, foo
lang hy leeft, bidden en wenfchen (al, dat den, Amogende
D Ed. Achtbaerheden ‚mitsgaders de vordere Hoog hwvijfe Regeeringe van dele beroemde Stade „noch menighte jaren wil zege
nen en behoeden, tot prijs en eere van Godes heyligen Naem,
tot fleun des Vaderlandts, hanthaving aller gerechtigheyt, en

yders heyl: verhoopende (even gelijck alsick altijdes hebbe
getracht) oock fteedts te blijven
wWEd, Achtbaerheden
Seer onderdanigen en dienftwilligen
Dienaer
WOUTER

SCHOUTEN.

voor.
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ORREDEN
Tot den
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he MR Oe

Goetgunflige Lefer,
Ier toon ick aen UE. befcheydentheyt,deBefchrijvinge van
A) mijn Ooft-Indifche Reys, waerin veel aenmerckens-waerdige
IJS voorvallen, en vreemde avonturen ons bejegent zijn.
3 _ De menighvuldige wonderen ‚en gedenckwaerdige feldtSefaemheden , die de groote Godt ons in defelve foo gantſch

eP Vaderlijck heeft getoont; als oock de veelvoudige verloffingen uyt de fwaerfte nooden en prijckelen, drongen my
krachtigh aen „om defe mijn Reyfen , al fchoon die hedensdaeghs vry gemeen
zijn, dus.nade waerheyt te befchrijven : niet om die naderhandt door den Druck
gemeen te maccken; maer om door fulcks nooyt te vergeten de onuytfpreke-

lijcke gunften en weldaden van Godt Almachtigh,
uyt louter genaden, my foo
gantſch Vaderlijck , oogenfchijnelijck ,en wonderbaer bewefen.

Enfeker, nooyt en kan ick mijn Heer en mijn Godt op ’t duyfenfte deel genoegfaem roemen, loven en dancken, dat by my na de volle wenfch mijner genegentheden op mijne foo krachtigh aendringende Reysluff de ver-gelegene
Landen en. Koninchrijcken des \Werelts heeft laten befien , en my in alle mijn
Reyfen uyt foo veele nooden, gevaren, en ſware verlegentheden foo goeder=

tierentlijck heeft geredr, en ftacgh aen, foo-wonderlijck verloft; ja die my dervoegen heeft bygeftaen; dat in al het uytlandigh zijn, niet tegenftaende, foo
veele geledene prijckelen, ongemacken, en fwarigheden, nochtans de minfte
lantkoortfen, kranckheden , zeefieckten , noch andere qualen my nooyt ter
neder geflagen hebben.

Dus heb ick dan maer alleen tot ververfing van de memorie de geheugenis
van.’ gepafleerde, omtrent ons, doorde Penne gefocht te behouden, niet

trachtende defe onfe geringe en eenvoudige Reys-Befthrijving de Werelt ooyt
gemeen te maecken, om. dat in onfe bedurven eeuwe de nijdigheyt en fpits-

vinnigheyt alles foo vinnighbefchrolt en over den heeckel haelt: nochtans door
veel Liefhebbers der Seldfaemheden nu en dan krachtigh aengefocht, en daer

door dan oock al eeniger-maten aengemoedight zijnde „heb ick eyndelijck defe
mijn Reys-Befchrijving eens doorgeften „en, daer het diende, oock eenighfints

verbetert en uytgebreyt, voornamentlijck in de befchrijvinge der voornaemfte
ES
hike
Landen

VOORREDEN
totden LESER.
Landen en Koninckrijcken van India, en oock noch daer by d’ Afteecheningen
en Schetfen der Plaerfen in Indien , by my geteeckent , gevoeght, om oock
door fulcks den gunſtigen Lefer, foo veel het ons doenelijck was, een goet vergenoegen aen te brengen ; hebbende voorts in alles de kortheyt bevlijvighe,
alfoo mijn beroep, het welck isden Elendigen by te ftaen , my dagelijcks tot
noodiger befigheden vordert, en oock ons daer in gantích overvloedighlijck
andere foffe verfchaft; dies heb ick flechts in de weynige ledige uuren dit Werck,
dus voort op voeten geftelt, ende getracht dat defe mijn Reys-Befchrijving, tot
prijs en eere des Alderhooghſten, tot roem der Ed. Maerfchappy, en tot een
ftichtelijck vermaeck van onfe nieuwsgierige Lantsgenooten, mocht komen uyt
te vallen hebbende in mijn fchrijven (na kranck vermogen) alfints daer heenen de koers gewent, en gene pronckwoorden gefocht ; maer alles met een

eenvoudige ftijl verhandelt, om des te minder d’afgunftigheyt van den Afgunfigen ſubject te zijn.
Ontfangt dan, waerde Landtgenooten ,defe mijn Reys-Befchrijving, met foodanigh een herte van toegenegentheyt,alshet van my aen UE. befcheydentheyt

wordt medegedeelt. Den goetgunffigen Lefer vriendelijck biddende, dat toch
in’ lefen de kleyne Byen,
die felfs uyt bittere dingen, dien foeten Honigh fuygen; maer niet de Spin, die” vuyle fenijn oock uyt fchoone bloempjens treckt,
gelieve gelijck te zijn; en dat oock de Druck-fouten, dewelcke daer in geraeckt
zijn, befcheydentlijck
„en ten beſten gelieve te duyden „en te verbeteren: verhopende dat oock in dit ons Werck, foo niet het geheel, ten minften eenige
deelen van dien, hem {ullen eenigh welbehagen aenbrengen, en fulcks be-

ſpeurende, ſal ick my daer in konnen verheugen , van dat mijn ledige uuren hier
aen befteedt, niet t'eenemael vruchteloos doorgebracht zijn ; en voorts het
geluck betrachten van fteedts, (oo lang als my Godt den Heer hier op aerdon
leven en bequaemheyt geeft , te mogen zijn, en blijven,

Soetgunftige Lefer
VE,

feer toegenegene Vrienten Dienaer ,

WOUTER

SCHOUTEN.
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WOUTER

SCHOUTENS

Ooft-Indifche ,

A

een
EERS

TE

ne

BOECK

Eerfle Hooft-fluck.
Des Schrijvers Reys-luft, Verhuuring, Vertrek naer Ooft-In-

diën. Vreemde voorvallen. Paffeeren de Hoofden en Engelands-endt. Ontmoeten cen Scheepjen. Paffeeren d'Eylanders
van Canaries, Pieck van Canarien,'t hoogste Gebergte des Werelts.
Pafteeren de Soute Eylauden, de Soi „en Linie Equinolttael.

Refcontreren een Portugees Schip; maken haer flaghvaerdigh. De Portugeefen nemen de wijck. Hevige Storm. Aenkomtft aen de Cacp de Bon Efparance, —
Eer klaer en heerljck han den Meriſch de graote manderBNN

wercken Gade ſien Wanneer Ga Gem £Zeemaert begeeft:
SN p gelijch den Heyligen Pfalmilt David „ in fijn handerten ſeven⸗
*

7 den Pſaln
ſeer Wel tat Godes eerven Deerlipchjont heeft wate

Zorg ZeBaefemt, indefe

woorden: Die met Schepen ter Zee afva-

ren ‚ handel doende op groote wateren, die fien de wercken
des Heeren , ende fijn wonder-wercken inde diepten. Alshy fpreeckt, foo
doet hy eenen ftorm-wint opftaen , die bare golven om hooge verheft. Sy

rijfen op na den- Hemel,

fy-dalen weder totin de afgrondt « hare ziele ver⸗

fmelt van angſt. Sy danſſen en waggelen alseen droncken man, ende al hae
re wijsheyt- wort verflonden. Doch-roepende tot den Heere in de benautheyt die fy hadden : foo voerde hyfe uyt hare angtten. Hy doer de ftorm ſtil⸗
le ſtaen, foo dat hare golven (lille fwijgen. Dan zijnfe verblijt, om datfe ge⸗
ſtilt zijn, ende dat hyfe tot de haven harer begeerte geleyt heeft” Laetſe
voor den Heere fijne goedertierenheytdoven,, ende fijne wonder-wercken
voor de kinderen -der menfchen, ende hem verhoogen,
volcks, ende in't gefloelte der Oudften hem roemen.

in de gemeynte des
Dit zu \marelvelt

heevelijche woorden;zen wy Gebben dee ſelfs waerheyt Hickamacla onderbane
Den s gelyck alg dock ſulcks in deſe OoftsIndsfche Reys-befchrijving, ge
faant ſal worden.
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Des fchrij-__
Om twee bp/andere/ dogh overeen Komende aken / begaf ick mp in
Het Keys- mijn jonekheyt / als mijn auderdemt noch maer negentien javen en eenige

*

maenden bereickten / nae't ver-gelegen Ooft-Indien ; wanneer ick hoe
langs hoe meerder van mijne genegentheden overweldigt Lont « nietalleen

Maert16s8
verhu-

ring.

ban een krachtigh dringende reys Juſt; maer aack leerſucht tat ſoodanigen
kunſt; dieng hennis, niet alleen daor een Theoricale wetenschap; maer oock
Daag Get ſoecken Van goede ervarentheyt / kan werden geleert.

De iepsg- cn Leerſucht dus met malkander vereenigt sijnde/ dongen

en drongen dan eerlang mijn gemoet ſoodanigh / dat ick mp / door vrien⸗

den raet geſtyft na Amfterdam begaf ; aldaer ick temet foo veel verrich⸗

te/ dat ickmp/ tat mijn volle Lernoeging / in dienft der Eed. Maetfchappye ſagh aengenomen : daerop ick ſtracks de pzeparatien tat foo lang gee
wensten reps, met fulclien blytſchap guam te vorderen /dat het mp onmaz
gelijch is te beſchrhven; jade vꝛeugde was in mp foo ongemeen groot/ en
get berlangen naer de ber-gelegene Werelt foo krachtigh /dat ick mp / nu
aengenomen fiende/ ſchier de geluckighſte mensch des werelts eftimeerde.
April 16:8 _ Fet een vrolck hert / verliet ick dan mijn waerde Deienden/ Bekenden /

Vertrecke en lieve Daderlant 5 nip begevende ban Haerlem /Amſterdam/ en vorder
Ee Haer- over de Zupder-zee/ naer Teſſels diepte / daer ick met mijne goederenin

gif

Get Fluyt-fchip Nieupoort over-fcheepten ;het welck nu zepl-reed leggen-

goomal

pan Neptunus kinderen den te mêrchen/ en bp de holbollige actien) Zee⸗

de/ beguame tijtverwagten / om Zee te kieſen.
Vreemde _Wet was mp (Die napt gevaren had) geen Klepne ongewoonte
/Get leven

k

mans-praatjens / en angebondenheden peefent te zijn 5 komende upt een
geregelde diſcipline /in een fchaale ban ſoo Veel ongeregeltheden / als bp.
deel Officieren, Soldaten en Bootg-gefellen gewooneljck op de Schepen
wort beſpeurt Baak ick vaegde mp * den genen die de beſcheydenſte ſchee⸗
nen te zjn. Dele Gan onfe veps-gefellen waren ban hare vꝛouwen/ of Die
haer de naefte ſcheenen te \uefen/ tot dus Berre geconvoyeert ent bpgewoont ;
maer nu quam Dien droevigen dagh Lanfchepden £ want de Lootsman/
(naer wien nu Get volck / en felfsde Scheeps-berftandige diende te lupſte⸗
ren) gaerden alhier in ’tuptzeplen Get graotfte woort; en namende ſoete
Eonvopeerfterg nu oock hun affchept bande faodanige/ die haet De lieffte
feheenen te zijn ; dogh vele geloof ick heel gevepnfdelijck + want ick meene
dat onder De ſelve haer oock Hoeren en Lichtekoyen Keten binden
ſomnu⸗
ge waren oock ongetuijffelt meer verheugt /dan fp wel uytterlyck dorſten
ten blycken; om DatfpGaer van optreckers /dronckaerts / fpeelders
en
Î
diergelycke / nu eenmael vonden ontlaft.
Pele van defe ligte quanten ging oock een groote ongewoonte aert : want
nu fulcke hindertjens ban Weelden met klepne vreugde haer Daderlant/ en
pock bp gevolg al hare Bachus· dagen en ongebandene dertelheden /dienden
adieute (eggen £ en Die nu met kleyn refpect/ en ineen geringe qualitept
na d'oogen van andere dienden om tefien;

.

gecommandeert werdende van

de ſoodanige / wiens gefelfchap fp wel eer/ met een groote afkeerighept/
foude Lan der hant gewefen hebben.
s
Een der foodanige/ was / dooz het beleyt ban fijn naefte vrienden / tegens wil en danck ons aen boort gebragt / en maeftmet ons boort. Men
fepde mp/ dat hy Wel cer een bzave Hofſtede /Caros en Paerden/ met F

J

gete
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gefeaende rjckdom/ int befte ban Holland, hadde befeten. Doch dathu
Doos t fpeelen/ optrecken /en gedurighbanchetteeren/ dus verre geavan:
ceert was/ dat hy nu met ons bupten gaets geraeckte. Sijn hupsvrouw
befogt hem noch eens Hao ‘tlactftaen boot, en fetten hem met een kleyn
Boſstsgeſels-Kisjen /bep faber voorſien /foa gevoegelyck af/ als haer
doenlyck fcheen te zyn; latende hem dus arm / beroapt en Geel bedeeft/ in
gualitept van Soldaet/ doch met een geheugenis Lan fijn dertele Weelden /
een kleyn Speelreysje Ban fes en dertigh hondert mijlen / na d'andere dee:
den des Werelts / aenvangen.
Doch wy hadden Lan Diergelijche voorvallen overvloedige ſtoffe. Dan
ſulks ong oogwit niet zynde
/ ſullen ons tat onfe Feps-befchzj
ting wenden,
Wet was dan in 'talderfoetfte van de dengename Lenten, namenttijck den
feftienden April 1658. tegens den avont/ als wyſt Klepne \wijt-beraemde
Holland gerlieten / en bupten Teffels-diepten , de vupme Zee verkooſen.
Waren drie Schepen in compagnie; de Fluyten Leerdam, en Nieupoort,
na Ooſt· Indien / cn het ander genaemt den Dolphijn, na Genea gedeftie
teert. Wp fetten gelijeherhant Tours na het Canael,de Hoofden genaemt/

twelck met een gewenſte Noord⸗ ooſte int paffeerden / zeplende langs de
Engelſe Luft / en Haagbp Douveren; maer Kanden aen d'andere sijde geen
land/ van tFrance Koninckryck bekennen /van wegens de nevelachtige
lucht 5 gelijck de Zeevarende
getupgden. Wy nachten dagh aldus Haart- paſſeerende
zeylende / paffeerden / met ongemeene voorſpoet/ Engelands-endt, en yua- Hoofden en

a inde Spaenſe Zees daer ong de goten ſomwhlen eens om de ooren Erpeants

agen.
Wp hadden niet lang aldus gezeplt / Wanneer in het zupdeit cen Schip / Ontmoeten

dat recht ag ons afquam / in't gefiate kregen. By⸗een geraecht zijnde / Gez cen Scheeptanden Wp Get een Rotterdammer te efen / Komende bande Barbados na '“*

‘te Daderland gezeplt. Wy gaven onfe Kants-lupden een Packet met brie
ven over / en ſtheyden /met toewenſchinge Ban behauden renfe/ weder van
malkanderen.

Het lieffelijck / aengenaem en Gelder weder / en de gemenfte Noord- ooſte

tuint/ betoonden ons (door Gode milden zegen) ſoo LEEL gunſt /dat

wy den

7. Slap de Canarife Eylanden begonden te fien /die wy vboorſpoedigh paſ⸗ May 1558.

feerden. Sagen aldaer in deſt vermaerde geweſten / het hoogſte gebergte Patfeeren de
Der gantfche Werelt-kloot, Ick meen de Canarife Pieck, die/ Volgens het —

gevoelen van Dehzijvers/ die geloof waerdigh zjn; bp klaer en lelder er VAI,
Der / wel tfeftigh nujlen omber kan worden gefien. Dijn wonderlijke ſpits canarien,

fcheen/ door fijn hoogte /tot in den Wemel te ſteygeren.

Miet te min willen * boogfte

de ſommige /dat am hoog altijt keut/ ende met ſneeuw ſoude bedecht zijn.
gente drs
Defe Eplanden /Gon Waer de faet-fingende Canarp-bogelkens Warden

gebzagt /baorbyp geraeckt sijnde / quamen koet daer aen ooen de Saute Ey- Bifcsrende

fanden te ſien; elcher ſtant en hoedanighept 'tmeerendeel zijnde bekent ;randen. *
Des up met (Elf oijgen / om onfen verren wegh) te korten / ſullen oer ſſaen. De Zee ver

Dit alleen feggende/ dat de Zee indefe geweften /ſigh nu en dau Feenemacl 'o9nt hem

groen acn ons berteonden/ en ale Berbult met yene-legers van allerhande ®
sien veer
Zee-monfters / ooh groote en kleyne viſſchen. Bernamen famuiplen vree⸗ Zeemon-

felijcke Wan-gedzagten rontemmede Schepen. Oock eenige Die Zee-Dup- KN,

Hels wierden genoemt, hebbende byna —
2

een Kogh; Hen foorten van
faQ vifch.

Ld

4

Wouter

Scuourtre
Ns

ſoa groot /vervaerlyck en geſwintin’£ ſwenmen / datdeſelve veel eerder
daar de golven en Water-baren ſcheenen fe Bliegen /dan te ſwemmen:
ſoo
dat wy de ſelve noyt ter degen bekennen kanden. De Hayen, Tenijn, Zeevarckens en Potsboofden wierden el bj d'onſe gevangen; maer by dunne
tangen vaor geen goede ffe gekeurt, /vermits haer rouwe traenagtige ſub⸗
flantie : evenwel Geb ich nu en Dan Van de kleynſte gekeechte Wapen / en
aack ban de Zee-archend wel gegeten / en dat met ſmaeck /en In my
telkens wel bekomen 5 Dan vereyſchen een goede maegh: weerfte ſmaeckte
wat haet en weeet; het welk Dao? goeden appetist/ beguanre ſauuws/en een
woede vaemer France of Rynſe wijn / omme tot een goet voedſel te Dienen /
kan worden berdetert ; maer op de Schepen magh dit pder cenaief gebeu⸗
ren een ſtuckjen van een gekoockt Zee-varchen/met een ſauwsjen
van Eeck
en Pepers fmaechten mp Wonder wel / en ſchier eben gelhyek ons Daders
tante ſpeck wanneer’t noch verſch is. Doch het gefchiede met mp meer uit
nieuwsgierighept/ als door luft. Ooydeelende herer defe navolgende /na⸗
Vliegende mentljcũ / Dorades, Benijt, Coretten, en Vliegende Vifch: d'eerfte vingen
vifch.
pus bolck hier abondant met Hoecken en Elgers; mraer de vliegende Biſ⸗
feijen quamen fam wijlen met Geele troppen uit Zee/en langs/ ooch over ons
Schip gevlogen: fao datfe meenigthmael/ em de Jagt der vliegende Meeu⸗
wen/boven
/ enam de Biffchen en Monſters onder Ger water te ontgaen /tot
binnen ’tbaazt van onfe Schepen guamen
gelegen; daerſe van gelijcken
oochk deer d'onſe gevat /en gebraden sijnde / Bao? een delicate en goede ſphſe
wierden verklaert. Aenmerckens waerdigh zynde /dat oock De Wijfe Gad
tot faa Bere Geeft fag voor deſe kleyne onnaafele viſchhens gedragen; haer
op den rugge met twee vins gewÿſe bleugeltjeng Berforgende/ waer mede
ſy/ſoo lang Die nat zyn/Mellijch weten vodrt te Bliegen / in 't ater telckens
nederdalende als die wat draagb gewaden zjn 4 in voegen / dat fn het ber:
volg der Meeuwen /Viſſchen en Monſters /die geftadigh als op hun laeren
en ſchynen toe te leggen /doop ': vliegen noch meenighmael ontkomen; nan:
ders /na veler opinie; niet lang en ſoude konnen beſtaen.

Ondertuſſchen behieldenwynoch de ge wenfte Noorde voſte Wint /foo dat

verhoopten voorſpoedigh de Linie te paffeeren ; alwaer de Schepen ſom⸗
tte /dao? frilten ofte contrarie winden /cen goet getal Lan dagen komen te
confiuneeren / met een gevalg van vafende Kaoztfen en bzandige ſieckten in't

Paleeren volck
/cauſeerende wegens d'onlydelcke hitte
/waer doa? et bloet en geeften

denTrop nootfakelgeh moeten kamen te ontſteeken. Doch ons belangende/ guamen

vooꝛrſpoedigh /en nach in’t laetſte van May /ſoo Berre m’t Zupden/dat op de
middagh de Son begonden in 't Noorden van ens te ſien; paffeerende
kort

en Linie

A

daer aen de Linie AEquinoftiael ; aldaer onſen Macker de Pluyt Leerdam, de

Cours twee ſtreeken weſtelheker fetten/ als D'onfe begeerden te zulen ; dies

ET
Aen de Scheeps
·verſtandige niet eenigh zynde Wp malkanderen quamen te
geraken Pan Verlaten; doch wy waren aen de befte koop : dewijl geheele fes weeken
malkande- voor de hamfte van t ſchip Leerdam op Batavia quamen ; als naderhant
zen af.
gebleken ig,
—
Aunius 1633 Dus abancerende tot in het begin van Junius, kregen toen veel ooſte⸗
Icke en zupd-oofteljche Winden; in voegen / dat wy genoegh te doen hade
den / om foo te worſtelen tegens Winden en ſtroomen / dat ——
ge⸗
varelijcke dzoogten en klippen /d'Abrobolles genaemt /geraken mochten;

lege

—

———

|

d
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leggende 18, graden bezupdende Linie Æquinoctiael, daer de Schepen op
kermen vervallen ende verggen.

Daerom ſochten onfe ervarene Pildoten

ſoo veel het doenlyck was /de Ooft te houden, Ondertuſſchen ſcheyden gock

het Scheepjen den Dolphijn ban ons/ ſoeckende fijne Aeyſe naer de Luft
Ban Guinea te vervorderen. Wenſten malkander behsuden LFens/en ging
poer fijns weegs ; ſos dat wy border / in enſen cours/ alleen de Zee Dez
telden.
Dus Boart-zeplende/ kregen ap op den 16. Juny namiddags! een Schip
met volle zeplei in ons geſight / komende an Het zupt-eften vecht op ons

Ontmoeten
een

Por

gees fchap ,
welcke haer

aengeſet /en Bonden ons met den avant-ftent noch maer een kleyne mijl
van malkanderen af te zijn. Wy hadden alreets De Prince Vlagh laten najaegt.
Wacpen/ tot Befooninge dat Wp Bollanders waren: maer als nu de duyſter⸗
heyt Bande nacht de Zee bedeckte /ſagen wybp die bau ’t Andere Schip een
licht ban hare groote ſtenge Bertoonen; Gedupdende (ſao wy meenden) Dat
fp bp ong wilden Wejen ; Waer Doop Wp Bao, vaſt geleofden ‚het onfe Mac⸗
ker Leerdam te ſullen zjn; ffaken oock daerom een licht op / om bus bp

denanderen te Blijven; Doch hielden onfe cours.
Des morgens (agen wp het gedachte Schip ontrent een kleyne mijle ach⸗
ter ong / paagende ons metalte macht PenderGalen ; en Gebonden
t ſelne
Wel haeſt een groot Portugees ſchip te zyn; Die ons vervalgende (foo het
ſcheen) facht in fijn gewelt te krijgen, Dies wierden Lan ftondenaen op Maken haer
ons Schip de Overloopen klaer gemaeckt / De beflonvmeringen in zee ge vaerdig om
fmackt/
alg oock het grof Canon te baart geruckt /de Soldaten ge wapent, te flaen,
ant/
/
Cardaefen gevult het volek verdeelt en JPusketten/ Kogels /Rrupt
voe⸗
inr
aeñgebracht:
/
defenſie
en
Piecken en Sabels / tat onſe beſcherming

gen/ dat haeſt ten vollen vaerdigh geraechten/ om tegens de Portugeſen
te ſlaen. Wp ſtreeken toen acnftants onſe zeylen / en wachten /met een groo⸗

Wachten

te couragie /onfe vervolger / Die ans tot Dap dichte bn quam genadert; ſoo

hem

ger ons teen wel befiende / bedachten haer / en gingen Geel vaerdigh beu /
met alfea graaten yver /naft ſcheen / als ons fe Vooren hadden vervolgt:

De Portugees wijcken

dat niet anderg dan een gevecht verwachtende Waren.

in.

Doch ang vervoſ—

en wy insgelycks geen vpandt ſoeckende / ſtevende verder heen na het

Zupyden.
BDoot-zeplende / paſſeerden met vꝛeugde Abroholles droogten; euqua⸗ Pafeeren de
men onlangs daer na (gelyck de Scheeps· verſtandige ſuſtineerden) Het Abroholies,
Eylant Trinidati te ſien. et welch vaorbp gezeplt zijnde / ſagen weder een
ſchip bant Weſten met bolle zeplen op ons afkemen 5dock Wup voort· zeu⸗
tende / vaechten des nachte malkander Weer untt geficht.
Dus vorderende / Kregen in't begin ban July Beel onſtuymige Winden / lulius 1658,

Die toenemende / epndeliich in een geweldige ſtorm Veranderde : ſoo dat de

geweldige water-baren vreeſelhck guamen om hoogh te ftepgeren 5 diervoe⸗
en/ datje meenigmael het ſchip bedeckten /en hadden ans volck genoeg te
gen/ am met pompen en balpen het invliegende Water upt het (chip te Krijz

gen / ten epnde om niet te ſucken; maer ong bp tleven te behouden.

Det

Schip wiert ſchrickelyck ap en neerwaerts geflagen/ en feer gebanft; nu
fcheenen Wp (cher tot in den afgront Lan’ grondelaofe Diep/ dan weder

als tot om Goag en inde wolken opte ſtygen: (oo dat het ſcheen / af hier
Godt/liet ans de war
ons epnde befchaaren was, Maer dea ——
3
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teren van de zee/ en Der benautheyt /wel fat aen de lippen ; maer niet hooger
kamen, Want wanneerWp met de komſt Vande feer donckere nacht/ de
moed / door ’t Garde weer / alg t'eenemael quamen opte geven : Soo gaf de
gaede Godt ong een genadige uytkomſte / Gp ftilden Get onweer /ent oock het
bulderen van de zee ; De donckere wolcken ſcheurden /en de flichterende teren quamen / als aengename Lichten Ban den Hemel / ons wederom gunfte biez
dens kregen oock een goeden Wint ; hadden in defe hevige ſtorm op Gods gez
nade gedreven; doch maeckten nu wederom al’ zepl-tupg by /ſtellende cours:
naer’t Zupden/ tot wy de kaelte meftelijcher bekomende / naer het Doften
zeplden. Hebbende ſoo Lezre het zupden gewonnen; dat nu eer lange met dez
fe cours verhoopte Cabo de Bon Efparance te fien/ 't welck ous boorſpoe⸗
digh geluchte; want guamenden 23, July ‚ de hemel-haoge toppen van de
kufte van Africa te fien ; Lervallende faa wel /(maer onfe wenſch) dat in het
Aenkomft naderkomen / ons voor de Tafel-Bay bebondente zijn « daer inne Wp / naer
—* de Cacp twee dagen ſuckeling / voor het Hederlandſe Käſteel de Goede Hoop,

——

behoudenñ en vrolyck arriveerden.

odt den Heer danckende voor fijn Dar

derlijcke byſtant / tot dus verre aen onfer genadiglijck betoont,

î

Het rweede Hooft-fluck.
Den Schrijver begeeft hem te Lande ; befiet de Geweften vande
Caep de Bon -Efparance, Korte befchrijving des felfs.. Vreemde conditien der Wilde, Vertreck van daer naer Batavia: Groote
koude. Sneedige voortgang. Orkaens befchrijving. Schrickelijce
keftorm. Gerakenin d'uytterfte noot. Worden verloft: Brandige
fieckten , eufpoedige beterfchap ; daer op een Peftilentiale fieckte

volgt : de fchrickelijckheyt des felfs, die vele menfchen verflint.
Vervallen door tegen-winden op de weft-kuft van Sumatra, Aenkomtft in de bocht van Sillebar.

B alhier aengelant zijnde/ banden geen Daderlantfe Schepen:
foo dat alleen De rupme Tafel-bay bewaerden; en ons van ſton⸗
den aen Laerdigh maechten/ om Schip en Dolck
ban alle noot”
Wendigheden te verſorgen. Cot dien eynde / haelden onfe LlGtige Matroo⸗
fen de faete Kriftelpne vocht ban LTant / upt eene Der beft-bloepende Kiie
ren/ en upt de Africaenſe wilderniſſen /die landewaerts genoeg te Linden
beanthout tot de Reys; kregen oock abandantie Ban goede ver⸗
Bekomen waren:

van Afrioede ver- gerfimgenaen boot / beftaende in allerhande Dees infonderijept

isdn en
cd

caenfe Schapen, daer Lan rijchelijcht wierden voorſien.

Hregen oock Heel

fchaane Warmoes-kruyden, benevens Kool, Wortelen, Zalade, Radijs,
en Water-Limoenen, mitsgaders andere gewaſſen; de welche meeren:

Deels: daar de Nederlandſche zaden alhier gezacpt/ gepoot /en Vaost-geteelt
zijn 5 Diervoegen nu waren geavanceert/ Dat niet alleen de Pederlanders/

hier te Kande woonachtig ; maer oock de Schepen ſelfs/ dies aengaende /
ryckelyck kende werden voorſien. Doch de Frupten belangende/ waren nu

ſchaers/

P
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—

ſthaers/ dewijl het in't midden Lande Winter was, Op peurden oock met
de Zeegen upt viſſchen / en Lingen ryckelyck de zoo.
Ick begaf mp te Lande met onfen Scheijver / om daer des felfs ſtant en pen scrijhoedanigheyt aen te mercken. Bezagen dan met een fonderling vermaeck / ver begeef
en bal verwondering
het luftig/cterlch
, en ſchoon geeft der Cacp de Goe- hem te

de Hoop , zijnde bet zupbdelijchfte Deel Van Africa; Daer ap hemel-haaae Liner de
Bergen /feple Fotzen / angftvallige Wilderniſſen / fchaone Dallepen/ Del- geweften

den/en Landerpen vernamen : Widaer de Pederlandfche Boeren nu langs vande Caep
hoe meer / dao? fpitten en delven / zaepen en maepen/ ploegen en planten /nk
fogten omher de Landen in beter ffant te beengen ; en brachten alrede Baz vrachtbaerter / Naes / Melck / enalderhande Buchten en Gewaſſchen/deMederlanderg heyt des

te koop; voornamentlyck ontrent en oock in't Hollandſche Naſteel; daer LP**
Tunden Lan upt ons Paderlaut/ haer nederflaende/ woonachtigh War eollants

inne de fubjecten en Dienaers ban de Maetfchappy, en bupten de ſelve/de vrye
ren / pder
het fijne beoogende.

De lãetſte / ick meen de VDꝛye lupden, bouw⸗ ri *

Ben wooningen ban kalck en ſteen /en wiſten haer / na thts gelegentheyt/ Hoop.
tot
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tat acngroep der Colonie
in deſegeweſten /nach onlangs eerſt begonnen /
ſeer wel te behelpen /en oock met beordeel te geneeren.
“en Schrij- AIck / en mijnveps-genast den Schrijver / Deden alhier Lerfchepden
ver⸗
ver beklimt Mahelijche Tand toghten /en klonunen asch op den Leeuwen-berg, om fijn
gekeeuwen fatfoen/ alg ooch om De Leeuwen / Die famiwijl daer gefchaaten en gevangen
bt
worden /alfa genaamt, Wy Landen het onderweegh/ ooch boven op
defen Berg, met aengename krunden /lang gras, en bele welrieckende bloe:
men /dach met weynigh geboomte /hefet. Segaven ons tet fijn alderhoog⸗
Des feifs_ fte ſpits die met een betrocken lucht tot in de Wolcken ſteeckt; doch konden)

—
lk

van wegens de klippige ſteyltte
/weltot naby /maer niet boben op deſe keupn
geraken ; dieg naer de groene valleye / tuffchen de Leeuw en Tatel-berg
nederdalende / groot vermaeck aen-traffen / in't fien van't geeftigh ſprin

genen klauteren der Leen /Steen-bachjeng/ en diergelijch Wilt die met
(zongen tegens De ſteyle klippen en rotzen / wiſten om hoog t
perickel en
am ruermaech dat ap Gier genooten /duurde niet lang :
ï
>
wederkee. te midden in deſe nauwiseuvige fpeculatie/ niet terre van ons een Leeuw
zing.
die vanachter de klippen en votzen te voorſchyn komende / ſich Weder den:
ſtonts in de rupgten en ’t kreupel boſch verſchool; Daer wy nier droegem
Waren : want Warelijca ait geſigt verſchrickte ons ; Dies heerden Wy daz
telijck ſtrantwaerts: dit tof zen waerſchouwinge ang dienende / om founder
geweer niet meer dus verre landwaerts inte gaen.
*
Vreemde _ Doch niets en bracht ons meerder nieuwigheyt en vermaeck aen/ /dan
connien
bet genſchouwen der t'eenemael wilde Menſchen / die haer langs ſtrant /
der Wilden, met heele troepen aen ons vertoonden. Deſe worden Hottentotten, we⸗
sr ——— gens haer klockende ſpraeck /Die naer Het gelußt dev Hrallehaenfe — ge⸗
Efparance. Wcht/ bp ong en oock andere Natien genaemt. Zn liepen
nnen/
Dꝛouwen / en Rinderen t'eenemael naeckt / alg dat de ommige tegenwoor⸗
digh voor de koude /vermits de winter
·thdt /een fimeerigh/Bupt en ſtinckent
Adobben/ of ander Beeſte⸗
vel /om hare ſchouders hingen
/datnanwiiche —
(met verlof geſprohen) hare beflichte bitten konde berepchen : ——
fat
machts met heete troppen onder
t geboomte / of Art velt in greppenett sg
il
len /als beeften / bp malkander. @uamen dagelyclis by ons em Toeback,
ik mie en boedel /as even gelyck hun leven en ſtant / uytnemende
niiſerabel.
Wy ſullen van deſe rampfalige menſchen / op onſe weerom reps/ een wey⸗
nigh breeder ſpꝛeken; en Dan oock De gelegenthept deſer geweſten ban het
Zuyder-Africa korteljck vertoonen. Dien heeren Aap ong mit Wederom
id

tot de Reys.

oe

5

Wp hadden ep Keis nu ruym ontrent twee duyſent malen gevordert 5 cn
moſten noch een plas van ſeſtien hondert mijlen over / eer ter gedefkineerder
plaets /en binnen de UT — ban het Nederlants Orienten (ick meen
Batavia) geraechen konden, En daerom / ſoeckende verder Geen te komen /

Werseck van en vaerdigh zijnde / vertrocken ban de Caep de Bon Eſparance, afte bet
de Caep de Lant de Goede Hoop ; nadat wy den Commandeur Rietbeeck, Die allier,
Bon Epa commandeerde / Daag alle civiliteyt bedauckt / en een vrieudeluck afft heyt

FREE

gan hem genomen hadden. .Bupten de Baepgeraccht zijnde/ftacchen in

valle Zee 5 en fetten de coers / met handert en tzeventigi Geters/ naer Get

Supyden / om in de gewaneljche paffact der Wefte Minden te ——
Di
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Dies totop de Suyder Polus haogte Lan 39 a ao Graden gekomen zynde
troffen gemelde Paſſaet⸗wint aen. Setten het toen nae het Doften/ met
een lautere voortgangh; vonden alhier de Daegen ontrent 9 uren / en DE
Pachten rs uwen lang fe sj 5 Get weer geweldigh haut en guer/ en daergrt-boyen de lucht met dicke donckere wolcken foo Bezet / datſe meenigmae⸗

ten harde Winden /Hagel-bupen/ en Jacht neeuw tat ons Heten nederkemen; foo dat de Wolle Pluhjen / en bp de Gavelafe oock dantgehongerde

22*

KLupfen /upt Liften en Lopen nu weder te voorſchhyn quamen 5 doch hadden
de int / hoewel onſtuymigh / als noch; naer onge wenſch /eit unt DEN

weftclijehen hant ;voerende schier gedurigh niet anders / Dan een Wel-gez
(\wichte Jack ; die van de wint opgeſ wollen /het Schip nac; meenighe
maelen mel 40/44/en 49 mijten in't eïmael voort kon trecken. Hadden een Snedige
dreefelijchke voortgangh / en de bulderende Zee En halle Water-baren Ban voertsang:
achteren ; ’t welch continueerden/ tot naer veertien dagen zeplens/ in de
nae-nacht / ang (oa fellen Storm beſprong / dat ans allen van ffonden aen
in't vtterfte gevaer deg levens vonden.

_Dânneer de Winden ale met een donderent gelunt /en met een graat Orkaens be

geruelt / (die Schepen en Volck han verflinden) Lan alle 4 hoecken des Wez chtirins·
velte te gelijck op kemen te bulderen / en gantfci hevigh tegen malkanderen
id hnen te Wedenen aen te gaen: Ban noemen ervarene Zeclunden het ſel⸗
geen Orkaen. De vreeſelßcke Winden ſchynen vecht nederwaerts /en
miet een graat gewelf als uptten Wemel te vallen /waer daar dentſtelde
Water baren geiyck gedwongen, haer niet en honnen verheffen; maer
Wanneer nuu defe geaerelijcke Winden macr het een of het andere Deel des
Werelts komen upt te barſten /ſoo naemen fulcke de Zeevarende /een ſtaert

baneen Orkaen. Dan bzeechen De Winden upt met een vervaerelyck ge
melt /en kamen de woedende WDater-Gaeren als tat Ben Demet em haagks

te ſteygeren; en de Schepen daer Ban aengerant zijnde / komen in’tuptterz
fte gevaer; gelijck als hier dervarenheyt ons leerden : ant wy Lan fulck
beſtormt; Schrickekeen ſchickelhck Tempeeſt / oock nach in deſen nacht /Wierden
dewijl langi was ker form.
vanden ons Haeft en fchielijck/doch nier onverwacht

ftant met Schip en Dalch gebragt. De
ren gedziegt/ in een jammerlycke
bulderende Winden vlogen in Get Begin rontom Get Compas ; hielden geen
ſtreeck / en quamen als Danderflagen uptter hoogten feer afgryſelück nez
dervallen. Wet Sepltung ſcheurden aen flarden / en vloogh met ſtucken er
Bocken daer Geen. De Zee/ te Vooren onſtuymigh / lagh nu gelijck en
effen ;evenwel feeen ons Schip te ſincken / door faa vacejelijche WDinden/
melck alg uptter hoagte komende /diervoegen quamen te bulderen en te
raeſen /dat malkanderen door luyt ſchreeuwen en roepen nauwel cks Rane
Den verſtaen. Ong Schip Wiert t'eenemael op een 53de gedrongen / daer
boort eu ſchulden een goet gedeelte onder Water geraeckten. Ouſe vlgtige
Matroſen en Soldaten taonden haer goeden per 1 vlyt met pampen en
·water upt het Schip te krygen; doch alles
balpen / om Get inwliegende zee
/ eer lange
J— scheen vruchtelsos te zijn : Dao datin defe verſchrickelycke nagt
in v'uptterfte naot fao Bere geraeckten /dat ees vervaereyck geſchreeuw Geraecken
de wsees dock in de ſtoutſte Garten verdubbelde; alg onder een drgevig hant⸗

emt wiert: Wy fincken, Wy fncken! °*
uptgeboef
gewring
F Kk Ach
help verbaesde
ons Heerelyck
Godt,
wy gaen
te ——
Welck geſchreeuw ſoo
—

krach⸗
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krachtigen indruck in de klacchfte gemoederen quam te geven / dat die nu
ſelfs fcheenen te beſwycken. Dus quam het dan Gier met ons op de heel
en t leven aen. Deel onvertfacgden waren nu feer gedwee geworden: dies

baden Wp alle /meer doot Dan levendigh /den Wlmachtigen, dat hp onſe

benaude zielen/ De wijlen geen lichaems heap noch uptkomftfaegen / Wilde
genadigh zijns ons gevende een falighepnde.
Het Gebedt / ’t welck dickmaels ſoo flaeuhertigh wort geſtort / geſchie⸗
den Gier vry in meerder ernſt; t welcke nu met fuchten en tranen bp velen
wiert uytgeboeſemt. @nderruffen namen de felle Winden een barft / brul⸗

lende met De vreeſelyckſte rucken en vlagen /Lan het Weften Ooftwaerts

Holle Zee.

Worden
verloft.

heen, Strache ſeheen toen de berfcheichelijche Zee met hare woedende
Water-baren als tot im de Tucht en donckere Wolcken op te flijgen; doch
guam ons Schip een weynigh weer te ryſen; maer Wierden nu grouwelck
ev ent neder aerts geflingert ende geflagen + evenwel (chepten weder een
wepnigh moet / vermits Dees danckere nacht verdween / en dat de langgewenfchte morgenſtont begon te komen; alhoewel dat de felle Winden
met Danderflagen vermengt, haer nu noch breefelijck lieten haaren 5 Dac
begonden koet daer aen af tenemen: en Kregen des middags weer hant⸗
faem weder ; De bruyne Wolcken fcheurden/ en Vucht en Zee bedaerden
hoe langs hee meer ; foa dat het lieffelijck Donne-licht met fijn aengename
firalen /ans wederom alg op nieuws het leven quam te geven. Dus fchez

wen wy upt den afgrant der zee als weder Bezrefen + Hoofden en danchten

onſen goevertierenen Godt met vrolycke zielen/ Loor fijn Baderlijck bez
fchut ; en flaegen ons Polck weeer andere Deplenaen ; Waer op toen vor⸗
ders * Coers naer ’t Daft-naod-aoften ſetten met een gewenſchte voort⸗
anal.
Brandige
Maer het Scheeps· volck / noch tegens de ongemachen op zee niet fuffie
Sieckte on.
fant genoegh / naer het ſcheen / Be ganden/ van wegens de koude / ſtorm / en
der het
andere ongelegentheden als afgeflaoft /een groat getal frech te arden ; in
Scheepsvolck.
weynigh dagen konden wy ontrent vijftigh /ſoo Matroſen /als oock Sol
daten tellen/ Die met een brandige Siechte en raſende Roortſe tmeerendeel
aengetaft vonden 5 dies hadden Wp nu met onfe twee Chirurgyns genoeg
tedoen / met nacht en dagh den felben te beſoecken /haer goede Memedien

tordonneren /Siechebacrg te flellen; en Die begonden te beteren/ goede

Spoedige
beterfchap,

ſpyſe te verſchaffen. Alle welche Middelen ban den Almachtigen foa wel
gefegent mierden / Dat meeftalle de Siecken en NRrancken Lan een ſpoedi
beterfchap/ tat haer bolle geſontheyt quamen;

daer een

inbaegen de vreugt
en blijte
fchap wederant in Scheeps voort began te leben,
Maer eylaes! dit mope weer duerde niet lang ; want eerlange quant een

veltlendale
gergarelgeher fiechte onder het Dolen te domineren / Betwelcke doodelicher/
fieekte Oo

t'eenemael Peftilentiael befpeurden ; ja cen frechte foa verſchrickelyck
datſe
meeftalle/ die Dit ongeval troffen/ in zo / 40 /of immers het meevendeel

volgt.
Sept. 1658.
De hoeda.
mlgheyt en

fchrickelijckheyt

des

felfs.

in soaf Go uren janunerlijck wegh nani. Dehloechfte onder ons wierden
muaehgetaft ;die ſieck geweeſt hadden / gingen bep.

De nedergeflagene

wierden
het meeftendeel rafent / en ſtelden haer
aen als dulle **— De
Peft-kolen en Buplen / alg oock het Peperhoren / fagh men aende lichamen

der Kranchen alg in eenn valle Peſt te vodrſchyn Komen. Sommige

bloeden

wel hebighupt de neus / maer evenwel dat verhinderde nachde —
ghep

—
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digheyt ban de ſieckte niet : Andere braeckten /of kregen een geweldige
Bupchlaop 5 dan geen Verlichting / ontlafting
/of &dem paling / maer wel
een vermeerdering van het quaet / eneen gevolg Lan rafetup en plhoofdigheypt⸗diervoegen / Dat dees ellendige in wepnigh ts quamen deu geeft te
menens ade brant/ quaetaerdigkhept/ eu Get fenijn ban defe gevarelijche
ſieckte as ſoo groat/ Dat wy de geheele monden van dees ademtogende /
als lippen/ tong/ keel /en gehemelt / gedurigh met aengraepende hazften/
eneen (arte dragt /de welch den bangen adem dreyghden te Verftichten /
vanden befets en (wich nauwelycks weg genamen zynde door de bequaem⸗

fte middelen /graepden in wepnig tijt weder alg vooren aen: Kort / de
benauwthept in de (ommige was {aa groot / datfemet dalle rafernpe bevan⸗

gen/ haer (elfs trachten het leben te benemen / ende met touwen / of wat
ſy maer konden bekomen / haer fochten te berworgen
; 'twelck Wel napt
_ gebeurt / maer echter daa? onfe vlht verſcheyden mael if belet geweeſt /of
Ware ſulcks anders voorſekerlyck aen Berfchepden Perſconen geſchiet.

Somma/ die van deſt verſchrickelyeke Siechte wierden acugetaft ſtorven
al fchumnbeckende in Wepnigh uren tyts / niet tegenſtaende alle de goede
middelen/ hier indefe gelegenthept geadanneert : en Waren Lan ſtonden
aen defe Lycken over Get lijf geel- Blaeu /paers/ en ongedaen uptgeſlagen/
ende fammige met bleynen beſet; welckers ſwarte uptgelatene vochtig⸗
heyt een afgryſelycke ſtanek cauſeerden. Verloren aldus in kortentyt wel
bp de dertigh menſchen / onder de welcken dat den Opper- en Onder
·ſtier⸗
man / de Siecken-tvaafter / den Scheyven mynen goeden Prient en Reys⸗
genoot /ende meer andere van Scheeps-oafficieren wierden getelt. Eene

Dan dAdelborſten /een ryck mans ſoon / ſprong in (ijn yhoofdige dullig⸗
heyt bp donckere nachtin volle zee /terwyl De gene die byhem waeckten /
hem ban drincken fau verſorzgen: Dp wiert vauſtonden aen Wel gefacht/
maer niet gevonden.
Ons belangende/ ſchaon up gedurigh ontrent deer

arme lijders / en Gare befimettelijcke fiechten befiah waren, ſoo blevenwy
nochtans / tot een yders verwonderingh/ fris/ gefont/ en wel te pas ;
twelck ong verplichten / om ſtaegh hier voor den goedertiererten Godt te

lovenentedanchen.

À

Qu/ terwylen vaſt dagelcks eenige Ban de onfe quamen wegh te ſter⸗ Vervatten

ben / en dat De ruyme Zee ons tot een Lerchhof Diende/ om one doode pre Welt

Wijchen in te ſwelden /ſoo quam ons nach een Andere fwarighept aser :samara

namentlijck / Bat wy door de geftadige Supt-aoftelijche Winden / die ons
vroeger / of eerder als Dachten / hadden -ontmaet / beneden de Straet
van Sunda, opde Wefi-huft ban Sumatra quamen te vervallen. Deere
Popagie upt ons Daderlant/ die wy nu meenden Gaeft voltrocken te zijn /
fcheen nu met ans maer begonnen ;vermits geen kans noch middel en kon⸗
den ſien am voor Get lang gewenfcht Batavia met defe Moffon te kamen /
door de geſtadige zupd-oofte Winden / en verdrietige tegen-fireomen/ die
gemeenlijch langs de gemelde Weft-kuft/tat in November , kanien te conti⸗
nueren. Dus fchenen de middelen voor ons opgelaten, omme vooz etter
lycke meecken nach tegens inden / fEraamen,

en halle Water-barcen
aen

te ſullen konnen avanceren.
In deſe gelegentheyt /en hoagdzingende naat /de Dcheeps-raet bp mal⸗ Refoluzie,
kanderen zijnde bergadert/ beflaat men atd „de groene wal ried
>
2
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vaar ons lagh/ te ſoecken: op hoop / aldaer een vredigh Daolck / en goede
ververſinge voor de ſiecken en krancken te fullen binden. Nauweſycks
was dele refalutie beraemt / of ſtevende aenſtonts met een hertelijcke vreug?
de /ende Vierigh verlangen / naer de luftige lantsdouwe der Weſt-küſt
van Sumatra;

Baer nader komende / eenn groote bogt of Inham vanden /

het welcken danfe vermerckten De Bap en Get cierelyck ge weft ban Sillebar
te zjn 5 t welck de blydſchap dede berwacheren. Betten Get derwaerts
heen / vermits Den aengenamen Bever / alom met hooge Bergen en ſeer
Dichte Boſſchagien zhnde befet 5 Dit ſchoon Geweſt /uptmmntender als:
d'andere / ons een Vallen overvloet van rinſeFruyten en goede Gewaſſen
fcheenen te belooven. Banden in Get infeplen van defe Bogt Lan Sillebar,
welckers omkreits met feer hooge Bergen fagen beſet / ſos quaden anchers

gront / dat perijthel liepen ont met ons Schip tegens een klippige droogte
daer opde zee geweldig ſſloegh / geworpen te Werden ; doch anje Anckers

Aenkomft

inde Bogt

vaa sillebar.

* ter vechter tijt en plaetſe vallende / Wierden van ſulcks beſchut.

duamen aldus beljauden (ode zp lof en Danck voor fijne genade) tot
in defe vermaerde Bogt Lan Sillebar te arriveren; Wonden ons niet heel
Berre Van Get Vleck der Sumatranen;

fagen den groenen vermaeckelycken
Oever alomme met een luftigh en aengenaem treupel-befchh beſete: doch
vernamen ontrent De plaetfe daer Wp lagen/ op ſtrant geen Wooningen der
Indianen, maer mel niet vezre Van ons/ wat bogtwaertsin / een uptſte⸗
kende hoeck / Daer achter wy vermoeden het ſtedeken Sillebar fe zijns gelijck
als oock naderhant verſtonden ·Samma/ Londen ons heel verblut/ Verz

hopende van de Inwoonderen des Lants verſeh TDater / ende ververſching
van Eetwaren en Frupten te bekomen;

niet denckende op het quaet en
droevigh ongeval, dat ons Gier befprong 5 Waer ban wp koztelijch in hef

derde Hooftſtuck fallen ſpreecken.

Het derde Hooft-fluck.
Lant-togt.

Worden van d'Zndianen van Sillebar vriendelijck , doch

geveynft verwellekomt ; krijgen van haer gewen{chte beloften.
Bedriegelijcke woorden des Orankays van Sillebar. Wederkering
naer boort. Wonderlijcke baet door ’t Sumatraes water , ontrent
deSiecken. Tweede Lant-togt, om Ververfing ; worden van de
Sumatranen verwellekomt, en vriendelijck ontfangen. Bedriege-

lijckheyt deffelfs. Difpuyten over de Handel-plaets , doen de Nederlanders voorfichtigh zijn. ‘t Bedrogh der Zndianen breeckt
uyt; dietwee Nederlanders befpringen, en deerlijck vermoorden.
De Schuyt en Boot nemen de wijck naer boort; daer dees droevige
tijding brengen. ’t Gevaer in Sillebar uytgeftaen. Storm. Vertreck.

Geraecken binnen de Straet van Zunda,.

Komſt op Batavia,

Ot in defe Verre Geweſten nu gekomen zijnde / ſoo waren onfe
nieuwsgierige oogen als geduerigh nae de groene ende vermaecke⸗
Icke ſtrant gebeft ;Daer infgeldchs de ſwãrte Indianen met een al⸗
gemeene

£
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liez
dan
Wy
glueren.
te
gemeene verwondering konden naer ons Schip
fen de witte Dzee-vlag tapen; en deden een ſchoot met grof Canon / om
haer / volgens d'o2dinare wijs / aen boopt te lachen 5 doch en fagen nach
evenwel geen Daertupglj totons naderen, Maer den avont alreets ko⸗
/ verhopende ſulcks bes anderen daegs te fullen geſchieden; vernamen
mende

des anderen daegs een groote meenigte van Lichten en Dupren langs de

ſtrant; waer Daey de Sumatranen fcheenen goede wacht te houden / en ons
niet eel te betrouwen. ’s Morgens noch al geen Daerruogh fiende komen /
mast beklaegeljch het droevigh gekerm Her Branchen tebeſpeuren; Ver

langende upitermaten nae een weynigh Berhoeling ende ververſching in
garen hooghdringenden naat : dan fuck en konde men niet bekomen / ſou⸗
der de middelen / Die noch overigh fcheenen/ bp Der hant te nemen. De
Dlaep dan untgeſet zyunde / wiert ſtracks met kleeche Mannen / die haer
Dienft van ſelfs quamen te prefenteren /gemant en klaer gemaeckt; de welc⸗
Ke ſommige KRoers / Piftolen/ en fcherpe Veilingen (of’t haperen macht )
doch bedecktelyck en Berborgen/ met haer namen, Dug voeren den Noop⸗ Lane togt in
man en Stierman met de gemelde Sloep / en een Waede-Baentje/ naer Sllebar,
lant. Doch aldaer bp den Dever genadert zönde/ konde geert Indianen
te ſpreken komen; detuijl die haer ſtãegh /in t naderen Gan de Stoep/ in
t groene Vtreupel-bofch verſcholen. Dus quamen de onfe onverrichter ſaeck
aen boort; doch refaldeerden andermael de ffrant een weynigh Lerder bogt⸗
waerts intefgecken : dat van ſtonden aen wederom Wiert te werck geftelt,
Dus derwaerts roepende / quamen Wegens harde ffraomen/ andermael

beneden de bagt/ Daer ſtſtedeken Sillebar lag; en bupten de voorgemelte
hoeck / den luftigen Oevertegenaecken /daer meenighte
van graate Boo⸗
men ſtonden. Lier quamen eenige (Warte Indianen , zijnde meeft naecht /
als dateen kleetje Waar De ſchamelheyt droegen / te voorſchyn fpzingen/ met
Boogh / Pijlen en Aflagayen in De Vut 2 roepende in de Malaitfe Tact

veaegs gewis / wat op boor Luyden waren Ì ban Waer de kamft/ en

wat alter begeerden? MWaer op twee Bananfe Nederlanders, de Malaitte
@ael bekent / enal Tolcken mede gevaren zijnde / antwoorden: Dat wy
Hollanders tuaren / ende van daer in’ herwaerts komen naet Batavia,
dao? cantrarie ffraamen en tegen-Winden/ op deſe Kuſt vervallen waren ;
ende nu / Lalgens’t goet vertrouwen ’ welck hadden op d' Inwoonderen
des LTants/ hier aengeraept guamen / em voor betalinne met Gelt/ of
Mederlantfe Waren / ververſſinge Lan Water, Frupten / en Wat beko—
men konden / vriendelyckte verſſecken: dat wy ſulcks verkrygende / den
Orankay van Sillebar met een milde Schenckagie ſouden gedenchen. Deſe Worden
Woegden waren nauwelijks uptgeſproocken/ of de liftige Sumatranen rig: van de In-

pen alle gelijck / de onſe aldaer feer eltelkom te zyn; en Dat alfier ter rech⸗ voeennn
ter plaetſe waren aengelant/ dewyle daer alderijande (clhaone Frupten en vriendelijk,
lieffelijcke Gewaſſen / alg Coques-nooten, Orangie-appelen, Limoenen , och, ge-

Bananas, Pynang , en wat noch meer begeerden/ rijchelijch vaa? een ge WII

_ meene prijs bekomen konden + mitsgaders delicaet voetſel

enBee/ Van gekomen

Gepten / Hoenders / Eenden/ Schapen / Offen en Hoepen / Melck/ van heer
Eperen/ Groenten/ en Dis ; alles wat dagelijcke op de Marckt van
6

Sillebar te hoop quam/ daer foa wel de bzeemden alg D'inbaorlingen vep- °°“

Age toegang bonden /om alles te koopen en GRE
3

/wat begeerden.
Deſe
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Deſe waarden waren goet /en ſcheenen waerlijck upt een goeden, inboaft
baoat te kamen 5 temeer) dewijl oock eenige Lan d'aeuftentijchfte hierbp

ki

comen zjnde/ Get ſelve met een getrouwenñ enregten ernft fcheenen te bez
sachGtigen. Wier op ban den Anlantfen Coeback te voorſchyn komende,
naode men Vane Geel weiendelijck opde ſtrant /om Lan Get heffelijck kruyt
de proef te nemen; Get welck de ſommige datelyck / om aen d'Indianen
geen quade fufpitie te geven /beſtonden te daen ; traden aen lant/ en wierden
andermae!l vriendelijch verwellekoomt /en genoot om inde groente neder: te
fitten. Aenſtonts quam van het Inlants krupt te voorſchyn /'t welck pder
op fijn maniere gebruyckende /goet geoordeelt en gepreſen wiert. Somma /
De Tolcken /als dock de andere/ Banden een goet genoegen in het onthael der

Swarten / daor Dien fp alles aen De onfe /foo Lriendelijck en openhertigh

guanmten te meefenteeren + en Wierden ans volck/niet berte Van daer, toen bj
een feer acngename foet-Llaepende Aivier gelent/ alwaer de klare Logt /onz
der een lonumer van hoog-getachte baomen / en met een ſtil gedruns / quam
van Get gebergte naer de zer
·Kant rollen. Wier fpzach een Darten Orankay, Die bp de Sumatranen Get hoogfte waagt ſcheen te boeren /De onfen op
dees of Diergelijche wyſe aen :
Siet, vrienden, hier kan u volck het water halen, wanneer uwen KapiBedriegelijke woorden teyn believen fal, de Boot met volck en leege water-vatea aen lant te ſtue-

gesORB: gens en wat de ververfchinge van Eet-waren en Fruyten belangt;die fullen
Siliebar.

u hier op ftrant rijckelijck, voor gelt, te koop gebracht worden : ofzijn-

der Spiegels en Meflen te bekomen, fullen hier oock aengenaem zijn. Nu
gaet, Ô Vrienden, enkomtop morgen wederom,

zijt niet befchroomt ;

maer komt vrymoedelijckaen , ghy fult ons feer wellekoont zijn, Endierz
gelycke woorden meer. Ja peefenteerden aen d’'anfe noch ten overvloet /dat
{aa wanneer eenigh mis-vertrauwen onder ons Valck /t zu grooten of klep:
nen/ mogten zijn / date gewilligh twee per foanen ban de haren/ als Oftaz
giers/ aen Scheeps vooet fauden vergunnen / tet verſeliering van Gare
vᷣrientſchap en onfe geruſtheyt. Dand'oufealveelte ligt gelaabigh/fcheenen
te genereus / am vermoeden Lan mis vertrouwen aen d Fndianen te gee
ven, ſloegent ſelve af; en gaven ten antwoort: Dat niet twijffelde
aende
gunft en oprechtigheyt des Volcks van Sillebat; dieg haer wederom / ane
Der de Betaoninge Lan Veel vriendſchap / inde Sloep begaven/ twee pritfen
van't Sumatris water tat een peaefpen met Gaer nemende s mierden Vande
Darten tot foa bere geconvoyeert /en af-gewacat : Of stanlsgpasn
Schiet-geweer na Lant hadden mede genomen? Daer op donſen/* aetſe
van achterdocht te krijgen / totantwosrt gaven: O neen; wat behoeft men
fulcks,wanneer men goede vriendſchap foeckt.

Daer op malkanderen/in't

afſteecken / een goeden nacht toe weuſchten.

Wederkee. ¶Aen Boort geraeckt zijnde /verſtonden wy alte met vreugt /De goede gez
ting DEE legenthept am hierin Sillebar te bekomen Get gene ban nooden hadden:
_ ja wy begonnen
van ſtonden acn cen nieuwe couvagie / lukt en ander leven
——— inde gemacderen bandeſiecken
en kranchen te beſpeuren /die met harteneu

kebact door sielen riepen en Wenfchtens ja machten oer om 't ſeerſt am cen Klepn

gracs water, D2Ochije van't mede-gebaachte water te bekomen / om haren beant /Die

soe fieken uarclijcit. graat mas/ feDET slen. Wygaven t haer /dach met difcretie 5
Eder ten bevonden oock /Dat felfe een dronckje Han deſe koele vocht / de —
*

gende

*_@oft-Indifche Voyagie.

Eerfte Boeck.

Is

nde zielen en de benauwde Gerten van defe arme lijders/ konde verſtert⸗
em en verquicken.
Saa dat nu een pder wenſchten /om meerder voorraet Han water ; op dat
en aengenamen Becht/ de geſonden / en Waag al de ſiecken enn
ee —

rancken mochten verkoelen, verfriſſchen en verheugen.

Bennaeft-kamenden morgenſtont begon nauwlijcks Daag te lichten /als Tweede
men het volck met een luſtigen pber aen t Scheeps vᷣoort befigh vont / met Lanoge

de Sloep tot de Hand-tacht gereet te maken/ en de Boot met leege water ·

vaten te bullen. Alle ding vierdigh zywe / verburgen dzie of Lier geladen
Musketten in de Daertupgen/ onder de Peeſenningen /ont de ſelbe in tijt
van noot/ te konnen gebeupchen, Hier ap ſtaken den Laopman en Stuurz
mart / met bepde Vaertupgen / ban Bant / met haer nemende krameryenen
gelt/ ſteeckende naer de groene Wal en luftigen Oever / daer gifteren wa⸗
ren van daen gefchepden : Vaer met een Drede-Haen de ſtrant genakende / Bee

banden den felfden Orankay , en Swarten vansdaegs te Leoren/ Doc worden van
met een Beel grooter getal van plat-geneusde Lalekeren / omcingelt / Die d'indianen
Vrede⸗ vãnen / na de hamft der onfe te wach⸗ van S bn

vaſt alom Geer fkonden met

ten. Aenftonts wierden de twee Pederlanders/ die daegs te Baaren Baar Koor
@&olcken maren te lande geweeſt / Daag deſe trouwlooſe weder aen firant gez
noodigt 5 'f welck geſchiede: en wierden niet alleen van den gemelten Orankay ;maer aock ban andere Sumatranen,
die over Get bolck desgelheks fchee

—
„Hun ge-

nen te commanderen) feer veiendelſein Berwellekoomt ; en (îefs fppehe na PSE
uptterlijcken ſchyn) uytnemende mrinneltjek ontfangen. Men noode haer
in de groente een weynigh neder te fitter / am malkanderen eens te ſpeeken
terwijlen De Boot en Schupt een wennigh ban ſtrant / om vlot fe blijer /
naer befchept vertoefden. Den {toopmanen Stuurman / volgens laft en
ordre Van onfen booefichtigen Schipper, welcke niet geraden bont / met al
het volck aen Land te kamen / Lao? dat nader en ſekerder beſcheut verwach⸗
te/ en verhoopte te ontfangen; denckende aen de liſtigheyt der Sumatraente
—
die hare trouwloosheden ſoo groot zyn / datſe De werelt over
ucken.

sf

Onſe Tolcken dan verhaelden vu wederom d'oorſaeck Ban hare komſt /en

datſe ververſinge van water /en wat noch widers bekomen kenden / ver⸗

fochten ; mits gelten Nederlandſe Waren met haer brachten; als aack een
gefchenck / om aen den Overften Lan Sullebar te peeſenteeren: verwach⸗

\
5

Daertungen/ wat befchept ſy Neden fouden believen te ger ses rai.
inde
tende donfen

ven; en naer een teechen ban verſekering / of met haer volck in beplighept
het Kant ſoude magen betreden. Waer op den Orankay , die t graatfte ae
ſagh ſcheen te voeren benevens d'andere Sumatraenfe Weeren /met bez
tooninge ban genegentheyt / doch heel gebepnft /antwaost gaven; Dat ons
volck daer wellekoom was, en vriendfchap foude genieten. Maer dat ſy
Orankayen ban Sillebar, ten Dienfte van donſe / geraden Lander / ſaawan⸗
neer up foet/ gefont en lieffelijck water fachten/ tup dan maer gehefden

…

met Baat en Schunteen weprigh verder bogtwaerts intevaren/ totaen LUPI

de birmekant van dien / Daer ban Wp te vooren hebben gerept 5 Daer het bez act-placts .

roemde bleek of ſtedeken Sillebar ouden Binden ;en benevens dien een kla: doen de Ne

re water ſtrobin/ die van Get gebergte /en ander de ſchaduw gevende Ko- Spier
ques-bomen , en groene boffchagien door vermakelijck ſtrantwaerts —

zijn. © ©
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te rollen / daer wy niet alleen Beter water / ’t welck hier bracht) —
fact was /ſauden bekomen. Maer ooch benevens dien /was opde
Marckt
kan Siilebar allestekoon; en kon Daer veel gevoegencker / als hier op de
ſtrant
/oans werden gebragt /geveplt en aen-gepzefenteert / wat maer begeer=

den/ of ans naatjakelijck dogt /te koopen; twelſck alhier op ſtrant niet
wel konte gefchieden/ Ban wegens het Boſch / en dicht-be affen Wveupel-

groen. Daer opde Colcken weder antwosrden: Datfe dienden haer prin⸗
cipalen, in Schuyt en Boot, bekent te maken , het geen fy Orankayen hun
quamen voor te (tellen ; t welck gefchiede ; traden na de vaertuygen /en

maechten aldaer hun wedervaren Eehent/ terwylen de fwarten na ant:
waart wagten.
Bedrogder
Dit berfoech Van d'Orankayen gan Sillebar „en oock quanſuns Gun vrien⸗
—
— delcke raet⸗·geving / faa bedziegelijek alg waerſchynelck Beos geſtelt /de
onſe bekent gemaecht zynde /verheugden het meerendeel des voſcks; dan
ſommige Daer en tegen hregenachterdogt en quaet vermoeden: te meer /
am dat een pder verſekert was / dit water alGier feer moet te zijn; Dan ander
re wederoni handen geen trouwlooshent
noch eenigh bedrogh in ſulcks Gez
ſpeuren; ja wenſchten met hart en ziel het ſtedeken Sillebar nader te ko—
Nader oc- nien. Evenwel guamen oufg getrouwe Calchen ſtracks / uptiaftder Op: fpreck mer PeY-Goafden/ d'Orankayen befchept beengen: dat haer Tants-genooten /
de ere in Dchupt en Boot / deer minnelijche peefentatie was bekent gemacht ;

vane

Die voor (aa graten gunft van toegang in het ſtedeken Sillebar te Krijgen /

de Weeren Han Dit. meweft feer vriendelyck deden bedanchen. Verſoechende
wyders / dat doch d'Orankayen Beliefden gaet
te binden / dat d'onſe alhier
bet water nrogten halen / gelekt als daegs te Baaren hen teegefept was;
dewijl het feer goet van ſmaeck / en oock een pegelijck tuel bekamen was 5
en dat de Angefetenen ’t vordere met Gare Candas / en ligte Daertupgen /
maer geliefden alhier te laten brengen/ daer men haer alles ten genoegen

feude betalen; foo dat oock alhier gewaegeltichk konde verhandelen at bez
meerden ans toe te laten Gemen ;Dan beijsefdemer dooe Get onbekende Sillebar niet te Dwalen / daer door onkunde ban’t volck pers machte gefchiede/
lee eenig ongenoegen quame te caufteren/ 't welcke liever ſogfen voor te
zomen.
De twee
Wier bonden haer nude Orankayen Han Sillebar in haer goddeloos booze
Talker nemer / 't welck was / het altemael te vermoorden /geſtuyt; en (naer het
fprongen ſcheen) diervoegen haer toelegh ontdecht ; Bat nu de moed verlooren/om tot
en vere
haer uit tekomen : en vreeſende dat ooek deſe twee onmooſele Colcken (Dez
moor,
Sijl miet Herre ban Schupt eu Boot waren ) haer mogte komen te ontſnap⸗
ens foo Was’ Gaer ormmagelijck datse langer konden veynſen; haer moort ·
uft was te groot, en de begeerten om't Cheiſten⸗ bloet te ſtorten /ſoo gewel⸗
digh / dat doo2 hun onpatientighept Loort-geftoutt/ haer dupvels en boos
vodrnemen guamen upd te Haeren, Dus gaven de Orankayen maer ſlechts
een Winch aen andere Swarten / am aen te Wallen op deſe twee arme Qe⸗
derlanders + aenftonts maren deſe bloetdorſtige handen gereet / en gielen
met een vervarelyck geſchreeuw op onfe Tolchen aen/ en vlogen een mee⸗

mate ven Aſſagapen / Spatten en Pylen / doorde lugt en nacr Schupten
art

jane d'anfe (waer 'tmagelijck) ce vernielen /Daeralhet volck nach
mm aebtenen was / behalpende tee Tolcken; die /om Hit gevaer t'ontko⸗
men/

men/ Han ſtonden aen naer Get water blagen ; maer ſtracks beſpꝛongen en wreecheye
voort omcingelt zijnde) wierden gevat/geflingert en gefleent/tat dat men de dee Swarhoofden af-geflagen hebbende / bp het hap? opnam / en Die ſoo bloedigh / Bez ten:
sant/ en begrupft /met hunne zabels in de vuyſt / ons bolck vertoonden; Die
/ meenden Lan ſpht te berften ; te meer /
ban wegens dit ſchrickeihck werck
wanneer
Get geſchreeuw Lan defe bloetdorſtige Indianen Gaer dusdanigh
ter ooren quam : Nu Hollantfe duyvels, ey kom aen Lant ; wat toefje noch;
fiet hier, dit. faluw wellekoomft en ververfching zijn. Doch raken d'onſe

ban ſtonden aen naer het Diep / en vaerdigh Laude Wal / am niet art gewelt
ban ſulck een Woedende meenigte te vervallen ; en ruchten terſtont / in deſe
anderduldighept/ Gare geladen JRusketteu en Piſtolen vaar den dagh / laf:

fende onder dien trouwlsoſen en goddelgoſen Gaag iui

ten naderhant niet/ of pemant der D warten hadden

sdach en wiſ⸗

geracet:

Want de

ſelve haer aenftonteint groene Hreupel-Jofch erfchaolens fas dateen lee: „Schust c
bige ſiraut hernamen : dieg weder heerende qugmen aen boost geroent daer
ans defe droevige tydiug /in plaetre ban aengenaem Water en ververſching /
wagten.

€

—
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Miltroo- —_ Wier viel nu de moet-ban levens hoop/ en alde cauragie in Siecken en
Geegeyeder Gerancken nu weder t'eenemael ter neder : de ademtagende klaeghden jam:
merliyck; fuchten en kermen Wwaser geen gebrech/ dewylen alhier faa
luſtigen Lantsdouwe /en aengenaem Geeft boor d'oogen fagen/ daer

‘wat ong dienden geneeghfaem was, en echter niets ter werelt en konde
bekomen.
Dy traaften haer dan naer ons vermogen / en danchten Godt
voor fijne beſchermingh / ons aackin deſe gelegentijept betaont ; Want bez
De perijke- Vonden nu feecherlijck /dat /ſoo Wanneer de Sumatranen De faeche wel aen⸗

len in Sille gelept hadden / dat ans altemael lichtelijk hadden Kunnen overweldigen
Be uyige- ende vermoorden dewyl Get meeftendeel des Volcks van Schupt en Boot
zie
met hart en ziel Berlangden aen Kant te magen komen /emme daer eens
de lang gewenſchte Jrupten en Indiaenfche Gewaſſen / als oack het lieffe⸗
ek Anlante water te genieten : niet twyffelende aendevrientſchap die de
arten ons dus volmondigh quamen te peefenteeren. Ende wanneer
De Indianen , Daer Wp begeerden / ons °t water Galen maer hadden toege:
ſtaen / en daer op De ffrant langhs Geen den luftigen Oever / ban hare
Frupttagien hadden te koop gebracht /wie fau dan Lan donſe in Schupt
of Boot gebleven hebben? ae nieuwegierigh de Dzeemdelingen in verre
Geweſten zijn / is heden bekent / en hebben al vele met epgen ſchaden ons
dervonden 5 doch is het lichtelyck af temeten/ hae Dat een pegelijch ver⸗

langt omeens een vermaeckelycke Kantsdauwe te betreden / Wanneer ho

een langen tijt als noch in een beflooten Arck / op de halle wateren /fonder
Lant tẽ fien/ heeft omgef turven. Als nu ons Dalck op ſtrant verſtropt/
de ommige beſigh met Water Galen/ andere met Eet-Waren / Frupten /
ende Gewaſſen te verhandelen en te haopen/ of met in Get Wreupel-bofch
en elders Geen te dwalen /Waren verdeelt geweeſt: hae licht ons Volck
„als daen vermoort /De Daertupgen
befet /en alles prijs gemaeckt / en daer
op Loot met kracht ban Polck en Schupten (daer het haer felden aen gez
beeeckt) ons Schip befprangen/ dat alrede Lan t kloeckſte Balck ontbloot/
ende met gebreckelycke Belenumert / lichtelijk Lan haer hadden konnen
verraft en oock vermeeſtert worden. En niemant dDuncke dit vreemt te
Twee Sche- zijn 4 Want in dit ſelveJaer ban 1658, Gebben De Indianen Van Palimban

pen voor (leggende op De binme-kuft Van Dit Sumatra, ) tee Nederlandfche Sche⸗
Kete” pen verradelyck befprangen/ ent volck op een ſcheickelycke wijfe om Gals
Indianen
bef ——

3

gebracht z datde Nederlanders, met de Bernielinge Lan Palimban, nader:
hant oock gewroocken hebben; en alhoewel ons het ſelve onheyl dreygden /

zyn dus verre noch ſulcken ongeval ontkomen.

Hevige
Aorm,

Evenwel fcheenen wy nu van alle middelen verſteken om vodrſpoedigh
op Batavia te geraecken; dan dees eenige fcheen voor ons noch overigh te
zjn: namentſyck / t'zepl gaende tegens contrarie Winden / Stroomen/
en Water-baeren aen, De Keys te vorderen / foa Veel ons daenelijck ſoude
Wefen. Wymaecckten ons tot dien epnde noch dien ſelven avant klaer /om
van defe vam pfalige Derverfch-plaets wederom zee te kieſen; daer gelijck
als tot een Balle maet en fooy van ongevallen ons bejegent/ noeh cen
feer gebaerelijche ſtorm moften uptftaen/ die ons tegens de nacht feer hevigh
en Schricke- quam befpringen 5 zynde bermengt met ſchrickelycke Donderflagen/ die

weke mer De Zee, Lucht, Hemel en Verde deden beven eu trillen /en de arten van
EE

D'alderftoutfte konden ontfetten endaen bef uijchken ; Daer bp quam ſtaeg
aen

Oeft-Indifche Voyagie,

Eerfte Boeck,

1

aen den ellen Blivem nedertwaerte gedaelt s en de Storm-wWinden foo
verſchrickelyck / Dat Die ons drepgden op lager al te bonſen; Daer wy / Perijkel van

fchipbzeuck lijdende / de handen der Jaoydenaren niet en horden ontgaen, fehipbreuk,

Mus wierden up alle met een gantſch droevigen anderganah gedreÿght.
De Lichten en Vunren ban onje bloetgierize Dranden Wierden langs
ffrant gefien ; Daer-engetwijffelt guamen te wenſchen /Dat wp (chinbzeuck
mochten lijden s dan onfen goeden Godt beletten andermael, dat niet in Worden
handen Lan defe trouweloofe Moordenaren en quamen te vergallen; dez verloft,
wilde form haeſt quam te fEillen / en teenemael te bedaren.

Den morgenſtont gekomen zijnde / ligten onſe BaotsgeſellendeAnckers vererek uyr

upt de gront ;vruchten Get zepl-tupah bp, en ſtaecken upt Zillebarin talig ZAllebat.
32e. (Caen wederam aen tlaveeren tegen De wint en framen aen / wer

tick voorheen; hadden als nath de wint zupd-aaft /Baer heren wy maften
weſen / om het lang gewenſthte Batavia te bezeplen. Dus ſuckelden Lun OLob. 1658
dan ertelijche dagen achter een: fomgl een weynigh vorderende / en dan
Wederom door de ſtroomen Geel achterwaerts gevaechende / langs de haage

Bergen van Get groot en machtig Eplant Sumatra, ſteeckiende met fijn
hooge teppen tat Boven de Wolcken upt. Dus dan ſwurven wy langs
Defe WDefi-Auft / tot aleenige dagen in Otober waren gepaſſeert; wan
eerde Winden Begonden
te wÿfelen / ende Stroomen tekenteren: foa dat

\
Komenin —

avancerende / eyndelyck de Llache hoeck paſſeerden /ett in de Straet van qe—
Zunda guamen; daer wy / door tegen-winden en ſtroomen / moſten lavee⸗ Zed

ren/ of anckeren / naede gelegentheyt ans diende « hadden Weel ſtilten;
dach geraechten echter / naer veel ſtribbeling /onder de groene Veuft van
Java; daer uu Berijospten Lan de Javanen ververſſing te fuilen bekenren;
Doch bonden ons wederom Bedrogen Dagen Wel dagelijcks Lan Gene
Daertupgen / Tynangs, Joncken , en fiel bezeploe Bliegers dichtGp one
ende voor ons over zeplen z maer niemant en quam ons / Goe dat Wu
wincktenenwupfden / aen boort genadert; Waer Daag wy mt langs hae
meet beganden / ja genastfaecht Waren te gelooven / dat het nac Barlagh Oodoeh
tuſſchen de onfe en Koninckryck Bantam was; onder Get welcke dat miet En

alleen hiet ontrent de Uuſt van Java, maer aoch een goet gedeelte Lan on Ho”
Sumatraes WMDeft-kuft hoorden / ende voornamentlyck de Bogt én Hante ainckrijek

ſtreeck Zillebar.

Dus hadden Wp daer / gelijck nu eer langi Berftanden / Lenten

bp onfe doot· vpanden Geul en onderſtant gefscht 2 doeh had men ons echter
het tegendeel /aen de Caep de Bon Efparance, als toog de waerhent inge:
boefemt: namentlyck /dat het Brede met ons en Bantam War; Het welck
alrede nu anders: hadden ondervonden. Voort zeylende maften menigi:
maelancheren : fam\wijl (even of achtmael in bier en twintigh uren. Net⸗
temin daag ſoo vele tegenſpoeden heen geworſtelt zijnde / wanden ons Walch
nochtans nu wederom ſos gebetert /ende meeft altemacl ſoo gefont/ als
of in Zillebar overvlset van goede ververſſingh verkregen hadden
Godt
Almachtigh danckende Looe fijne genade 5 pafferende het haoge baantriiche
plant Crakatouw ; benevens deffelfs geburen + als Zibbefee, Poele besje,
Dwers in de wegh, en Toppershoetjen; altemael middenin de Straet van

‚ Zunda gelegen / en volGeboomten en Wilderniſſen befer. @uamen teen Ontmoeten
ander Get haage Kant Lan Anyer, entotniet Berre ban Bantam ; daer twee Oni °
Hollantfe Ooplaghefchepen ontmoeten /Dic waag Get vpandtlyck Bantam
7
€ 2
ce hripften/
*
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Krupfken / dm D'ingefetenen Gun zeevaert te beletten. Der ſelver Schippers
guamen ons ſtracks aen boort gevaren ; Gieten ons wellekoom / en ſetten
aus eenige Batavifche Derverffmg bp : Daer voor onfe Opperhoofden haer
wederam met eenige Daderlauntje Waren beſchoncken. Wieven des nachts
daor ſtilte bp een/maer’ morgens ’t koeltjen wackerende / verlieten haer :
Komft op
Batavia.

paffercnde Bantam ; en quamen eyndelyck den: s. October op de gewenſte
Tiede /voor de wytberoende Stadt Batavia te arriveren.

Het vierde Hooft-fluck.
Swier, en wellekomft ter Reede van Batavia.

Den Schrijver, mee-

nende na Banda te vertrecken, wort in het Cafteel Batavia geordineertte woonea. Vertreck der Retour-vloot naer het Vaderlant.
Wonderlijck Mieuwe-jaer der Chmeeſen ‘op Batavia , by den Schrijver befpeurt. Hun vreemdeaêtien, Godtsdienft, Offeringh aen
den Satan; hare Maeltijden, en vordere Coftuymen ; als oock hun

Zeden, Kleedingh, Huyshoudingh, Wooningen, Tafcl-ordre,
ende Begraeffeniflen, Batavia van de Iavanen geallarmeert. Sware
Jaftitie, endewaerom.
Wonderlijke Hiftorie.
WonderJijcke fwier,
en welle-

komft ter
Reede van
Batavia, by

den Schrijwer aengeanerckt.

V dan nu voor Get feljaone Batavia aengelant zijnde, Kregen ban

ftanden aen den Weer Fiſcael en fijn gevolg aen Boot / amy
volgens tordinaris gebruyck / ons Dchip en Lading te viſitee⸗
ren/ ten eynde of oock particuliere Goederen ende Roopnanſchappen
met
ens overgekomen machten zyn: doch niet Bindende /ſos begaf hem den
edachteñ Weer weder na Bant, Strache gquamen ang toen een goet getal
pepdenfe Chinefen, binnen Batavia \uoonende/ aen boort gebaren/ cmte
fien of hier geen voordeel met Hollantſe Krameryen / en Wat hun gadingh
was op te hoopen / en ſouden konnen Binden + Daer op Wel haeſt de KRiſten
en offeren Lan het Walck (want hier was Gelt Lan Doen) Wierden
geopent ; ende gingh boost dien handel aen van Spiegels / Naelden /Meſ⸗
ſen /Hoeden / Engelfe Mutſen: ja de wolle Plumgien feifs wierden vu
aen de liſtige Chineſen gepzefenteert / en vaerdigh verkocht /vermits deſe
koddige hHandelaers die voor eert ſeer kleynen prhs konden bekomen. Deel
Soctelaers/ ſoo van Mooren, Javanen, Miſtycen, alg Nederlanders; Pale
men ons nu oock aen boort gebaren / am aen het volck allerhande Indiſche
Frupten / Eet-waren/ en ververſſingen te verkoopen 5 die nu gacde neee
ringe hadden /vermits de langh Begeerde luft een pegelnck aendrongh ent
noodighde tat het genot van de aengename Gewaſſen en Fruyten: gelijck
als daer Waren de Lerfrlj- gepluchte Klappus-nooten,

Pompelmoefen ,

Orangie-appelen, Water-limoenen, Mangas, Bananas, enandere, Dan
de ſnoepers / die geen maet en hielden / en watte gulſigh waren / liepen
eerlang niet wemũg in de klemt wordende ſchieljck ban een heete Roorts/
Roode loop / en andere ſieckten aengetaft/ en daer Lan oock al Lerfchepde
guamen te ſneuvelen. Wyyders quamen ans ooch Heel Nederlanders, die
binnen Batavia woonden / of op Andere Schepen waren befchepden/ ong
<
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aen Scheeps ·boort beſoecken /ende verwellekomen; daer pder ſijn Lants⸗

enoaten poogde opte ſoecken /omme door ſulcks ſchrift of tydingh van
finmaeghſchãap te Bekomen : oock andere om eenigh nieuwe upt het Da-

derlant te Verftaen.

Somma,

het krigelden dagelijchke binnen Scijeeps-

boort / door de veelheyt der Menſchen / Die te famen guamen gebloept;
foechende een pder (na het ſcheen) het geen hem Hozderlijck mochte zjn.
Dit duerden dus eenige dagenachtereen/ tot dat men het Schip begon te

loſſen: alg wanneer metter tijt dien toeloop verdween / en Wp.ons bere
maech ſomwyil eens te lande\waerts namen /om Gedtte looven ent dancken
_ Baar fijn genade en Vaderlycke goedertierentept/ ons betoont ; en am het
flovifante Batavia te befterr / en bupten t felbe De luſtige Handerepenen
Wepden te bewandelen ; daer Mm nu de gewenſchte vermaeckelckheden gez
wietende. En alijier Gadden Wp nu vry Beel ban defe voortreffelycke Stadt,
en hare gezegende ſtant te ſeggen: dech Wp en ſcheyden noch niets Batavia
fal in onfe Beps -befchejbinge doorgaens t middel -·punt zyn / Daer onſe
Mepfen in defe verre Geweſten fullen beginnen ende Lolepndigen : dat ons
gecafie geven fal/ am fou nu en dan Lan deſſelfs tegenwoordige fant ende
gelegenthept te ſcheyven.
Ons Schip was nauwelijcke hier geloſt /of kregen Be Weet / Dat Ban Den Schrijftonden aen met een lading Ahs naer het Muſſchaet- en Jrocin-rijck Banda ver, meent

moften vertrechen.

Daerdigh zijnde, meenden ick medeop vepste gaen/ Lent

dan vent mp geftut / en op't onberwachtft geordonneert om in het Kaſteel
ï
Batavia f'hups te kamen / aldaer mijn Wooningh en Leger-ſtee verkie- Nov. 16,8.

fende / en waer te nemen het gene mp opgelept was : ’t welck mpuiets te eoch wort
Wel behaeghden / Lan wegen de krachtigh-dringende vepz-luft / die mijn in het Ka-

ziele befat/ en \mederam tzecwacrts traande.

Maer

Betijl defe mijne ger Selhatars

negenthept om repfen geen plaets inde gemeederen Van mijn OpperdGaaf? neer te
den Kan Binden / cu dat defe Oydontantie onwederroepelijch was: nam ick woonen.
aen Dcheeps-baost een vriendelhck afſcheyt ban allenujn Bepe-en Lants-

genaoten / doch Veopnamentlijck Lan mynen geeden vrient en Opper· Chy⸗
ruratn/ Mr. Harmanus Benedictus ; dewyle Wp nu van Hollant af als
Broeders bp malkanderen hadden gevaren, Be wenſchten aen mp Leel
goets / en ick aen hem behouden

Reys: dan guamen tzedert malkanderen

nopt weder te fien /verwits hp in het welrieckent Banda aen Kant geor⸗
donneert zijnde /met een Indraenfe Peouw te trouwen / hem Baer ſos vaſt
guam neder te ſtellen dat hp (mins wetens) nopt ban daer geraccht is.
Ick begaf my dan op een Sondagheg morgens met mijne Goederen
lamdtwaerfs / in het Kaſteel Batavia ; Daer ick in't Huns der Medichnen
was genootſaeckt plaets en Leger
ſtee te kiefen. Wier bantich niede-beacBere/ en werck / am dagelycks de gebrechelijche te geneſen. Ondertui

ſchen vertrock ons Schipnaer Banda, benevens andere naer De quartieven

Ban Amboina, Tarnaten , Makafler, en andere plaetſen. ®Dacr-en-tegen
guamen de Schepen Henriette Lowyfe , * Root Hert , eu Goeree p in
November, en onfe makker Leerdam in December upt Hollant , eerſt op Dee 1559.
Batavia aen fe landen « alg wanneer de jaerlijchfe Letour-blogt (nae het verweck
Patria gedeſtineere) met een luftigen ner klaer geraeckt zijnde /zepl-reet der Revoer-

lagh / om zeete kieſen; dach hieſt men noch eerft een algemeene Darten 050

Bede-dagh binnen de Stadt Batavia, ——
3
EN

hulp en zegen Acht
\
Inecke,

—
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kloecke en niet minder rijck-geladen Dchepen/ fagh men dau van Batas
⸗
vias Mede naer 't Daderlant vertrecken / vie wp genootfaccht warende Bon
<
Voyagie toe te wenſchen.
zn
—
ek
Lanuar.165g

Wonderlijk
Nieuwejaer

der Chynefen op

Bar

coria.

Dit Jaer geepndigt zijnde/traden over in dat Lan feftien hondert negen —

en vijftig / als wanneer in het midden Lan January noch
Eraſmus en Naerden, geladen met koſtelycke Getouren/
lant/ de Ketour-bloot gquamen te volgen. Dy warenal
Nieuwe jaer gepaffeert/ anneerde Chyneſen /(die op

twee Schenen/naer t Daders
23, dagen int …— —
Batavia vepbept —

wort gegeven tewoonen) haer WDepdens Nieeuwe-jaer vperden / met foa

veel grillen /afgoderyen/ en ſotte fuperftitie7 /datſe onmogelyck zijn
te ver⸗
Galen, Eenige ſtaeltjens ſullen het vordere
kunnen verbeelden. Want deſe
Chyneſen /zijnde verbaſtaerde nakomelingen
des volcks van Chyna, ſtelden
haer ‘tmeerendeel / op den dagh Lan haer Nieuwe⸗jaer /ongemeen vrock

Commedianten,

aen. Sommige regten vupme ſtellagien en ſpeel-tooneelen
voor hare hupe
fen en wooningen op / eu wiſten (geek als int Paderlant de Comedian:
tendaen) haer oude Hiſtorien met vertooningen Lan hoogwaerdige
pers
ſonagien / ſeer Bermakelijck na te bootfen 5 gebruyckende breemde geſten/
actien / grillen en kupren 5 alles naer Dat den (chin van Gare Comedienquaz. — …

men te berepſchen. Dese ſpeelen en klugten vierden ooch el opandere

vrolcke tijden bant Jaer /doch wel vosrnamelyck nu /enmeeft bpuagd — >

-en 's morgens tegens den dageract / gefipeelt.

pe

Andere /ban een gemeender ſoort /beſtondenalsNarren /en ongebondene —
de actien en Paftelavont-fotten/ met affchuwelijcke Monſter· vellen en
Mommeryen
uytfporig:
vermomt ent omtbangen / langs ſtraet teſwieren; ſommige waren met ges, —
heden,
ſchilderde Buffels-vellen omgort /bedeckt /en ſoo verſcheickeljck
——
proncekt/ datfe eer duyvels uÿt der Hellen dan Buffels of Menſchen gele
ken: Zijnde met ſchellen en bellen /en andere aperyen aengedaen /en (Pons
gerop handen en voeten / gelijck Lierboetige \wan-gedrogten/ langs ſtraet
/
en voor De wooningen der Thyneſen. Wier liepen ſchupmers bp / de welche
Gun voordeel in Dit eerwaerdigh gefelfchap ſogten /en by de hupſen het Meu⸗
wejaers· gelt ophaelden.
5
Hun God.
Doch andere vaneen beter leven / en onder de welche meerder hepligheptdienft ‚ gru- feeen te woonen / ſtelden nu hare Gadsdienft/ die faovampraligh als God⸗
welijcke af.
goderye ‚ en deloos was / ‘te werck / en regten in hare droevige donchere wooningen
offering aen bele Was-kaerfen op / Die fp altemaël ftelden inorde vreechs- gewijs) ter
den Satan,
eeren van't heylloos ſpoock den afſchuwelycken Datan/ welcke fp gelijck
alg pet Goddelijchs quamen aentebidden / en Gem Lan 't hare mildelijck op
te offeren ; vreeſende meer den Peince der duyſterniſſe dan Godt Almach⸗
tigh; die fp wel bekennen dateen Schepper van Hemel en van Herde ie s
maer (feggen fp) van hem omt alles goets; en daerom onnoodigh hem
gebreeft. Maer den duyvel / Die deChyñeſen gemeenlijck Joosje noemen /
ig een geweldigh en maghtigh Prince defer werelt / die De menschen met
Diupfende plagen en ſtraffen kan flaen/ vernielen en Founder brengen. Fn
voegen/defe vam pfalige Chyneſen maer ’t fchijnt) niet kunen gelaaven/ dat
den Almachtigen Godt / den armen Duvel, en afijn geſpups / kan dwin⸗
gen; En daeram quamen nu dees elendige / D'eerftelingen van't jaer den
haer vreeme

Satanop te offeren /ſtaken hare Was kaers
jens aen/ dien voegende voor
ſoodanige figuren en beelden /of tegens de muur /daer denmonſtreuſen
„UE
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bel feer gerfchrickelijck was afgemaelt ; waor de welcke hem een pder / (elfs

in onfe tegen woordighent

/met nijgen en bupgen/ cen wonderlcke reveren⸗

tie en ootmoedighent quiamen te bekoonen; prevelende en biddende binnens
mants / flaegen de regterhant voor hun voorhooft /borſt /en neder waert⸗
dalende / na de regter of flincker Laet, Daer: op quamen de offeranden ban
wel-toeberepde ſphſe frupten/ keupden/ bloemen en fpecerpen/ in veel
Klepne fchotelen/ te voorſchyn / Die fp in hare gebeden met ſtuppen /nepgen
en bupgen/ al fuchtende / aen den menfche-maogder quamen te prefenteeren.

Daer op nam Den hups-vader/ of de voornaemſte banden hoop / een Deel
geſcheurde papieren / daer op alderhande helſche grillen / dupbels-happern /

monfter-klaenwen/ en dzaech-gefigten/ ſtonden afgemaelt; en wierp de

ſelve /met een graate betupginge van ootmoedighept/ in het vuur; poeder
lende nach al een kleyne wylẽ met luyde waarden / oock binnens mants / en
ſtonden alsdan / gelijck als naer de komſt van ’t heploos fpaack te wagten:
maer wanneer nu hun Joosje niet en quam / om fuichen aengenamen fpijsoffer aen te baerden / ſao ſtondende naefte vrienden en gebuuren alfchzan /

en

Hare Mael.
tijden , en
vordere
Coftuymen,
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en hielden 'in’tront/ op daerde neder gefeten zijnde / cen louter gaſtmael

Kleynache

met malkanderen; doch alleenlijck die mans-perfoonen/ de welcke hun
poos te roer geftaen hebbende) Get befmeurde overſchot de vꝛaouwen gaven 5
Die dan (volgens hunne gewoonten) met de kliechjens agter af; en mede
in ront gefeten/heel vroſyck hun feeftelijche maeltyt hielden.
Andere Gepdenfe Chyneſen/ Waren op defen dagh feer befigh met ſpeelen
en dobbelen, daer op andere tijden oock groote lief gebberg ban zijns fitten:
de ban den middagh af / tot inden laten avont ;ja tot een geaot fuck inder
nagt/ in hare ffoepens / of oock te midden op De ſtraten /ander een groe⸗
ne Coques-boom, in welcke tijdt verlieſende oeffening/ datfe ſulcke pies
raers waren /welche menigmalen hun gelt/ hupſen meubelen, laven en ſſa⸗
Binnen / ja weauwen en kinderen quanren te verſpeelen; Get welche den gez
luckigen dobbelaer dan in valle epgendomn te beſitten quam ; Die devnouwen
en Kinderen tot flaven/ of wel de goelyckſte Ban De Vrouwelijcke fer/ tat fijne —
boelinne kemtaente nemen, De grootſte ſchande / Die alſulcke dobhelaers
konde over komen
/ was dit 5 wanneer fp alles berlaoren hadden
/noch daeren-Boven Get hayr van't hooft /en bp gevolg de luyſen ooch / ban haer kop

ting der
_ Vrouwen.

Speelders
en dobbe.
laers ‚ hun
vreemde
aêtien.

verfpeelden. Want de Chyneſen dragen ru git-fwart hayr feer lang gez

vlochten / ent felbe tupts-gewijs. (gelijck in Hollant de ——— dacn) ep
het achter-hooft. gebonden 5 in voegen d afſnydinge des fe fs /aeulbaerten

graote berandering en ſchande verweckt; Waer daog faodanig in den haet

van d'andere Chyneſen geraken / dat hem niet eenen menſch/die eerlijck Wez
fen wil /genegen is de behulpſame hant te bieden. Dan loopen
ſy gemeente

tick voor ſchobjacken lange de ſtraet
/en durven (wegens de groote fchande)-

bp geen eerisjche lieden komen : En vinden haer ſom wylen niet cer geruſt/
vooꝛ dat haer ſelfs /tegens eenigh gelt gefet hebbende, voort tot lijf-epgenen
en flaven- komen te berfpeelen. En hõoewel dit alles/ door de Haog· wijſe
Begeering ban Batavia / wederoem / als voor henen / ſtrickt en ſcherp ver⸗
boden was, Loo wiert mp nochtans / host daer naer / Vaar de waerhept
verhaelt / hoe dat een ligtvaerdige Chynees / nach defen dagh, fijn goederen/
vroum en kinderen / hadde verſpeelt.
Devordere
cofluymen
der

sen.

Chync-

»

—

De Chyneſen op Batavia, Bantam, Japare, Amboyna, Ternaten, Banda,
Makafler , Malacca, Syam, eu daoz Beel andere Maden /Eylanden /en Taz
ninckrytken ban Oaft-Andien/ zynde verdeelt / even gelijck de Joden haer
bevinden over Den gantſchen gertbodem verſpreyt /zijn Get minfte gedeelte
ta Chyna gebaoren/ en meeft in de genoemde contrayen ban’tluftig Aſia
geteelt; Diens voor-vaderen upt Chyna gefpzoten /acu Gare nakomelingen

den naem /enſt meerendeel Dan hunne coftuypmen/zeden/en
gelaten hebben / trouwende meeſt Judiaenſe wyven;

Gods dienſt over⸗

en zyn Boog dent bant

ſchrauder Ban geeſt; liſtigh inde negetie / enbedriegelyck in Gare koopnan⸗
ſthappen te verballen; perd om malkander / en inſonderheyt De Ehrꝛiſte⸗

nen / een voordeel af te fien ; Notcke baſen mallerleye ambagten / hanteerin⸗

gen /kouſten en beroepingen ; helden ap zee / en ongemeen gaeuw in't ſtuck
Der Navigatie; hefhebbers ban wel-rieckende fpecerpen /krupden en aller:
hande blacmen;

Bentinnerg ban een goef getal bronwen/

cn groote yoe⸗

raers in het ſpeelen en dobbelen; beleeft in oorden; oock ſtemmigh in alle

haer actien ent gebaerden ; en /dat wel het meeſt ic belagens / elendige die⸗
naers van ben Batam; Gare orren / die ſy gemeenlyck tot aen id
?

ach
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acht/ of negen jaren / naeckt of met een hleetjen omt if / laten loopen;

ſtrycken en fimeeren fp het lf met Borreborry, van ’t haoft tot aen de voeten
als acu de ſelve eenigh letſel beſßeuren. Defe Borreberry is een ſoorte ban
geele Indiſche Saffraen / Die fp met Hlappers-olp/ Sandelhout /en oock
wel met andere Dingen komen vermengt te warden: grooter zynde gewor⸗
den/in't lefen/ ſchyven en cyfferen /alg oock in't boeck-houden/ (Doch daer
in pal caracteren gebaupeken ) en voorts im alderhande konſten en weten⸗
fchappen/ hantwerken en ambachten /onderweſen /en vihtigh voortgeſet.
De
dochtertjens leeren ooch naeyen /borduren /braepen en Blaffen; en wor⸗
det (als in ons Baderlant) im allerhande koopmanſchappen geeeffent en

beguaem gemaeckt.
De Wleedinge der Chyneefen op Batavia, als oock in't meerendeel Der paer Klecandere plactfen ban Ooft-Indien , zijn doorgaens Hembden ban wit of dineh ve

blaeuw Catoen / met lange Wijde neerhangende mauwen; deſe Hembden/ Pracht
afte Cabayen , Die fp gemeeneljck over de naeckte ſchouders dragen / ban: zp
gen over hare Broecken nederwaerts / Die ſommige kast / en andere tot aen

de Baeten kamen. Dragen IuplenofKlompjens founder over-leer acnde
voeten; die baftighept geben door een klas ⸗·gewiys penneken/ Dattuffchen
de groote toon en fijne gebueren kamt. Huñ Haoft-hapz Cgeltich te varen
ig gemelt) is den Mannen / gelijck by ons de Vrouws perſoenen / tupts⸗
gewijs op het achter-haaft gebonden : treckende Daer-en-boven al hun
Baert upt/ latende maer eenige enckelde hapren boben de mont / en acn de
kin. Sonumige van de ſtatighſte en acnfienelijchfte Chineefche Mannen
hebben een fijn gebzapt Floersje /of cen Petje) / Flezs ·gewys soer Het
Baoz- en opper-hooft heen gebonden / om de pronch / en tot cieraet Lan
*t hap?5 (daer wel het meerendeel ſeer hoovaerdighop zijn) en om het ſelve
gladdigheyt te geven met Klapper- of andere Olie beſtrycken. Weagen
gack doorgaens eert LDapy-naelt ban gout/ filber/ pac? / koper/ of an⸗
Dere materialen / in't haoft. Invoegen / die De Chineefen nopt Geeft gefien/
Die fal haer in et begin gemeerelijck niet roo? Mannen / maer Wel voor

Wen komen aen te ſien: foo dat oock Wel lururienfe Matroſen /en geyle
Bootsgefellen/ Gier nme Bedragen zyn geweeſt. De Prouwen daer-en-

tegen/ dragen haer langh en git fart Bap? (onder tupten/ dach met een
Knoop of flinger achter ontrent de neck gebonden; fanumige hebben cen
Hinnen/ Cataene! of dun Ramerdoecx Baytjen , of Woefem-kleetje/ lor
en luchtigh oer de naeckte boefen hangen : andere wederom gaen met haer
bove-lijf teernemael naeckt /ale datſe hetomgewonde Schastjen of Kleet⸗
jen van Catoen/ Fotas, en andere ffaffen/Wat hooger als andere Indiaenfe
Vrouwen/ om de middel / en ſelfs over Gun nederhangende Borften/ met
dzie of bier (lagen om't If komen om te Winden : defe Vileetjens hangen
haer tot op de Voeten, De Chineefen zijn meeftendeel tamelyck Blanck 5
doch hare Drouwen bruynder / en de ſommige t'eenemael ſwart / en meeft
inhet Eplant Baly gebooren; die bande Chineefen eerst tat Slavinnen cu
Kif-epgenen zjn gekocht /ennaderhant meeft al tat Gure Prouwen gen⸗ Chincerea

genomen worden: trouwende met feer Wepnig Ceremonien (aa Geel Brau eg

Wen / en meer dickmael danfpbeheeren kannen / of machtigt zjn de kast oaiogen;

te geven/ Die fp hem dickmaelste vooren Dienen te winnen Wanneer Han
agen en duyſende lafter-aopden ſoecken en te zijn5 dach daard
—
hu
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Dreu (als d'outſte Gziewen hebbende) voert gemeenelijck naeft haren
Man het hooghſte waart, : daer de andere, die fich inbeelden de goelhckſte
te zijn / haer fomwijl tegen komen te ſetten /khvende tegen den anderen Dat
het roockt; ja vechten ooch wel eens te midden ap de ſtraet /ter eeren Van
De Mans

boeck : ſcheurende malkanderen de Plunjen Lan ’ lijf, Geel

naccht/ en’t hap? bp'thaafts tat dat bekreeten ende bekrabbelt /Landen
Man Cals haren Opperhooft) worden gefchepdèn.
ì
á
Woningen. _ Derijche Chineefen binnen Batavia hare zuyſen en Wooningen zijn ban
ſteen / Kalck / en andere harde materialen gebouwt ; et tamelyck ruym en
groot / met Kamers en Dertrechen afgẽſondert: doch niets te fchoan/
door Dien de rijche Drouwen der Chineefen oock ſelfs niet al te ſidelyck
zjn / en niet wel in kleedingh en fimeerighept van hare Slavinnen zijn te
gnderfchepden. Lum Llaeren en zijn oock niet bebloert /maer wel inde
maapfte Hamers. met Indiaenſe Matten belept, De andere (rameutlijck
de Chineefen Die van minder canditie zhu) Gebben in hare Wupfen en Woo⸗
® ningen’tmeerendeel donchere nare Vertrecken / daer (elfs bp daegh oock
Lichten en Kampen Dienente branden : welckers muuren/ Wanden /en

Gefchitder. deiuren met Dupvels-koppen/ en beelderhande bervaerelijcke Monſters
de Wanden. Befchildert zjn 5 Waer baar oock inde peefentie ban andere / Gare Gebeden
famtijte doen,
Ni
\
Huysract.
Sp hebben oock doorgaens wennigh Bursraet/ daer ſich wenmigh mede
bekommeren : ’t voornaemſte dat in de Wooningen der Chineelen gevan:
den wort /zijn Jatten, Stoelen, Bancken/ Happen / Lirupehen/ en
Balpen / met Wat %erde-werch , Yoper/ Pynang-beckens, eu Anders
leuven. Waer Spyÿſe Beftaet doorgaens in alderhande wel-toegenneckt
voetſel /en fimaeckelijche gevechten ;die den Man / door fijne Drouwen / op
gen kleyn Cafeltje voor⸗·geſet worden /in 7 of 8 kleyne Schateltjens /en
Manieren dock ſonrwylen meer / na dat hun bermagen ende gewoonte begeert. Ben

van ceten … Man fit alleen/ of met noch andere Pannen verſelt aen Tafel ; cn ge⸗
an aumcken. hzuycken de ſpyſe met tree kleyne ſtockjens / Die fp tuſſchen de vingeren Vn
de rechterhant houden / ſonder de ſphſe aen te raecken: en Lepel⸗ koſtzijne
de / weten die ſonder Lepels al ſlobberende te geb2upchen. Eeten de Lijs
(Die hun tot Beoot verftreckt) altemael/ om de Maegh te lupten/ op
tlaetſt. De Man / of de Mannen; de Maeltijt dus hebbende gedaen, ſtaen

Begraving

van fe
ooden.

op ; en kamen als dan hun Peouwen / die faa langh hebbende moeten wach⸗
ft/ —* het overfchat
wegh /eudzagen 't ter
plaetſe daer fp deMaeltyt
uilen houden.
Ware Dooden begraven fin bupten de Stadt Batavia, in een lachte /

twelck het Chinees Kerckhof wort genoemt / en haer Ban de Nederlanders
ig vergunt; zynde gelegen aen de vermaechelijche wegh/ daer men naer

het Hafteel van Jacatra de wandeling veemt. De Graven zijn Lan halck
en ſteen/ enboogs·gewijs boden dao? Metſel · werck bedeckt. Wier komen
de Chineefen met hunne VBrouwen / Hinderen ende Beienden
// menighma⸗
Ten 5mede-brengende alderhande wel-toegemaechte Spyſe /
Frupten / Der=
fnaperingen en Delicateffen/ omme de gunftige bpftant aen de Ziele Lan
haer Na maeghſchap /bp den Satan te verwerven; hem op-offerende met
veel fluipen/ nijgen en bupgen/ al’t mede-gebzachte /als aack een ae
getal ftucken gefchildert Papier 2 'tfelve dan oock doende/aid lau
ooden
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Dooden begraven ;dech Deelen de ſpyſe onder malkanderen /als die dus⸗

danigh den Satan Gebben geveplt; ja betoonen Ban oock Wel hunne nuſda⸗
digheynt/in den ſelven aen de Nederlantſe Boots-gefellente preſenteeren /die
vaog kijckers daer machte gekomen zyn: welche fom wijt dooe luft „Banger,
of upt een grauweljche onwetenheyt hier fouten begaen / die waertjch bj
de Chriſtenen Berfaepelijch zijn,
Dus verre De Chineeſen op Batavia haer Coſtupmen en wandel hebbende
ERE)
ſoo ſullen wy voortgaen /om den Hefer niet alte langi te
vallen.
Fn getbegin van February quam binten Batavia tijdingh/ dat augevaer
para
Mylen buytende Stadt, wiet Verre Vaut hooge Landt van Jacatra , door de
drie
eenige Croepen bpandelijcke Bantammer Javanen aren ontdeckt: heb⸗ lavanen

bende daer eenige oufer Chineefe Boeren daat geflagen/ ende verjacgBt sLantaunsere
welck terffont de andere /derwaerts Geen Woonachtig, parden/ om °
voort de vlucht te kieſen; doch aenſtonts wiert de ſtadt Batavia geflaaten/
en alles beſoꝛght wat dienen kon. Daer ep den Weer Capite: Majooe
Johan van Dam , met een confiderabel getal Aupters en Voetknechten / dere

waerts heen fijn Optochtnam ; dan benden aldaer niet anders /alg ntaer
hetlege neft ban een klsecke Partye ſtroopende Javanen, Die aldaer eenige
dagen / als foute branden / met de vluchtelingen hare gaederen hadden ge
leeft:doch aren op het aennaderen LAN De anft/ naer Bantam geretireert.
Ick ſagh in deſe Maent February binnen Batavia, door Beuls handen)

ware jueert ſwarfen Indiaen ſjn Borſten met gloepende Nyptangen afimjpen 5 daer ig Sn

pp hj woort van onderen op gevabraecht Wiert ; om Dat jn daar jet moes:

willig nuttigen van den Amphyoen, aft Opium, (naervolgende be godde⸗—
loofe gewoonten Der Indianen) dolſinnigh en droncken zijnde gewaden /

"°°°"

Amock geroepen hadde « zijnde faa veel gefent/ als dat Gp wilde vermoor⸗
den/ al wie langs ſtraet hem niet ontluchten en Kan ; An welche dalie
furie dat Gp wel s Aeufchen vermoort hadde. En alhaecwel dat de Weeren

Baden ban Juftitie (Want ſoo worden op Batavia de Weeren van het Gerecht
genaemt) Dus ſtrengh alſulcke Moordenaers / andere teu evenpel/guamen
te ffraffen ; foo Gaagde men evenwel dickmaels van faodanige 3oorden
bupten en binnen de ſtadt Batavia gefchiet te zijn; en dat Kamt Lan Wegens:

bet overdadigh nuttigen van den Opium, Daer meeft alle de Indianen Lan
‘tOoften wonderlyck op Verfot zjn, Waer door als dol en raſende worden.
Dit was de derde Amock-roeper , die nu Al in mijn tijt binnen Batavia ant
ſulcke ſnoode Moorderyen /op een Schavot gerabraeckt tiert,
Hier wil/ ten beflupt bau dit vierde Hooft- ſtuck /nach een wonderlyck wronaeri,boorval upt de Pen ahet welcke Wap (gelijck het ons op de waerſchyne ke Biftone;
lichtte Wife Bekent gemacht is) den Leſer Dug Koatelijch fullen ver

taarten.
In het boostveffelijcke Batavia was nauwelycks tijdinge gekomen / hoe Hoe deren

dat het Schip den Draeck, upt het Baderlandt naer Ooft-India komende) Nederlanop het Onbekende Zuytlanc vaſt geraeckt zijnde /verongeluckt was; of SEP

het Jrlupt-fcheepje de Waeckende Boey , wiert op De vaerdigſte wijfe deare: de zuyuart
waerts heen gejonden/ om het reſteerende volck / noch Daer te Lande ge- blijven
bleven /en Han de goederen /tgene gebergt kon Worden /in teſchepen eu Faenop Batavia'te brengen.
J
2
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Pooefpoedigh quam de Waeckende Boey ter vechter plaetſe /daer den
Draeck Berongeluckt was / op't woeſte Zuytlant te arrveeren: te lichter)
alfaa berfchepde geberghjde Perſoonen vant Schip den Draeck , die met

deſſelfs Baat de tijdinglj op Batavia hadden gebzacht / nu weder in't her⸗
waerts Kamen voo? WDegh-wijfers konden dienen. De plaetfe ban het ver⸗
ongeluckte Schip gevonden hebbende / guamen ap De gewoegelschfte Leede
ten Ancher / om nuu met de Boat haer Kants-genaoten vant Schip den
Draeck, te Lande zijnde geberght/ van daer ten fpacdighften af te Galen.
Staechen dus met een Dollen pber/ en wel-bezenlde Boot van boort: koe
mende bp het Weack / dat van de woeſte Baren hevigh wierde beſtoockt en
pLerfiraomt 5 en Verder Geen tot aen De plaets Daer 't volck / toen als de
Boot vertrock / in cen beguame Tent te Vande gebleven waren/ met inz
tentie / daer te achten tot dat men Han Batavia (op't ffueren van ce Boot)
hed foude kamen halen 5 daer ru te Lande gefprangen zijnde, met
geen
lepne verwonderingh de Cent tot ſpaenderen gebzaochen bonden / fan:

der in al Get Geweft een eenigh Menſch Lanhare

Lants· genooten te ver⸗

mmen.

Boer ſtont over Dit wonderlyck voorval als verbaeſt: men ſocht naer

Bylen/ Booren / Spyckers /Meſſen / of ietanders; maer konden geen
teeckenen Lan de minfte timmeragie Lan eenigh Vaertuygh Gier te Lande

befpeuren 5 eel minder eenigh Schrift of WBzieven/ tael noch tepchens /

daer upt pemant weten konde waer dat al defe Menſchen Waren Heen bee
lant, Stracks toen wederom voort-gezeylt /om ſulcken onwerwachten
tdingh aen boost te beengen / Daer pder een ſcheen als verruckt: dochan:
dermãel koet beraet /en Weder een W%ant-tacht aengevangen / om noch daor
al het omleggende Kant te ſoecken: quamen daer op weder met een goet
getal volcks op defe onbe waonde Luft te lant /en elck bn naer een bpfondere
toerstefetten; maer wederom te Bergeefs + Caeten/ blaeſen /en vacfen/
Hoch ’tloffen van Koers /Muſquetten / of grof Canon / alles fcheen t'eencz

mael vruchteloos te zijn / ende niet mogelyck em een eenigh Menſch in defe
Contreye ap te foechen / ente binden; foo dat ick naderhant nopt enhebbe

gehoort /waer deſe Nederlanders zijn belant.
Coen peurde men naer het Weack / maer daer was oock geen voordeel
teverrichten / alfaa de luycken /boorden en ruymen door de waefte Golben
wierden overſtroomt; alwaer de geduerige ſtortinge
ban den Oceaen gez
weldigh domineerden. Niets kon men daerom beter reſolveeren /als met
de Waeckende Boey , onearichter ſaecke de mederom-repg naer Batavia,
aente vangen ; want lagen Gier voor ffopm en harde Winden nietal te mel
berfeechtert « vreeſende /ſoo wanneer maer cen Tempeeft began te woeden /
dat men alhier geen fchip-bzeuck faude konnen ontgaen; Dies macchte men
alles \uedsram klaer ent vaerdigh om te vertrechen. De Boot met Legsvaten wiert noch eens naer Kant om verſch Water gezanden ; dan die by
een kleyne Fivier aen ſtrant geraeckt zijnde / gaen het bolck (in plaetſe van
idd te fwoedigen ) * het Tantſchap dwalen. Doch onderwijl komt een
hevigen florm/ die foo langh cautinueerden/ en ſoo krachtigh door-blies/
Cinumers gelhek den Schipper naderhant quam Loop tegeben) Ddatfe met
het Schip genootfaecht waren om Zee te kieſen; geloovende LAftelijck dat
de Boot in't weder
·keeren verongeluckt was : het welch ang
ee
t
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dog? Get lang agter Blijven deſſelfs /te met ſoo vaſt inſtampten / dat men /
dieg-aengacrde/
niet meerder en ſcheen te twyfelen; temeer/dewijl de ſtorm
dus fel door·blies; het welck Gaer dwong ‘tlant te berlaten : en met veel
perijchel t'Zee gevaecht zijnde / ſtevende men vecht tae na Batavia, daer Wop
red
(ate waerfchtjultsch zijnde) bags de waerheyt quam Le beigen.

1

Ru de Baat en't Polck /toen winden
/ ſtroomen en zee bedaerden
/ guamen
naer Bot
gevaren; maer / eplaes! Beten De engte verder t'zer waerts
komende /miſten het Schip /en net een hare patientie.
Wier ſteegh de verbaeſtheyt hoogh in top /en quamen
de ſtoutſte ſelfs / over Hun droeweder.
Dit wonderſjck voorval/ te verſtomen; De woorden blevenſteecken / en vigh
varen
afvyders boeſem ſcheen door ſchrick toegeſloten; Dan ten laetſtenbraechen de dacr;
bange zuchten npt de borſt /en de bracke tranen ten oogen upt / en quam DE
beklemde ſtem De angftvaltige flilfwijgenthept nu te Beeken in klagten/ die
de verſſagentheyt en bzeefe bede vermenigvuldigen; Doch dienden Gier kort en uyterfte
beraet/ en’t gene tot hare behoudenis noodigh Was;
gedwongen zijnde acne reſolutie.
ſtonts weder naer lant te keeren
/ ommet haer klepn
Bootjen het gevaer Der
onſtuxmige water-baren te ontgaen: aen lant komende / fagen malkande⸗
ren dzoevigh aen / Hadden gantſch niet t'eeten noch te beeken? inde geheelt
lant· ſtrekẽ was / tot hare behoudenis /in't minſte niet te vinden. Het een⸗
faem droevigh en naer geweſt /vertoonden niet anders /dan ſteenigh gebergt/
woeſte valeßen /ſandige vlackten
/ete.De barre ſtranden waren met klippen
en rotzen beſet /daer op De zee met een droevigh geluyt ſteets brulden en baer⸗
den. Dus vont men hier niets ter werelt / ’t geen tot verquicking en voedſel
voor den nenſchen dienen konde + en ſtonden hier defe Mederlanders / welc⸗
Ke dertien in ’t getal upt maechten/ flaeuw /hongerigh /kout en nat/ kleyn⸗
moedigh / ent even als tot’er doot ver wefen/ gantfchbupten hoop om vanſſoo
_draebigen landt / daer alle ban honger moften ſterven /optaf opt/ mei behou⸗
Denig van’tleven/ afte kamen, Dan Get Wzack was oock nietste beko⸗
men want het felige wiertnual Lau de geweldige water·baren overſtroomt;
ſoo dat alhier niet anders voor oogen ſagen /als op een droevige wys / deg?

het ſcherpe ſwaert des hongers / upt dit rampfalige leven te (uilen wegh gez
vrucht wooden. Het ſcheeyen /ſughten / kermen en klagen /Was hier wel de
meefte oeffening/ waer toe het meerendeel haer begaven ; maer andere
/ van
nach weynig moets en couragie/ zijnde geprickelt/ begaven haer ap de gang/

en ſoghten alam Geen naer eeniah baedfel/ tat dat fp naer Leel ſuckelings
tuſſchen/op /en in de klippen en ſteenrotzen
/langs ſtrant
/ eenſoort Ban groo⸗
te en oock minder ſlagh van ſeeckere Hooreus vonden / in welcke fn eeu voe
delycke wel· ſmakende viſch beſpeurden / die uyter Zee en op Notzen dus
quamen vooꝛt te kranwelen ; (voorwaer een feer faber onderhoud) Ger welck
al het voedſelwas
/ waer mede deſe arme dertien Nederlanders haer genoot⸗
ſaeckt vonden tonderhouden. Maer / helaes! doop de langdurtghept en het
raeuw gebruyck deſſelfs (want konden geen Luur beker) onnachtigh
Wezdende / verlooren de moed /om Gare lichamen gedurigh hier mede te voe⸗

den/ ofteingefanthent te behauden: befloten eyñdelyck met alle man (dez

wijl hier blybende /ſeeckerlyck Lan honger maften vergaen) ſigh ſelfs veel
ever aen Gods genade/en het gebaer Der ſporelooſe golben/ over te geven :

am Dus te beſoecken /wat haer NERD

3

foude believen toe te voegen ;
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Befluvten ,
het Jant ce

verlaten.

30

Wourer

‘ScmourgNs

miſſchien of nach ten regten magten kamen; ten minffen hoopten wy eenig
Lant te Bezeplen / daer eenig voedſel tot ons noodigh onderhoud, konde gez
Vonden worden.
k
Pan ffanden aen peurden pder
/ganſch flaeuw en moedeldos
/aen twerck /
om het kleyn Bootjen te kalefaten en digt te maken; alg oock om hoorens
tat haer proviſie van De klippen af te halen daer mede men eenige Watervaten epoulden, En aldus / am te vertrecken /vaerdigh zijnde geraeckt /ba⸗
den Godt den Weer om fijnBaderlycke hulpe en byſtant / of om een falige
ts
verloſſinge upt fag janumerljcken ſtant. En daer op Gare flaeuwe zielen als
hes Booren Aengemoediat zijnde / hielpen ’t Bootjen /malkanderen onderſchragende / te
inZee.
Waters en de maft en’t zen'-tupa/ naer den eiſch van Dit kleyn vaertũng /vaſt
geftelt hebbende) verlieten Dit rampſaligh en droevigh oort; daer fn (volgens
Get verhael ban ſommige) Geef dwael
·duuren en fpaoch-geftgten op hadden
geſten /onder menſchem Dieven/ of eenige ſchepſelen te Bernemear. Dit angſt⸗
valligh geeft dan aldus Lerlatende/ geraeckten in Zee/ en eer lang het
woeſte Zuyd-lant wt het gefigt ; fn hadden vn haer den Ouder-fruurman
van't Schip /welche bu de giſth naer Sonne /Maen en Sterre, de cours en
voortgang fielde 5 verhoopende (door de genade Godes) de Zund· kuſt ban

Groot-Java,naer t over· zeylen
vaneen plag van dzie a Lier hondert mijlen/
aen te doen.
k
&Blendea
Dus ſwurven dees elendige /met haer kleyn vaertuyg /een gerupme tijt
byan oyt in't rupme fap / cu dat in de grootſte miferien die een penne kan beſchryven.

SED

Gn ’t mape weer was ’t Bootjen nach mel een weynigh beftant ; maer als
De Winden en Wwater-Baren Gaer quamen te berheffen / vanden fn haer telcz

kens inde uptterfte perijchelen des levens + want ſtaeg aen ſcheenen de groo⸗
te wateren Baer te fullen oer-ffraomen; Dan vlogen Gaer De woeſte galben
meenigmael over Get hooft + invoegen Dit klepne Bootjen (maer meuſche⸗
lck bedencken) niet langer en konde Beftaen; t'elckens meenden fp datie
neder-fonchen naer een verſchrickelycke diepte + adt biddende am een gez
nadige Lerloffinge / en een korte doot 5 ap dat Laar eeuwigh in den Hemel
het are Daderlant befitten mogten.
Bare verDus waren de Gerten en tongen meenigmael even als toe genegen/ of
—— tot’er daat bekklemt, Het droevige tranen· vogt brack de kloeckmaedightte

fant BE ſelfs dickmaels tenaagen upt; de klagten die men uptboeſemde /door ·boor⸗
den wders Gert en ziel; de Hoorens waren gecanfimueert af ſtoncken; der:

voegen dat niemant de ſelve langer konde gebruycken: hadden muniets dan
een weynigh water inde Waat 5 fas dat nootfakelijck moften befwijcken en
t'ondergaens Deijle nu frúf/ flaeuw /mager en ſieck
/als t'eenemael tatde
ſchoncken waren untgeteert: des nagte quam haer een bittere koude / en
over dagh het onderdragelijch branden bande Don befpingen. Somma/
de rampen en ongevallen die op Dit elendigh volck quameñ neder gedaelt/
ſcheenen dagelheks nach vermenigvuldigt / en Lan een anepndelijck getal te
zjn. De Wateren Lande Zee en der benauwthept / drongen dagelijchs tot
De lippen ; want allee wel de ſwarigheden ne Waren in top geftepgert/
konden nochtans geen haop van eenige uytkomſt fien; Verlangden naer
lant/ daer onder ftant ————
maer dit verlangen ſcheen /door Get lang
ſuckelen / t'eenemael vrugteloos te zn.
Swervende aldus te midden in de
woeſte baren / met veel dupſende ſughten Hemelwaerts te looſen; tot dat
eyn⸗
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eyndelck Godt den Heer
/door fijne Vaderlycke goedertierenheyt /dees elen: Krijgen hee
dige ſoo veel gumt betoonde / dat fpopeen klaren mergenftont/ De zuyder- — Ee

bergen van Groot- Java zagen.

ne

5

Wier ſcheen De vreugt en blytſchap onuptſpreeckelyck te zijn; mrenftachk
de handen tfaem gevouwen / naer Ben hoogen Bemel/ en men danckten
Godt Boor fijn Alnogende beſcherming / ſoo ganſch Vaderlck aen haer bez
toont, Aenſtonts Wiert cours en voortgang naer De Groene⸗kuſt gefct/en
foodanigh gevordert, dat haer wel haeſt dight bpde Geoene ffranden genadert banden; welckers hooge Wergen / Lal boſſchagien /met hunne Hemel⸗hooge toppen/ totin de Wolcken ſtaecken. Beneden en vooraen / lagh een
vermakelücke vlackte / met een Nivier / die onder een meenighte Lan Kokos
en andere boomen / naer de zeekant quam gedzengen : Iet Welck De vreugt
in pder een Dede DernrenigLuidigen ; Hewi! Gier alg ſcheenen met Gender gez
lept te zjn ; vervallende voor een gezegende oort / daer t aengename lut:
ſchap pder naadigde/ om de groente te betreden,
Maͤer /eplaest ter werelt ig napt vreugde ſonder krups, Watmeer ge Doch koe
nadert zijnde/ om aen het lant te komen/ konde men door het branden en ee egens

ſtorten ban de Zee /den Oever niet genaken; Weefende met het kleyn baat: eni

jen en ’£ volck / op fEeple klippen en ratzen/ het onderfte Baten te geraken /en nier te lande
met alle man in de Bacning bande zoute pekel-Blaet te fimaoren / of Dataen geraken.
fleuteren (oude geflagen moden. Cerſtont ontviel pder een weder de moet /
geen middel ſieñnde / om aen het lantte komen, Doch negen van't getalen Negen man

aren niet langer (dewijl die ſwenimen konden) in't Bostje te Boudens JT

geen tegen-firibbeling Lande Lier andere, Waren magtigh haer te ſtupten; pranaineen
en dus gereſolveert /fppinrgen de (emmers aber boort / en komen /door de komen een
barning heen geworſtelt zifnde/ alle belhouden aen de wal.
Lanc,
Aenſtonts peurden defe negen mannen maer een weynigh Lan ffrant / tot

in de groente /en kregen noeten ban Cocos-boomen, melcke haer tot ſpys
en dranck / en noodigh boedfel diende + doch ondertuſſchen quam den avont⸗
ſtont op handen
/ alswanneer die Van de Boot met wugfen en wincken /haer
Mackers wederom fogten aen boost te krijgen / dewyl ſy't met hun boot⸗

gen daer niet langer konden houder + maer de felbe (hoewel dit landtſchap
feeen onbewoont te zijn) en waren niet weder van t lant te krijgen ; ſulcks/
vant Wegen De branding
/ onmogelhck keurende: winckende ſelfs aen die Ban Wouyfen en

het bootjen / Datfe doo? de barning

foude pogen naer lant te fieechen ; mar

kende (naer het feeen) geen ſwarigheyt om Het klepn vaertung / alamaer oock bv
geſamentlyek in dit luſtigh Got te lande waren geraeckt /om aldaer, (nae haer te krij.
‘tuptftaen Bau foa Geel elenden) alg in een behouden haven
/ deluft inhet aan: ben·
genaem gewaſch des lants te boeten,
Nu vonden haer de vier Maets /welckein de Boot gebleven waren /uyt⸗
nemende verſſlagen /niet durvende beſtaen om Door de barning heen te ſtee⸗
ken/alſehaon met ſulcken yver wenſchten aen lant te zijn ; vreeſende door het
flaen der water
·baren /tegen de klippen aenſtonts vernielt te ſullen worden:
oock begon nu de droevige naght / met hare dicke duyſterheyt /de ſtranden

te bedecken; ſoo dat haer genaotfaccht vonden /om noch deſe nagt/ſoo veel
het doenlyck was / hier af enaen tehouden; verhopende's morgens beter

Weer en flilder zee te vinden / om hare Mackers bte komen,

Maer nauwlycks begon den dageraetin het Ooſten doorteds lof
6
evon⸗
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„d'Andere bevonden haer ſtracks / van wegens de vlugge ſtroom / verlent /en voor Een

Vire

Gant andere Contreye van ’t Kant vervallen: vandenalGier geen luſtige

meedeBoot. Dallep/ Nivier/ noch Kokos-boomen ; want de Zee-huft
was met hooge
Bergen/ nare Wilderniſſen /Dichte Boſſchagien / en angſtvallige Ape:
loncken beſet / oock Daer benevens met ſteyle kiippige Stranden en hooge
Steenrotzen bewalt. Doch evenwel beter weder, fachter Winden / en
flilder Zee bekomen hebbende / ſoo Wiert de caers recht Daar de Banding
Komen te (metgeen Klep verlangen) op de groene Wal aen-gefer s Daer (fonder
aen Laut geracchten.
4
Kaat
fchade van't Baatjen) behouden
Stracks kufte men (Lan wegens de omuptſpreeckeljcke vreught) de
ſchorre ſtrant:: Danckende Bodt boor fijne graote gaedertierenthept en gez
nade/ aen haer faa wonderlyck betoont. Det Bootjen een weynigh ver⸗
feechert hebbende /peurden met Gaer bieren naer 't't Dichte Boſch; Daer ſy
de Bladeren van de Boomen tot haer voetſel ſochten /alfea in de Wildernie

niet anders tof hun onderhoud was te binden.

*

3

Soecken
Dit wilde Geoen berguickten evenwel ceniger maten deſe Bier uptgetetr⸗
Bun Maets De Menſchen/foa datfe in’t kot haer aengemoedigt Landen/ om Gun andere
negen Maets te foechen; twee ban haer bleven by de Boot / om Die voor de
barning en het gewelt der WDater-baren te bezijden /terwylen de andere
twee De reps beſtonden langhs ſtrant te nemen / om Wet bermaeckelijcke
Lantſchap op te ſoecken / daer tzedert qifteren avant ban daen gedzeven
doch te
Waren Dus Logderende / quam veder een nieuwe ſwarigheyt te voor⸗
vergeefs.
ſchyn: dewijl haer bp geen kleyn getal freple Hlippen en Kotzen vonden gez
flupt/ Daer rantom Geen (even gelyck een foute Kivier) het qrondelaas
back de Zee-kuft Ban malkanderen quam te ſpouwen; ten minſten ſulcken

fchepbinab maeckende / dat geen kans nech mibdel fagen om vorder Geen
te komen.

Komen on · Dug heerden deſe twee Pelgrims heel kleynmoedigh wederam tot Baer
deeg

wederom.

machers / die met leetweſen Dit ſober avontuer verftanden.

Doch ander:

Mael moef genomen hebbende/ vefalveeren het Bootjen wederom in het diep

te Brengen; om noch eens te Water (hon het weſen) haer mackers opte
ſoecken. Bus ging aenftonts den arbeyt weder aen / met fuchten en klaz
gen / eneen verdrieteljck adem-togen; want het Baotjen en wilde niette
water / Bermits een pders ſwackhept / en't bonfen ban de Zee/ Die flac
aen het Vaertuygh weder te rugh / en tegens de Klippen en Notzen qua
fe fimacken ; invoegen het Baatjen eel ſchadeloos wiert + doch epndelijck
Wederom tot int het midden Lan de barning zijnde gevordert /komt er een

Verliefen de groote ſtortingh /Die derboegen het Daertungh tegen de Hlippen aenflaet/
Boot.
dat eerlangh Get felve Peenemaal banden geruineert te zjn 5 fchaou dat met
alle magelijche middelen het Bootjen hadden ſoecken te behouden.

Hun 3m-

Remie

Daocevigh/ nat/ en heel befchhadigt quam dan pder wederom ap de drooge

ſtrant/ en onder de fchaduw-gehende nare Wilderniffen ;daer hun dae:

vigh leet en ongevallen nu waren genaotfacchtte beklagen. De brache
tranen biggelden lange de magere haechen/ in t overdencken van foo mees
nighteu rampen / eltenden en ſwarigheden / die bp huur-lieden waren upt⸗
geſtaen; daer jr quam De fchepdinge ban Gaer negen Lants-genooten / en
vut (Dat wel het meefte ſcheen te Guellen) het bzeecken bande Boot / op een
Contreye daer niets te eeten noch te beeecken en Landen ; dies de gedachten
nu

al
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nu erder niet en gingen / dan om alhier Dit dzae sigh ende rampſaligh leven
inde Wildernis te epndigen 5 biddende Godt met herten en zielen om een
gaan verloſſinge /of dat eenige bp haer mechte gebonden Worden / ont
p Gunandere maets / of elders heen te kamen /daer fpijs en noodigh voetſel
machten Binder.
Ê
—
Wet Chꝛiſtelycke Gebedt ig noyt vergeefs /oock ſelfs Daer: het vergeefs
en beuchteloas ſchynt geſtort:

Godt den Weer hoorden uyt den hoogen

Hemel Get droevigh gekerm dat hier in de Wildernis / op een onbewoonde

ffrant / alg in de ſucht trooftelaos uptgeboeſemt ſeheen te zijn ; borden haer
merckelyck gerftercht/ en wederom aengemaedight/ am nu de Luft barn

Java naer’t Weſten te beſoecken: de andere kant naer ’t Ooſten was noch

maer alleenlijch bp haer antdecht / en daer was haer de Pas tot hare mac:
kers Peenemael benomen. Nu maft men fien of oock De ſtrant naer ’t weften
miet wel cen fchaander Tantſtreeck aen haer faude komen te openbaren, en
wat verloſſing dat haer Godt den Weer fau believen te gcven ; Wet andere
foech was noodigh/ omme geen nuddelen tat haer ontfet te ber\waerlafens
verhoopende ten minften
wel iets te binden / Daer ſich mede ſoude komen te

BE

ht

©

dimen

—

deſe arme gaſten guam aen te pref!enteeren / op dat fp ſphs en noodigh voetſel
machten gebruycken; die hem danckten / en voort de oogen en handen naer

:
den Hemel floegen/ lovende haren Godt voor ſulcken onberwachten zeegen /
den
ingewan
d
s
overmit
/
htigh
en aielen aen de Spijs /dach heel voorfic
5
door het langh vaſten Geel ſwack en even als untgeteert fcheenen te zijn
rden
reſolvee
fp
dewijl
/
vecht
te
meer
dach guamen nu wederom langs hae

Hun avon.
terlijck

van den
bp deſen ouden Man te blijven : geurende op DE ondearichtinge
Canoas
kleyne
et
de
enm
jacht/
ter
is
Wildern
jche
Velupfenaer in de Borch-ri

n 5
tierde) Wonder wel /geluchte
(toen ſtercker
haerIndiane
dat alg
/eben
Zao
de
omt
e
kevenind
e
dwalend
geneeren
te
gien
Boſſcha
defe
in
n
wan Java. Wiften Gaer
alom heen daor de Wildernis ;'en Waren deſen ouden

Klupſenaer feer gez

dienſtigh /inde vaugſt te water ette lande; ſlapende in fijn Differs-hut :
Worden Daer ao lang Geel geruſtigh Teef dert / tat Barr eert goet getal Javanen beſpron⸗
maorden/
vanomme gen wierden / welck Geel ſtoute gaften waren / levende ban het
/ in t Boſch /
ſtranden
de
ontrent
meeft
haer
/
gupterpen
finaade
en
/
Topers be- rooven
bant
op afgelegene plaetſen onthoudende; wordende daerom door artrant=
en
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„Strantloopers genoemt, Deſe naeckte gefellen quamen nu met alle man tot
aen de Viſſchers hut gefprangen/poagende aenftantg de arme Nederlanders Gedreygt ,
am hals te beengen / of Datfe dateliek (ouden ſeggen / van wat ſchip· breuch /
_ gaete lant gekomen /en wat goederen dat bj haer gebergt waren. Daer op
den ouden Velumfenaer/ ban meedogentheyt geparft/ haer terſtont acn de voe⸗ doen door

tea viel / erfoeckende (eer ootmoedeluck /dat togh fijnavme gaften geen leet nac eef

en quame te gefchieden /alfaa genoegſaem Banellendenen fwarigheden wa⸗ bzacn ;
ren beffreden geweeſt; en daer op een koet verhael van haer vampfalige fuc:
keling doende /-en hae date ten laetften bp hem dus meckt en Arm waren
aen gelant, Welck verhael (ao krachtig was „dat Het ſelfs defe Barbaren
_totmeedogenthept antfanckten ; Eu unt een weeeveligh volck een valle maet
Banteer-getaaelen en medelijden te vooeſchyn quam s peefenteerende it cen

raed inbaaft/ den Hederlanders alle hulp en troum voſmondigh aen ; ja die haer
de welcke
,
aenbie-

foo verre ging / dat haer acnhaden /onrhaer vanhier na Japare te gelepden: aen, na ragen Stadt daer dagelijks onse Nederlanders met. hare Schepen komenaf pare te geent aen: te varen. Welcke milde peefentatie / Dao? waerſchynlyekheyt opg Ierden.
trouw en ſupverheyt gebeft /deſe bier arme gaſten ganſch vrolhck / danck⸗
baer en met geen klepnverlangen/ /quamen
aen te baerden, Berhoopende
Dus noch wederom eens tat hare lants⸗·genooten / op Batavia, te geraken.
Sp namen daer ap wel haeſt heel Beiendelgek en dauckbaerlyek / afichept za vaervan den ouden Lelupsenaer / Berlieten hem/ en begaven haer met defe naeck Ps verueb,
te Indianen op de reps / trechende door beel nave boſſchagien en wilder⸗

niſſen /oock oder eenige hooge bergen / tat wel Gaeft in luftiger lantdou⸗ cn behou

Sen eu aen bezaepde en Bewoonde Llachtens/ en fag baart tev plaetſe van Komtop

w

Den Mataram, Yiepfer van Java, quamen gen-gewandelt; Lan waer fy tapere; en
boorts tot inde Pederlantfe Logie / binnen de adt Japare, voorſpoedigh van deerop
want
*

quamen ;daer mende gelenders / aas haer trouwe daet/ Belaanden,

De Evie

Bier man verhaelden hun weder-baren/ Wierden Wel gekoeſtert /en toen vor⸗

—— zt

„Der na Batavia gefondens daer /in mijn tjt/gefant en vꝛolyk aen gekomen zijn, ekrita

Ban d'andere 9. Maets en heeft men tzedert (mijns wetens) napt geloot, gekomen,

Het vijfde Hooft-fluck.
De Reys-luft dringt den Schrijver tot een verre Reys. -Deffelfs wedervaren ; en vertreck van Batavia naer het Ooften,

en wijders

na de verre geweften van „America. Komſt binnen de ftadt Zapare. Deſſelfs ftant , en Inwoonders geloof , en yver ontrent
haer Tempel ; en het gevaer , den Schrijver alhier bejegent.
Vertreck van daer na „Amboina : tegenfpoet, ftorm, Vredevuur,
Een arm Indíaens Koninckjen komt aen Boort. Sijn avontuurlijck wedervaren. Komft in „Amboina; ende van daer in Tarnaten. De Reys naer „America geftaeckt.
F ſchoon de heerljcke ffadt Batavia , de pronck / en oack
het fleurtz De Reysluft
je is ban faa veel Hederlantſe Steden / die in het luſtigh Alia te Line dann

Den zjn 5 uytmuntende in ſchoonheyt /ſtant /vermarckelyckheyt
E

2

cen ver.

Koop- re Reys.
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koophandel, vijckkdam, neering /zeevaert
/ maght / endupfende van zegeningen
voor des menſchen leben, Ebenwel was deſe voortreffelycke Stadt, en Get
cierlijck kafteel Batavia, (Daer mijne lantg-genoaten haer vreugt en dage:
ljcks vermaeck genooten) niet anders dan een quellinge voor mijn ziel; ver⸗
mitg de luft am Hepfen/ mp foa krachtig quam beſpringen
/ datick ober dag
mijn gewone vrolytkheyt en appetyt /en ’s nachte mijn (laep en ruſt / Verz
laa? £ invoegen / dat ick alhier geen ruſt kon Linden / ſoo lang als ick nacht
van het ongeruſtigh ſwerven /over Donftupmige Zee/ verſteken bleef.
Cee Schepen wierden ondertuſſchen aengelept/ om onder het wijs bez
ftier vanden erBaren Opper-koopman/ Willem Reyerfz. een nieuwe Dopaz
gie (gelijck men die noemde) ban Batavia nade verre geweſten van America
aen fe vangen s am over de groote Zuyd-zee, Daer bet efen kon / eenige
wel-gelegene Oozden en nieuwe Lande! -plaetfen op te ſoecken. De gemelde
Schepen mierden tot dien epnde/ voor achtien macnden gevictalieert/ met
riche Ladingen voorſien / en foo tot Officieren, als ach Matrooſen / alle
vepwillige perſoonen / Die van ſelfs haer quamen aen te preſenteeren /keu⸗

righ upt gepickt; op dat de ſelve ſoo gevaerlycken tocht / na vezre Gewe⸗
met een kloeckmoedigh beleyt/ aewingen / en wyſſelychk mochten
uyt· voeren.
Deffelfs
Dier fcheen mijn Gert te branden, ban Wegens de begeerlijchtept/ ont
wedervaren. Defe groote Liepfe mede te doen. Aelidede / tot dien eynde/ een Wziendelijckt
verfoeckt aen mijne Opper-haofden / om tat myn oagh-Wwit te komen; dochs
te vergeefs : maer daeram niet geruſt. Bek ſprack haer andermaelt aen 5 doch
Kreeg tat antwoort: dat ick aldaer dzie jaren moſt continueren / Dewijlmen
ten nuúnften ſoo lang / in het Vafteel Batavia, miyn dienft begeerden) ’t welck
fot mijn bozdering noodigh Was + en Daer op Wierden my wel dupfent pez
rijchelen en ſwarigheden boo geſtelt /weleke defe lieden op hare ſozgelycke
Reyſe te Verwachten hadden. Maer dit en was aen mp niet anders / als
olie inbe vlam: De repg-luft Wiertte grooter / en fcheen het onmogelyck
mp geruft te ſtellen. Ick ging genſtonts /op defe weygering /na den gemelz
ten Opper-koopman/ Willem Reyerfz. dien ick Booz tegenwoordigh Gier/
ſten

gelijck wel eer in'tDaderlant bediende / en door Wien ich te met faa veel ver⸗
richte / dat mijne Opper hoofden (op fijn redelijchk verſoeck) mp aenftonts

guamen te ontflaen ; ordineerende mp op Get JPlupt-fchip ’t Roode Hare,
daer ick/ om mijn dienft te quhten / Voort met kif en goederen/ en met een
angemeene vreugde / op over ging.
Maert 1659
Nile Ding vaerdigh zijnde / namen ons afſcheyt vande vzienden; en Herz
kid trocken met Dijf Schepen van Batavias Mede « alg namentlijck/ het Roode
na het Oo. Hart, en’thlepne Flüyt-ſcheepje / De Vinck, naer America gedeftineert
Ber.
wyders/ de Schepen Haſſelt, na Solor, en Tymor, de Trouw, en Koninck van Polen, na Amboyna geo2dineert, Wy ſtelden/ met lieffelyck
Weer / De cours en Voortgang na het Daften/ langs de Hooge Leom-rijche
bergen ban Groot-Java; doch moſten / wegens ftilte en contrarie ffraom

en Winden/ dickmaels ancheren 5 fagen Beel Joncken, Tienángs, Futen

en minder ſlagh van Wel-befeplde Javbaenſe Schepen, en veel wanderlijche
fozteringe ban Indiaens Daertuygh hier en daer op Zee /de welche humne
Bepfen na diverſche geweſten
van't Goſten quamen boost te fetten, Dock
Abanceerden wy / tot ap den tienden dagh van onfe Mens / behouden op de
Tiede,
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lieten vallen,

Wier hreegen wy ſtracks Veoe-beeften, Genten / Hoenders /Eenden, Koma op
Ganfen/ Darckens/ Groenten / nevens andere Bictualie en Frupteny Iepac. —
aen de Schepen ; ende Bootsgeſellen waren beſigh met de Kriſtalhne bocht
Cich meene verſch Water) aen het Boot te brengen : invoegen dat wy met
den eerften wederom meenden Zee te kieſen / om onfe Dovagie verder Ooft-

waerts te vervorderen.

Ë
Ondertuſſchen begaf ick mp aen Kant / am defe bolck-rijche Stadt Ja- _Des reirs
pare, gelegen aen de vermaeckelycke Binne
·huſt van groot Java, nau fant en ge-

keurigi tebeften, Wy vonden gemelte Stadt (inſonderheyt aen de Zeg esroiheyt
Kant) tameliych
wel bemuert / eñ des ſelfs Wooningen vankalck en ſteen
gebouwt, Japare wiert doa? een ſoete Rivier Dermaechelijck beſpoelt/ de
welcke van het gebergt afdalende / hier op den Oever zijn uptaang nam :
ecn beguame Laven om van/of na de Zee te baren/ aen alterlen Daertupgh
gat De Straten/ Wallen, Plepnen/ Wegen / en Bupter-landernen /
ſtonden vermaeckelck hier en Daer met cierelijche Boomen, en fhaone
Plantagien befet ; en daerom Was ’talom hier aengenaem en luftigh ont

te wandelen,

-

plaetſen krioelden van wegens de veelheyt des
De Marckt

Bolcks / en alderhande Indifche Patien,/als Javanen , Perkanen, Arabiers,
Guferatters, Chyneefen, Koremandelders, Maleyers, Achienders, Pe-

guanen, en andere Volckeren /Die nu met alderhande oopmanſchappen
beſigh aren ; want men ſcheen hier bp na Van alles te berbandelen / wat
Afia en andere deelen des Werelts quamen te geben. Wepnigh voortreffe
Weke Straten waren nochtans in defe Atoop-ffadt Japare te binden / om
datde Dupfert meeft alom Geen ruym /en in ’ ilt /en doolhofs-gewijs,

Geel onordentelyck konden gebouwt ; daer het voor bremdelingen nietal te
bepligh en was om door te krupyſſen /Vermits de jaloufte der Chincefen en
Javanen ontrent hare Prouwen/ die feer lichtelijk haren na-piger enn dwaes⸗

heyt komen te betoouen /als andere Jarmen / doch infanderhept de Chei⸗
ſtenen / op haer Erven/ of ontrent haer Achter-Wooningen binden 5teer
fende dat die met hare ſwarte Lerindes een kansje mochfen komen te wagen: doch fiender defe plat-geneusde Beiendinnen doorgaens fzo bekoore⸗
wek uyt / dat ich haer bequamer aogdeel /om ſulcken luft te verjagen / alg
die te Hoeden.
Het meerendeel der Inwoonders gelooven (daarden ſonderlingen pier mwoondeder Moorfe Papen,

die gantfclj Indien komen door te loopen ) acu de bedrie⸗ ren Gelooß

gelycke Keere van den berlepder Mahomet ; en laten haer en Gaer Hrinderen/
na de wijſe der Mooren, oock beſnhden.

Cot hare publycke Godtsdienſt

bintmen alhier een Tempel / Daer de Mooren en Moors-gefinde Javanen
vergaderende / Bevlijtigen ’£ gene den Alcoran gebiet, Wy nieuwsgierig
zijnde am Defen Tempel te beſien /traden dezrewaerts heen / ext vanden Iet:
Gebautu met een vermaeckelijck en feer luſtigh Pleyn omrinat 5 ent ſelve
met een ſteene Muer beflaaten. Deſe plaets ten alderhooghſten hepligh en veer onzynde / volgeus Get gevoel der Mooren en Javanen, magh nept van geene ke

Ciziftenen betreeden worden; Veel minder dat men tot in het binmenfte van ren

der Mooren Tempel faude beftaen te naderen; of hare Prieſters inumers
fet meerendeel /dringen Daer op aen / Dat men den Tempel-fciternder en onbeſnedene Chriſten (dock andere Die Ban De page Religie nieten zyn) Dez

3
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hoort te verbranden / of ten minften Get leven te benemen 5_ja dat men ſelfs

Den Eempel (door't beſoeck Der onbefnedene dus ontheplight) aen ’'tLupe

maeft overgeben/ foo wanneer datfe niet wederom daor baven- gewoone
Ceremonien / graoten puer/ * zint—

Gebeden /aen Mahomet

t
/ Wart opgedragen.
eheylight /en ſoo geſuyverzijnde
Doch ira de Geplighept der Mooren Tempel anbektent weſende /zyn
vorder / mt wandelen / Daer Geen genadert, Vermits des ſelfs ingangh /
als op andere plaetfen/ veyligh keurde : temeer /dewijl oock De Paoete
Het gevaer oan den Buntenmuur Landen geopent; dies traden wy fonder ſchroom

ese Sehr vepmeedigh in /daer ons ſtracks Landen op cen vermaechelijck Pleyn/

uytgeftaen, rontom den Tempel ſtreckende; ſtaende op een luchtige wijfe befet metale

en geluckig Derhande vermaeckelycke / welrieckende /hoag-getachte Pyang, en andere
eutkomen.

9Sganten/ en ſeer plapfante Wooningen /Dpeel-hupfen/ en Dertrechen /

dao? de Moorfe Priefteren , en voꝛder Beamptenaers Van dit heyligh Dups ;

vernamen toen wyder een frape /el-gemaechte Vyver / die gelijck een
ADater-gracht rontom den Cempel liep/ in't welcke Wp een goet getal
Moorfe Drouwen fagen/ Die moeder-naecht / feer beſigh Waren om Gare
blanche leden (Waer mede fp de fwarte Mollen vepelijck machten tarten)
fchaon te waſſen; dach ons fiende /vloogen alle faa maeder-naecht uptde

gemelde Dpver/ en voort langs Peck en Dam / tot dat in hare Woonin⸗

gen aren

E

gervetiveert ; Doch ap dit wepnigh achtende / begaven ons
Cempel-waert / om daer de byſonderheden aen te mercken; traden over
een klepne Kening-beugh tat aen het Portael /daer ons tot aen den open:
ſtaenden ingangh Londen / alwaer ons den per ende nieuwsgierigheyt
toen vorder ſoude Binnen gedreven Gebben 5 doch wierden alhier op het onz
verwachtſt geftut / en Lan een gaet getal Javanen, die de moogt en weevel⸗
fucht ten oogen uptſagh /met een ſevigen per beſppongen; het maaztgeweer /hun Poocken en gevlamde Critfen/ wierden heel vaerdigh aen ons
Bertoont 5 men hielt ons Laft/en pder wouw ons Lan ſtonden aen te lijf/faa
dat daor eente lichtvaerdige nieuwsgierighept ons nu alhier in een graat
gevaer des levens Londen) fuchtende naer den Hemel / eft taonden aen haer
gen vriendelyck gelaet / alſoo Der ſelver tael noch niet te el en Konden Verz
ſtaen / veel minder fpreechen ; doch fp harrewarden Geel yperigh met malz
kanderen 5 fommige (nae het fcheen ) Die wilden ons een weeede doot / doch
andere noch het leben gunnen ; de Moorfe Priefteren (immers na dat wp
konden vermercken ) quamen eyndelijck noch tot onfen voordeele te ſpreec⸗
kens foa dat onſer wederom vrp en onbefchadigt lieten gaen / om dat noch
inden Tempel niet ge\weeft en Waren; dienvolgens ag de Moflchita (faa
noemen de Mooren hun Hterch) nach ſuyver en ongefchent in fijne heylig⸗
heyt gebleven; hadden anderſints (indien wy daer binnen waren betrapt
en gevat geworden / naer datwy tzedert hebben verſtaen) gewiſſelyck ont
den hals geweeſt. Wy Londen ons dan verbljt envroljck; en danchten
Godt / dat ſulck een perijchel en groot gevaer ontkomen waren / in een
geweſt /alwaer de ——
Loor ons weeet / barbariſch /trouw⸗
laos en meopdadigh, boven andere Natien deſer Landen Lan t Ooſten/
zyn vermaert. Wp quamen toen in de Logie der Nederlanders / daer
* Lantsgenooten waren; verwondert over het gene Wp hadden bez
aen.
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In defen Tempel en was niet anders Dan een ruym bierkant /met lange Hoedanic-

Banchkjens /en maer eeu klepne Predick-ſtoel teften. Dan bupten was hey: des
defe Moflchita inggeljche oier-haechigh / en omt haogh met vier of vijf Tempels

platte boven malkander komende Daẽcken / Corens -gewmijft gebouwt,
‘€ Boopnaemfte defer Stadt Japare dan hebbende gefien / bertracken weder vereck
om na het Boost/ en lieten deſe neering-rijcke Yeaap-ffadt/ ander ’t gebiedt van lapare

des grooten Matarans, af Wtepfer Der Javanen 5 lichten de Anchers/ ende SST n°
vertrocken
met onfe vijfSchepen verder nae het Ooſten.
Re,

Wy zeplden met volle Zeplen voorby de klepne Eplandekens Lubock en Paſſeeren

Madura; en guamen alg doen in bolle Zee / want Konden vu geen Kant dEylanden

meer fien,

Stonden eel hevige Travaden upt /, met Donderflagen/ ——

Blixem en eger-bupen vermenght; en dan moeſten Wp wederon dicke
maels /wegens ſtilten en_tegen-ffroomen/ ancheren : kregen evenmer 1 vader:
haeft het haoge blaeuwe —

van het machtigh Eplant Celebes in _Paffeeren

‘toefichts daer twee Lan onſe Schepen / de Vinck en Haſſelt, in paſſant het zevdMacaffer moffen aendaen 5welcke nu ban ons af / en derrewaerts ijeen de VIE
ſtevens Wenden,

d' Andere twee / de Trouw,

en Koninck van Polen, Eyland: °

dwaelden kopt daer aen door flilten en tegen-fraamen/ oock Lan ons af, Celebes

Soa dat ons op de vorder repfe naer t Eplant Amboina (daer de Vinck err „EYE

hoopte meer bp ons te komen) alleen bebonden· Setten het ten dien epnde schepen af,
Verder Ooſtwaerts heen, tuffchen Get zupder epnde van Celebes, en Het
plant Saleyer doo?; en (agen als doen Get groen vermaeckelyck Eplant pareeren
Botton;, daer met geel fuchelen (Megens contrarie ſtroomen en inden }het Eylane
voorby geraeckten. KUregen in het begin der Maent April de Demel -hooge ———

tappen van het Eplant Boero, de Bergen van Thamahoo genaemt/ in

het gefichts dach die noch niet anders Dan maer baten daor de Wolcken

'°”

kenden fien / ſteeckende met haer blaeuwe kruynen boven de ſelve upt ;

t welck by het Volck Beel weddinge / Han Kant of Wacht te zijn / caufeerde ;

Doch bevonden het (nader komende) in der waerhept Lant te zijn, Ster

vende /om Bezupden Get gemelde Eplant heeit te zeyſen; dan fuchelden hier Tezentpoets
wel date geheele weecken achter een/ eer vorder als Dit Boero konden ko⸗
men/ doos ſtilte contrarie Wint en ſtroomen /Daer (hae Dicht wy byde
ſtranden ban dit Eplant quamen) echter geen anchter-grant ter Werelt kon⸗
den bekomen om teancheren; Vermits den ſteylen Dever meeft overal als
een muer nae het verſchrickelycke dieg afdaelden; Dies wy door ftilten en
tegen-flroamen/ ſtaegh aen quamen te verachteren. Hregen dickhmael het
Boſcheryck Eplant Anblauw in'tgeficht 5maer dreven telchens wederom

terugh : En wierden epndelijckt in een feer donckere nacht ſeer ſchielyck
ban een hevigh Cempeeft/ met Nevel en Miſt / en ſcheickelhcke Donders Storm.

(lagen vermenght / befprongen. Strache vruchten onfe Water· helden het
meefte Zeyl⸗ tuygh in de bant
/enſtevende met de reft (gelijck wy meenden )
ber boven het Eplant Anblauw heen; Dochy Wierden Lan een ſnel-gaende perijckelen
ſtroom verleyt /en zydwaerts upt nae De fleple Pilippen en Rotzen Han daer in uyr
Anblauw geſchockt /en Geenen gebaert + diervoegen / dat ons nauwelycks Beach:
drie Scheeps-lengten van de gemelde Vlippen en Notzen af bebonden/ wan⸗
meet op't Eplant cen Licht beſpeurden /t welck in de geweldige dupfterhept ons van ſtonden aen tKant ontdeckten ;Waren gewiſſelyck anders

Daer tegens aen gezenlt/ daer het Schin (egens De Wolle Zee) terftont
Ren
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aen ſtucken en brocken foude geftoaten hebben en wy met alle man ver⸗
droncken; Want d'ontftelde Water-baren/ op De hooge fteple Klippen en

rotsen geweldigh guamen te bulderen en te bonfen / en fouden ens
onge:
twyffelt haeſt verflonden hebben : de mift was nu jupft oock een weynigh
opgeklaert; in voegen, dat bp defe dupftere nagt dit licht/ en ſoo den Gever/
en Daer de fchzicheliyche branding quanien te beſpeuren; Wenden het dan in
dit gevaer/ van ſtonden aen bande Wal/ en ſtaken wat meerder t’zce waerts
ins danchende Godt den Weer voor fijn genadighen Daderlijck befchut.

Een wos
Bp fagen na middernacht / alg de ſtorm begon te ſtillen / boven op de fpil
derekVistaan onfe groote ſteng / een Gelder light / gelijck als een flickerende haers/
pe mactse. fiqh klaerſuck aen ons vertoonen ; macr ons volck naer Geven klinunen:

fien. °°

_de/ verloarent felve/ alg wat nader gquamen/upt haer geſight; maer konden
het van beneden noch fien/ niet tegenftaende het meeft geduurigh regende 5
en Duurde faa lang/ tat dat den dageract begon dage te breecken ’t welch aen
ons heel wonderljck fcheente zijn. Dan bele Zeevarende perfaanen had⸗

den 't felve meer gefien/ ennoemden’teen Vrede-vuurtje, 't\uclek (faafp

3
Intens
Koninkje
komtaen

Boor

verhaelden) meermalen in ’ eynde Lan ſtormen en tempeeften/ hem komt te
vertoonen / en alsdan beter weer voorſeggende; daeromeen Vrede-vuur
oet genaamt.
Wp kregen hier ban d'ondervindinge: want des morgens quamen de
Wint/ ſtroomen en holle water-baren ſoo te bedaren /datonsbpnaalsin
een andere \merelf vanden. Paſſeerende de engte, tuffchen de Eplanden
Boero „en Anblaew ,ende plapfante Negerpen van ’tlactfte ;daer aack een
Klepne baftighept der Pederlandersbefpeurden/ van't welcke dat het Hol⸗

:

Tante Opper-hooft/ mitsgaders een arm Indiaens Koninckje van het Ep:
lant/ metde voopnaemfte LAN fijn ſwarten Adel / Die fijn Majeſteyt gelep⸗
_Den/ ans aen booet guamen befaecken / om ons in defe quartierente vers

⸗

_ Swellekomens daer de Daaft/ met alle fijn Grooten,
bolberwondering/nu

*
Rr
wonderhijek
avontuur.

|

ens Schip bezagen. Deſen lioning / en ſjne Heeren
/ hadden altemaeleen
vaſte verl ; Waren heel fart / en droegen maer een Catoene kleetje om
Oder-lif/ en gingen borders teenemael naccht /nade coftupmen Lan haer
Lant. Spbrachten ons /tat een bereeringe /van hare Pinang ,Betele, ent
mindere Gewaſſen / Die fp met een fonderlinge genegenthept (immers nat
fcheen) ons quamen aenbieden. Daer voor dat wp haer wederom/ als in
recompenſe /fogten te onthalen : gaven den Honing /en fijne farte Edel⸗
lieden / van onſen Arack , of Indiaenfe Brandewijn, te drincken ; en fetten
hem een (choteltje Confijte Gengber too? ; maer fijne Konincklijcke Majefleyt De wel·geſuyckerde Confijt befiende / meende dat het Berckens⸗
vleeſch of Speck was, flingerde ’t vaerdigh upt'er hant/ ſprong op/ en
riep berbaegdelijck ; O Orang Hollanda, garnappe pockanire goecar ,
appe mouw , fongo, bete tieda markan baby : ’t welck was; Och Hol-

-

lants volck! waerom verftoort gy my ? wat fal dit zijn? ô feecker, ick en eet

geen Speck,

Dit hoorende / kor hem niemant onthouden Lau luptskeels
op te lacchen ; fiende donnoſelheyt
Lan defen armen Moorſen Roninck/ die
volgensde Wetten en Coftupmen van het Mooꝛs Geloof) alſulcken afz

heer ban het Speck (Dat wander onreyn achtende) guam te betaonen s en Die

nuop ons gelagh/als mede fijn gevolg / noch des te meer ontftelden 5 fic
inbeeldende/ dat ban ong dus fmadelijchk gehandelt mierden ; doch men hielp
hun-

,

J
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Want enfen Schriwer nam den ver⸗

Baesſden Brummen Honnek vrſendelyelby der Gant / en ſpzache: Wel hoe
dus Koning en Vorft van Anblauw; waerom fulek een aengenaem Confijc

dus fmadelijck verworpen} en uyt wat reden {tast gydus verftelt ? ’t En ss
een Speck, gelijck gy meent ; maer aengenaem Confijt; belier datieens,

—* beeft een goede ſmaeck:t en is geen koft, die
Profeer,

den menfchverbodenheett.

u wel bekomen.

Mahomet, uwen opperſten

Eet luſtigh, taſt het tochaen, het fal

Daer mede mas de pepe gemaechkt/ en hef KRonincklyck

gemaet te Gzeden s nam een geet gedeelte Gan het Confijt / en ſtuurden het

na fijn Golle maegh·

Wy gauen Gem faen teder van onſe Arack te dzinc:

kens waer deur Gp verheugt geworden sijnde, vrypaſtigh Miert / ſprong

tuftige kapriolen /en taanden Gem Peenemacl anders dan te vooren.

Dac

sup in dere korts wligheyt / echter anfe Reyſe vervorderende / quamen Paar
de gemelde engte van Anblauw, daer den Vanin) en fijn gevolg /heel oee

teh en wel gemoet haer afrchept namen / en na lant wertracken. Kregen
taen het Nagel⸗ryck Amboina, met fijn groene baamertjche Bergen in't
geſigt; en qurmenr op den volgende morgenftant in deſſelfs wonderlycke
en vermakelycke Ban ; Daer fan Verre tuſſchen weder⸗zyts luftige Bergen

guamen in te zeplen-/ tat behouden baar het Nederlantſe Hafteel Vittoria, Komt ia
ter Heede ban Amboina, arrweerden.
:
Amboina, …
Wy vonden hier Wepnigh Schepen van Batavia, en noch niemant van
anfe Mackers aen⸗ gelant; Ban hadden noch maer bier dagen alie gez
weeft / als de thding quam; hee dat onfe Macker /het Schip de Trouw,

Dao ſtori en onweer/ op De klippen ban d'EPlandekeng / de drie Gebroe-

ders genaemt /gebleven Saas ; doet volch behouden/ alg oock de meeſte
Eadiuge/ die Wel principaelin koe-beeften en peroviant beftont. 't Andere

Trouw,

Schip / de Koning van Polen, was ter nauwer naot de ſelpe Dans ontkor Mey 1659.
meus overmits de hevige kaam / ſtroomen /en water⸗baren /Beer inder
nagt / tegens De klppen en rotzen /guamen gen te soeren : doch wag dit

Sehip /daer Godes zegen en Dlt des voltks /geret: faa dat ons Hr wiepnig
dagen ter Heede Han Amboina quam gebelgt.

Wp magten nuna het Flupt-fcheepje de Vinck , die op Makatler gezep!t

was; verzagen
ans ondertuifehen van water / bzant-hout/ en al Wat nech
tot enge bere Bopegie Dienen mogt, Tenlattſten guam ooch de Vinck Ep

ans te arrweeren; Bielpen onfe Macker in allen wWat noodghmegte sbs.

End Anckers toen wederom hebbende gelicht, /vertrocken met ore Dance pannor e
Sthepen nade beroemde Moluckfe Eylanden; guamen Bupter de Bay van Amora”

het

·rjck Amboina, Däer onſe esursenbooztgang na bet zeoagben na de MoBagel

Han Kielan cit Mae WCK Eyenden; zeplenhe tuſſchen de bevmatelsehe Eplanden

nypes deur; waffeevende Laats let boemertieht plant Bovoa, en dat ban 4

eby, fat dat uy: de roert kuſt en luſtige franden ban Get great Eplant diverse

Batsjan fagen s daer werfcitepden maten in ſtilten /graate Ditte/Garde tros, heden.
men en fander aucker
·grant / feer Mgt langs de gevaerktjche rotzen en ttente
klippen / qumnentedrpven. Wier hielden kap ons Winertevafeert nrat Ries
geemaech vrerſende tegens de harde klippers vengesanfd te ſullen worden /
faa van ſtilten / als (ehielijehe Travaden

halle water baren / felle binen, Hoorenze.

eugrandelaafs diepten; Haer en boben guam asch eers op Dei agtermide Verde

Bagh cen Waag vegtap ons Aen gedreven; etn:

de zeulen /en

4—
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te wintvang in / en lietentrdzijven tat dat de Hoos /bezijden ons heen / met
een ſchrickelyck gedrups / voorby paffeerden + kregen egter een fel tempeeft
met harde winden /vegen-bupen/ en Veeeffelijce donder flagen/ onder cen gez
menat « dan epndelijck alles bedarende / en de Wint naer wenſch bekomen:
de/ſetten het ban de ſteyle klippen en lager wallen /wederom af 5voort ſep⸗
Twee Slan- lende na Tarnaten. Wy Landen hier iñder nagt twes groote Slangen Baar
genen

inde Back / en onder de Bootsmans koop 5 dach hadden nactj niemant
bez -

·hout /in Amboina,
fchadigt. Wyvermoeden/ datſe met Get gehackte braut

vonden

in t Schip geraeckt waren.

Paffeerende _ Wy paſſeerden alhier de Linie Æquinoctiael, ſtaken border met een gez
Linie /qui- \ueldige hitte Noortwaerts Geen 5kregen de wanderlijcke hooge fpitfen van
zoctiach,
de Moluckfe Eylanden in’t geſight welche hare blaeuwe Krupnen doa de
wolcken quamen upt te fteechen. Paſſeerende bande ſelve Batsjan , Motir ,
Mackjan en Tydor , taf voor het vijfde en laetſte namentlijck Tarnaten , bez
Komt ia houden guamen aen te landen s alWaer vaart Nederlantſe Raſteel Oranjen;

Tataaten.

d'Anckers lieten vallen.

tuny 1659.

Bier bonden wy ons ter plaetfe/ daer de voortgang onfer Americafe repſe
verhoopte te verſtaen: wp hadden geen etmael fil gelegen / als den Deer
Symon Kors, Gouverneur van Tacnaten, ordre gaf; dat ans op ’talderfpae:
digſte hadden gereet te maken /om de Dopagie over de groote Zuyd-Zee, na
de Ver-afgelegene deelen van America, aen te Vangen.
Aenſtonts bragt men ons/al wat diende/op’s ſpoedigſt aen Boots foo dat

in weynigh dagen klaer geraeckten /om een Lepfe / ten minften ban achtien
dlRaenden/ aen te Hangen. Den dagh en uwe Lan ons vertreck gekomen
zynde /Boeren onfe Oypper-hoofden aen Kant op't fchep-mael/daer-mede den
Heer Symon Kors haer geliefde te begunſtigen; kregen oock op pder Schip/
tot foap/ een Îtae-beeft aen Boort /dat ſtracks verweſen Wiert om geflacit

Kluotiee
atie mer

te worden; doch het getergde Mae-beeft vaechten in defe furie las /en louter
aen’tloopens Gollende met wackere ſprongen / op den Overloop / gins en

genpollen weer; Daer ſagh men een koddigh allarm ; tant pber cen diende ruim te

OD

fraen/ Die niet Wilde gefchopt/ geftaoten/ of vreeſſelyck geflagen zjn. Wet

beeft de teerige lucht /de woelige plaets /en het gewelt der glRatraofen onge”
oon zijnde, ſprong dappere kabriolen / en maeckte met fijn halbollige kal⸗
berfprangen/ al het gebroederſchap aen't lacchen. Deftautfte Boots geſel
ten’t ſelve willende keeren / geraeckten in deſe furie d'
Engelſe mutſen overboort / en hier en daer hun koopen ander de voet / tot dat men eyndelyck het

verſtoorde

Veoe-beeft/ ſoo met ſtricken en touwen / in verſeeckering kreeg;

datmen het toen /om kort te gaen / moordadigh / met een verroeſtige bijl; de

kopaffloegh. Doch onder defe weeetheyt /begonmen de Anckers te ligten/
en wierden de zeplen lag gemaecht ; dewnl vernamen
/ datonfe Opper-hoof:

pe Reys na den quamen na Boort gevaren ; dach die komende /gaven datelijck ozdere /
Amvericage- het begonne werck te ſtaken / de Anckers imt te vieren /ende zenlen weder

facckt.

_ vaſt

WEmaken/ am fot nader o2dze Bier te blijven leggen ; alfoo door een gez

wichtigh voorval/en naer rijpe deliberatie / den Heer Gouverneur Kors, ent
anfe Opper-hoofden/ op't point ban t'zepl te gaen / genoatfaccht aren
het contrarie te beflupten ; en aenftonts quamen te refolveeren :dat men on⸗
fe twee rijck-geladen —— hier opTarnaten , en widers in Amboina ,

Lande meeft-begeerde Ladinge foude loſſen / om de felve dan met Erpeetspen
edere

—
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wederom nà Batavia te zenden; Veel lieser als alles daer henen fca lichte

ek t'abonturen; Ban waer men niet anders dan onvermyde
ycke peryc⸗

helen te gemoete konde fien,

'

Het fefde Hooft-fract
Ontmoeting. Stant der Nagel-boomenen Vrugten. Spaenfe Vattigheden in de Moluckes worden gedemolieert. Des Schrij vers Lanttogt nadefterckte Calamatte. Korte befchrijvinge van Zarnaren.

Deffelfs vorige toeftant, maght en florifantie, door fcheuringen,
wonderlijck afgenomen ; dogh door de komtft der Nederlanders in
Afia, herftelt.
Tarnatens brandende Berg.
Des Konings Palleys. Tarnataenfe Papegayen, Paradijs-vogels, Wooningen, Moorfen Tempel; Trein, Coftuymen, Kleeding , en Polygamie des Konings. Tarnataenfen Adel; hun Kleeding , Coftuymen ,Huyshouding, &c. Begravinge der Tarnatanen. Den Schrijver wort na de
Manades geordineert; doch raeckt vry. Vertreck van Zurnaten
na Amboina. Brandende Berg op't Eylant Makjam. Straet Patientie, en waerom foo genoemt. Des Schrijvers tweede komft in
Amboina.

Wort telandegeordineert.

Sijn wedervaren,

As biel dan hier ong voorneem / van naer America te reyſen / Geel
:

anders upt/ dan bele giffing hadden gemaeckt; en Begonnen acne
ftants de vaornaamfte koopnanſchappen alfgier te loſſen om weder⸗
am na Amboina te vertrecken. Ondertuſſchen begaven vir ons (oie ſulcks

mogten gebeuren) naer Tant/ om aldaer Der ſeſver vscemdigheden acu to

mercken $ daer ick op ’t onverwagſt ontmoeten een Gougmar / ban Weſt⸗
Indien geboortigh zijnde; dogh dienochtans tot Haerlem (mijn gehoopte

Stadt) met mp ineen gebuurte was opgevoed /en waren algdogn te (az
men / een tijt lang /groote Maets en Syeel-genaaten geweeſt; doch was
my nu al lange vergeten / na wat hoeck des Werelt dat hy was heenen bee
lant, Bies wy nu malkanderen fiende en kennende zijnde geworden / als
spgetagen bleven ſtaen /deo? groote verwondering Bat due onberwagt
malkander / in deſe Berre geweften bande Werelt/ antrent Lier Dupfent mi-

Outes

vs:

len van Hollant, gadden gevonden 5 danckende Godt / en banden ons bep⸗

be ongemeen vrolyck /wegens deſe wonderlycke antmaetinge + welcke ons
goden / foo lang \up ons in Tarnaten vonden /am dickmaeſs by malkande:
rente komen. Hy /om de gelegenthept van ſjne Peienden; ericht / om de
zeldſaemheyt tan defe Geweſten te verſtaen De welch aen he / benevens
De Spaenfe, Portugeesfe , en Maleitfe Talen /genaegfacm waren bekent :

Want Gp aletteltjche jarenop Tarnaten hadde gewaaut.

Wy gingen dan

meenigmael t'famen upt wandelen / Daer nu konden Get eerlijck gewas

der Nãgel⸗boomen en Dzugten befiens Diens boomen die vaude Kaurier
geleechen, De Nagelen hangen met een groote meenigte Ban klepne Erop 1
jens aen de Boomen; welckers bladeren (cifs gepluekt /en in de Ganden ge⸗ Vragten,
F 2
zeven

1X
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wreven zijnde/Lol aengename geur der Magel-fpecerpen bevonden wor⸗

den : ja de Nederlanders in Amboina, komender Pagel-bladen-olie Lan te

Difteleeren 5 Dien ich ſelfs ſoo krachtigh / beupn / en goet bevonden en gefien
heb / als of die van de Hrupt-nagelen felfs waren gedifteleert geweeft. De
Boomen worden in de Eplanden Lan Amboina, Onymo , en Naffalouw,

in groote menighte geteelt / geplant / erfalom ſelfs op hooge Bergen voort:
geſet / en feer vermeenighvuldigt; dan Warden in de Moluckes, door De In-

—

dianen, het meerendeel gefchilt/ de baften afgenomen
/ en foo Hoozeen mijt
in hare Wuchtbaerhept gefchent ;ten cpnde om de Caſtilianen (daerſyden
—— tegens voeren) het genot van ſoo voordeelige Pruchten te onttreckenñ.
Wy vernamen hier ‚n de Moluckes noch verſcheyden Kaſteelen en Daftig-

valishe_geden ban de Caflilianen ;bewoonende nochhop Tarnaten tot haer HooftMoluckes,

plaets Get bermaerde Gammalamma,

Daer een Spaenfe Gouverneur olet

deſſelfs rontom gelegene Daftigheden / fijn reſidentie hielt. Beſaten oock
noch De ſtercke Calamatte, Dat maer een qraate mijl Weens langs ſtrant/
van ’t Hollants Slot Orangien gelegen was. Wadden aock eenige Redup⸗
ten van klepn belangh op het Eplant Tydor , en de naeft aengelegene Con⸗
trepen ; daer De Spaenfe Befettelingen (als upt de Werelt /en genoegfaem
—
upt haer Paderlant) opeen ſobere wijs haer moeſten geneeren/
om / volgens hoop / de Magel-fpecerhen / die entrent hare Daftigheden
Liez
fen/ inte ſamelen; daer wel eertijts plachten goede winſt te doen / maer
nu door de vyantſchap der Indianen, Wepuigh kenden berichten : inwoe⸗
gen dat naderhant hare Kramernen en Goederen hebben opgepackt / enal
worden. _ Gare Moluckfe Daftigheden geflegts en zjn met weynigh Metouren/ en
geflegt.
feer melancolijck /van Gier naer De Manilhas , en Nova Hifpania vertrocken.
Des Schrij · WDp namen op feeckeren dagh de wandelingh nae het Spaenfe Calamatte ;
* ed tat dat langs ſtrant / en famwijl door luftige Boſſchagien / tat Boven opeen
defterckte kleyn vaoz-gebergt/ en ſoo tot dichte bp De hooge fteene Muren des felf
Calamatta genadert gquamen. Strache miet dat men ons hier vernam / ſoo wiert de
Pooꝛte geopent; en de Soldaten / em ans te ontfangen / guamen datelck
_ in't geweer, en wierden tot bupten de Poort in twee gelederen geftelt : al—3
waer den Spaenſen Hooftman onſer Leiendeljck quam te verwellekomen/

Gijngefel Ende ſoo tuſſchen de Spaeuſe Beſettelingen door, tot in het taſteel gelepden z

fchap byde in fijn Wooningh gekomen zijnde / moeſten neder-fitten. Lier Wiert van
Spangiaerts ffonden aen de Tafel gedecht / en nae gelegenthept (dach faber ) den Die
eatdsen. met fps en dranck vᷣoorſien; alwaer den beiendelijcken Spangiaert, nae
fijn kranch vermogen /ons minnelijck onthaelden. Lp toonden hem ſeer
beleeft en zedigh in fijn diſcours /en oock geſeggelyck in onfe tegen-redenen
te zijn.
it bzacht hy ander anderen Laat « Voe dat het hem niet wepnigh

en moepden/ datde Nederlanders met de Caftilianen hier in Defe verre gez

weſten noch foo qualijck konden Accordeeren : dat wy immers Christenen
zynde /Die aen eenen Heplant en Salighmaecker geloofden / beter en Driene
delycker met den ander befhoopdenam te gaen ; ten epnde / om tot voorbeel⸗
den aen Mooren en Indianen te ftrechten /, en tot beheevinge haer te lachen 5
maer niet om door een twiftigh leven haer voet te geven tat nt / twiſt / onz
matige begeerlyckheyt / en vorebelefucht : die faa Ver ginap, dat menigh

bzacf Soldact der Spangiaerts, daog de bedziegelijchtept en lift der Tarna.

tanen,
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tanen , in de Boſſchagien befprongen en neder-gezabelt
was, Hy klaegh⸗
den ons oock/ Dat fp-lieden geen genot Der Hagel-boemen konden beka:
men / alfoa bupten hacer Paftigheden (Han wegens de vpandtſchap der
Tarnatanen) haer t'renemacl onfeechter vonden / en fam wijl eens beſpron⸗
gen mierden : daer De ſelbe Matie/ in't tegendeel/ foo gaede vrienden Ban de

Nederlanders waren,

-

Deſe /en meer diergelcke Difcoerfen/ die niet alle

verworpelyck en Waren, bracht den goeden Spangiaert Heat 5 Daer in hp
Commandant Lan dit Ltafteel, bekaanden de genegenthept en Liefde Hie Gp
nenfijn Daderlant fchuldiah was, Doch Wp antwoorden hem Pelchens
ten refpecte Ban d'
Ed. Maãetſchappy /en ans liebe Daderlandt ; Daer hem
fom wil foa mel in troffen /dat hp gevoelen kon / in welcke atie dat de
dzachk/ De nijt /en oude weevelſucht / De meefte werchingh hadde gedaen /
tat hare verminderingh/ en tot een zegen/ die men noch kan ſien/ over die
gene/ die te vooren faa door nijt/ gewelf / en jalouſie geprangt / als tet in
“ten grondelaafe But Lan rampen neder-acflagen waren geweeſt; daer wp

Godt den Heere Booz Danchten; met cen wenſch /dat onfe twee NDatien
(gelijck als oprechte Chriſtenen betaemden) met den anderen edig in deſe
Geweſten machten leven : opdat/ en Mooren en Heydenen, dus gelacht,
te vaerdiger hare bekeeringe onder Godts hulp en zegen mochten erlan⸗
gen Daer op up den goeden Capitepn bedanckten boor fijn vriendelyck
onthael. Wpliet ons toen oock nach de Sterchte Calamatte befien; en
baer op fijn Dolck toen wederom in’ geweer / en ale vooren in ordere buy⸗
fen ſtaen; gelepdende ans met alle vrientſchap buyten het Slat ; aldaer hy
ong bedanckten voor ons minnelyck beſoerk / en wy Gem wederom Laag

ſijn goet onthael; ſcheydende daer op van malkander / en quamen Wedert” Wederop Maleyen. Deſen Capiteyn ig koste daer aen (gelijck nin voor de waer⸗ —

heyt verhaelt ig) in een Odrloogs tocht tegens de Indianen pan Tydor,

“TP

van haer overweldigt, eu ter neder gezabelt.
Hier wil een korte befchzijbinge van Tarnaten upt de pen / Bant gene by
ons aldaer is aengemerckt en nauwkeurigh in acht genomen; benevens
alt vordere /dat mp daa: geloof weerdige Derfoorn / daer woonachtigh/
is verhaelt.
Det Eplant Tarnaten, alhoewel kleyn in fich ſelfs /ig al van outs een Korte be
Wijt-beroemt Voninchrtjek geweeſt /van wegen deſſelfs ryckdom /Scheep⸗ fchriivinse

vaert / en macht. Den Koninck was een Boeſt van 72 Eplanden ; want Kn Ar

alle de Oafterfe Honingen rontom Geen / konden onder fijn gebiedt ; ja ſelfs
de groate Doeff en Ktoninck ban t machtigh Celebes, was hem onderda: Deffels
nigi : uwoegen niemant tegen Den (elven gengaen darſt of Was fijn Bar vonse 0e,

niñckryck en Wanden quijt; Maer daa? Tarnaten als tat een fehrickt aen Rontan
fijne gebueren diende: te meer / van wegens de ſtrytbaerheyt der Anger tie.
fetenen/ en des Polcks Die vantom heen tot Gun dienft bevonden wierden /
en Loop kloecke elden alonume maren bekent. Daer bpfaa quamen alle
de Specerpen Lan rontom heen abondantelijcht in Tarnaten ; dewhle men
daer upt veele verafgelegene Handen en Roninckrycken dien Wandel ſocht.
Ja ſelfs de Chriſtenen /namentlyck Spangiaerts en Portugeefen , quamer
oock als Ban 'tepnde der Verden / en Lan onder een anderen Hemel / na defe

ver-afgelegene deelen des Werelts gevloeyt / en kregen alhier den handel

Bam de geurige Specerpen; gevende ſulcks En ltoninck en ei
F—
oop⸗
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Koopluyden geen kleyne winſt. Pu mas Tarnaten op't hoogbft/ en alg

Wonderlijk in top DE zegeningen en macht geftepgert ; dach begon serlangh toen we⸗

Heoomen Derom af te nemen /als de quactaerdige nt van andere Feoninckrijcken,/
te vinnigh op de welvaert der Tarnatanen gebeten / nu meer en meer begon
*

te wrachken : enn Daer op quam el haeſt het booſe vuer van twiſt en oneenig⸗

bent voort /en d'
Oorlogh veele ſchoone EMcken ban’: Roninckrck Tarnaten
af te ſcheuren. ade koningen van Celebes, en vooꝛrꝛramentljck Die van
Macafler, benevens andere alg oock die bau het naburig Tydor, Lielen
den Koninck van Tarnaten af; en met ten groote menighte van amber gez
Iegene Dolckeren vereenigt 5ynde / ruckten gefamentljck hare tlat-zaende
Ooylsags-blooten/ macijt ent Wapenen bp malkander /om den Honinchk
van Tarnaten op’t lijf te ballen, De Spangiaerts namen aack defe gelegentz
Bept Waer ; en kregen eerlangh verſcheyde Lafteelen en Daftigyeden op
Tarnaten, Tydor, tit Mackjan; en Deggêligclies in dEylanden ban Amboina, Banda, Tymor„ Solor,, en andere /bouwden de Portugeefen (Die
insgelycks in troubel Water wiſten te viſſchen) oock beele Fortreſſen en
kleyne Baſtigheden: krijgende deſe beyde Natien Dus den andel vande
edele Dpeeerpen in haer gewelt.

Een lactften quamen oock onfe Nederlanders ( dooꝛ de Caftilianen in hun Daderlant verdruckt /en ſoo na defe verre
geweſten heen. geparſt zynde) oock Gier Den Handel ſoecken. Hun eerſte
Dopagie/ daer in fp Java maer befochten / geluchte maer paffelijck ; even⸗

Wel ffaeckte men t werck geenfing /maer rufte men andermael
wel· bezeyl⸗
de Kielen upt; die onder het wijs belept des Admiraels J. van Neck , fot
doch door Op De Weede vant Eplaut Tarnaten quamen aengezeplt. Daeronfe Nederde komt landers ban den Boninck Geel vriendelijk ontfangen ende bejegent wier⸗

Genel

Dens en maechte men met malkanderen baart een Daft Derbont,

Daer op

Endia eenig- ſtracks alle de Dpecerpen ((elfs ten ſpyt ban andere bolcheren) aen de Nefins hesftelt. derlanders mierden verkocht. Onderwijl nam De Lrientfchap toe/ faadat
iu het naefte Baer de onfe een Lafter Unie , ende Veel nader Alliantie met den
Woningh ban Tarnaten quamen acn te gaen. Doch de nijdige Portugeefen
de onfe Ban Daer verjagen willende / gefchieden cen hebigh gevegt; Waer

Opkomn upt de Nederlanders met reputatie weder keerden. Toen Wiert het Fortje
der Neder. Terlucko (weſende D'eerfte Laftighept der onsen in Indien) op't Eplant

nde Tarnaten, met’ Konincks confent gebautut ;ende naderhandt oock Het
en andere —_fterche Slot Orangien , ’t welch ſoo ontfachelijch pranchte / dat nopt tzedert
Oofterfche. Portugeelen noch andere Patien /op Tarnaten iet Boopdeeligs tot hun oog:

Pylanden, Wit houden uptwerchen. Wevende dien Teoninck en fijn Fngeretenen/ met

de onfe in een geftadige vrieutſchap en beſtendige vrede.
orn
En aldus Gebben onfe Nederlanders niet alleen Get Ffoninchrijck Tarnaten / wiet hare goedertierendept en oprechtigheyt aen De Indianen te betoo⸗
De Neder. nen / tot Gare devotie gekregen; maer (elfs ooch de agel-rijche Eplanden
landers be Amboiva, Onymo, Naflelouw, benevens het Foelp⸗ ende Muſſchaet
·rjcũ
Banda; daer fp de Portugeelche Daftigheden heltdadigh hebbende vermee⸗
— 5* Ey- ſtert/ De Inwoonderen Gare vriendelyckheyt diervoegeñ betoanden/ dat
verd. n gerlauge®en gantſchen Wandel der ſchoone Specerpen / naer wenſch begua⸗

LOE

men. Sos dat Door foo Beel Wapenen / liſten en lagen deg vpants Geens
geboort zijnde epndelijchk meester Bande gemelte E planden geworden zijn 5
Daer noch Defeae wi eygendom kamentebeſitten.
ge
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Wet Eplant Tarnaten is maer ſeven mijlen in ' ronde groot; en toont Nader beYan verre maer eenen Bergh)

de Welck in knader kamen Get gantfche Ey⸗ fehrjving

lant maeckt / beginnende ronton: ven weypnigh vande flrant ;en opwaerts woordsca
klimmende / Boogt fijn vlammende krupn (eer verre door des Hemels alt= oeftants
ken doorz /Daer hygedurig upt fijn ſwavelachtigh Gol en vuprigen afgront van hee

Blaeckt / brant eu ſmoocht /en ſemwyl éen witteas en buprige kolen / ja DUA,

Dickmaels groote klippen en ſteenen Komt upt te ſppuwen / dieñ pbanbe-

Ben neer over het baomerijck Gplant neder-bonft. Deſen Bergh is tot aen ,Pellelfs
Get opperſte Lan fijn kruyn Lan rant af / miet een feer Dichte Boſſchagie / Bauen
en ontoeganchelijche Witdernig befet ;Daer menighte Lan wilde Dwijnen/ hoed anig.
Slangen / enn andere Menſch verſlindende gedrochten haer Komen te Ber:
fchumlen. Deel foete Waterſtroomen en kleynder fpzupten/ kamen rontom
Geen op den Oever des Eplants neder-dalen, Dees Tarnataente Bergh
ig dan Lan Wegens dichte Wildernis / fteple Mlippen/ nare Spelonchen/
en Wilt Gedierte / niet Wel te beklimmen. Dy fagen hem doorgaens louter
fimeochen; doch ’s nachts wiert el De meefte Llammegefien. Dan hade
Den nu moop getenipert weder / en Dan ſchynt oock fijn vurigh en Wonder”
tick Bol Get minft ontroert 5 dewijl in Storm en ware Tempeeften het tegendeel wort beſpeurt.
Evenwel geeft Get Eylant abondantie van alderhande ſchaone Fruyten
ende Gewaſſen; dan de reſteerende nootſaeckelyckheden Laar des meuſchen
leven / fiet. men Gier meeſt van andere plaetſen gengebracht.
Wy kofen onfen wegh dan bep veyliger als op de Bergh / nae t Paninkz Deskonings,
lijche JPalaps/ een weynigh aen de Hant-zp van het Stedeken Maleyen Palays.
sonde gelegen. Wonden het Vorſtelyck Waf rontam bemuert/ ende met
ichte Gebouwen / luftige Pepeelen/ plapfante Hoven /en Veel byſonder⸗
heden / en Vol Ooft-Indifche Plantagien befet/en nae de wuſe bant Ooften/
Geel cievelsick voltoyt; daer alderhande Moluckfe Bagels / en veel Indiaens
Plupm-gediert (Daer Dan dees Eplanden uytmunten) Wierden geften /
als upttermate ſchoone gecoleurde Loery-vogels, frape gevederde Parkieten, en fpier-witte Kakatoewas; zijnde pder een bpfondere foort wan Papa- Tanataenſe
gayen , daer Van dat de eerfte ende voornaemſte /el meeft door geheel Ooft- Farascyen.
Indien gerfonden worden; en Kamen al dicmael by de Moorfe ſtooplupden
van Bengalen, Perfien, en Suratte, tot een hooge prijs te fkengeren : Want
ge fammige klappen met eat ongemeene geeftighept fchier alles naer / wat
haer voor geleert wort.

Oock \uagden alhier de ſchoon gecoleurde / en niet minder geeſtigh gez Paradijsplupmde Paradijsvogels, doch noopt febent/ maer altijt doot /en meeft vogels
jeel droogh /in Boſch gevonden. Sp worden insgelycks door CoftIndien, alg oock naer t Daderlant vervoert err komen (Megens jare ge-

ſtaltenis tot Plupmagten heel dienftigh) infommige Landen tat een hange

prys te flepgeren.

pt

DE

Nu weder nae Get Laninchlijck Palapg/ daer wyy /benevens andere
Wooningen / oock Het ciereltiehk Brouw-getimmer fagens daer Efaet ges
flacht in woonde / Die aen de Borst haer minne-plicten komen te betoonen/
vermits Die/ na de Moorfe gewoonten / Beele Drouwen Geeft, Het Ste⸗ der Aedeken

Deen Malayen, ffaende lange heen den Oever ban Tarnaten, ig (ter en Malyen.
daer bemuert/ en elders wederom apen / alfaa het ſtercke Slot Orangien

genoeg:
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genoegſaem is/ om andere vpanden/ alhier genadert
/hethaſepad tewijfen.
De Woomngen der Tarnatanen zijn meẽſt van Adap, of ——

gemaeckt /met Kokos-bladeren gedeckt /en geeſtigh met
ren / en asch ſoinmige met byſendere Ramers eh

riet

deur ent benfter
ge en

it /en van
heel ordentelhek met frape ſtraten
/ ſtegen / enwandel
· wegeng
Der Moren malkanderen onderſcheyden. Lun Cempel/ namentlijctde Moorſe Mosennpel.
quita, ſtaet ontrent in het midden ban’: ſtedeken Malayen, doch heel onko⸗
ftelijch gebouwt /en met Dam en Heck omheynt: fijn beginfel is Wierkant/
ſteygert opwaerts met Lijf boven op malhander ſtaende daken / bona even
op een ſelve wijfe/als binnen de fkadt Japare; alwaer de Moorfe Priefteren „
in het op- en ondergaen der Son haer blinden per et gebeden aen Mahomet
komen upt te beefenien.
Hare Gods- _Den tegenwoordigen Vorſt /genaemt Manderzaha , Honing Lan Tarnaa
dient en ten, gelijck meeft alle fijn Guderdanen / bolgenallede Keere der Moorfen -

ſeltſame
coſtuymen.

Alcoran, bp den bedriegelycken Mahomet gefineet, Sp noodigen t bolck
met Erommelen te Uercke /Daer miemant binnen freed / of waſcht eerft de
handen + de kinderen Warden na der Mooren Wize beſneden; en veel an⸗
Dere Ceremonien hoog gevbiert. Wet Dpech en Dercheng-uteefth/ 'twelck
sahomet, als-oureptt/ dert menſch verboden heeft /myd een Poer/ als een bes
“finettelijche Peſt; om ſulcks en fuilen ooch geent Mooren (am Dat wp’t fel

ve eeten) met ans de maeltyt houden / als upt Lpfandere ſchootels en Kane
nen/die Vande Cheiſtenen nopt gebzupeht en zit, Daer Worden nopt Beel⸗
den in der Mooren Tempels gebonden /om Dat fp ten heogſten D'afgoderne
gerfoepen. Wyders wat der Mooren Beloof en Sadsdienft belangt/ie in

bele Boechen wytlsopigh befcigevens doch wel inſouderheyt daag onfen
goede bekenden D. Philippus Baldeus, geweſene Predikant opt Eplant van

Ceylon , de welcke ban deſe dingen den Hefer ecn Klare Beſchrhvinge heeft
mede gedeelt ; doch koztelijck ſuſſen wu / bp gelegentheyt/ in bet vervolg/

geek dies· aengaende het noodigſte pogen te verhandelen.
*
Treyn der ¶Wanneer den Woning van Tacnaten over ſtraet/ of elders pelal
Konings, _Berfelten hem in 1gemẽeen DE Moorfe Priefteren , Bie bj De Daz
he

wanne IW ggermogen, Wefegact hier / alg ooch op andere plaetfen va Daft-Fndien/ …
2

‘Bochem
fijn Edel

meheelin't uit; Daer op volgen dan de andere Princen;
Edel ·lieden en

Tarnataenfe Orankayen, miet een acnftenlijck gevolg ban Hellebaerdiers

el.

en moedige Soldaten/ die met Boers) Musketten
/Spatten Tancen en Aſ⸗
ſagayen Laorfien ztinde / en dock heel geſwint daer mede meten om te gaen.
Den beamen Honing toout Gem zedigh enmanhaftigh in fijn gebaer + fijn.
Edel-Wenen genaken henruoht/ als met eers Diede eer bewyſunig / en het Hes
Derbenigen
bân haer gantſche lighaem: flaende hare handen P'famen / boen:

lieden groe: gers die waer het voohooft / eu Dan foalattg met De (eleopEn neder waerts
*

edaelt /tet bat
ſy haer Dorſt en Koning komen aen te ſprecchken. Aen fiet

hem dagelijks bug verfelt/ cn oock fomttite
met
wepnigh gebolg /de ſtraet
geet gekleet
Kleedingen GeBzupelsen/ en, Dat ang ſeltſaen oen genen een Hollander
drage des met ſchane Kakeneu/Pluvoeel/
Sathn /en hoſtelhcke ſtoffen. Wp toont hem

Konings. _psiendelijcht en beïeeft in'tgroeten/ alg hem doufeergens tegen Kenen/ fn
‘Sijn ge- fpgeechtDe Heden famtijte felber aen / om
/Door nieuwe
gievighent geport,

Penmertge De Dpsembigthedert van't Daderlaut te haaren.
Hollanders.

AIP heeft, (gelyck gefept ie) volgens het gebrupck ber Mooren / in U \
f
als
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Palloys veel ſchaone jonge Drouwen / welche hem alle veeugde/ vermaec⸗

en Poligs

Eelyckheyt
/enbrientfchan Kamen toe te beengen/en pogen te bewſen. Want me de 8

ban alle def? ſoete dieven / foecht haer pder in fijn geſeiſthap Get atderminne:

Ichyte aen te ſtellen / om het Roninckſck gemeet/ en fijne vriendelyckheyt /
tat ſigh te locken /en Beftendelijck in fijne grut te fien.
í

“PPE

De Edel-lieden/
alsoock andere Tarnataenfe Heeren, gaen ſeer moedigh earvataenſe
over ſtraet /en lugtigh in de Kleederen; het meerendeel ſlechts met een ileetz Adel hun
jen am de middel; en vorder naeckt: ſas datſe met Hoeden noch Mantels/ kleeding;

Kouſſen nach Schoenen / geen moode behoeven naer te volgen. Somnuge

dragen een Windel van Zijde ofte Catoen /dock wel ban Zijde en Baſt van

—

3

Boomen te ſamen geweven /Mumere-\uitfe om't hooft; Het welche
met fijn deren van
_epnden bp de ooren neer/ tof op hun ſchauders hangt, Hebbende deurgaens/ laten:

arm ent rycke altemael lang hepe ; en tarten de fWarte malleninblanckheyt PST drs.

upc: want Gebben een Wafte ber die nict en verfchiet,. Zijn gemeentijch Cofteymen.
Belden in een gevegt; Doch anderfints goethertigh en beleeft : haters van
be pragt en oberdaet: vpanden Van rooven en ſteelen kpuagien en vegte⸗
ryen; doch inſonderheyt vrienden Lan een lup en leedigh ſeven. Weprũge blanterioge

Willen aen t werck / of aen t beneerſtigen om konſten en wetenſchappen te

leeren; geel minder tot hant
⸗·wercken van kleyn belang: niemant Wil fijn
leven en korten tijdt met een ſoo laſtigh jock beſwaren. Sp belacchen
den
yver der Chriſtenen / Die maer am den buyck te vullen / enmaeg en mont den
vollen eyſch te geben / en meenigmael Baneer- en ſtaet ſugt aengedreven
zunde
/ ſodveel moepten
/Kommer en gebaren Komen upt fe ſtaen. t Gaet hier
heel anders toe: Want pder beuvat bp naer fijn eygen wooning/ maeckt fijn
engen kleeding / holt een fchuptjen upt een dichte kam / en vangt apZee/ of
aack in het Boſch fijn ergen koſt. Een macpelijctien onmeflagg Van huys⸗ Huyshouraet/ oet oock Gier niet geſogt; ſſupten oock's nachte geen derven / deal ——

bier niet te ſteelen ontvalt + en daerom ſiet men op Tarnaten de deuren fan: "77

Ber ſlooten /De benfters fander grendels / ende Gupfenfonder glaſen. Pder
huys
·geſin beſorgt ſigh ſelfs van een Rlepnmatjen of twee / de welcke haer
dienen voor ſtoelen en bancken /voor tafels en borden /Haar bedden en bul⸗

ſters; \uant te apen gaende /voegen haer daer ap neder / en gebruycken
den elleboog tat een kũſſen of peuluwe onder het hooft. Hebben miet kof⸗
fers noch kaſſen /kantaoren nach tafels; ſtoelen noch bancken
/ofdiergelycke
ſnorrephpen /miette dden. Somm / leven geruſt / en Linden Haer ſlechts
met weynigh ommeſſlagh Wel te vreden: behõeven maer zen potjen of tee
gm inte koocken / cen matjen Goor het dagelicht gebruyck / en nach een an⸗
der voor de pronck; met een verroeſte Bijlam houtte kappen + dan zynſe
Wel verſorgt; en wepnige ſchynen ſigh /am vers anders te bekkanuneren,
Soeckt pmaut / daa, trouw een foet gefelfchap te verkieſen /die magh /inte Vryagien,

fonderbhept als hp ban grote Mooren, of bie Rck zijn/ afkomſtigh is/ faa

aengenamen Diertjen niet eer fien/Boor dat hp haer wettelck Geeft gez
trouwt; de aenwyſingen /vryagien /cn wat tot vordering Dienen kan/maet
Daos Andere werden gevordert. Wp fillen van haer Huſpelhycks⸗Ceremo⸗
mien naderhant een exempel (volgens tgene ny ſelfs heben geften) verz

toonen. Is den Mooꝛ nu getrouwt, en behaegt heur fiju gefelfchan niet / Trouwen
ſoo betaant Gp geen ſwarigheyt; maer bermagt een tweede/derde
/ja meer, ds Vrouw
foa veel hy begeerig of magtigh is or eh / tat fijn beminde —
3
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te verkiefen 5 ’t welck al meenigmael een wonderlyck leven geeft / en geen
Klepne jaloufie / ongetrouwighept/ en vpantſchap / in plaetſe Lan liefde en

vrientſchap/in de hupshoudinge berweckt,

Tarnataen- ·De Tarnataenfe Prouwtjens gaen weynigh over ſtraet /inſonderheyt
fe Vrouwen alg Get van de principaelſte zjn; dragen Gun fwart en glimment hap ſeer

haerkleding Jang geviochten /en met ſtreugen en bogten opgeknoopt /’t welck haer tot
*op

de ſchouders hangt. Sp zjn daorgaens lieftalligh ban aengeſigt /min:
faem van gelaet / en B2upn Lan Wefen 5 maer niet geheel fart :feer ſoet/bez
leeft en Driendelijck Van waagden ; klepn ban perfoon/gaen lugtigh gekleet/
dragen een Floers / of anderfints doorſchynent Bantjen /Leo? De naechte
boefem 5 Winden een Catoen kleetjen am de middel en onder-leden / dat het
omde Billen fpant/ en (ommige met een zijde fluper over De ſchouder; dan
zynſe genoegfaem inden dos, Doch andere Prouwen en Dochters ban gez
meente ſlagh /dragen niet anders / als maer een Kleetjer om de middel en on=
der-leden ; gaen vorder met de bloote boeſem /en anders naeckt. Waer oeffer
ning ig Pynang en Betele te berepden/en at napen of fpiunen : fammige
fitten ooch met Jrrupten en Gewaſſen hier en daer te koop
/daer medefp haer
Íupe mang dickmaels de koſt te boren Dienen te \uinnen, Daer zijn oock

'

Komen ook Veouwen en Dachters / die gedoopt en tot het Chriftelijche Geloof geha

wel acn de Men zyn / Diemet Nederlanders komen te trouwen / en leven gernftetijck
Nederlan.
in deſen ſtaet. Nomt'er bud Guwaanderen ban Tarnaten pmant te fiere

ders te

gert/ ſao begravenſe den overleden met \vepnigh Eeremonien / naer De wſe

Zou e Der Mooren

in gemetfelde graven. Gus vezre dan kortelück een beſcheu⸗

der Tama vinge BAN’ Koninckrijck Tarnaten, welckers Weede wy (eer Viſch-rych
tanen,
Bonden / en met ſulcken klaten water / dat men iu ſes vadem diepte tau
en anckers op de gront konde fien. De ſtrant alhier
/enronton Iet Eplant/
ig meeft van brußyn en glinftrigh zant / dat inde Sonnefchijn’t geſight deet
feheemeren : om dan't ſelve niet te krencken / fal’t beft zyn /dat eens weder⸗
—
naer Boort /om ouſe wederom⸗ reyſt / naer Amboina, te vervor⸗
eren.
Wp macckten ons eyndelck weder gereet
om t'zeylte gaens dach kreeg
ick /op't onwerwagſt /een ordinantie van den Heer Gouverneur Kors; Daer:
in ick wiert belaft alhier te verblhven /om vorder in de Lezre-afgelegene
Den Schrij- Foꝛtreſſe
/deManades,
aen de naazd-ooft Kant van 't groot en magtigh Ey⸗
ver wort va lant Celebes, mpneer te flaen/ om hef deie-jarige verbant / ten dienft der

deManades Ed: Maetfchappy ‚ aldaer belgaoalijchs te valtvechen. Dit ſtont mm feer ſober
*

aen;

am dat de Manades, door ſoo weynigh beſoeck ban Schepen /als upt de

werelt was gelegen. Ja deſe plaets was voor De ſtlupſenaers goet; want
men diende niy aen /dat men aldaer Was cenfaem / en van alle de Nederlane
ders, uptgenomen Die be Baſtigheyt bewaerden / afgeſchenden: dies begaf
ick mp (dooreen groote verlegentijent geparst) terftant naer Lant / om alz
daer ons Opper Hooft te fpzeechen ; dien ict mijn fakete hennen gaf. Maer
die Lan andere ſultks hebaende verſtaen was nualby den Deer Gouver⸗
neur geweeſt; verſoeckende / dat ick met Gem naer Batavia macht vertree⸗

doch ge- Kens endat een ander na de Manades mogte werden gefchjicht.
—
TND
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hebbende verkregen / aen my te kennen gaf ; dieg vont ich np Van deſt
Taft / en uyt mijn terlyek banniſſement berloft.

Daer wiert tacn baart een.

ander Genen geordineert / die binnen kopten tijt (gelijck mp naderhant Wiert
berigt)

Ooft-Indifche Voyagie.
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berigt) in deſe Fortreſſe de Manades , quam te overlijden.
Pu maechten hem den meer gemelten Heer Symon Kors (zynde Gou⸗ Vertrek van

berneur ban Tarnaten, en alde Nederlandfe Conqueften omber gelegen) Tarnaten,

oock mfgelijche gereet en vaerdigh / am gelijckeltjck met ans naer Amboina ASP

te vertrecken / met een Vloot Lan ſeven Nederlandfe Schepen. Dan vaer⸗
digh zijnde/quam den gedachten Deer Gouverneur / onder Get las-brander

he

van Orangiens donderent gefthut/ en ander het gebang der grove Cangus
ban onfe Bloot / het Schip (Daer ap plaets en vefidentie Berkogs) Aen Baart
gebaren ; daer Dan ouder de wellekomſt van't Canon / en onder het aengez
naem geraes ban Crommelen en Cromvetten / wiert ontfangen,
Tar⸗
naten aldus met vreughden Lerlatende, geraeckten met alle de Schepen

onder zep! ; en fetten hef met de Vloot tuſſchen De groene Baame-rijche kuft
Ban Batsjan Cyna, ofte Gylolo , en Get luitige Kant ban Tydor daa2. Dur
bat geraeckende /quamen dichte b de brandende Bergh / Lan het Eplant prandende
Mackjam ; Daer niet lange geleden / cen graat gedeelte van in de lucht ge⸗ Bergh, op
fgrangen was; waer daar be aſch /de klippen /en groote ſteenen / over Det J
Enlandt vloogen /en neder quamen gevallen/ tat een ſchrick Der Indianen
7
deſſelfs. Wp konden als noch de groote llsof en ſcheuringe Ban ſoo ſchric⸗
Gelijchken opening / en de fpatie van iet vervarelycke Vulcanis-hol, perfeetez
lijck Bekennen, Dus baoet-zeplende/ quamen inde Straet of engte ban serzee baPatientie, ſoo genaemt/ ban Wegen deſſelfs wonderlcke flant/ engte) tenue, en

ſthrickelhyeke diepte / en groot getal ban kleyne baam -rijche Eplanden; Wirem loo

daer de Schepen famwijl/ wegens contrarie winden /fkroamen /en grom

°C

delaaft diepten/langfaem komen daag te geraechen. Doch ons belangende/
hadden hiet Beter geluck / want kregen De ſtroom naer onfe wenfchh 5 Deij:
bende met een acngename flilte luſtigh voort; invoegen dat Lerfchepde
hlepne Eplandekens paffeerden. Quãmen op cen Sondagh /s morgens
boeghh / faa doop ſtilten /als ſnelheyt der ſtroomen /tegens de fteple klip:
pen van een baam-rijchk Eplant/ met ons Achter
·ſchip gedreven; dat daer
met bet ſelve /en met de Blagge ſtock in deBoomen gevatchten ; alfoa
den Gever/ ſoo ſteyl gelyck alg een muur / totinde grondelooſe diepte neder⸗
daelden. Ons volck dan keerden het Schip met Bant-fpaechen/ Stocken/
en Wind-baomen/ ban de ffeple klippen des Eplants af ; dat/ Haa? toedoen
wan de ſtroomen / te lichter ging +drhvende toen weder voort.
Alle defe Eplanden waren meeft wilt en onbewoont /en met haoge Bere wonderijgen t'eenemael befet/ Die Han upt De foute Zee/ tat boven in hare haage ke (tent der

foppen/ alom heen met ſeer Dichte Wilderniſſen en groene Boffchagien fran- Pirie
den begraept, Quamen epndelijck weder bupten de geinelde Straet Patientie geweten.
inde rupme Zee; alwaer de Eplanden Lan Oebey zijnde voseby geraeckt /
bp de beroemde kuft ban Ceram quamen; zeplende tuſſchen deſſelfs bont
Ashoedy, eit het luftigh plant Bonoa doa? ; en ſoo terkalgens tuſſchen
de Eplaunden Kielan en Manypes. Sagen toen weder Het Nagel-ryck Amboina; doch quamen alhier / mit worſtelen en laveeren tegens harde win⸗ Stormden /ſtroomen / nevel en miſt /en vegen-Gupen/ alle van malkanderen te Wier.

verftropen s Daer poer Zee⸗ helt nu ſjn lijt betoonden / om upt een halle
Zee /tot inde ſtille Bap Gan Amboina te kamen, Heden hier perijchel / iu—

fonderhept de machts / Lan met over eu weder te laveeren /tegens de
Blippen aen/ of ooch malkander ———— zeplens dies was een goede
Í

2
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Des Schrije uytſicht ons hevelen, Dit onweer eenige dagen hebbende geduert
/ en
wers uweedeng
oen alles opklarende/ Honden ons dichte by de Bap van Amboina te zjn5
komft in
daer fpaedigh in geraeckten : en —— ten tweedemael / gelijck als dan⸗
Amboina
dere Schepen / voor't Caſteel Victoria behouden te arriveeren.
Wy Londen alhier cen goet getal Nederlandſe Schepen / ſoo Lan Batavia,
als oock van andere quarrieren gearriveert; en loften onfe vordere ladingh/
en meeft begeerde hoopmanfchappen 2 kregen teen weder Kruytnagels in
plaets aen boort / om derrewaerts heen De wederom⸗ reys acnte vangen.
Lichten onfe Anckers / en zeylden ontrent een Musguet· choot ban de Kree/

daer: (balgens ’t Nederlants gebruyck) voor't laeſt Get Ancher lieten val⸗
len: in voornemen zijnde / om met dert apontſtont /als d'Opperhoofden
van Kant af quamen / tsepltegaen. Dies maeckten ick mede geen andere
Woit te
Zande geordonnectt.

giffing/ ale om oock Amboina te verlaten; maer ich veechende fonder
de Waert/ en hreegh een ordonnantie Lan den E. Weer Jacobus

Hutfert, Gouderneur van Amboina , om Ban ſtonden aen met mijn goe⸗
deren te Want te Komen / om daer mijn Dienft behooreljck waer te nemen.

Doch maechten ick am defe Dedonnantie klepne fWwarighept ;verhopende

even als in Tarnaten , Wederom pp te fullen gevaechen / en andermael door
ans Opperhooft Sr. Willem Reyerfz. bp den Heer Gouverneur geercufeert
Sijn weder- te worden: maer defen/ den Weer Hutſert am ſuleks vriendelyck verſdec⸗
waren,
kende / kreegh ban hem tat antwoort; dat geſchreven is / dat is geſchreven;

ick en wederroep mijn Oꝛdonmnantie niet. Imwoegen dat ich hier vaa mijn
Paſpoort Lont geſchreven /am alle mijn vrienden en goede bekenden aen
Drheeps-boort te verlaten / en Boaz het lactft adien te ſeggen. Dies pache
ten ick noch dieu ſelven nacht mijn goederen zen fchepden m den morgenſtont
Ban alle de vrienden en Scheeps-boost af / dewl noch gantſeh geen koelten
am t’zepl te gaen en quam, Ick bedanchten Den gaeden Opper-koopman
Willem Beyerfz. met De andere Opperhoofden des Schips; en wenschten
haer / enalledeandere/ He Bon Voyagie nae Batavia + en ſy aen mp de wel:
vaert in Get Kant / alwaer de vreemdelingen Geel felden Lan een goet geluck

beſprongen Wwagden.

Eulius 5659.

Booꝛ t Cafteel Viâoria zijnde gekomen / liet ick daer binnen mijn goeder
renbzengen / ter plaetfe al\waer mijn Wooning / fander glaſen en venſteren
was / en ſoo geſtelt /Dat ick feer kleyn behagen in deſſelfs hoedanigheyt
hadde. Wier Bant ich mijne Confraters beſigh / Die vaſt wellekomn Broeder/
waor drie Garen in’: Cafteel Viktoria, viegen/ en gaven mpde hant. Ick
bedanckten haer met een vroljck gelaet /en bedzucht gemaet5.om dat ick
nu ſagh wat de kloek geflagen hadt. Ick Berfaepde mijn te groote nieuws:
gierigheyt; en dat ick/om de ber-gelegene geweſtente beſien mp naer
Amboina hadde begeben; Daer ich ale nũ nietanders / Dan veelongemac⸗
len en ſuckelingen kegemoet kon ſien. Doch om wederom maet te ſchep⸗
pen / foo begaf ick myſtraeks Ban daer; en vam im mijn eenigheyt de wan⸗
delingh langle de groene ſtranden ban Amboina; Lan waer ick tegens de
middagh met droef Ggept Get Schip / en alle mijn gacde bekkende / na Batavia
fagh vertrecken: nap latende in een gantſeh foBer Kant, daer ick voor mn
(ten aenfien van de magere keucken) niet anders dan armoede / hangers
nooden/ en Gele ſwarighedentegemoet ken ſien; giſſingh maeckende om
ten minften algier in defe geweften drie Haven te verſſſten. Dus bari
acht
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dacht ick Baft mijn droevige kant / en beklaeghden mijne te graate nieuws⸗
gierigheyt /en De Feps-luft/ die my Van Batavia tzeewaerts hadde ge- Iulius 1659,
traant : overleggende vaſt /om door Wat middel upt deſemijn ongelegeũt⸗

heyt te gevaechen + en conbopeerden aldus langs ffrant dus cenfaem/frei
righ / en bal gedachten /ons Schip en alle myn goede bekenden, Bach
ten laetften nam ich mijn wandelingh boſchwaert in » badt Godt den Deer
am fijn Gepl en gunſt; greep moet / en keerden wederom na het Cafteel
Vitoria ; Baer ick/ teu ſpoedighſten Kermis hebbende gemaeckt / faa Beel
Berichten / dat myden Heer Gouverneur Ban Amboina, weder ap een Der
kloeckſte Schepen ordonneerde om Daer de Opper-⸗Chprurghns plaetſe

waer te nemen/ ende naadt-lijdende met beguame Wulp-miùdelen bp te

ſtaen: dat ick met geen kleyne biydſchap aennam /want nynhaop was /

dat dit Schip wel haeſt van hier wederom nae Batavia foude kamer te ver— 8
trecken.

Het fevende Hooft-fluck.
Des Schrijvers togt nae ‘t Eylant Boero; en fijn derde aenkomft in

„Amboina.

Krijgs-toeruftinghaldaer.

Des Schrijvers derde ver-

treck van Amboina ten Oorlog , nae het Ooffen.
Komt op de Kuft
_ van Geram, voor Hattuwee. Arme ftant der Zudianen. Komft voor
*Stedeken Aracky.
Gefpreck mer de Wilden. Sagouw, Sagonmande ,Sagonbomen , en Zagonweer ; deffelfs hoedanigheyt. Won-

derlijcke Oorloogs-vloot der Zudianen, Lant-togt. Aracky bee
fprongen „ en geruïneert.. Komft aen Goram, Lant-togten aldaer
gedaen.
Wederkeering.
Komft aen Goclegocle. Fortrefle van

Keyfelffonen.

Vertreck vandaer.

Den Schrijver fijn vierde aen-

komft in Anmboina.
En meer-gedachten Peer Symon Kors, met den Weer Gouverneur
van Amboina, 'tnadighfte /vaeckende deſe geweſten Ban ’ Ooften,
beffaoten hebbende /vertrock met eenige Zeplen Wederom nae Tarnaten. En de noch overige Schepen / ter Meede Van Amboina leggende /
vertrocken ooch nac bpfondere @uartieren : en ons belangende/ Aregert
ordere van den Weer Gouverneur Hutfert, om een kleyn tochjen naer Ep:
lant Boero te doen; dewijl hp geraden vont /ons Schip en Bolck noch dit
Haer ager / inde quartieren van Amboina te behouden. Het welcke wy
met ljtſaemheyt verſtaende / genootſaeckt aren nae te kamen : begaven
ons dan / om Defe Keyſe nact Eplant Boero aen te vangen. De Anckers Des Schri;gelicht/ en t'zepl geraecht zynde /quamen buyten Amboinaes Bap in Zee; vers toge

fetten de caers naer 't Eplandt Boero, tat dat ons Bp der ſelver vpme PLLErhet
Nooꝛd·
voſt Bap bonden; welcke bogt / Cayelle genaemt / fan Ber in zenl Konain

den/ tat reeht Haas de Nederlandſe Baſtigheyt / en de Negeryen der Wil⸗cue.

den/ het Ancher lieten vallen.

Dele bermaechelijche Bogt was hier en daer wel twee mijl ijt; De
8 3
Dtrant
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trant en Devers warenalom met dichte Wilderniſſen /en loutere Boſ⸗
winkel! fchagien beſet. Lier peurden onfe blijtige Matroſen te Lant; en kapten

vree in wepnigi dagen foo Heel Beemen onder de Heet / en boort aen Klepne

derde aen-_ ſtucken /dat wel haeſt een kloecke lading daer van fagen acn boort gebaagts
komftin dies /weder-keerende /quamen ten derden maelin Amboina behauden aar

Amboina. fc landen.
——
——

Krijshs

vt

Fn

De lading was nauwelucks hier geloſt /als oꝛdtre Ktegenom ons ten
Ooꝛlogh tee ta ruſten /en klaer te maechen ; am ntet een hlepne Vloot van

__Nederlandfe Schepen/ en menigte Korrokorren ,en Galalis , dat Oozlaag:

ſchepen Der Indianen van't Ooften zyn/ een tagt naer de vpandelheke Ep⸗
landen Lan Goram, Sallowacky , Mannabocky , en andere Daer heen leg⸗
gende Contrepen/ te doen: zijnde deſe geweſten ooſtwaerts naer de kant
van Nova Guinea gelegen ; omt Daer Geen de woeſte Indianen hare trouwe:
“looft actten te Berleeren/ en haer (Waer mogelijck ) door den dwangh
„ gan onfe Wapenen/ tot een vredigh en minmelgek verdragh te beengen.
Paerdig regen wy dan ter Heede van Amboina , Muſquetten /Houwers /
Piecken / Tont / Duper -patten / Voegels/ Airupt en Loot / aen boosts
en vorder ’t geen nootſaeckelyck dienen macht /ten Doslags-togt nae wilde
Indianen. Coen Kregen
wy / behalven
onfe Bootsgeſellen twee hondert
Nederlandfe Soldaten / met een Daendel (Warte Amboinefen , aen baogt 5
welche laetften met haer Schilt en Swaerden (om hunne dapperbent te
betoonen) belachelijche grillen quamen
aen te rechten. En niet alleen deſe/
maer oock alle weerbare Mannen ban de Eylanden Amboina, Boero,
Manypes , Kielang , 't weſt gedeelte Van Ceram „dé Moluſſe Contreyen ,
benebens d’Indianen van Banda, Omy , Naflalouw ,-Onymo, emandere/
moſten /(bolgens de-Lontracten met haer gemacht) wanneer het noodigh
… Was/ met ons ter WWapen-togt / om de Dpanden/ KRebellen /en Wie ſich
HiNE tegens ons quam te flellen/ door gewelt tet redenen te beengen. Dus
Soldaten
krioelden Get in ons Schin / als oock in Vandere Schepen / daar de menigte
mdefege- DES volcks; Die ale Hondekens /op Den aberleop ter neder
/ aren genoot⸗

wetten,

¶ſaeckt plaets en Legerſtee te kieſen

—

fi Oor.

Weſten metde Leremijtfe Dlaot te Lande gekomen / enmet een Swartin

Den Heer Gouverneur van Amboina, beſtemde vut plaets en tijt aen alle
de Boningen/ Princen / Doeften / en Orankays van d'Eplanden/ die naeſt
aen Amboina gelegen waren /om met Gare Korrekorren, eit Dolck / bp
een tekomen; aldaer hp Gouverneur dan felfs oock hoopten bp te komen/
om dees Indiaenfe Ooꝛlsogs· vloot / als Looft en Opper⸗Admirael / voor⸗
ſichtigh en kloechmoedelijch te gelepen / teu plaetfen /daer Wop met de groote
——— Schepen Gem oock verwachten fouden. Dies lichten Wp nu de Anckers/
en
geraechten t'zepl; kregen (als Admirael der Vloot) eenen Capitepn
Amboina, Paulus opons Schip / zijnde ban goeden ouderdom/ en alhier in deſe gez

Amboina gerrouwt ; foo datYup de Blagge voerden) als Kdmirael.
logteren inGeraechende
met onfe Ploot /vyf Sehepen ſterck /in Zee ; en fetten het
Komt op met een lieffelyek weer nacr het Noorden /tuffchen d'Eplanden Kielan en

Eveer Manypes Doo? ; enquamen des anderen baegs lange de fuif van Ceram ‚de
Harmwee.

bogt van Alboedyte paffeeven + Daer in den Oozlag tegens de Makaflaren,
veel Menſchen gefneuvelt zijn,
us vorderende /quamren eerlangh op de
Sept. 1659. Moogder-kuft van Ceram 5Waar het Steden Hattuwee ten ancker. ù
ene
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Aenſtonts ſtuurden onſen Commandeur /een Paendrigh na het Lant
/om

d'Orankayen, of Overſten van dit geweſt /aen Boort t'oñtbieden. Paerdig
quamen deſe bruyne Heeren Lan Hattuwee, met haer gevolg/ ons by; ver⸗ Arme flan:
ſdeckende ſeer dotmoedelyck /met de Nederlanders in vꝛedenen goet verdrag der India-

temogen leven ; '£ welck haer datelyck wiert vergunt? en wiert de Bede

en t Daft verdragh met def Heeren ban Hattuwee geflaoten /en Wederzijts
beveftigt « ’t\uelche deſe Orankayen , met een weynigh Waters over hun
hooft te ſtorten / bolbragten. Oock quam Gun gefchenck te voorſchyn /van

tgene de Zee en wilde Boſſchen guamen aen Hattuwee te geven / De welc⸗
hein Sagouw, Pynang,Soute Vifch , en andere ſoberheden Lan klepn belang
beſtonden; die ſy alle/ met een betaoninge Lan eerbiedigheyt /aen onſeñ
Heer Admirael vereerden. Doch wierden Van hem / Loop alles wat fn bzagten/ rijchelijck betaelt, Alle defe Indiaenfe Weeren van Hatruwee, gingen/
elijch Gaer arme Onderdanen / Peenemael naecht / als Dat een Kleetjen tuf(ebende beenen door / tot deckſel voor hun fchamelhept/draegen. Waren ger

weldig ſwart;

doeh niet temin ſeer goetaerdigh en beleeft, Haer oefening

was/ met hare kleyne Canoas in Zee te viſſchen /en daar de Boſſchen en dig⸗

te Wilderniſſen /met Pyl / Boogh / Spatten/ en Aſſagapen/het Wilt te jã⸗

gen. Bewoonden Gier onder haage boemen /klepne hutten/ en wooningen

van Riet; alwaer men vorder anders niet en ſagh dan hooge Bergen / en
nare Wilderniſſen /Heuvelen /Rlippen
/endupſtere Speloneken /langs heen
de fchaduw-rijche Stranden, Wp peurden hier met de Zeegen upt Lifſchen /en Lingen ryckelyck De zoo. Waer op ons affchept namen / de anc:
kers lichten / en vertrocken langs de groene kuftban Ceram, verder ooſt⸗
waerts Genen.

Doch een ban onfe klaechfte Schepen geraeckten / als den avont
·ſtont begon te komen / op een Kif / daer op ſoo vreeſſyck ſtietenbonſden / Dat een

verſchrickelhcke ſchip· breuck beende ; doch met Gulp van Schuyten
/Boots
en Balck weder Liot gerakende/ vervorderde De Neÿs / foo verre / tot op de
Weede Loor De vyandelhcke Negeryen Lan Aracky , De Aunckers lieten Komt voor
vallen.

aen Racky.

Pier lieten \up des morgens vroeg /De \uitte Deee· vlagh waeyen / en dez
den een Canon
·ſchoot tot zeyn / of d'Orankayen ban Aracky ſoude gelieven

aen Boort te komen / om met onfen Admirãel / in alle minnelyckheyt /de
gude verschillen bpteleggen. Doch niemant komende /begaf hen den ge⸗
dachten Weer Admirael felfs/ met die gemande Baaten/ naer Kant/ om
Der. Indianen vrientſchap perfeanelijck te verſoecken. Dus digt bp de Nez

gerven van Aracky genadert zijnde / vernamen eenn groot getal Swarten
pp de ftrant/ welche met een verwart gevaep / de onſe vraegs ·gewijs toe· Gefpreek
riepen « Waerom dat wy guamen, en wat alhier begeerden 2 Daer op de Dees
one tot antwoort gaven : Dat alhier quamen aen gefeylt,om met d'Ingeletenen van Aracky een vafter Unie, Vrede, en Vrientfchap te maken; dien-

volgens verfogten ‚ Of die van ’t Lant vertrouwde Mannen , met volmagt,
geliefden aen ’t Boort van onfen Heer Admirael te fenden ;ten eynde, om

met malkanderen, in alle minnelijckheyt , een vafter Unie te fluyten; op dat

fy,en hare Naburen, met ons in vrede en vrientfchap mogten leven. Willende gaerne, foo yets vreefden, van ons volck, foo veel perfoonen te Lande in
Oftagie laten, als van de-hare oude gelieven af te vaerdigen, en ſoo vocet.

Doch
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Doch in plaetfe Ban cen redeljck ant woort fe bekemen / fchudden defe hart:

neckige Indianen Gare hoofden; en riepen met eenn verwoet gefshatentae.

Dat met onfe Álliantie niet te doen en hadden, en onfe vrientfchap niet be⸗
eerden; dat van d'onfe niet wilden gedwongen zijn ,‚maer liever totde
aetfte Man vechten : Dat wel mochten komen; dewijl fy verlangden ;omt
onsmet hare Wapenen tegenftant te bieden, &c. Beſſluntende ſoodanig cen.

Zagouw.

Sagoumana.

trots beſcheyt /met cen vervaerelyck geſchreeuwo; eneen betooninge Lan,
grillen, Die hun ſtyfkoppige weeetheyt quamen upt te beelden,
Ditant\oost uptdemont der Wiſden bekomen hebbende / keerde onſen
Weer Admirael /met alle deBoots Lan ſtanden aen weder nae boort; wan⸗
neer een Ceranes Daertuygh / dat Lol Zagouw Was / verovert hadden 5
welcke Zagouw heel graat en blanck /en fmaeckelijck om teeeten was.
Doch / om den goeden Eefer van de Zagouw Wat meerder opening te gez
Bens ſoo ſal Die gelieen te weten / dat defe gemelde Zagouw wiet anders
enig/ dan hef Binnenfte gevafpte haut der Zagouw-boomen, (bj de Indias
nen Sagoumanda genaemt ) die met ecu wernigh Waters mar gemengt /
en tot vierkante Uöoecken /in Vormen onder het buur gebacken / of Door de
heete fivalen der Son / tat een ſteenachtige hardighent worden gedrooght⸗
dat Gier alsdan het Bꝛoot der Indianen ban deſe geweſten is: want alle
dees Oofterfe Eplanden geen Bijs/ nach Carw/ of Kochs en komen te
geven. Defijn gevafpte Zagoumanda Lan defe Zagouw-boomen, (Die DE
Wilden ooch Papedo naemen) ast inſgelycks /met een Wepnigh Water
zijnde gemengt/
tet de Dichte Lan ven beguame Pep gekoockt /Die ſoo gez
weldigh tap en ljmiahië/ dat men de Dap-pet el eenige Loeten ban hear
fetten kan/ enmet een ſtockjen die noch evenwel gebruycken fander ſtorten;

als men een weynigh ban de Pap maer rontom het ſtockjen wint / dan ſal

Zagouwboomen,

een langen ſtaert Lan upt de pat gemeenelyck volgen. Ick heb oock de ſel⸗
be/ door mieuwsgierighept/ verſcheydemael genuttight/ en bevontſe Lan
gen tamelycke ſmãeck te zjn. Sy wort van (ommige feer goet geoozdeelt/
pm de waterfucht en andere fieckten te berdzijven.
Deſe Zagouw-boomen en zijn niet hoogh / dan hebben echter een dicke
flam 5 en boven ſchier de gelijche Gladerenals de Coques-boomen. Dans
neerfe noch jongh en jeughdigh zyn / faa warden om hoogh een Lan hare
beſtetroncken afgefiteden; daer aen datmen een halle Bamboes hangt / die
van Get Dichfte geknockelt Dupcher-riet zijn door⸗geſaegt
/ en fon Loor

Krupcken /Potten/ kannen en Weechers/ in deft geweſten dienen; daer
binnen wepnigh uren (aa beel honigh-faete Lachtighept upt de gemelde
Zagouw-boom komt gevloept / dat ban cen Klepu getal Han deſe Boomen /
gen groote quantitept ban fulcken aengenamen fap bergaderen /dat dan dus

en Zagouweer, des
felfs hoe-

danigheyt.

dagelijcks ban deſe Boomen komen te continueren.

De Zagouweer (ſoo

naemen ledefe vogt) dus eerſt getijffert en vergadert zijnde//wort ſoo
ſoet als hönigh bebonden; doch is dan (gelekte gelooven is) ſeer onge⸗
font gedroncken. Ap nemen daerom een Urupt /Hoebat genaemt) daer
fp den Zagouweer Heel bitter mede meten te maecken ; twelck dan wel

den meeften dranck is / Die indefe Ooſterſe

quartieven/ dach infonderhept

in Amboina, gedeonchen magt, De Nederlandfe Úroegen hebben aldaer
van ſulcks d de meefte neengd
ĳ ng
ng
s en ie / maten
Beel gefont/
en verweckt een grage maeg doch wie te quilſig is / bie maecktſe t'eengz

mael
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mael dsoncken/angefont / bleeck / en opgeblafen ; Daer faa geelen en deluwen
coleur ban krygen / Bat men aen haer feer lichteljcken han fien / Dat (js van
defe vogt te krachtigh hebben ingenomen.

De

foete Zagouweer,

5

Wanneer die niet en Remen te bitteven/ wort in

weynigh tits xel Met; ſoo datinplaetſe van Afijn gebruyckt kan werden.

Oock oeter niet alleen Supeher/ maer dock Arack, pf Indiaenfe Brande
win Lan tocgeſtelt.
ë
JAu wederom nat het vpandelck Aracky , Daer ons ten Eant-togt vaer⸗
digh maeckten; om deſſelfs Negeryen door de Wapenen aen te Laften.
Cot dien epnde fagen Wp den Deer Gouverneur Lan Amboina, met fijn
‚ Indiaenfe Oozlogs-vloot nu dagelycks te gemoet ;en hielden ons opde
Beede Ban Aracky fao lang fil /om fijn komſt en ordere af te Wachten.
Sondagh 'smorgens Dan / den Lijfden ban Oober , fagen Lup Lan

Octob.1659

\ueften bier en veertigh Korrekorren , en Galalis, tot ons naderen; die
wp ban flondenacn bekenden den Beer Gouverneur Ban Amboifa, met
fijn wonderlycke Ooslaogs-vlootte zjn 5 die bz aus komende, boeren het

meerendeel Dziemael on: witje Nederlandfe Schepen. Devoorſte (Daer un:
den Deer Gouverneur op vernamen) vᷣoerden Blaggen en Wimpelen / als

Admirael Seneraci Van dere Indiaenſe Oazioogs-blaat, en quam ong aen
boopt gebaren / terwol de andere routom ons/ hare Ntromhouten /in plaets
van Anckers lieten vallen.

„Wondere

lijcke Oorloags- vloot
der India-

nen.

Deſe Korrokorren, af Oorlaogh-fehepen Der Indianen tan d'Oofterfe
Eplanden/ die met de Nederlanders in veientſchap leefden /Kriaelden alie
dao Heelept des volcks; altemaet Swarten / met fchilt en ſwaerden /

mufquetten/ piecken /fpatten/ Allagayen , en ander WDapen-tupah voor⸗
ſien; daer mede fp eel wonderlycke grillen en kiren quamen aen te rech⸗
ten. Defe Korrokorren, en Galilis, waren heel vreemt gebouwt / en ſomi⸗

mige Lan een groote lenate/ ruym en beeet /Blot-zacnde/ en met twee
boven malkander komende ſolderingen af oberloopen overdeckt; ban Laar
ten en achter heel ſpits tae gacude/ maerachter met een byſondere Tent/

Bao, dOpperhoofden gemaecht; aen Wederfijts boorden hingen wondere

lycke fkellagien/
van Gabbagabbas, Kiet /en Adap, Pfmnen gebonden /
en veel Bamboefen tuffchen bepde geboegt; Daer op (ouermits die op twa⸗
teefteunden ) wel dertigh Foepere konden fitten 2 am / in tijt Ban ſtilten/
of anderfintes / met kragt en arbept haren wegh te ſpoeden; Baerende maſt/
zepl en vaer / en touwen
Gan baft Lan beomen/ af Coques, tocgeſtelt:
en vorderen Dus gemeenelijck daer het efen han/ Be vocztgangh langs de
opper
·wallen / van de Eplanden de welche ſp paffeeren macten/ am Dat
geen halle Zee /nech harden Winden en konnen wederftaen. De ſommige
aerden oock geſchut / te eten /klenue fkeen- en kamer-fluchjens /am haer
Branden / foe eel doenelhckis/ m'thapstelitten, Op de graotfte Korra-

en konden wel tſeſtigh of tfeventigh Indianen plaets en Legerſtee verz
ie bile

Ni

,

Den Heer Jacobus Hutfert , aen ous boort gekomen zijnde) hielt Erügs⸗
vaet ; en reſo veerde neninden naeſt
komenden morzenftont/ Aracky acu

tetaften/ en/ waer hetmagelijch /Peenemaelte runieren. Strache guaz
men dart op De gedane teechenen / Beel ſwarte Half naecat-laopende Hani
gen/ Peincen/ Boeften/ en —
der Oofterfe Eplanden/ ag de
2

Korro⸗
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Korrokorren ,ern Galalis, ong aen boot gebaren 5 Daer een yder fijn order

ontfangen hebbende / deelde men aenftonts alle De Wevzepen ende Delt-

Aracky be·

ſptongen,

teyckens upt/ beftaende in kleyne witte Ratoene ſtroockjens Lywaet /waer
van yder een ſwachteltjen com Den Arm moeſt binden /om ſoo De DaienvinEene DPpanden t'onderkennen; dat op haer bruyne vel geweldigh afz
ch.
s Moꝛgens vroegh dan ſagh men alle de Officieren en Soldaten / ſwar⸗
ten en blancken /in de Wapenen / en ten Lant-togt tieenemael berepdt.
Stracks voeren (onder ’tgeracs van't grof Canon, Erompetten/ Crom⸗
meten / ent Gomgommen Det Indianen) alle Paertupgen/ Schupten en

Boots / Benebens de Korrokorren,

en Galalis, nae Kant; de eerfte voor

mpt/ die Van De laetſten ordentelyck Wierden gevolaht/ en quamen aen
ſtrant / Daer fp / fondereenige tegenstant /te Lande geraechten; namen de
matfch naer ° Stedeken Lan Aracky; Daer/nae ten kleyne tegenftant/
d'overhant behielden/ en jaegen de Wilde Cerammers ap De Llugt/ door
wilde Boffechagien en Wilderniſſen /tat boven in het Gebergt 5 kapten
doen alle brucht-d2agende Boomen onder De voet: ent ruineerden Aracky

en gerui- «
meert.
Daag het buur.
Wreetheyt

fommiger
Indianen.

:

Wykregen ſommige ban de Wilden gebangen/ die voor Slaven naer
Amboina wierden gevoert; eenige wierden oock door de furie onfer Swar⸗
ten neder gezabelt / de hoofden afgekapt /de becheneelen geklaoft /de herſſe⸗

nen gebraden / en gelijch als Schelvis-hoofden / heet en Warm / en Laere
digh opgeſlorpt; dach dit geſchiede Har haer ter ſluyek / en achter cen hoeck/
alſoo den Weer Gouverneur van Amboina Hie weeede actien ſcherpelhen Bere
boden hast; de hoofden Weer Pfaem gevoeght zijnde / Wierden met hare
Korrokorren naderhant wederom nae de Eplanden/ aldaer woonachtig
aren / ten Zegen-prael gevoert.

Onfe Branden hadden ap diverſe plaetfen in’t kreupel-groen/ in kuplen/
geel fcherp geſueden /en Dan een wepnigh gebrande / en faa met Bass fenijn
voet-angels geffreechen Wieten / en Bamboefen , in D'aerde met Gare punten om hoogh
der Wilden gefteechen,
Dan welchte verborgen / en ſoo bedziegelijchke Laet /feeen / en
bekomen,
bupch-angels (foo wierdenfe hier genoemt) al Beele Ban D'onfe befchadigt
Wierden ; waer Van de fenynige puntenafbreeckende / inde hlepne quetz
ſuertjens Die fp maeckten / gemeenelich bleven fitten 5canfeerende niet alz
leen rafende pyn /maer oock een Roorts / Die ſoo gevarelyck was/ dat hier
een haeſtigh epnde van't leven op qram te volgen /ſoo wanneer niet den
Hder in het begin doop goede middelen wierde geredt, Wy toonden in fucks
dan onfe bljt/ en fagen Gaer haeft bolfkomelijck weder geſont. Aracky nut
sijnde gerumeert / fao quam den geheelen
Treyn Lan Tant /en wederom
opde Schepen op De Kees Waer opeen per ſich vaerdigh maeckten /om
ban hier doſtwaerts na de bpandelijchke E planden Lan Goram, Zallowacky,
en Mannabocky, te vertrecken.
Befchri;Dit Aracky lagh in eene Der bogten / Lan het ooft gedeelte ban’t graat eu
winge van
machtige
Eplant Ceram; zijnde bermaeckelijck met haoge Boomen om⸗
Aracky.
ringt/ en achter met hooge Wergen/ Lal Boſſchagien befchanft. d'In⸗
woonderen Lan Aracky wiſten haer / nae het fcheen/ Geel foberlijchte gez
neeren: maer bevonden [paer van cen maardadigh en Wzevelfuchtigen aert
te zun; Die / wanneerſe met ons / enhare naebueren vredigh wilden —
—
veele
Gequetfte,

door de
fcheen- en
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veele gunſten en voordeelen Van d'onfe foude genooten hebben; daer nu het
Taan van hare ſtyfkoppigheyt moſten beſueren. Dicht op de plaets / vaer
wyy met onfe Schepen ten Ancher lagen //was een kleyn Eplandeken / Bel
oomen en Vereupel-bafch: hier peurden Sup fomwii ter Jacht / en vin-⸗ Vangit van
gen eenige Leguanen, als oock Van de hooghſte Boomen fanumige Vleder⸗ Buiten ele

mupfen/ die fag groot alg tamelijcke Ganfen waren 5 hare getackte vſerc⸗ Leguanen.

Ken uotgerecht zijnde / konde kloeckſte Man pag overvamen.

Wp ſtaec⸗

lien De Blederniupſen en Leguanen inde pot / nooden malkander te gaſt/en
Bt Je bp gebzecht van cen goeden Harſt /of Schapen-bout/ een goede
maeltijt mede.
Kk
4

Wy kregen alhier Van Banda noch Vier of vf Schepen / en kleynder Kem
{lagh ban Baertuygh bp ong 5 lichten toen altemaet ons Anckers/ en ver⸗ C°“
trocken ban Aracky , verder ooſtwaerts heen ; paffeerden een kleyn Eplan:
deken / Ceramlouw genaemt ; ein kregen de Elanden Lan Goram , Sallowacky, en Mannabocky, in't geſicht: dach ſtevende nae Het eerfte /’t welcke
cl Get voornaemſte was / alſoo Die ban Saltowacky en Mannabocky, fao
haag met hare Hutjens boven in't Wilt en fEepl Gebergte maonden / dat
haer niet konden achterhalen. Wen Goram Dan met de Schepen en Korrokorren aengekomen zijnde / foo landen ons bolck bp f\uee Baapmame Negeryen; Die boven wints in bpant geſteken hebbende, haeft ten aſth-hoop

ft aen
m.

Hoedanig.
—
v°n vanns.
bocky „en
Sto wasky.
vyanddlijke
Lasogen

lagen neder geſtort. De Bpanden vertoonden haer wel in groote troepen Pin
doch weecken /na een weynigh fchermutfereng / weder nae’ Dichte Boſch;
jp

daer d'onſe haer tot aen ontoeganckelycke Bergen / Kotzen / Rlippen /Bo⸗
Ten en Spelonchen/ guamennaete jagen; en vuirneerden in’ wederkeeren
al wat de vpandelycke Indianen Gao? t noodigft dienden.
Dertrocken alg:
doen van daer / tot dat op een andere kant ban’t Eplant een kleyne For⸗ rorrea:
treffe Ban Keyſel ſteenen vernamen / die gelyck als Muuren en Wallen / van Keyretop malkanderen waren geftapelt. Bier meenden ons de wilde Gorammers —

louter ouder de dogen te fien ; dach weder met een goet gedeelte Bech

te

Lande geſprongen zyude / veroverden haeft dees wonderleïte Daftighent :

overt

daer Ben Weer Geuerneur Hutfere twee Daendelen blanche Soldaten in
commandeerden. En deden ans bolck dagelijcks verſchepden tagten lande:
waerts ins Daer Geel Gorammers, Daar de furie onser Swarten / neder
gesabelt wierden / en ſommige aen de Schepen gevangen gebragt; ende
veft defer hartuechige Wilden van Goram, nae thaagh Gebergte verjacgt.
Zeplden aldus rontom dit Eplant/ en ſtaecken alle des vpants Negeryen
inde bꝛant; en vuineerden hier en daer een Klepne Fortreſſe Lan Hepjelfleenen / die de Bootsgeſellen tot ballaft aen de Schepen haelden. Onſe
Indianen Kregen oock hier beel afgekapte koppen Lan Gare daat-bpanden/ wonders
Die fp bp’t Buurs of in deSanne-fchijn quamen te droogen / am Den ſelven ke aâien dee
tat een Zegenpael nae hun Daderlant te Laeren ; en / daer gekomen zijnde) indianen.
een ygelyck Die te tasnen / en dan /alg een fran Geſchenck / aen hare Drau
en (Balgens hunne coftupmen) te verceren.
Sp hingen daerom deſe gedrooghde vpants Koppen voor en achter aen
hare Korrõkorren, als wat byſonders; daer fp geweldigh dagelhcks te⸗
ens quamen te Sagalillen, te ſchermen /en te woelen /met een wonder⸗
gehe fwier van ſpringen /ſtuppen /neygen en buygen. Andere dic ſoo
geluckigh niet en waren /dat op den vpant ſulckien Geerlijchken prijs en over⸗

2

Winninge

660

(WourgR

ScuouresENs

winninge kregen / namen een Coques-noot, daer ſy de ſelve oeffening /

fcheem-ftrijt/en gramaſſen / tegens beftonden aen te vangen; ſigh inbeelden:

De (na bet fcheen) dat dus met hare vpanden in actie Waren.
p
‚
Bekomen __ Evenwel waren de Swarten miet alle van deſen aert; Wantdefommig
pap 333* Deagtenlieuer/ die fp bekomen konde /gevangen; en kregen Landen Weer
Pammers —Gouderneur Hutfert, vooꝛ pder Gorammêr een gaede vereering: indaez
gen / de ſommige
Ban een fagter natuur / en vrienden Lan de gift/ deft gele⸗
gentheyt ſoo wel wiſten Waer te nemen / dat al ele gevangenen aen Boot

beguamen/ Die wel gefpijft/ en met ons bertrechende/ na Amboina wierden

Befchuijvna van

MOET

Troutoos-

gevoert; Daer tot Compagnies Wwerelten aen Den arbept Wierden geftelt.
Dit vyandelyck Goram diervoegen dan aengetaft hebbende / om def wilde

Indianen fot gehooefaembent te brengen
/ maeckten gereetfchan am te ber:

frechen/ alfoa boor ots hier niet meer uptteregten
en was / en datde Gorammers na't hoogſte van het gebergt waren geretireert/ Daer fp haer in
digte Bafichagien hielden Lerfchanft. Deſe vpandelijcke geweften aren tegenwaoazdigh noch d'Eplanden
Lan Goram, Sallowacky ,Mannaboeky,
Ceram Louw, en’tooft-gedeelte van het groot Eplant Ceram; zijnde meeft
altemael redelijk baugtbaer / vol hooge Bergen) diepe Dallepen/mate Spe:
loncken /Walen/ Moeraſſen /en gruwelycke Wildetniffen. d Anwoanders
Igopen’tmeeftendeel naecht/ alg dat een Kleetjen voor de Schamelheyt dra⸗
gen. Bouwen Gare Hutten en Wooningen van Fiet /en Leven Lan de Wilde
Boſſchagien
/envoorts br gedroogde Viſch enZagouw: fp zijn trouwloos/

beyt
derIn-modrdadegh

en ſeer hartneckigh Lan conditie : Hebbende het gemaeckte

Accaaet/ met ong en Gare nabuwen / gantſeh trouwleos gebroken;

ons

Valck / die hier met hare vaertuygen/in tijt Lan Leede) aenguamen/ verrade⸗
Ick overvallen endoat-geflagen ; en tzedert Gare ſtyfkoppighept betoont.
Gruwelijek _ Fut weder aftrechen tan Goram , maechten onft farte Indianen, om⸗
gefchreeuw trent drie Dupfent flerch zijnde / gelijchelijch ſoodanigh cen bzeemt gezon /

vat Wemel en Herde fcheen te Bergaen/ en ban het
en pffelck gefchzeeuw/
der India ſchrickelyck
gelupt ’t geſchater dao? de Boſſchen klonck. t Zepl gaende /

———
Gorm,

lieten fammige Schepen noch voorGoram krupſſen: en wy voort zeylen⸗
de / paſſeerden met ſobere koelten het kleyn Eylandeken Ceram Louw, Ent
kozt daer na een verdroncken Eplant / daer ban nief anders zagen dan een
boffehagie ban Mangamanges boomen / welcke graen en jeugdigh rontom
in't foute Water ſtonden. Dagen toen de Wemel-haage toppen van het vpan⸗
delict Goelegoele , op De zupdaoft-zijde ban de Kuft van Ceram leggende/
Komft aen Daer na eenige dagen laverens/ in de Bogten op de
Aeede / voor de Iedere
Geelegoele. Tantfé Foꝛtreſſe /ten ancher quamen.
Wier flakken onse Darten dach des Dpants Negeryen acu bzant en

hj de wilde Cerammers, tot inhet ontoeganchelijck

fe

gebergte, naer, Dez

Tanttogt dan oock Lalepndigt zijnde) ſoo bertrock den Heer Hutfert we⸗

derom na Amboina, meteen gevolg ban meeftalle de Korrokorren en Galalis, die hem ſoo bere faude condoperen; en dan een pegelijch fijns weegs
vertrecken.
Wp bleven met ans Schip nach eenige dagen
/ voor Goelegoele,ten ancker
leggen /om de Nederlantſe Baſtigheyt van'tf noodigſt fe boopfiens en wiert
ick ondertuſſchen /door onſen Commandeur /te Lãnde geſonden /om aldaer
een armen Soldaet te viſiteeren /de welche Lan een wilt Din befprangen/

CHE
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en gruwelyck gemartelt was: ſijn heupen dyen waren / door de ſlagh⸗
tanden van t boor gedrogt/als half verſcheurt /en met quetſuren overladen/
en ſchrickelyck geſtelt. Gek liet hem / dewijl Gier Wel een Chyrurgyn /maer
Wepnigh Medicamenten
waren / naer Boort brengen; daer ick hem (door
- Gods hulp en zegen) voorſpoedigh heb genefen. Terwyl Gier waren /- be⸗
ſagh ick de Nederlantfe Valligheyt op Goelegoele, ffaende op cen loutere
Steen-rotz/ alwaer de Zee fijn holle galben tegen aen ſloegh/ dat Geel felt:
ſaem ſcheen
/van Hepfel-fteenen gebouwt; daer de Nederlanders /heei arme⸗
lyck / Gare gemaeckte wooningen ban Kiet bewoonden, Wp dan Goele-

goele berlafende / ſtaken t’zec\waerts na Amboina.

Bupyten de Bogt
/ in trupme fep gekomen zijnde / ſtevende langs de groe⸗ —

ne kuft ban Ceram

ſagen en paſſeerden / op d'andere zijde/ De Brandende

—

'° 150

Berg , end'andere Eplanden van Banda, Geraeckten voorbndeviſchrycke
Bagt Lan Hay. Uregen toen De luftige planden Natlalouw en Onymo
in’tgefigts daa, welchers engte wy / vermits contrarie Wint / lavrerden.
Dagen op pder Eplant een kleyne Fortreſſe der Mederlanders ; aldaer aus
volck al vzy gemackelycker /als ap Goelegoele, woonden : Want men
ſag er alam plapfierige Lantsdouwen /luftige Beomgaerden / aengename
foet-laopende Nivieren / en klare water-beechen; mitsgaders hooge Ber:
wen / met altjt-groene Boſſchagien / Lan wel-rieckende Nagel-boomen bez
fet / de welcke in defe Eplanden in groote meénigte komen te groepen. De
Darten / allier woonachtigh / leefden geruſt ent vredigh met de Nederlan⸗
ders) en trocken oock ide SGorlogs-togten /met ons Daich / tegen den Des Schrij-

vrantte velt.

Deeg Eplanden voorby geraecht zijnde / zeplden lange Get ld

Pagel-ricke Eplant Omy. Hregen taen weder Get Eplant Amboina in’t Amboinz.
gefigt/ aldaer (na eenige dagen laveerens) in't lactfte Ban November , voor Nov, 1650;
De bierdemael / behouden a2riveerden.

Het aghſte Hooft-fhuch.
Vierde vertreck des Schrijvers uyt „Amboina, naer het Eylant Boers.
Komtft in Cayellers Bay, Hevige ftorm. Des Schrijvers gevaer.
Stercker vaftigheyt in (ayelle gebouwt. Aertbeving. Toght naer
de geweften van Thamabo. Lanttogt. Vertreck van daer. Komft
by twee Schepen der Zndianen. Vreemde manieren van handeling,
Wederkeering , en aenkomft in Cayelle.

:

Aer in Amboima zijnde geaariveert / verhoopten Sup ons wat te Vertek des

verfrigfen ;dewyl in het Oaftenna Goram, geen kleyne ongemac- Shiver.
°

ken/armoede en kommer hadden uptgeſtaen; dan vonden ons Gier }. nahee

in bedragen / alfao boorons in Amboina, geen langer verblyf dan maer Eylans Bostwee dagen en was te bekomen £ ozder krijgende om Laerdigh met Deh t°
en Dolck een Taghtna't Eylant Boero tedoen; aldaer men de vpantlycke
Makaflaren, Gnwoanderen Gan ’t groot en maghtigh Celebes, met een
bloecke Oorloghs· vlootberwaghten. Dreeygende (gelijck men RN DE

fchoane Eplanden bau Boero , Manypes ra »enandere/ te verdeigen /
3

gn
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en door vuur en ſwaert te ruineeren. Wy beefagen ang dan ten alderhoog⸗
fte van't gene benaadigt waren; kregen een Baendel Doldaten aen Boort.

Vaer mede waat ſtrãcks / gelucht —
s en vertrocken nu /Vaag de vier⸗
demael /uyt Amboinaes Bay 5 en t'zee waerts/door een Ooftelijchte wint/tot
bp de groene kuſt van Boero genadert zynde /quamen ten tweedemael in
Komft ia Cayelles boght ten Ancker.
:

B

bierbonden Wo het Schip/ de Koninck van Polen, am ’t welcke van cen

*

lading Beant
·hout te verſorgen / ons volck dagelycks naer de Boſſthagien

—

daer met een luſtigenarbent ſulcks verrigten. Cn ons belangen⸗

e /om /terwyl wy de Makaflaren af waghten / en niet leedigh te zijn / voeren
meenigmael met de Zeegen unt viſſchen / en Lingen fag vijckelijck de zoo/dat
—— hondert en twintigh menſchen dagelycks Lan de vangſt geſpyſigt

ierden.
Decewbet·
An t begin der Maent December, quam ſoo hollen dyninge unt 'er Zee /
1659. _ tatinde Bogt / en ap den harden Oever bonſen / Hat up / Lan oñs Ancker
ſpoelende / ſtrants waerts heen gebotft/ en tat bp de ftepgerende Branding
met fchip en volck geworpen Wierden. Doch ante fluchfe Water-teeuduen
waren aenftonts beaef in de Weer / en Bertupden het ſthip / Wat verder Lan
De Wal / foa wel voor touw en anckers / Bat nu voor geen ſchip· breuck / alg
voor heen / Bedugt en waren; ’t welch ons des anderen daegs Geel wel te
Hevige Paſſe guam; alfoa naer middags ſchielyck van een vervaerlyck onweer bee

for &__

fpzongen wierden, ’t elek wel miet lang Duurde /maer hevigh was; ver⸗
mits de danchere lught /doorvlogten met gele coleuren en farte wolcken /
verſchrickelijcke donder-lagen,/ blirem /regen en bulderende winden/ het
Eplant Boero dierbaegen guamen te beftormen/ dat de ſtoutſte ſelfs (Door
ſchrick) de hayren over eynde vefen. Wet ſchip / hae wel het nu Wel vertupt
en met E'faem-gewonde zeplen ten Ancher lagh / Wiert eghter t'eenemael ap
Deen zyde EDEL: fao dat de Schut-paorten onder water quamen; ja
het fcheen alg af de verſchrickelycke wint, het Schip tegens de klippen en
rotsen ſoude geworpen Gebben; de nevel en ongemeene waterſtorting upt
de wolcken /waren d'oorſaeck /dat men geen drie ſcheeps- lengten Verre konz

de ſien; door over lupt te ſchꝛeruwen / konde d'een den anderen nauwelijcke
verſtaen.

Doch waren wy met onſe Drie Hollanders wel vooꝛnamentljck in de
Klem : Want vanden ons nu in doots gebaer/ en doghten niet anders dan
_ terftont dao winden en water-baren bernielt te ſullen worden,

Des Schrij.

_Onfe Daendriah (hebbende maer een hant / alfaa d'andere in dert oorlogh

versLaat poop dert bpandt was in de laop gevaccht ) cu ick/hadden ons t'famen in
kel en groot compagnie / des margens vroeg (Daoz 'tmope weer berlacht ) te Lande bez

—— * geven /om ons aldaer (door't aandelen) wat te verluſtigen: namen eerſt

vende

Onfe wandeling voorby de Nederlantfe Fortreffen, en Daar de Negeryen der

geleden. _ Indianen, bofclj- en landewaert in/ daer ong (am de heete Scnueſchyn te
antgaen ) onder Het lommer ban de luftige wilderniffen /in cen klare fupbeve
water
·veeck /beftanden te waſſchen en te vopnigen

welcke aengename ſoe⸗

te ivier /ban het Hemel-hoag gebergte daag de Boſſchagien ſieffeljck nez
derwaerts quam gebloeyt; daer ans diervoegen verfriſten dat ons gemoe⸗

digt vonden / om de omleggende Lantsdouwen en Boſſchagien te beſien/
en alsdan de ederom-repfe aen te vangen, Dagen alhier in bigteJ
ern

Ooft-Indifche Voyagie.

Eerſte Boeck.

63

dernis /de hutten
vande Boeronefen , Daer ſy als klupfenaers in woonden :
fammige van hare Prouwen

ſwommen in de Fiisier / en waren Geel beſigh
met haer te repuigenen
te hemmen; dach namen op onfe aennaderinge de
blugt/ rennende maeder-naecht daar 'tdoornig Boſch. Dus na de middag
Wederam binnen de Nederlancfe Vafligheyt gekomen zynde / Befogten des
ſelfs Opper-hooft /Johan van Leypfigh genaemt/ Welcke ons / om naer
Boort te varen /een kleyne Canoa befchichten / met een Van fijne ſoldaten /
am aus aldaer te brengen:
ſteeckende tat dien epnde ban de graene wal / en
hadden ontrent een halve mijl tot aen het fchip te varen ; maer fagen ondere
weeg Ditſcheickelhyek euiveer ban ober De hoege Bergen fchielijch en hart
aenſomen; maechende ſulcken fchot en voortgang / dat wy meenden noch

wederom na Kant te keeren ; maer flende Het (chip digt vaa? ons /verhoop⸗

ten noch aen het Boort te geraken / eer het tempeeſt begon tebrullen / fetten
het daerom voort; maer fchaotentekort /en wierden / Heel digte bp ’t ſchip
gekomen zynde/van foa fchzicheltjchen ſtorm overvallen / dat aenftonts wa⸗

ren gedwongen om De klepne Canao, Die maer een Hoet wijt en tien Woet
lang was /regt voor wint en 32e (op Gods genade) fe laten DerBen/ofte wa⸗
ren anders datelijck geſonchen; blagen aldus / fander pangayen of roepen/
met een felle Booetgang voort /Doch wiſten niet waer heen : Want konden
geen tmee of Drie ſcheeps Jengten vezre fien/ Beel minder Get ſchip of lant
of ſtrant bekennen; ſoo dat
wy vreesden Bupten de groote Wap in Volle zee
te ſullen geraken: konden malkander / ban de rafende uint cu ſchrickelycke
donderftagen/ en ſtortingen san ’t Wemel vater, niet verſtaen. De Zee ber
gan hem ſelfs / in defe rupme Bap /fao vreeſſelhek te verheffen /dat wy niet
ans klepn praeutjen ſchrickelyck op cn neder guamenteftepgerens en daer:
am hielden wy het (al fchaan niet \uiften Waer’ Genen ging) regt Gao? uint
en zee; Want anders en konden wy nict een oogenblick Beftaen ; evenwel
raeckten onfe kleyne Canao haeſt bol waters / en ſcheen te fimchien 2 ſtracks
waren de hoeden hoos vaten gewaden ; dan alles ſcheen vrugteloos te zijn /
alfoa ban het fact en ſoute Water overſtolpt wierden; dies dagten wy nu
niet anders / dan Gier te fullen ſmooren / en aenſtonts naer het verſchricke⸗
Wiek Diep te finchen. Dies baden wy onfen goeden Godt met herten en Ganz
den/ die Lan dootſchrick t'eenemael beklemt /de teeckenen onfer benauwtheyt
toonden / am een genadige verloſſinge Boor onſe zielen; alſoo des levens
hoop (Daer niet dan water en geen lant en ſagen) voort verdween: want
wiſten niet/of in de Bogt /ef in de ak Zee/ ſouden belanden 5 en daar het
ſwemmen Konden wy dock geen uytkomſte honen / om dat ficke napt en
hadden geleert. Egter, wanneer nu het water van den Hemel /van de Zee/
en der benauùthept ons tet aen De lippen quam gedrongen; ſoo liet den goeden
Godt een ſpoedige Lerlaffinge tot ons neder-dalen : Want quamen heel on:
verwagt / en dighte bp ons / Boeroos ſtranden en lager tallen te fien.
Nenftants fcheenen wy Lan den dooden
/ als levendigh /geworden; wanneer
ens praeutjen/door de geweldige ſtortinge der onftupmige water
·baren /te
grontwaerts gaende / Wy het harde lant onder onſe voeten voelden / en Daar
de barning heen tot op de ſtrant /en binnen
den bupten-haeck van de Bogt

Cayelle, ons bonden aen de wal geraeckt ; ’t en diende niet nader / of Waren.
in valle Zee gedreven / en levendigh Herflonden.

Godt. danchende / (etten het langs de ſtrant toen Wederom nac de HKntie
ntfe
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lantſe Vaſtigheyt: moſten daag verſcheyde Nivieren / tot aen ben hals doos
water; met perijckel /Ban daar de Menſeh· verſlindende Crocodiken; Die
haer in deſe Hivieren onthielden / ingeflocht te Werden 5 maer niemant
wiert befchadiat. De felle Winden/ Megen) Donder- ent Blixem
·bupen /
waren verſthrickelyck. Doeh quamen Wp ten laetſten wederom in de Boz:

pen van de Boeronefen , Daer de daecken BandeBupfeu af-fleven 5 ja Boo⸗

Verfchrie-

Keljghe
fen
—

menals Pparen wierden upt be gront ges jen onder de Boet gefimeten5
twelck verſchuckeljyck was om fien, De ſchaterende Donderflagen quaz

men foo vervarelgek vontem one ueder-batlen/ Dat Lemel en Verde fcheen
te bergaen : ja diergelycken heb ich in Ooft-Indien nept gehaat,
Doch

echter bagderende/ quamen tat in de ——— Fortreſſe behouden aen;
dger bp den goeden Opper · hooft geraeckten / die hem ober onſe behoudeniſſe
vẽerheughdeñ. Wy bleven des ãvonts bp hem ten eeten; en voeren Des
—— DADEN het weerten deelen bedaert Was / met een andere Canoa

nae boot.
1
*
Stercker _ Den Deer Fifcael ban Amboina ‚ quant onttent deſe tijt met Schepen en
Vaftigheyt” Dalet in deſe bogt ; om / of De Makaflaren hier machten komen / te Kant

Deens

een groater en ftercher Vaſtigheyt te bouwen. Vaerdigh floeg men tot dien

epnde handen acn't werck « De ſwarte Boeronefen, alhier woonachtigh/

peurden met cen Kloechmaedigen pver naer 't Boſch / en kapten Boomen,
tot Palliffaden en Stonn-palen/ onder De Voet; Die brengende met heele

Dlotten tiſeffens / ter plaetje daer de nieuwe Fortreſſe nroft Vaorden Laltopt.

Aertbeving Doch ondertuffehen
befpeurde mert op feecheren dagh /niet lange nae de
op ‘tEylant gaoxgemelde flor / alhier op't Eplant Boero een geweldige Aerdbeving;

Bocto.

die van gelijchen boog veel quartieven van't Ooften , en oock taapnament:
Ick in Amboina, wierde gevoelt + Waer Daosſich niet alleen
Delage ſtran⸗
den / maer felfg de Hemel Hooge Bergen, van een be wegelijche ſtoffe ſchee⸗
nen gemaecht te zijn. Ja ſelfs de Schepen / op dertigh of veertigh vade⸗
men diepten geauchert leggende lagen door Godts onnafpeurelijcke macht/
en door de ontſteltenis vande Zee/ dervoegen te flooten en te bonfen/ als
gf op een lager Wal, en op Klippen en Zander Waren geraeckt. De er:
varentheyt Geeft oock geleert /dat Schepen / te middenop de arondelaafe

Zee/ daer in het hewloog diep geen gront te vinden en Was /in Vertbevinz

e/ felfe geljch alg ap harde Hlippen en Zanden quamen te batfen/ en te
ooten / oock daer te voren ftil Water en effen Zee beſpeurden. Wie ſtaeter
miet verſtelt/ wanneer dien grooten Godt /den ſwacken Menſch foo klaer
fijn onbearijpelijcke mogenthent/ en almachtighept komt te betonnen.

De nãtner ycke oopfaccken deter Berdtbeaingen/ ſchzhven deWerelt.

undige/ Beftootene winden en Dampen / in onderaertfche holen en enge
fpelonchente sins Bie/ geftopt wefende/ geweldelyck ſoecken unt te bees:
hen / en dus Get Bertrgek konnen doen ſchüdden. Doch meenich /mijns
oordeels pijte 3u, ſulcks onder de onmafpeurelpche Wonder⸗werchen
Godts te ſtellen omt de verſcheydenheyt der gevoelens in de Matuer-bez
Des Schrije ſchyppere nietteſteuren.
—

vers togt,

Bonte hier nac vertroch den Deer Fiſcael wederom nar Amboina; met

Van Cayctle_ Gem voerende bp de vnftigh gevangene Boeronefen , die Van De voorngenſte
wetten
ban DANE Eplant waren ; om haer )Daer Komende / te verantwoorden / Lan de
Tamshoo, betoonde ontrouwighept/ Daer mede beſchuldight wierden. Wy ii
aen
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toen opder/ om langs de Jaort-kuft ban Get Eplant Boero, op de Oorlogsſchepen en Jonckeñ dee Makaftaren te gaen Brufen s ten epnde Wanneer fj:
guamen/ haer bpandelijch te Keer te gaen / en met een wellekomiſt ban ens

grof Canon/ Byanaten en Uoegels te ontfangen ; met hoop haer foe te Gez

graeten/ dat met fchanden feude moeten Weder-Aecren. Wypvertrocken dan
op den eerſten Kars dagh uet Cayelles bogt / en fetton de voortgang na het
Weſten / tat dat ons bn de ſeer hooge Bergen van Tamahoo genadert von⸗
den s kregen /ter andere zyde /oock DE planden ban Zoelo in't gefigt: daer
eenige Dagen over en Weer laveerden/ En op Den Pyandt krupften/ tot

în Get begin van't Bieuwe-jaer 1660, dat nach een Schip pt Amboina ko⸗
mende / bpyons kregen « Hoorende
dat een geet getal Schepen
vaa Batavia

Ianuary
Daer op den

Waren gearriveert / De welche tijding bragten / Dat de Brede) tuſſchen de Ne- vyant kruyfderlandersen’t Koninckrijck Bantam, waas geflaten; waer door op Batavia fen.
de peoBiande waren tot een feer lage prijs gedaelt,
Komen ters
Wp krupften hier af en aen Daer Tamaloo , fander den Vpant te verne⸗ derdemael

men
/ ſoo lange/tot dat om Berfth water Berlegen maren / latende onfe Fac:
he : deden een Keer na Cayelles Logt /daer nu ten derdemael behouden aenanden.

in Cayelles
bogt.

Vonden hier nu de Nederlantſe Vaſtigheyt voltooyt /beguaem enſterck /

om magtige branden af te keeren / oedentelyck met bier Punten / en voorts
met Schut en Munitie van Oselogh wel voorſien / met Beel Volck beſet/die
daer binnen beguame hupſinge tot hare wooningen hadden. Deſe nieuwe
Daftighept behſelt /als Laven /de naem van Manderfaha, na Ben naem des
Nonincks ban TartarenVerſagen ons hier ap t ſpoedigſt / ende vertroecken meer t'Deewaerts in/
na de Geweften ban Tamahoo. Doch wierden onderwegen van ſulcke
Garde winden en felle Cravaden aengetaft/ dat Timmerlußden en Zeplemakers acn’t merck geraechten. Sagen ooch alderhande Frupten en Ge—

Des Schrij:
vers tweede
toet

nacù

Tamahoo.

waſſchen /als Pyfang , Pompoenen, Coques en Limoenen, c’t Water dzije

vens vermoeden dater een Daertupg Lande Soelonefen , na De Manypes,

of Boero willende /mogte verongeluckt zyn. Bach wy voort· zeylende / quaz
men bp onfe Macker Lao? Tamahoo, daer eenige dagen /ſonder vers vpan⸗
delijchs te bejegenen) ever en weder krupften : reſolveerden aladaen / dewijl
veel ſiecken kregen /de begt Van Tamahoo te ſoecken /op haopof daer in de
Komft in de
Wilderniſſen pets /'t gene benoodight waren /mogten bekonien. Detten’t ay van ”
met anfe tmee Schepen der waerts heen / tot Haar een gewenſte rivier / Digt Tamahoo,
bp de fchaduiu-genende Bever, te midden in de bogt /tenanchergquamen.
Lier boeren top/ terwl de Matrooſen vers water haelden /met one Op⸗ Des Schrij
vermaper-haofden na Kant / om ons indit verdrietigh omſwerven matteverma⸗ vers
kelicke lantken; en felfs in deſe tijt//wanneer Getin Hollant midden im de winter Mar, togt in de
dieonndelycke hitte eenn weynigh inde Baffchagienteuntwijcken : begeven Wildernifvan
ans tot diein eynde na de gemeſde water ꝓlaets en foere rivier /welche lan⸗ fen
Tamaboo.
dewaerts in na’ hoogh gebergt /omtrent een kleyne mijl /quamen on te va⸗
ren / onder t beſchut van Geege boomen / die met haer geway/ en altist groe⸗
ne tacken / deſe hlaer- vlseyende water-beechen bedechter. Hier fecijten vun
it ſchaduwgebende Boſch /Van Wegens De brandende Write /koelte en
ademtogt te ſcheypen; trocken deligte plunje vpt / en prangeninde uyve⸗
ve water
·bron /Daer ons verfrichten;: Bp toen inde groente neder fitten,
’

7
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en hielden de maeltijt met een out Haghje Lan een dooden Hederlantfen Os/
en met wat Bis in water) tot debegquaemdhept Ban bzoat/ gezoden / na ’t Indiaen{ch gebzupek; en daer op deoncken Wp een romertje Ambopnefe Unjp ·
Arack
/ opde welvaert des Baderlants
/ende gefonthept der Datenden: maer
hadden Wp eens in deſe ongebaende Wildernis /de France Vogt magen ſma⸗

ken / fouden daer ongetwüffelt wat grager ingebeten hebben , doch moften

ons nu bier mede geipen / en wagten tot dat een beter gelegentiept tons
waerts ſigh quam te peefenteeren.
en

WDp begaven ans daer op taen Herder landewaerts in/ en namen De Wan:

deling daor de groene Boſſchagien en Wilderniſſen; doch daer / wegens Get
vl geboomte /wel was door te komen / tot dat wp quamen bp een plactfe die

met eenige Lymas-boomen beplant ſtonden; welche Lymas dat een ſoorte
ban fuure en feer range Limoenen aren /die fog vaerdigh Lan ’t gebooni⸗

te afgefcljut wierden / Dat pder daer Lan de zacken Lal kreẽgh / en ten groote
menigte aen Scheepg-baagt beguamensdienende tat verfriffing
/enweĩ Looze
namelijch als cen gaede partpe biſch gevangen hadden.

‚Vinden al Wy vonden inde Bogt van Tamahoo geen menfchen/alg maer een nacktnicckeloo. loopende Swartin/ de welche haer met de vlugt falbeerde ; wy (ouden haer
pende __ Anders mede nà Cayelle genomen Gebben: daer alle de Wilden van't Cp-

Swartia ‚lant Boero moeten woonen / volgens de contracten met d'onfe /Cn Die Van

doen
de St Boero gemaccht ; am aldaer den Lantbouw bp der hant te nemen/en Cayelvtloopt. les Bogt/tat haer profht /en ons genot, in beter ſtant te bzengen.
Befchrij-

____3Dp bonden deje Bogt Lan Tamaboo diervoegen beguaem en graat/ Dat

vijg —

met meenighte van Schepen daer ſouden konnen anckeren / rontom heen met

——

een blanche Strant / vol fcljaduw-gevende Wilderniſſen / ſonder hupſen /
tenten
/ oftewooningen
der Indianen; overal droevig
/ eenfaem en onbewoont;
Hoog Ge- omheynt met veel haage Bergen/ die ter halber wegen in / en met Gare boz

bergte.

Benfte kruynen verre boven de wolcken guamen upttefteechen ; dan (agen
egter De ſelpe tot in haer toppen/ met ontoeganchelijcke Boſſchagien en
Angftvalige Wilderniſſen beſet / welche altyt groen en jeugdigh konden /alſoo geen kou⸗

priem pevorſt /of hagel en fmeeuar/ deſe Landen optbeftormen.
f

———

4.
eder

In Gelder weer

kan men deſe Bergen Lan Tamahoo wel 18 of zo mijlen Hezre fien/ leg:
gende op't weft-epmde Van't luftige Eplant Boero ; t welck ontrent rupm
30, wylen in fijn anrmeloop begrijpt.
Wy krupften noch eenige dagen in Zee; doch vernamen geen Makaſſaten.

Deden epndelijck noch een Hanttogtua Tamaboo, om in de wilderniſſen
3

foet water / en fuure Limoenen te bekomen / die wp genaegfaem wegen.
Caen weder in Zee / daer ſoo lang ater en weder riolen J tot ban f\vare
ſtorm⸗winden befprangen wierden, Onſe Macker fetten Het toen naer:
Cayelle, daer Genen up dachten haeſt te valgen ; dewijl ons dit over en Wer
der kruuſſen begonte verdzieten: te meer / om dat ans aldaer byna even als
upt de werelt bevonden, Kregen epndelijch Beel ſiecken van't water/ fcheurbuyck/berberp/ en roode laap/ welche langs hoe meer deoverhant nam : (oa
dat ons genaotfaecht bonden/ na Cayelle, de Berber ffing;die wp Lan nooden
hadden / te gaen faechen. …
à
}

Geken ly Derwaerts de Steven gewent hebbende) vernamen twee vierkante Zen
els der Iv- len/ Die het lange de groene wal Ban Boero fetten. Maer wp haer achter⸗
danen.

halende/bonden Get felve tee groote Cafioas, met Centen en Overloopen/
bau

—
—
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van de vruchtbare Eplanden Van Soele te zyn; Lan waer nu quamen /om
haer Scheeps -ladinge/ Die in alderhande fchaone JPrupten/ Hoenders/
Eperen /en gedrooghde Difch beffant, acn het Eplant de Manypes te verz

f

waer / en kachten Door Besjen , als oock voor Catoene

——

koopen.

Dus was Leyden met ong ontfet : Wp namen de Marckt-gang „Nerd

wat van deſe Indianen begeeren konden.

Lywaeten / alles

Maer Bessen, op dat het den goe⸗

den Leſer wel verſtaet en Was alhier geen out Wyf /maer ent Uſer dat
de Malayers met de naem Van Besjen noemen. Invoegen dat wp alhier met

dit oude bezroefte Besje , beter ale met Bout ef Silver konde te rechte ko⸗
men; foo batons dit Besje (anders ondienftigh) nu Wonder wel te pafre

quam: Waer deo, niet alleen Get ſiecke Polck baet en hulp / en goede betere
fchap bequamen; maer oock de gefonde Get gaenden hielden om de anger

macken van Dit langduriah ſwerven upt teftaen.

Wy rieden defe Canoas

van Soelo , dat fp met ons recht naer Cayelle ſouden zeplen ; haer verfeechevende / dat fp daer beter gewin en avantagie fauden erlangen / als in de Ma-

nypes, met Gare Frupteñ en Provyande te verhandelen:

twelcke defe Wan:

delers deden / en kregen hier van dervoegen de ondervindinge / dat fp na-

—

eerden.

upt Cayelle , met vreught / en goede verruylinge fhupswaerts

Deſe Eplanden van Soelo , leggen eenige mijlen noordtwaerts ban Befchtivins
de Bogt van Tamahoo ; zyn heel vruchtbaer Van alderhande FPrupten / vanen,
Peobpanden /en Zegeningen Loor des Menſchen leven. Deſſelfs In- socio.
Woonderen zyn heel Wart / doch niet-te-min heel goedtaerdigh + daz

gende maer een

Kleetjen om t onder-lf / en gaen vorders heel naeckt;

weten haer beter alg de Indianen ban

Boero, met den Kandt-bouw/ en

oock de Difch-bangft te geneeren: zijn luftiger alg de Amboinefen, en
—— met lũſtigeñ arbeydt /de vruchtbaerheÿt van haer Eylanden voort
eſetten.
Wy Loort-zeplende naer Cayelles Wap / ontmoeten het JPlupt-fcheepie/,

Wedert

de Vinck, dat nu in onſe plaets naer Tamahoo gingh krupfjen + verſton- keerins.

den Van onfe Kants-genaoten / dat eet goet getal Pederlandſe Schepen van
Batavia, in Amboina waren gearriveert; die Verfchepden nieuwe tijdingen

upt ong Daderlant hadden gebracht: en onder anderen aack /van de gewel”
dige Zee-batalie/ tuffchen de Wachere Nederlanders, en Sweeden, in dert
Orifont boorgevalien, Doch wy malkander aldus hebbende gepreyt /ver⸗
lieten de Vinck; en fagen oock noch een ander Schip Lan onfe Lauts-ge⸗
nooten /nae Tamahoo De reyſe vervorderen. Doch vaart-zeplende/ qua⸗ vierde zenmert de Vierde-mael in Cayelles Bogt aente landen; daer wp de reſtee⸗ el in 7

vende Diechen dagelijcke lieten te Vande gaen / am Gaer in de groenten

“VTS

eeniger maten te verluftigen : t welche faa geluchten / datse alle daa? ,

Godes hulp en zegen / en onſe LINE, voorſpoedigh tot volle gefondthept
quamen

J2

Het

Bor
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Het negende Hooft-fluck.
Wonderlijcke Water-optreckende Hofen der Wolcken, waer door
een Hollandts Scheepje verongeluckt : de geberghde komen aen
t boort des Schrijvers, Des Schrijvers derde Reyfe nae Tamahoo,
Groot Heyrleger der Viffen, waer van gefpijfigt worden. Vijfde
aenkomft ín Cayelle. Vifch-vangft.

grootte, gevangen.

Swaert-vifch van een byfondere

Korte befchrijvinge van't Eylant Boero, en

Cayelles Bay. De Wilden hun leven , Lantbouw, en vreemt Geloof ;

oorfpronckelijckheyt deffelfs. Manieren van hunne Vryagien,
Kraem, en t leven der Kinderbetfe Vrouwen, met hare Suygelingen. Belachelijck ftuck der Mannen.
Begraving der Boeronefen.
Vertreck uyt Cayelles Bay, Den Schrijver komt voor de vijfde-mael
in Amboina.
Ns eenige dagen vervarſchſt / en Lan het nootſaeckelckſt hebbende
vasrffen/ kregen oder om Wan de gewooneljcke Leede / nae dover⸗

haeck ban Cayelles Bogt te zeplen ; am Daer als op de Bzant-wagt
te leggen. Uregen als Commandeur over De Nederlandſe Schepen/ die
bier af en aen guamen te Baren / den meer-gemelten Capitepn Paulus op

ons Schip; en lieten de Dinah / als Admirael /aan bobene Wwaepen, Dus
verzeylende /kofen ons verbſyf aen den-gemelten ober-hoecks Daer fivacke *
onfe Matroſen haer lantmaerts gaven ; kappende in de \uilde Boſſchagien

menigten Ban Boomen onder de Loet / en baart tot Palliffaden ; het welck
contiñueerden /tat Dat een kloeeke lading Lan fucks aen boost bekomen had:
den / om Die naderhant ter gelegener tijt in Amboina te Brengen.

Ebbenhoutboomen in

Cayelle
ge·
vonden,

Wonderhijke water.

optreckende
Hofen der
Wolcken.

Banden

alhier veel Ebbenbeut-soomen / dan waren heel quaftigh. Dus hier ten
Ancker leggende /vernamen ep een achter-middagh / onder Heel danchere
Wolcken7 inde lucht cen Water-aptrechende Hoos / die vecht op ons quam
aengedzeben + Dit ſiende /namen terftont alle \wint-Hangh in / om uiet bez
fchadight te worden; dach de gemelde Laos dreef Dicht —
ons heen /

en over De hoeck want Landt /daer Hoor ten Aucker lagen.

En ſagen np

Gier nu met geen kleyne verwonderingh / Gee dat het Water upt de foute Zee/
Doo? een gevaerlyckẽ Draey
·wint roñtom / en als upt een (nel omdzaepende

kupl/ al fchupmende tot in de wolcken opwacrts blegh. De Hoos par
feerde/ gelijck geſeght is / over cen goet ſtuck Tants / daer d'onuſe met Pal
liffaden te kappen befiat waren; doch niets te Gepligh/ alfaa Boomen als
Pplaren /door de geweldige Dzacp-int wierden upt de aerde gevucht/ en
onder de boet gefimeten.
Doch dit alles en Dwerden niet lang /aut Kregen
gen luftige vegen-bup / Ban fupber / foet / en aengenaem Water ; daer noch
—* ſelven achtermiddagh ſtilten ern een Warme Sonneſchyn op quam te

Defe water-optrechende Hoſen /hebben wy tot verſcheyden mael / in deſe

auartieren ban Afia geften, Wanneer fich onder aen een der es ——
€ fe,

pits⸗

——

zi
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foitsachtige neder -hangende punt vertoont / dewelcke daor een ſtercke
Draep-\wint
voort gedreven wonderlijck weet het foute Water utter Zee
tat ſich / en naer com hoogh te trechter / en’ ſelve datelych foet en makelijk
te maêcken 5 foo dat men Dear ſulcken Waas / beed Wolcken vaerdigh
tot eenongemeene grootte fiet aengewaſſchen / ja dickmael ſoo / dat haer alomme niet anders Dan veel bruyne /donckere / water gevende Wolcken / ko⸗
men te vertoonen; Die dan gemeenelyck met een geweldige ſtort-regen /

Stroomen / Handen /en Belden Befproepende/ haer kamen te ontlasten,

Waer aen gefien kan Worden / hoe groot enn heerlyek de wonderen Lan den
almagenden Schepper zijn « die dit Wonder al den Bemel / Aerdtbodem /
en Zee / upt niet gefchapen hebbende / alles noch foe gantſch Daderlck one
derhoudt / en Daag fijn almachtige hant regeert / Daos ſulcke mivdelen / Die
onfeaagen wel eentger maten konnen ſien/maer evenwel Bp geen menſche⸗

lychk vernuft en Kannen begrepen worden.

Perfchepde Schepen quamen hier dagelijchs af en aen gevaren; onder Waer door
andere twee klepne Scheepjens / die van Batavia zijnde bp ans ten Ancker cen kleyn

gekomen / dear den Weer Abmirael gelaft wierden /naer Tamahoo te gaen >onderte

krupfjen. Deſe dan s middagst'zepl gaende / guamen bupten de Legt /en boven work
vaerdigh in Zee; alwaer het grootfte Scheepje/ Kleyn Batavia genoemt /gefmeten.
dao? ſosdanigh een Hoos fubijtelijck Wiert beſprongen / en met Opgearde
Zeplen Get onderfte boven geſmeeten; ontrent een klepne halve Myl ban
het andere Scheepjen/ het Wapen van Batavia genaemt/ bet welche noch
infEilten lagh en dzeef/ en daerom niet en hon derrewaerts henen kamen /
em t Dalck ben ’t omgetuymelt Batavia te viſſchen; die noch een et dertigh
Perfearen in’t leven Inde / lagen in't grondelooſe Black der Zee te worſte⸗
tens bp haer Geabendeeen kleyn Schuptjen / dat fp Lan ander Get Zevltung
bant amgetummelt Scheepjen / na ſueren arbeydt / driftigh kregen; daar
alle de genen die niet ſwemmen en Kanden/ in geraschten.
De andere/
daer order oack den Schipper was / begaven haer op de noch beven drhven⸗

De Úiel ban het ongeluckigh Batavia ; am hun macker / het ander Dchjeenje/
dat fonder kleyn Baertuygh voer / of haer kleyn Bootjen Wederom te Lerz
wachten. Maer eplaes! Dit omgetupmelt Scheepjen ondertuſſchen fijn vier man
voor ſteven onderhalende/ ſonck ſeer haeſtigh wegh: invoegen dat Bier Han nen daer van

deſe ſwemmers / in de welling geraeckende /haer Scheepſen quamen nag verdrinken.
bet grondelsos diep te volgen.

De andere hielden hef nach met fmemmen ſoo lanai gaende / fat Dat ban
het ander Deheepje Wierden geberghte; Waer mede op den naeft-kantenden
dagt brons ten Ancher gquamen : en geracckten naeckt en arm / hun on⸗
geval onthomen zynde / ons aen boort; Daer fp cen pder tot medelijden en de andere
bzaederlijche liefde genoeghfaem konden ontvoncken / Lan wegens hun ſo⸗ komen aen
Bere toeſtandt. De Schipper/ en Opper- en Onder-fhuerman/ Wierden Schrijvers,
boort dez
dao? anfen Admirael / nae den Weer Hurfert, Die ſelfs met eenige Schepen

ontrent be Manypes krupffen / geftuert ; om Lan haer ongeval daer vapmt
te doen. Alwaer den Schipper, zynde beſchuldight /in de Boepen gefloo⸗
ten /en aldus nae Batavia wiert geſonden; maer daer gekomen weſende
bide hem onfchuldigh/ faa dat hp wederom in fijn bedieninge Wiert
erftelt,
Ondertuſſchen guamen van Tamaboo, ieKrupſſers wedergm bp el
3
Heyz

Sijn Reyfe
naer Tamghoo.
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hebbende geene Pyanden vernomen: evenwel trat den Heer Admirael van
tonſe /ap een ander Schip over ; ons ozder gevende /alfaa met Palliffaden
nu bol-laden waren / om noch eens Hao 't laetft naer Tamahoo te gaen
krunſſen; twelck wy deden & lichten one Wicher / en Lerivochensderre:
Waerts heen. Daer in't aver en weder laveeren /by eenn Nederlants Schip
geracchten / komende Van Batavia, am fijn reyſe naer Amboina te vervor⸗
deren. Wy Gier eenſgem / en als umt De Wereldt zijnde /fachten Lan onſe
Hantsgenaoten iets nicuws te hooren; dach verſtonden niet anders
/ dan dat
ſy met eerì Efguadze van fes Nederlandſe Schepen/ alle bal Bolck gepropt/

en onder de Diagge van de Heeren Johan van Dam, en Johan Truytinans,

vaorleden Maent Lan Batavia waren vertrocken; maer dat fp dicht bp het
Eplant Botton, door Nevel en Miſt /Lan andere Schepen afgedwaelt
waren, Oack datfe vermoeden / datter cen (eer notabel deſſeyn der Neder-

Groot Heyrleger der
Viflchen in

Zee gerefcontreert,

landers, met een maght van vijf en twintigh Schepen / en drie dupfent kop⸗
gen / op handen was; Bach waer heen / wiſt men noch niet :maer wel/ dat
de vergaderingh Lan dees Oozloogs-uloot /in Amboina ſoude gefchieden ;
daer heen de reys nu guamen te vorderen /Dies malkanderen Lerlicten.
Wy dan continneerden met kruuſſen; En vernamen in Zee niet anders /
Daun een wonderlijcit Heyrleger /of School Lan alderhande Dijfchen ; die
haer ander en rontom ans Schip vervsegende / met ons dagh en nacht aber

en weder Krupften ; daer ban wp dagelijchs met HBoecken fau overvlaedigk
quamen te vangen / alg voor het geheele Scheeps volck tat ſpyſe begeeren
ent weufchen konden:

dier

van

wonderlijk

worden

gefpijft.

waer daa? dit over en weder kruyſſen te minder Ons

verdzoot. De Viock gingh alle dagen Loo? Gandert en Lijf en twintigh
Menſchen te vuur; Die haer genoegen Lan delicate Dis / in overvloet kon⸗
den bekomen. Maer ons ontbzack Hollandtſe Boter /Limoenen /Beoot/
en France Wijn; dan hadden wy klaer geweeſt /en ſouden het gengegſaem
alhier een tijdt langlj hebben konnen ſtellen. Dan evenwel maechten om
ſulcks te minder ſwarigheyt / dewijl ons wiften te gelijen en te behelpen ;
want de Liflabonfe Blie was de Boter /de Mijs Get Beoot / den Azijn de
Limoenen / het Water ons Bier /en den Arack onfe Jrrance Dijn; en dit
alles ‘waren wy foo gewoan geworden / Dat de gewoonte in de tweede na⸗
tuer al ſcheen verandert te zijn 2 Want hier liepen al veel Maendenheen
dat wp geen Broot en proefden / en alles wiert echter met fmmaeck en goeden
appetijt gebaupckt. Wy fouden om de Limoenen miſſchien noch Wel een
tochjen nae de Wilderniffen van Tamahoo gedaen hebben ; faa wanneer het

Arlupt-fcheepjen de Waeckende Boey , nict bp ong en Was geltomen,/ om
ans bekent te maecken / dat ban ftanden aen nae Cayelle moeften weder
keeren.

De Schrijvers vijfde
aenkomft in

Cayelle.

Dies namen wy daer ap de wederom tocht met bzeugljdert aen 5

en wierden noch al Ban duwende Viſſchen /rontam ons Schip omcingelt /
en naegevolat ; daer van wy noch dagelycks ſulcken menigten vingen dat
oock onfe Lantsgenaaten op’tander Schip /daer Lan abondantelck qua
men bp te ſetten. Sp deden ooch haer devopr / met dichte by ons heen/ af
achter ons om te zeplen/ omde Viſch oock tot haer te locken / dan as te
vergeefs ;daer het nochtans tontom ons bleef krioelen van de menighte
Viſſchen /Die ons tot boor de Bap Lan Cayelle convopeerden; aldaer ans
verlieten /miſſchien om de gront, dewelck men Gier in het Diep begon te

beſpeuren.

Wy vanden ons heel verblt /en wel te vreden / dat midden in
de

B
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de zoute zee /daer op den vyant krupſte /ſoo goeden geſelſchap hadden aen⸗
getroffen «+ enguanen nu / Godt danckende voor ſulcken gunſt /ten vyfde⸗
mael op de Meede van Cayelle te arriveeren.
Wp Londen alhier de
Nederlantſe Schepen heel beſigh met Pallifraden in
te laden; en die bekomen hebbende, Bertrocken vaft dagelyck nae Amboina.
IDp meenden aack derwaerts Geen te vorderen: maer kregen odere / om
eerſt alle de Palliſſaden /daer mede geladen waren, mederom upthetRupm
te laffen/ enn ober boort in zee te \merpen ; ende weer andere ban Lalary hout/
die ſtercker en Duurfamer waren / in t Boſch te kappen / aen Baart te bren:
gen / en ſao veel daer Van in te nemen/ tot dat Lol-laden waren s Waer mede
ten fpoedigften in Amboina moften kamen.
Deſe last hebbende ontfangen
/ verzeylden aenſtonts na een binne-kant Han
Be Bogt; daer cen groote Boſſchagie/ van pfer-harde / root·gecoleurde La- Bofichagien

lary-boomen bonden & welche niet alleen in deMoeras /maer aoch’t meer yn Lakay-

rendeel oackin’tzaute water ſtonden.

Wier peurden anfe Vlijtige Boots⸗ Kaal

gefellen Genen; rum feven hondert fchaone Palliffaden wierden upt ong

ze
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Schip gelaft/ en ober baart gefimeten/ die meeftaltemael fancken. Doch am
evenwel ſpoedigh in Amboina te kamen / flaegen /faa mel de Soldaten / als
2Soots-gefellen/Ganden aen ’t werck: inwoegen/in weynigh dagen de lading
van Pallaffaden ten tweedemael fagen ingeſcheept.
Doch wy (am oock niet leedigh te zijn ) begaven ons ondertuſſchen me:

nigmael na den luſtigen Oever; peurende langs de zee-kant metde Zegen

nnt viſſchen /en beachten ryckelyck /Boaz altvolck /de vangſt aen Boort
/ dat Visvangft,
pus en acckt de Wout-befargers heel wel diende, Deden menighmael een
fagtje bp naat / dan hadden wy doorgaensde meefte avantagie; dach inz
fonderhept inde na-nagt ; maer niet na onſe wenſch: ant onfe Zeegen
fnegentig vadem lang/ geraechten in de loop : ’£ welck aldus toeging. My
fraken met anfe veertien liefGgebbers/in de na-nagt,metde Sloep van Boort / Swaertvis
en Banden ons / als de Maen opguam / ontrent een zant-Lauchkvantom in't —
bye

water leggende + Gier (prangen Lup terftont ober baazt/ en ſtonden tot dent groore gemiddel in see/ en tot de heel in de Branding; beagten de Zeegen upt / eu de⸗ vangen.

deu de eerſte treck met goede vangſt: maer in De tweede andermael Be Zeer

genin’t mater fluptende/ vernamen in't Pet een vreeſſelyck gedruns; dier⸗
Baegen dat Get meerendeel anfer Biſſchers /na de Schut begonden onimete
‚fien. Doch daar het flickeren
ban de Maen /bevonden Wp datelyck / dat een
ſeer groote Swaert
·viſeh inde Zeegen was geraeckt /welche ſoo met ſcheu⸗
ven met flaen en bonſen de meeſter ſpeelden / dat pder een diende ruym te

ſtaen / en onſe gezegende Zeegen aen flarden geraeckten; daer in Gp met ſijn
rwecetandigh Dwaert (oa vaſt verwarde /dat wy hem vaerdigh /met de beek
Gaben’r water / en voorts in ons gewelt /beguamen / alſoo aenftonts ſturf:
vegen hem toen / na Gele moeyten en arbeyts / in de Schuyt; de welche foa
gelãdenwas/ dat ons met alle man nauwlycks daer in dorſten vertrouwen.
Staken aldus na Boort /daer Wp inden morgen
·ſtont met Hir monſter aen⸗
quamen; alwaer de flaperige oogen haeſt acker wierden gemaecht/ om ſoo

wanderljcken vangftte fien; die fpmet Cakels over hijften. Defe Swaertviſch was ontrent negentien boeten lang ; ontwonden de felve unt de Zeer
gen/ en wierpen 't Monſter /aen riemen geſneden / alfoa geen Craenbegeer⸗
den / over boot,
2
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Nu vanden wy ong berent / om dit fa menigmael-befagte Eplant Boero

Korte be·

te verlaten 5 doch aleer t'zeegat kieſen/dient er dit noch ban gefept.

¶De Boght Cayelle ig De Noort· ooſtBap Lan 't Eplant Boero; zijnde faa

Lchrijvinge wel het Cplant als de Bogt
/ rontom met haage Bergen/digte Boſſchagien /

van teylant vpeugtbare Lantsdouwen/ en metveel ſoet · vlaenende water ſtroomen heer⸗
"Iek verciert, Doch moeten alle de Indianen van t Eplant/haer in en ront⸗

am De baey van Cayelle neder voegen /am onder onfe beſcherming aldaerte

woonen; De Boſſchen en Wilderniffen om verre te happen; De Hape te bere
branden; den Lantbouw by Her GHandtte nemen / en ſoo voort defe ſchaone

;
Negeren,

Jautsdouwen in beter ffant te brengen.

Veertien Negeryen, of klepne

Dazpen/ Wierden alreets in Cayelle getelt; beftaende in Waoningen die
ban Friet en Adap waren gemaecht/ tamelijck groot /en fammige met bere
tvechenafgedeelt: Daer de farte Boeronefen heel Hredigh meenden. Dar
Lantbouw.

ven dagelijchs luftigh beſigh / em vruchtbare Wanderpen te Winnen ; en
wierden al veele Cupnen, Gefapde Belden / en luſtige Boomgaerden gefien.
Vichtbaer- De Gewaſſen en Deuchten Lan ’t Eplant Boero , Waren Coques-nooten ,
ern zn
Pynang, Bannanas, Boontjens, Catyang ,zijnde een ſoort ban kleyne Er:

welle · eten; voorts Mylie, Geers, Taback , Pattattes, en Warmoes· kruuden.

sld

ien,

Eu °t Gebergte Wierden oork eenige Syverskatten gebonden 5 daer de

IDilden de Syvet vergaderende / De oñſe voor een civiele prijs gquamen te

preſenteren.
De Wilden
Doch de Indianen Lan t Eplandt Boero, Woonden eerſt hier en Daer
NEE langs ſtrants / en landtwaerts in Dichte Boſſchagien / in feer kleyne Hut⸗

immers Iets/maer eeng mans lengte hoogt ; dan beginnen mu / even gelijck gefent
gien,
ig/veel moye Wooningen te Bouwen. Daer fs is Zagouw, Milie,

Spijs,

Geers / Baontjens / Mys / en gedrosghde Viſch.

'

en wonder: _ Sommige die beginnen de Keer Van Mahomet , gelijck als die ban Tar- »

lijk Geloof. gaten , nae te walgen ;maer het grootfie gedeelte gelaoven nach al ſtant⸗

vaftigh aencen Krocodil, af Kayman ; daer van fn Dit fabelachtig verhael/
heel ſedigh / enmet een gefronfte tranpe/weten te bertellen +
Corfprorc- _ Dat defen Gepligen Krocodil , eens in Lerige tijden/ op des Conings
kelsekheye Dochter van't Eplant /heel ſcehoon sijnde/ quam te verlieven; waer door

ecftelfs.

pp pagelijckguptter Zee op haren Oever quam te berfcijijnen/daer jp Man⸗
nen /Prouwen / en Uinders wegh-ruckende / beeffelich vernielde: het

welek een groote verſſagentheyt aen d'inwoenders van Boero cauſterde;
doch refalveerde
men eerlange met alle man/ Wanneer het hon weſen /om
Dit vervaerlyck Monſter om Gals te beengen, Strache maren de Indianen gan Boero , ter Wapen-tagt opde been / am deſen verſchrickelhcken Oor⸗

togh aen te vangen 5Wachtende nae fijn ordinare komſt. Dan defe ſpreee⸗
kende Krocodil, of Kayman
, weder-komende / riep in de Boeroneefe tael;
bat haer de ingeſetenen Han dit Eplant wel hadden te wachten / hem eenigh
quaet te millen betaonen ; dewyl hp machtigl was /haer/ en gautſeh Boero

tander te brengen / en tieenemael te vernielen; voornemende ſulcks dock

haeſt te doen / fen ware dat men tot een verſoening /aen hem des Conings
Dochter quame te geven: dien hebbende / ſoo beſdofden Gp haer LAortaen

te fullen befchermen ; dock daer⸗en· boven het Eplandt met duyſenden Lan
zegeningen te vervullen, Wet welck de Boeronefen Ban ſtonden aen confenz
feevden : haelden des Veoninghe Dochter, ſelfs met Sg
haers
aders/

—
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Daders / en beachten haer op den Dever / daer heen Dit Monſter dagelycks

bertoanden.

Wier bondt men defe vampfatige Bochter aen cen pact; van

waer de Crocodil, upt het water opkomende, haer wegh nam: atis tedert
napt weder gefien. Dies de Indianen Lan Boerofeggen/ dat van dere by⸗
eert-kamft alte de Crocodillen gefproten zijn ; De welche ſy ſoohoogh in ach

tinge nemen) datfe den felven noch als iets goddelijke komen te veren.

Toonden groot ongenoegen/ en hartſeer als ap de hilepie Krocodilten,
metde Zegen langs firant in haer tegenwoordigheyt gevangen hebbende /
quamente ſaen; pagende ſultken weeetbept/ aen hare Goden / Logs te ksamien/ en (waer ‘tdaenelich) te beletten.

Deſe berblinde Indianen tromwen evenwel noch op haer manier; en moet Manieren
den Jongman fijn Swartinnetje/ Dien hp begeert /Ban haer Ouderg vaag VP dvere
sien,
wat ſinwſterven/ Eet-waren / of dingen ban kleyn belang / koagen : faa

dat de luyden Gier rijch geſchat worden /wanneerſe Beel Dochters hebben,
Waer kleeding is Lap wat flechtjene ; Want fp gaen / foo wel Beouwen alg Kleding,
Pannen / teenemael naccht; alg dat een Kleerjen om de lendenen dragen,

dat nauwelycks de farte knyen han bererchen.

Be ſwangere Brauwen) kraem;

fullende berloffen / Galen nopt geen Proemoer; nach en forgen Loor geen
Baeckermat / Tuyermant/Tachftael/ nach Diergelijckken emmeflagh. Wer
ten oock van geen Lraem-bewaerfter ; noch en ſtoocken geen Bupren aen / en % leven

am Get annoofel wichjen te koefteren : geben 't geen gefipeherde Papjeng : jsKinder:

bewinden Get met geen Luyeren en Windelen
/ voor De houw : noch en (ogen wen }ahl
niet /of de leetjens ooch fullen Germincht zijn. De f\uarte Hracmbzour here faygehoudt haer oock niet in’tbedt / maer gaet ban ſtonden aen met haer meuw⸗ Frzen-

gebooren kindeken na de Rivier / en haer/ als ooch het klepne wichjen wel
gerepuight hebbende / Keertfe Wederam tot haer bedrijf ; en nochtans loopt
alles tenbeftenaf. Noch daer-en-baven ig mp Loop de waerhept verhaelt/ Belachelijck
dat /als de Swartinnetjens Lan dit Eplant Boero kamen een Klepntje te heek dee

paofpereeven /dat hem als dan den Jan /als Uraemheer /feex belactgelijch, * °°°"

en als fieckelick meet aen te ſtellen / en laet hem wel mooptjens hoefteren ;
fao dat den oomkool dan been gewoonten wast gedient, En ondertuſſen
maet de fwache Dzouw acn’t werck / om defen Uraemheer wat leckers toe
temaken ; ap dat den amen ful toch Wederom op de Been geraecken magh.
De Hinderen wentelen Lan jongs af aen in het qulle fant/ als jonge Der
kentjeng ; en it De plact{e ban een Wiegh / foo hangen de Ouders alhier
een kleyn vierkant Matjen / bp de Hier hoecken om hoogh op / en flingeren
kint dus over en weder /tot Dat het in ſſaep geraeckt is / of (Dat ooch \uel
fomwijl gebeurt) ter neder tupmelt.. Sp laten de kinderen / foo wel de
mepsjens als knechtjens / tot aen Gaer twaelf javen Geel maeder-naecht
taapen. Romt'er onder Gun pemant te fkerven/ ſoo komen aenſtonts De BegraeffePeienden en Geburen / en maecken een groot misbaer / over Het af-zijn Van Pen der
den overledenen. Wet Eich begravende, leggen Het in een bemetfelt graf ; Stoner.
get welche met een weynigh klap en ſteenen/ voo2 't uildt gedierte kamen
te verſeeckeren. Dan worden de Vrienden / en alle die tmeeſte misbaer gez
maeckt hebben / op't Lijck-mael genoot ; Daer fp dan met eenige klepug:
heden / luſtigh en vroljck zjn 5danſſen /fimgen / en fpringen Dan met mal-

kanderen louter in’t hondert, Dervoegen dat alles beter een Apen⸗ ſpel
/ dan
Dagden-dans gelyckt.

hid

De
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De lading bekomen hebbende / namen ons afchept van het Pederlants
—
Johan van Leypſig; en vertrocken vantEplant Boero , naer

Vertrek uyt

Cazelle.

Amboina.

Kregen / in Zee gekomen zynde Doncker /mottigh /en b

weer ; moften eenige dagen daag confrarie wint laveeren ; enquamen
mige

fome

Schepen / die lang voor ons upt Cayelle vertrocken waren/ te onder⸗

balen, Ons Schip begon door het harde weer/ en (Waer geladen zijnde /
Beel lech te worden 5 dits moeften ons Dolck gedurig ponupen/ of fouden
eer langh gefoncken hebben,

Dus laveerende /quamen eens dichtebp de

Bap van Amboina; maer dreven door contrarie ſtroomen Wederom naer

Cayelle : konden nergens anckeren/ dewijlin Het diep/ cuſelfs ooch tot

digt bp de ſtranden van Amboina, geen gront te bindenenwas. Suckelden

Gier dus drie geheele weecken lang / om Bier of Lijf en twintigh mijl weegs

te vorderen. Onfe Pzobiande van Speck en Bleeſch geraechten op; eu
hadden niet anders, dan maer een wepnigh Lijs en Water in't Schip 5 en
konden oock nu geen Schepen fien : faadat/ Wie niet konde vaſten bier
louter inde beerebijt was.

Maer fagen epndelijck upt Amboina, dat ecn

Hollants Schip tot ons genadert quam; komende nae ons foecken / alfoe

in Amboina de geruchteñ gingen /dat Wp met ons Schip verongeluckt/

en geſoncken waren. Doch vonden ons nu/ met hondert en Lijf en twintigh

eeters/ altemael noch gefandt ; en foo geftelt / dat fp ons datelijck een Dat
Pleefch bp fetten / 't welck ons heel wel dienden. Daoet-zeplende /gquamen

DES aponts by de Moordenaers Rivier, en’t punt san Cambelle, te verval⸗

Des Schrij fen 5Ban daer des anderen daegs de drie Eplandekens / de Gebroeders ge⸗
wers vijfde
aenkomft in
Amboina.

naemt / paffeerden ; daer nach eenige berverſſinge kregen, En daer op cen
goeden wint bekomende guamen ten bijfdemael in Amboina te arriveren,

Het tiende Hooft-fhuck.
Trouwloosheyt vaa ’t machtigh Koninckrijck Makafer,

tegens de

Nederlanders, port de Batavieren tot cen notabele Krijgs-toerufting
in Anboina. Befchrijvinge van dit Nagel-rijck Eylant. Hoedanigheyt der Muffchacte-boomen; en Vrachten.
Laetfte vertreck
des Schrijvers uyt Amboina , met de Oorloogs-vloot der Nederlanders ‚ naer ‘t Koninckrijck Makaſſer. Komft aen de Eylanden Lombatte, Zolor , en Serbiete. Brandende Bergh des Eylants Lombatte.

De Koninginne van Zoler komt in de Vloot; Haer wedervaren ;,

ftant, Kleeding ; ent leven der Wilde van defe geweften. Komft

in de engte van Lammahale. Wonderlijcke Pat. Vertreck vande
Eylanden,

Brandende Bergh van Larytoucke.

De Heeren Johan

van Dam, en Truytmans , fteecken met twee Schepen voor uyt,

naer ’t Koninkrijck Aſakaſer; en bevechteneen heerlijke Victorie
tegens de Portugeſen.

Het Eylant
Celebes;

Arent ter habber wegen/ tuffchen Batavia en Amboina, lept Ce-

en dacria
Makaficr

in berfchepde Moninchrijchen afgedeelt / daer Lan Makafler het

lebes, een Eplant ontrent drie hondert mijlen omvarens graat /ent
mach⸗

d
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machtighſte / al danderen foa ber in uptftekenthept en flovifantie teboven net voor-

gaet / datde andere nae deffelfs pijpen genoeghſaem maeten danffen.

naemfte Koninckrij ck,

De Loorgaende Coningen / en oock de tegenwoordige Boeft van ’t Cor Trouwninchrijck Makafler, zijn altijt geſwooren Dpanden/ ofte geveynſ de Driene rooshey tdes
den ban de Pederlanders geweeſt/ felfs van het begin des Bandels deſer felfs, t — en
eN
datie in Ooft-Indien ; tot datfe ten laetſten/onder de lang getergde macht /landers.
en de gefegende Wapenen onfer Batavieren , tat gehaoefaemtept en ogtmoez

diahept zjn gebzacht.
De Makaflaren, zijnde Lan naturen trots / hoogmoedigh Lan inboeſt /en

brave faldaten tegen haer weder-partijderg : Kreuckten als noch voor nie⸗
mant niet, Znfonderhept toonden fp hare trouwlaoshept en vpleynpe tez
gende Nederlanders, om diens macht (waer t mogelhck) tander te bren⸗
gen/ en kleyn te maken. Tot dien epnde / Was den Coninck van Makaſſer
menighmael / nu miet het Doffe-del / danmet den Leeuwen- huyt / doende
geweeft/ om d'onſe upt de quartieren Van Amboina, Banda, en de Moluckes
te verjagen. Sware Oologs-blaoten/ beſtaende in groote menighte ban
Schepen /Valck / enAmonitie van Oorlogh / waren dickmaels der waerts
henen gefonden/ om de Nederlanders aldaer (faa’t wefen kon) Peenemaeclte
vernielen ; doch hadden / m’tmeerendeel Van hare Oozlags-tachten/ groo⸗
te neder-lagen : faadat (door Godes hulpe tonswaerts /en’t kloeck belept
der Batavieren) met fchanden maeften weder keeren, Dan Wederom vrede
metde al te ligt-gelaoige Nederlanders hebbende gemaecht / en een goede
elegenthept tot haer Goddeloos ooghwit apen fende / hingen het bedrieger
neck Doffe-bel aen; ſoeckende met hulp der Portugeefen, (Die Haer tot
ftoacke-branden Lan ’t quaet feer gaerne lieten Binden ) de Indianen
Han Ban-

da, Moluckes, en Amboina , mitsgaders die van d'omgelegen Eplanden/
van ons af / en op haer zyde te locken. Baer toe aen dD'eene kant gebrupe⸗
kende giften /gaven en graote beloften ban rijcke belaoninge, affiftentie/en
wat boosts begeeren konde : En aen d'andere kant berfchzickelijcke drey⸗
gemente / bp aldien ſoo gaeden aenbadt/ en ’t beiendelijck verſoeck des Co⸗

nincks van Mâkaflers quamen te wepgeren. Welcke ſnoode practijcken
ſelfs / in DE ban vꝛeden /onſe Nederlanders al dickmaels hebben ondervon⸗
den van groot gevolg geweeſt te zijn. Want onfe al te ligt⸗vertrouwende

en te gul-hertige Lants-genooten/ op faodanigen wijf / al meirighmael
fchielijckt overrompelt en neder-gezabelt zon : handelende de Makaffaren feer
zeet/ den genen Die ſigh haer te Beel vertrouwden. Wet wasdan al meer /
als cens gebeurt/ dat door de goddelaofe bedriegelijcktjept der ſoo meyn⸗ eedi⸗

ge Makaflaren , fulcke ſnoode (chelmerpen tegens d'anfe wierdenin t werck

geftelt; gemeenlijck eerſt met tamelyck ſuckes; dan Wanneer dir fpeeltjen
op't hoogſte was met graat verlies ban Schepen, Joncken / Bolck en Oase
logs-tupgh + en dan faa Wierden onfe kloechmaedige Nederlanders , dacz de
lift ban hare geveynsde bleperpen (balgens hunne gewoonte) gemeenlück
— am den tuyn geleyt; diervoegen/ dat delekens de Vrede wierdt bez

Dus hadden onfe Batavieren nach napt/ int hare gezegende Conqueſten
ban Banda, Moluckes, eit Amboina , mitggaders al d'andere Enlanden van

het Ooſten / ſulcken ruft genaoten / als een gef waren Wiliantie en cen Lafte

vrede gemeenlijck berfchaft ; want wont

eee ons volck / al fchoon het
2
geen
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geen Oorlog was / doorde Makaflaren gealarmeert 5 die dickmaels doorde
bpandeljche Portugeefen wierden geftft ; en (elfs haer ſtranden la
Been /de Conincklijcke ſtadt Makaſſer, met fterche Daftigheden / Cafteelen
en Boeftmeeringen hielden befet/ en foa met firijdtbaer Dalck en Dorlogstuygh voorſien / dat onfer nieten Heeesden + temeer/alfaa de Portugeefen
ons bp den Coning Lan Makafler, in fulcken klepnaatinge quamen te been:
gen / dat ons (Die fp niet anders dan maer Stropers /Schupm/ en volckje
fonder Coning of Prins noemde) ligtelijck konde dwingen /ſoo de Makallaren maer hloeche deffepnen beftanden bj der hant te nemen.
alangduriger/en oock liftiger/vpanden hebben d'onfe/in Ooft-Indien,nopt

gebadt/ als Portugeefen ent Makaflaren ; doch tot haer bepder fchaden/ en

B dre
gelyck als in het vervolgh Lan onſe Feps-befclhzijvinge
ĳeken fal.
Port de
De onverdeagelijche overlaſten /en gantſch trouwlooſe actien/ daor de
Batavieren
Makaflaren, d'anfe/tot op defen dagh tae, betaant/ waren al te geaoelijck en
tot cen notable krijgs- te finartelijck om Dus langer te berdzagen : ſoo Dat haer Ed. op Batavia,
toerufting
tegenwoozdig een kloeck getal van Schepen en ſtrytbaer Volck /herwaerts
ta Amboina. hadden geſchickt / en’t gene ten aenflagh dienden / in flilten / naer Amboina
gefanden ; om alhier de vordere magt bpeen gerucht hebbende / eens te be⸗
ſoecken wat Bodt den Weer op on(e gebeden / en een kloeckmoedige reſo⸗
lutie/ foude gelieven te vergunnen.
he
Tot ſulcks
/ vonden wy dan hier in Amboina,de Lijfdemacl aengelant zijn:
de / fao beel Schepen opde Hee /die Van d'amleggende quartieren vergadert
zijnde /daor Die Van Batavia Waren geſtyft. 't Taſteel Vitoria dan/ gelijck

als oock de fEraten en wandel⸗wegen ban Amboina, krioelden van Wegens

de veelheyt des volcks;
ennopt en waren de ſchaerſſe Pzobiande (gelaaf ick)
albier tot hooger pes geftepaert /alg tegen\maozdigh. Spoedigh vierden
wy / enandere Dchepen/ die met JPalliffaden en Storm-palen geladen wa⸗
ren/ voorts ten Ooslogh toegeruft/ en met alderhande Wapen· tuygh en
Storme-gereetfchap voorſien; doch wiſten noch niet Waer henen /of wie het
foude gelden, Men ſtroopden Laag 't waer fchijnelijchtte upt ; dat anfe Boze

lags-togt ap d'Eplanden van Solor en Fimor was

gemunt/ om daer de

Portugeefen upt hare fabere baftighedente berjagen.
Dit wiert te meer bez
Kragtigt/ wanneer het Schip Armuyden derwaerts Genen upt gefanden

Wiert / om DES ſelfs Anwoonders/ dat onfe vrienden waren /ban onſe aens
ffaende komſt te verwittigen; met een verſeeckering / dat fp gantſch niet te
vreeſen hadden; Deil maer quamen om ons te ververſchen: en Dan de
Portugeefen te verjagen, Doch anderemeenden noch evenwel / het was

op Makafler gemunt ; maer ſulcks en Konden het meerendeel des volcks
(wegens de groote magt des Conincks
van Makaflers, niet gelooven; en

⸗

daeram Berlangden een pegelijck nu/ naer opening doop den fijdt / de welck
het alles leert. Doch ondertuſſchen quamen ooch nach twee Schepen unt
Tarnaten bpons/ tijding beengende / dat aldaer een ongemeene flevft begon
de overhant tenemen, Dan hier in Amboina bleven oock/ doch op een an⸗
dere Wijfe/ twee (Warte Mooren fchielijck doodt / die tuſſchen Memel en
Aerde /regt onder een dwershout /haer leben moften epndigens om dat het

Pederlants Packhups / en daer in de gelt-kiften opgebzoken/ ende cen goede
fommedaer upt geſtolen hadden.
»
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De Oolags-bloot dan ſpoedigh klaer geraeckt zijnde ; foo hielden onfe
Mederlanders/ door alle quartieren Lan Amboina , eert ſolemnele Daft- en
Bededagh; op dat in deſe Oozlogs-togt/ de hulp en zegen des Alderhoog⸗
fien mogten erlangen. @oen Wierden de E: Heeren Johan van Dam , en
Truytsmans, dao2 dert Heer Hutfert, Gouverneur Han Amboina , den
Polcke voorgeſtelt am als Opper-hoofden de Oorlags-vlaottecomman⸗
deeren : Daer op aenftonts de beloften van getrouwigheyt wierden geor:
dert 5 die met een algemeene toejupchen des volcks uptgeboefemt Wierden,
tracks blies daer optaen het Slot Viktoria rontom los : daer op d Oor⸗
logs· vloot oock desgelijcks antwoorden /met wederztjos toewenſch van
goet ſucces. Coen wierden alle de Militaire naer de Schepen gefonden :
en kregen wy op ons Schip/ behalben een Daendel Blancken oock noch cen
Compagnie fwarte Soldaten aen boort: Die wepnigh ban Makafler droo⸗
mende
met Schilden en Swaerden
/ velegrammaſſen en apen-kuren/tot een

kortswyil /quanen in ’t werck te fEellen.

ì

5

Doch / eer vertrecken / cen korte befchheijbinge Lan Amboina, Dat mu ſoo Eee é
meenigmael hebben genoemt, en bpna gelijck als eygen AInwoonders Daar: van ': Eylane
Krupft. Dit Ragel-rijch Eplant is (mijns oordeeſs) ontrent Lijf en twin⸗ Amboina.
tigh mijlen ombarens groat ; hangende met een kleyn gedeelte;zijnde twee
Deelen (De welche tweẽ Eplanden fchijnen te efen ) aen elchanderen Laft :

zynde alam heen bal hooge Bergen/ dighte Boſſchagien /cierlijche Delden)

hermabe-

vermakelijcke Wandel-egen/ en met ſchoone Vibieren en klare water- rjckhev:

ſtroomen heerlyck vercierf. De ſeer vermakelycke Ban twee mijlen inge- des felís.
varen zijnde / ſoo komt men op de KReede/aa? het ſtercke Nederlants kaſteel

Viétoria, daer (wegens den ſteylen Oever / en diepe gronden) digt bp ten
Ancher moeten leggen. Ce landewaerts Geen rontom Vitoria, worden schoone
veel treffelycke Dlecken /ſchoone Dorpen / en Amboineſe Negeryen geſien /Vlecken en

meeſt overal met frape wooningen / naer DE Indiaenfche wife / ſtaende langs Neserven.
rupme ſtraten
/ enregte

wandel wegen /ordentelyck en Hop cierlijck gebouwt;

De welcke van Nederlanders,

Natien warden bewoont.

Muſtycen,

Amboineſen, mitsgaders andere

Twee biercken/d'eene binnen Victoria, en d'an- kercken

dere / daer bupten ſtaende /bekomen de naem en waerdigheyt / Dat Godes
heyligh woort daer klaer en ſuyver wort geleert; doch niet alleen in d'onſe/
maer dock in De Maleytfche tale /am foo den Heydenen
/ door die eenige Son⸗
ne der gerechtigheyt / en het ligt fijns heyligen Euangeliums /dat waerag⸗
tige Demel-fpaa2/ bekent te maken. Doder zijn alhier in Amboina ver⸗
maeckelijcke Wandel megen Chupnen/ Kanderpen/en Delden/wieng aen:
gename (fant de Nederlanders noodigen / om haer luſtigh wefen te befter.
Den Olyphant, een klip (om fijn hoedanighept aldus genoemt) wort wel Den Oly-

infomderhept doo, den wandelaer Gefogt : hier komt een fchoone waterbeek/ eh RE

heel foet en klaerder als kriſtal van de Wonder hooge Bergen/ daag Deel wacrom roo
luſtige Boſſchagien / totaen het cierlijck en altit-groene Baom-rijch belt ge- genoemt.
vloeyt; daer peder/ om koelt en ademtogt te fcheppen/ hem ſtroomwaert gez

ben kan/ om Doop de bequaemheyt Lan (aa tuftigen Wwater-placts gelockt /
ſigh ſelfs onder het lommer Der Boſſchagien te repnigen en te baden, Balen …… nr
ober het haog geberat / kan men oock doop fchaduw-gevende wilderniſſen ven cn wa.
langs beguame paden / aenmercheng-Waerdige \wandel-Wegen op ſoecken. derniften,

Sober evenwel ig dit Eylant Amboina — pꝛoviande / vee / montkoſten /
5

en
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Inwoonders en Diergelijcke nootdzuftigheden verſien /Doch miet ban wegens d'onbrucht⸗
gl — baerhept des Kante /maer doorde lupheyt der Amboinefen, Die ongaerne
vordere
komen den Tantbouw bpder hande te nemen; willende Liever faberlijck lez

conditien.

en / dan ſwaren arbept daer om Beter te varen. Doch is dit Eplandt bez
roemt en vjch / van wegens de ſchoone ——

en welrieckende

Jenvruchten ban de edele

Nagel vᷣoonen / de welcke daar de vlyt der Nederlanders/

Hoedanig- alom worden vermenighvuldight.

De Notenuſſchãet en

Foelp· bomen

nere. worden hier anders niet/ dan in Cupnen; maer in de Eylandekens van

boomen en Banda, met ſulcken menighte gevonden / dat van de welrieckende vruchten
vruchten, _kloecke Scheeps-rupmen Worden gevult, en Gal geſtouwt / en daor de Mez
derlanders bp na alle de Natien des Werelts orden mede- gedeelt,

De Boomen vande geurige Foely / en edelen Muſſchaet / zjn ban hoeda⸗
nigheyt den Peerg-boam niet ongelijck : kamen aack ſonrwyl / (ander datſe
baoetgeplant zijn / hier en daer in het wilt te graepen 5 zijn altijt groen / met
bladeren, bloepfel/ en vruchten Befet + fammige die beginnen /andere zjn
wat graater/ en bele die tot haer volkomen rijpighept zijn geavanceert. De
Bladeren/ welche trops-gewiys aen Klepne fteeltjens hangen /zijn helder.
groen/ heel effen en glat/ ————
en vol aengename geur. De wel⸗

rieckende Bloeyſem / die de Bloem der Hrarffe-baamen gelckt /waent lich⸗
telyck af. ®erimpelachtige vrucht ig in het begin heel groen /maer rypig⸗
heyt hebbende verkregen / Geel ſchoon gout-geel/ en Lan de graatte als een
gemeene Suncher-peer. De buptenfte rupge (chil dan ban malkander ſcheu⸗

rende / toont hem de geele gefplete balfter/ en voort de Noot met dopen

Faelp befsleet ; de geele bolſter afgedaen zijnde / ſoo lept de Foelie nets\uijs/
rontom een dunne Dop / daer ſelfs de Notemuſſchaet in fit.
Sommige Aoot-eeters / zijnde een (eechere flagty van Dupven / als aack
andere Vogels / Kamen al dickmaels defe vijpe Pooten / met Foelp en bol⸗
ſter opte ſſocken /en wederom Beel te lofen 3 die ap een vruchtbare acrde gez
vallen zijnde /vaerdiger als de geplante Nooteniuſſchaten komen tat een
en te groepen 5 dan deſſelfs Beuchten zijn veel lichter de bedervinge onz
er wapen.
Wanneer _De Notemuſſchaeten dienen/ wanneer ten Bollen rijp zyn/ eerſt geplucht/
——
of kamen anders eer langh te bederven: de gene Die rijp zyn / afgepluckt

wen sep ee weſende /moden van hare balfter ontweit / dan in de ——— gedroogt/
handelt.
en voorts Han dop en bolſter ontbloot /en door het waſſen met kalck/ tot gez
Helſells
Olie,

duerfaemhept gebracht. De Foelie Han de Poot gekomen zynde/ en ge⸗
droogt /wort verder tat de vertiering forghvuldelijck bewaert.
Uytnemende Olien worden in Banda vᷣan deſe twee heerlycke Specerpen
gewonnen; welckers krachten aen de meetgierige sijn bekent. De onrijpe

Nooten worden oock met haer gewap in Azjn/ of Supeker ingelept : ten

eerften /om oer Tafel tat gebraet/ en ten t\meedert
/om Laos ſchoone Con⸗
fptuven gebzupeht te worden. De laetfte orden ſelfs tot in ons Ler-gelegen

Daderlant gebracht.

Mannetjens- · De Mannetjens-nooten, upt enchele waen alfoa genoemt / befjalen veel
minder kracht en waerdigheyt. Deſſelfs Boomen Wworden Laos wilde gez
pooien,

keurt : hebben langer en dicher Wladeren 5 worden niet geplant /maer

groepen mt ruilt ; derſelver Foelie /
alhoewel upttermaten ſchoon van kleur /
wozt doorgaens krachteloos bevonden.
*
u
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Mu borders / Wat de Amboinefen , Bandanefen , en andere Indianen defer
Eplanden belangt/ Die zijn in Coſtunmen /handel en Wandel /de inwoon⸗
deren Lan Tarnaten het meerendeel gelijck / als dat faa goede Soldaten in
den Oorlogh niet en worden bevonden,

De Opperhaofden / onder'tgeraes Van't grof Canon /Crompetten en

Trommelen / aen boot geraeckt zijnde/werlieten het Pagel-rijcht Amboina,

met een Blaat van drie en dertigh Zeplen : namentlijck / tweeen twintigh

Schepen / drie Galjaten/ en acht Daloepen / op hebbende vier en twintig
Paendelen blancke Soldaten / pder ap vyftigh koppen nefchat ; endaer en
baven nach rupm Lier Gandert Swarten /vande planden Amboina, Omy,
Naflalouw , enandere plaetfen / met haer Schilt en Swaerden / oock in
Vaendelen afgedeelts en ooch benevens dien alle Dcheens-Officieren en
Bootsgeſellen: maechende ſoo geſamentlick ontrent een macht ban acht en
twintigh hondert kappen upt 5 zynde volkomentlyck ten Oorlogh toegeruſt/
doch wĩiſten noch niet Waer thenen gingh.
Onder Get t'zepl gaen /hoorde men alom heen het gedonder Lan’t grof Caz Laetſte ver
nan: Vitoria blieẽ/tot een wenſch van Bon Voyagie , uftigh rontam (os ; treck des

waer opdes Vomiracls Schip de marſeh / en wy van alle de Schepen heel Perre

ordentelyck antwoorden / onder Get aengenaem gelupt Lan Trompetten /voina.
Crammelen/ en Schalmepen/ dat ons Geel vermaeckelyck in De oaren
klonck. Geraechten aldus tegens den avant bupten de Bap Lan Amboina ;
eu ſetten / ruymer Zee bekomen hebbendey niet een vaad-aofte Windt / de
caers naer het zupd-\meften ; waer door een pder nu vaſtelck gelaaf den / dat
de Bopagie (volgens de Vaorgaende gemeene geruchten ) naer de Eylanden
ban Solor en Tymor faude gaen / om daer de vpandelycke Portugefen te
verjagen ; droomende mut niet langer Lan Makafler , alſoo pier valle ſtreecken
meer zupdwaerts quamen te ſteyenen. Dus de Reys vervorderende / hiel⸗ Devotie op

den Get Pinrter-feeft in Zee ; als wanneer up onder De Predicatie / die ban jn nx
onfe Heranckt-befgecher / upt de o2dinaris Kups-paftil

(volgens de gewaar: sehtenrt,

fen ) gelefen wierdt / ſchielyckinonfe devotie vnerden geſteiurt /en doa? ecn ”

ander Schip onbooefichtigh op’t lijf gezeplt/ ſoo dat malkander Geel ſcha⸗
laas maechten : °t welche wederſjts Opperhaofden faa tat cen hevigh gez
kyf ontfonckten /dat wy ten halven defe loffelijcke oefening maften ftaccz
ken / alfao de Gemeente verſtroyt / oock t'eenemael in confufie geracchten ;
doch liep eyndelyck alles noch ten beſten af. Paffeerden toen een kleyn Ep- , Pafteeren

landeken / Batatarra genaemt; en regende Hemel-hooge Bergen der Ep- Eran

Tanden / Lombatte en Serbiete , inzet geficht & Daer nuanfe Duperkaaf den/
de Weeren Johan van Dam, en Truitmans, Aen pder Scheeps voort lieten

Krijgende

weten /waer heen de Dopagie lagh /en op wie gemunt ; namentlijck / dat PAIN

met onfe Oorlaags-vlaot eerfteenige dagen aende Eplanden ban Serbiete en serbicte
en Zolor ſoude ververſſen /en dan op't ſpoedighſt naer ’t Roninckryck Ma- in ’tgefigt.
kaffer over-fleeclhten 5om (onder Godts Gulp en zegen ) aldaer faa trouwe⸗ — ng

B bpanden/ eens luftigh/ alg wackere Batavieren , onder de oogen Le gerard
Ben,

Bit klonck Geel wonderlck in pders oaren. Makaſſer was (gelijck te
garen is verhaelt) een machtigt Voninchrijch /Lal ſtrytbaer bolck; die /
van wegens haer onverſettelycke macht /en ſtercke Zee-hafteelen/ als ane
dere Goliaths, onfe Natie guamen te bevrachten; ja Die de Dzede / met Ag
gemaeckt/

deffeyn.
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gemaecht/ befchimgten 5 en ffaegh de Nederlanders in de quartieren Laut
Amboina alarmeerden / vingetoozden / of elders op't onder wachtft beſpron⸗
gens waer daor veel Menſchen Waren geſneupelt. Diervoegen/ dat de
Makaflaren felfs een fcljzich in machtigt Jaburen konden verwecken;: heb:

bende tegenwoordigh noch veel Koninckrycken / Eylanden / en Daftigheden onder dwangh enſſelfs het Ronincklyck Makaſſer, met ſtercke Staten
en lautere Fortificatien beſet /om ſtoute vpanden af te keeren.

Doch dit

alles nier tegenſtaende / foo beflaaten onfe kloeckmaedige Batavieren op
Batavia, ‘tgene dus verre voorſichteljyck was begonnen ; ten epnde/ ont
eenmael tegen het trotſe Makafler ſelfs aen te gaen ? op hoop / door Godes
hulp en zegen /een gezegende uptkomft te erlangen.
Middeſerwyle vervorderende guamen wy eerlang de feer haage foppen/
en groene ſtranden van Get Eplant Lombatte te genaechen. Sagen oock/
Larytoucke ‚ doaz’t lieffelyck helder weder, de hooge Bergh enenge doortocht Ban Larytouckes doch wy ſtevende voort /om doo D'Eplanden Lan Serbiete en
Sien en Lombatte door te zeplen + hadden een Vliegende ſtroom en halle Zee te baet ;
pafTeren de en bonden ons ’s middags bp de Wander hooge brandende Bergh/ op't Enbrandende
lant Lombatte gelegen/ die verre boven de Wolcken uptftack/ en wet fijn
Bergh van
opperfte gloepende kruyn een menigte vuur / roock / ſulpher / damp / en een
t Eylandt
Lombatte. vervaerlycke vlamme quam uptte boefemen. Wy fagen fijn vuprigh en ſeer
verſchrickelyck hal perfectelijch/ en nae De zeekant des Berghs een wen⸗
nigh afdalen ; en de ſneeu⸗witte
aſch / rontom de placts ban dit verſchricke⸗

lyck vuur.

Doch anders was defe Bergh/ als oock Get geheele Eplant

van Lombatte, uptnemende plapfant/ ja feer vermaeckelck aen te ſchou⸗
wens zijnde met pl Geboomte / (andige Dupnen / ſchoone BDallepen/ en
luftige Delden / Blecken /en Negeryen, alom verciert: daer wy dE beupne
Sien het Ey- Lombatten met den Lantbouw beſigh bevonden te zijn. Doch vorderende,
Jant Solor.
Komen met Seraechten met een vliegende ſtroom inde engten ban Lombatte, en wel
de geheele haeſt foa verre /dat der felver opening wederom fagens en oock met een het
OorloogsEplandt Solor, daer nu met de Vloot/ niet fander perijchel / egens de
vloot ten
vliegende ſtroom /en quade Ancker·gront
/tenancker quamen.
ancker.
Berſtonden alhier des anderen daeghs / dat de Portugeſen ban Larytoucke , hebbende onft komſt verſtaen/ van ſtonden aen maren nae Tymor
gevlucht; te meer ſich haeftende/ overmits hare geallieerde Indianen Gan

t Eplant/ waren afvalligh geworden; berfoeckende met ong cen vaſte vrede

en vrientſchap aen te gaen.
Doch wp alhier in deeg enqte leggende / leden perijckel ban door een ge⸗
durige ſtroom naer t zunden /Anckers en touwen te verlieſen; konden oock
niet van het eene Schip aen het andere komen: ſoo dat /wanneer de ſtroom
wat ſtilden berhaopten met onfe Vloot nae D'ober-\ual ban het Eplandt

De Konin-

Zerbiete te verzeylen. Maer nauwelncks was die tijt en ſtont gekomen, «
of de bruyne Voninginne van Solor , met veel farte Oranckayen, Edele

ginnc van
uden / en wonderſyck gevolgh / guamen nret twee groote Daertupgen of
_Solor
komt Indiaenfe Sctepen/ de Opperhoofden onfer Dlaot perfaonelijck aen haer
an de Vloot,
boort verwellekomen / onder het wonderlck gelupt Lan hare Sangers /
Seer briendeHaer weder „en het geraes der Pypen / Alupten/ en Gommegommen.
varen.
lijch wiet deſe brupne Vorſtin / met haer voornaemſten
Adel / bp de Weeren
van Dam en Truitmans ‚ onder ’tlogbzanden ban’t grof Canon /ontfangen.
Haer

«
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Waer verſoeck was / de continuatie van de Beede en brientfchrap miet de Nederlanders; er dat men wederom / als fe baren / een baftigGept op haer lu⸗

fig plant wilden bauwen ; om haer en Gare Onderdanen/ tegens tge—

welt der bpandlijcke Portugeefen te beſchermen.

AL fe redelyck was dit

verſoeck / om aen de Hepdenſche Doeftin gewengert te Worden : ſoo dat
onse Opper-hoofden haer beloofden / fulcke Wel haeſt te sullen geſchieden.
ALS wp / Die tegenwoordighna Makafler gingen / wederom Gier met eenige

Schepen faude aen-komen/ om de Portugeefen op Tymor te Hefaechen/
brolick en feer Bernoeght / vertrock algdaen de Koninginne van Solor , met en vrolijer: .

al haer gevalg/wederam na haer faber Boninchrijch; te meer anneer men vertreck.
hare 3Dajeftept andermael met eenige eer-fchaaten quam te Lereeren.
On / dao de harde ſtroom gedrongen) ligten ons Anckers /en verzeylden

Oe Vlog:
na de over-wal Van't luftige Serbiete; almaer feer Digtyte bp ’t Kandt ten at do
Ancher quamen / regt Loor een Wonder-haoge Bergtj / die met fijn opper ner Eylanc
krupn feer Verre Door De wolcken upt-ftack ; daer alam Geen Beel ſchöone Serbiere cen

Kanderpen/ Acker-belden/ en groene Plantagien/ felfs tat baten in de lucht Ancker.

befgeurden £ ende vernamen / niet bere van ons/ verſcheyde vermakelycke
Negeryen, die rontom vooꝛ een vpandelycken aenval
/ doch op een ſlechte wij⸗

fe/bepaggert / en met kleyne Palliſſaden omheynt waren: daer d'onnooſele
Indianen ban Serbiete geruftelijck in klepne hutten en wooningen ban Kiet/Scant, kiee.
hun cierlijck Landt befaten. Wy fogten alhier na Lerfchh water; maer te Elen tie

bergeefs : foo dat ten tweedemael verzeplden / enmet de Bloot in Lamma⸗ YUWi
hales engte /tuffchen Sotor en Serbiete, wederom ten Ancker quamen 5 Daclj in dere Gelagen wat nader aen’t laetſte /almwaen’teerfte. Lier bonden wp aen 't Ep: weften.
lant Serbiete, een luftige Rivier / en ſuyver Water / ’t welck van het hoog
gebergte naer beneden quam rollen. Niet Vere ban daer / lagh het verma⸗
kelijchk Wieck Lan Lammahale, in’t hoog gebergte / en vontom met cierz
ck geboomt Geel aengenaem beſet; doch de meeft-nakentloopende Indianen gan Serbiete, dorſten niet aen de Schepen komen / al fchaan verſeecke⸗
ring Kregen / vanalles goets te fullen wederBaren + en Wp en mogten oock
desgelycks aen Landt, Gaer Vlecken en Stedekens niet genaken; maer
daer Bipten blijvende / verruplden voor out Ber /effen / Kepels / en Co⸗
ralen /alderhande Frupten en Pz2obpandes alfoa het gelt haer gadinge niet
en was. Ta defe onnooſele menschen guamen Tinne Jepels / boor de Sil⸗
vere te kieſen.

Deoegen overal hare Wapentjens bj haer / die wel meeft in

Pijlen en Bogen beftanden ; en liepen / faa el Drouwen als Mannen / tee:
nemael naeckt/ als dat een kleetjen boo? de Schamelhept droegen.
Cwee mijlen van dit ſtedeken Lammabale, wiſt men ons te (eggen / dat
ten Put gevonden wiert; Daer in des ſelfs heet en ziedend water / Beel dine
gen in gaer gezoden konden worden / en Dat des ſelfs Medicinale Logt bez
quaemheyt heeft / am quaetaerdige zweeren te genefen ; en ſulcks berdient
rak / van wegens de Sulpher-gronden/ die in dees Eplanden gebonden
Q2der.
De Solorefen, bppmoediger als d'inwoonders ban Get Eplant Serbiete, sotoreren,
ons alderhan⸗ bate vryguamen dagelijcks met hare Canaos inde Dioat/ eu beagten
de proppandenen Jerupten te koop ; begeervende liever Cataene-lpwatensals ——
gelt; t welck dagelycks continueerde/ tat ons bereyt en vaerdigh bonden, handel.
am de Vopyagie van hier na’t Rennen
kels aentebangen, Coen
wier⸗
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wierden alle de Officieren / Lan Mars en Nephtunis bende /aen t boort des
Admiraels te famen geroepen; daer men faodanigen aenflagh/ onder een
vafte refalutie/ quam te beflupten /Waer doop een gewenfchte —
onder Godts Gulp en zeggen / ſtont te verhopen. En wierden alle d Artcke⸗
fen van Dien / boor pder Schip ſchriftelyck aen d'
Opperhoofden vergunt;
op te hem een yder / int ban noot of refcontre/ daer nae foude Weten te

reguleren.
Vertrocken aldus heel wel gemoedight/ op den acht en twintigften dagh
De Oorlogs.
vloot ver. Dan May, van defe luftige Eplanden Solor, Serbiete ‚ en Lombatte ; am mut

wekt
uyt0ehetmachtige Celebes , en Daer in het moedigt Yoninckrijck Makaſſer, opte
Lamahale.
Paffeert
—
7
Bergh;
als oock

3

ſoecken

Geraeckten meteen gewenſchte ſtroom / en gaede Wint, de engte

van Lammahale en Lombatte weder upt ; pafferende Hoor de tweedemael
de vurige Atna , Lan Lombatte : die nu upt fijn verſchrickelyck hol /noch

meer alg eenige dagen te boren /Vuur-blammen en raock guam upt te bla⸗
fet, Doch wp in het ruyme fop gekomen zijnde/ftevende met een Dioot ban
34 Zeplen /vecht naer Makatler ; zeplende in de naeſtkomende nacijt voorby

de hooge brandende Bergh / en engte van Larytoucke; en vorder langs de

Larytoucke groene ſtranden van’tluftigh en boom-rijck Eplandt Ende. Sagen na drie
Refcon- Dagen zeylens achter upt twee Joncken /die ons guamen gevalghjt : dan
Faas bep hadden tier geen verfpiederg Han doen; dieg wy haer inwachten / en bez

ge. Vonden bet tiee D2p-mang Joncken van Amboina tezijn: Die nac het Vaz
Biema

Paſſeerden uu
het kleyn Eplandeken Batacaryma ; en korts daer na d'Eplanden Lan Schie
dam. Naderden toen Get Eplant Salayer ; en kregen de Hemel-haoge taps
pen / der blaeuw-Lertoonende Bergen, van het beraemt en groot Eplandt
Sien Cele- Celebes, in't geſicht. Wier vonden wy ons nu berre genoegh /om de bez
bes.
ginfelen van ons gewichtigh deffepn / en den aenbangh ban onfen aenſſlagh
De Heeren hy Det hant te nemen. -Dies reſolveerde men nae gehoudene Hrijgs-raet/

deftineerr.

ninckryck Biema \uillende / tp haer Kepſe lieten vorderen.

Johan van at de Weeren Johân van Dam , en Truitmans , met twee Schepen /de-Mars

Truicmaas, En Breuckel, Booz heen nae Makafler foude ſteecken /om Dien trotfen Caz
Seren hee ninck /aldaer nach eenmael in vriendtſchap te verſoecken / of met de Neder=

meeUCE
voor uyt,
maere Koeen

landers een ongeveynsde Daede / en nader Alliantie begeerden aen te gaen :
ſoo niet /dat Dan foo veel geledene overlaten /en troũwlooſe actien /door
De Wapenen ſouden faechen te revengeeren. Ondertuſſchen ſoauden up met
de Bloot noch twee dagen in volle Zee verblyven; en bupten het geficht van
t Tant / met over en weder te zeplen / vertoeven; en dan gefanwentlijck nae
D'Eplanden Tanakeke, dichte bp Celebes leggende / naderen ; om ons al:
Daer /foo de Makaflaren de Dzede verwierpen) klaertemaecken; op dat
haer datelijck Konden befpringen.
:

Dit wierttewerck geftelt ; de Weeren van Dam , etTruitmans, ſtevende

datelijck voor Genen met het Dozlaogs-jagt de Mars, en’t JPluptje Breuckel,
na Makafler : en up begaven ons met de Vloot Weer t'zer waerts / om de

Veufte van Celebes te ſchöduwen / en de Makaflaren geen teechenen van onſe

komft te geben ;tot dat wy na twee dagen toevens/inſgelycks de coers

daer henen komen te enden s tot dat voorſpoedelyck aen D'E planden Lan
De viooe Fanakeke De anchers lieten vallen.

revier

dc Eylanden en

Hiermaechten Yp ons terftont ſlagvaerdigh /en gereet / om de taſteelen
Daftigheden van de Stadt Makaller te beftormen, Alle de ——

or⸗
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Ooꝛloogs nſtrumenten / wierden bp der handt geftelt/en klaer gemaecht, van Tana
En fagh men over al inde Bloot cen Gallen maet/ en groote couragie des
volcks / om eens Dit trots en trouweloos Makafler heſtdadigh met De Wa: pererereren
penen
aen tetaſten. Alleenlyck onfe nrede-gevaten fwarte Amboinefen, Die om tegensde
maedige Virtjas-helden / Die /Wanneer fp van Amboina Lertrochen / ſulcke ee

manfaftige gebaerden. hadden aengeftelt ; om dat geen andere giſſingh Ens, *

maechten/ als maer een tochjen nae d'Eylanden Lan Solor en Tymor te
Doen / en daer een Weerelofen

hoop Zwarten te verjagen; deſe nu fiende/

Goe dat Wp nae Makafler gingen / om daer vyandelyck te ageeren / ſtonden ek geilt
gantfch bedeeft /kleprmmoedigh en feer Lerflagen / ja van ſcheick beklemt , ineren.
wanneer Makaeffer haozde noemen. Wp hadden een Compagnie ban ſulcke
Delden op ons Schip; Waer van den Capitepn (Die met ons bp ScheepsOpperhaofden in de Cajupt aen Cafel at) te baren menighmael quam te
ſwetſen /dathp voorgenomen hadde / op dees Oozlaags-togt geen foute
Vleeſch te nuttigen /vaar dat hp ban fijn bittere vpanden / oog en harfjenen/
over het vuur gebraden, hadde genuttight + niet anders denckende /als in

de wilde Bofichagien van Tymor (als geſeyt is) Wier en Daer den Weerlafen te befpzingen. Maer defen kloechen Oosloags-Gelt nu ſiende/ dat het
waerlyck op Makafler mas gemunt/ beſweeck van fclzich; en toonden
hem / met alle fijn Gelden / uptnemende Lerflagen : nietanders Denchende/
als dat gewiffeljck alhier ter. flacht-banckt ban de Weede Makaflaren , wa⸗
ven heen gevoert.
q
Wier leggende /vernamen ap den tienden Juny een Makaffers Daertupah/
komende van Kant vecht na ons toe gezeplt; waer doo verhoopten tydin⸗
ge van Daede te verſtaen: doch heerden het haeſt / ons wel befichtigt heb:
Bende /met volle Zeplen wederom nae de wal. Op ſouden Get felbe nage:
jaeat hebben, dan wilden geen vyandtſchap betoonen / den genen / Die onfe
ruine fochten/ /voor dat wy nader tydingh/ of teechenen van den Oorlogh
hadden bekomen.
Dan /op den middagh Wierden wy onfe twee voor unt gezeplde Schepen/

reny 1660.

Haket
pieders.

Twee Sche-

met noch eert ander gewaer ; die met laveeren ſochten nae ons toe te komen. Per. gege

Dit ftende / vruchten altemael onfe Anckers upt de gront / en ſtracks de Zep:
fen Bao? wint 5en fetten het derwaerts heen. Danfagen langs ffrant twee
Schepen der Makaffaren , die op daag twee der onfe-(Doclpte vergeefs ) nac:
—
om dat fp het in de Fibieren ontvluchten. Quamen des avonts

wieren Henî
jeg
_
Komi byde

bp licht Maneſchyn weder /met onfe Oorloogs
·vloot de Schepen der Ad: Dam, en
miralen foo genadert/ dat wp rontomme de ſelve / dAnckers lieten neder⸗ Truiemans,

ballen ; en berftonden Lan haer dit bolgende nieuws :

dief

Woe datde Weeren van Dam , en Truitmans, met Get Oorlaogs-jagt de Ki

Mars, en’t Fluptje Breuckel , op Makaffer vooꝛ het Portugeefche quartier/ bevochten
fes Schepen Lan die atie Vonden gefet 5welche Ban Makouw, feer ryck hebben.
geladen /eerft Waren aengelandt/ am faa voort eerſtdaegs na Goa te Ber: dee et
trecken. Alte koftelijck waa deſe bpandelijcke Dloot/ en veel te heerlyck
°°°

geladen / om foo te laten gaen. Doch omde Portugeefen nach tijt/noch
opening tat haer vertreck te geben ; faa befloot men / om in het geficht der:
Makaffaren „ Ct niet bere Van't Eonincklijck Pallaps / ten aenften Lan
deſſelfs Porſt en Grooten /nu eens cen proef Van't Hollants Blaedt/ en
blyck bandapperhept te geven; en den —
morgenſtont / de
2

Por-
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ScuourenNs

Portugefen (die ons ſtaegh aen bp de Voꝛſt Loo, bloode quilen guamen upt
te maken) helthaftigh te beſpringen.

Vioricufe

Den gulden dageraet begon dan pas door te beeechen/ als de Weeren

Balie der van Dam, en Truitmans, nae een Cipiftelijck Gebedt te hebben uptgeboez
Alaaders (emt / met haer twee bezeplde Schepen kloeckmoedigh op de Blodt der
Portugefen quamen aengefet; die tat eenmo2gen-groet/ de valle laegh van
het danderent Canon / met ſchroot en hoegels geladen /antfingen. Dan
baerdigh waren aach de Portugefen inde Wapẽnen / en boden in het begin
de onfe kloeckmoedige tegenftandt 5 fao datde koegels niet wepnigh doo:
malkanders Schepen henen blagen : Want rontom de ſelve ſagh men niet
Dan buur en blam, De Stadt Makaffer , en ’tHoninchlijcke Slot Samboupo» deeunden vanal het ſcheickelycke gebons: daer nu den Roninck en fijn
Edelen konden fien, hoe dat twee Schepen der Batavieren, ſes Der Portugefen , aldus kloeckmoedelyck quamen te beftormen.
Ses Portu- _Doch de Batalje/ dus heet en heftigh / fout nach als: in balans; en pder
Bech Sche- gen fcheen te verlangen nae den uptflagh ; die de Makaflaren (zijnde langs

Ger onte ſtrant bp dupfende heen geblaept) eerlange konden fien z vermits den Ad:

flagen.
mirael der Portugefen , een vonck in het krupt gerakende / metalfijn volck
Des vyants aen duyſent ſtucken guam inde lucht te Lliegen. Stracks ſagh men van de

Aemeh

felve noch twee Schepen in de brandt; die tot aen’t water afbzanden /-en

lucht.
boost opblogen. Doch de Portugefen, in Zee gefprangen zijnde/ ſalveerden
Twee ande: —* met klẽeyn Vaertuygh het meerendeel nac de Wal, Cwee andere wier⸗

ze SchEpen en van onfe Batavieren tegen de ſtrant gejaeght.

En het ſeſte 'tmelch

“Noch twee de Noftra Signora del Remedia was genaemt/ Wiert door het JPlupt-fcheepje
tegens de

Breuckel , aen boort geklampt /en baoetbermeeftert. Bonden Get felve met

ftrantgehi rene
genomen.

veel Syde floffe/ Sandelhout / en alderhande rjcke waren / Lan China wel
Geladen. De gevangene Portugefen wierden vry gelaten/en met een kleyn
Daertupghnae Landt gefanden ; om daer aen hare Kantsgenoaten te bere
—— hoe datſe met de bloode Nederlanders hadden aen den dans gez
eeft.
;
De onfen hadden in defe furie Lier dooden en acht gequetften bekomen +:
doch was het Schip de Mars in groot gebaer geweeſt wanneer des vpants
—
Admirael quam inde lucht te vliegen; alſoo het ſelve dichte bp zijnde gena⸗
dert/ de onfe Voornemens waren hem aen boort te klampen. Dan de PorAllarm in tugefen meende men dat een goet gedeelte Waren gefneudelt, Ondertufde Koninck- fen was nu de Konincklcke Stadt Makafler in rep en roer geracht /daar

ſucken Zee gevecht /niet verre van haren Dever : men riep en floegh/ ja:

ſchꝛreeuwden aldaer den allarm, Deftranden ontrent het Roninckyck Hof
en Hooft-kafkeel Samboupo, faghmen alom met gewapende Fupters en
Daet-foldaten befet ;en Van de andere Wallen en Daftigheden der Makaf-:
faren en Portugefen, \uierden alonume / gelijck van't
Slot des Conings /
Bloet-vlaggen en Daendels om hoogh gefteechen. De Gommegommen,
en Oogloogs-trampetten Der Makaffaren, wierden langs heen de gantſche
Kuft/ en landewaerts in/ inmenighte gehooet. Somma / ’t en fcheen nu

geen tijdt te zjjn / am deſe wrevelfiuchtige en opgeblafene Makaflaren; onſe

goetwillige

Beede aen te prefenteren ; Daer ſulcken heet en hevigh gevecht /

tuffchen de onfe en hare voornaemſte vrienden /Lan haren luftigen oever hade
den aengefien.
—
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En daeront quamen nu onfe Belden / Godt den Heere / Hoog ſoo grooten

Bictorie dauckende /weder tat ons Geraerts aen-gezeplt. Det veroverde
Schip wiert met Bollant bolck bemant ; en in plactfe van Onfe lief Vrouwede Remedia, ni Hollantfe Remedia genoemt,

Het elfde Hooft-fluck.
Der Nederlanders toerufting, om de Konincklijcke ſtadt Makaſſer
aen tetaften. Komen met haer Oorlogs- vloot ; al kanonneerende,
aen-gezeylt. Makaſſerſe Edelen komen in de Hollantfe Vloot.
Haer bootfchap en vrugteloofe verrigting. Verdeeling der Nederlantfe Magt. Remarcable aenflagh. Elf Schepen flaen tegens de
Zee-kafteelen van MZakaffer. FlanckeerenopdeStadt. Alarmeeren het Konincklijcke Slot Samboupo. Locken vier duyfent Man
van uyt de fterckte Panakoke derwaerts heen ; en daer op vallen

de Nederlanders met haer Leger,-als uyt een achterlage, uyt de
achter-geblevene Schepen, aen Lant; en veroveren de ftercke vaftigheyt. Panakoke : doch worden aldaer van de t'faem-geruckte

Magt der Makaffaren en Portugeefen befprongen, en hevigh beftormt; dan keeren den Vyandt mannelijck af : en daer op uytvallende, flaen de Mdakaffaren, en ruïneeren een goet gedeelte van
de ftadt Makaſſer.

Vervolg van ’t Scheeps-gevecht, en het ge-

luckigh eynde van alle defe rescontre,
Tt foa bere dan noch met ons wel afgelaapen zijnde ; WAS mieen Des Nederkoet beraet en goede reſolutie noodigh.

Cat dien epnde Lergaderden —

toe:

enfe Kloechmoedige Welden/ en Gpper hoofden Lan de Oorlogs- ie Karien.

bloet/ de Officieren ban Kandt en Water-maat /de morgens vroeg /op tT dicke ftade
Admiraels Schip; de Mars ; en daer gefamentlijck alles overwogen heb: Makafler

bende/ foo beflaoten + om de Portugeefen en Makatfaren moed noch tijdt te 2 Stalen.
geben / datelijck op Makafler los tegaen. Dus alle de Schepen deanckers

gelight en tzepl geraecht zynde / fetten’tmet een Bloot
van vyfen dertigh
zeplen/ ordentelijck derwaerts heen; Waren noch maer ontrent Drie mijlen
ban D'eerfte Daftighent af / en konden alreets Makafſers haog-bemuuürde
Kaſteelen en Froatificatien bekennen; maer wepnigh avanceeren Lan Wez
gens flilten + fchochende miet feer lieffelyck / klaer cn helder Weer, ſaghjens
voort langs heen de lage baoz-landen ban Celebes luſtigen Oever en Waterfirant: Wiens aengenaembeden/ boven alle de berrc-gelegene geweften /
alhier in’t often quamen upt temunten 5 want men ſagh alomme niet an⸗

ders dan Heerlijcke wooningen / ſchooue gebouwen /en menigte van huyſen

ban klepnder ſlſagh; bercierende de Zee-kuft upttermaten : een luſtigh Coques-bofch , ban hooge beugt-dragende Coques-boomen , bedeckten boven/

gelijck een groenen hemel / de Wooningen
der Makaffaren : Tandewaerts
tagen fchoone MKanderpen/Acher-Lelden/ aut, Speelhupfen en luſti⸗
3
ge
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wan hemel haoah-blaeuw geberat/ wierden
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Wp dus met onfe Oorlogs vloot / ſeer dight langs heen de ſchoone Zee-

ſuſt dryvende /fagen veel ſwarte Aupters /in't wit gekleet / deſe Straut
berennen. Kregeñ tegens de middagh / met helder weer en aengename ſon⸗
ne-fchijn, ’t lughjen uptter Zee; en fetten het toen met kleyñ zepl voort.
Makafler naderende / ſchooten Lan alle de Schepen ordentelyck rontom las ;
Komen «1 doch een voor een / het welch een rupmen tijdt konde duuren : fulcks doende/
——
het Vanandusafgeblafen
zijnde /weder met ſcherpte laden; om (aa ter
gezeyi. _ QS De vpandlycke Jroztreffen en Daftigheden te ſſaen: als oock am onfe
_ Branden hier doos tealtereeren: gelijck als oock naderhant verſtonden /dat
fiulcks in Makafler een groote berflagenthept bobzagt; wanneer ons dus:
flancherende /met fag veel Schepen fagenaenkomen, Al ons Geſchut toen
voort met fcherp geladen hebbende / Bonden ons alle gereet envaerdigh /om
bet vpandelhck Makaller te beftormen.
Strache na dit taf-blafen van t grof Carton / quam Lande Zee-kuft een
Makafferfe cierlijche Schep·pꝛaeuw / met een Daede-Llaah in de Bloot / en border aen

hielen Ko-Booat des Vomiraels gebaren. Henftonts traden ſwartt Edelen ; doch
vloot.

altemael in ’t wit gekleet/ vꝛrmoedigh over /en wierden tuſſchen twee rijgen
gewapende Daldaten deur / tatinde Cajunt/ en by de Heeren van Dam en
Haer vruch-. F ruytmans gelept ;daer komende /wierden afgevraeght /wat Gare begeerte
teloofe ver- WAS 4 Waer op met alle teeckenen van eerbiedighept ten antwoort gaven :
dp
en Dat fy Edelen van Makafler waren, en by den Koning, haren Heer, voor te-

VERE

_genwoordigh afgevaerdight, om de Opper-hoofden onfer Vloot , in alle

minnelijckheytte vragen ; Tot wat eynde wy met foo vele Schepen, onder
’tlosbranden van’t grof Canon, recht na Makaffer-quamen gezeylt; en of
de Zabel tegens dit Koninckrijck was geflepen? Daer op men haer een kort
en bondigh antwoozt gaf :; Hoe dat de Ed: Maetfchappy nu foo menigmael
van bare trouwsloosheden getergt, voldoening begeerden , van foo vele

overlaften , moorden, fchelmeryen ‚ en meyneedige aftien, felfs in tijdt van
vrede, aen foo veel oorden ons volck betoont. Endat wy nu quamen,om
door de Wapenen, de gevoelijckheyt van onfe geledene fchade te toonen;
en Makafler te leeren, op andere tijden getrouwer te zijn ; foo dat niet
meer foo ligtvaerdiglijck Ee komen de Vrede te veragten. Endaer op
moften defe Edelen van Makaller voort bertrecken/ ofte onfe gevangene zjn.
Dies keerden fp aenftants wederom naer Kant / om aen den ſtoñing Gun
wedervaren bekent fe maken; die niet minder dan dit hoog-dzavend befchent
Verwachten. Want nopt en hadden hem d'onſe met fulcken hoogen toon bez

iegenk denckende onfer nu Wederom (na Get ſcheen) door vleperyen en LUP:
e bedsiegelijcke ſtreecken om den tuyn te leyden / en tijdt te winnen / om

dan Wederom haer oude en gemaanlijche perfanagtenteſpeelen; dan fp bone
den haer tegen woordigh in ſulcks Lergift/ en grooteliicks bedragen.
werdeelinge
Den avont-ftont gekomen zijnde / traden in ſtilheyt de dappere Hoofden
van de Ne onfer Oorlogs-magt/ de Meeren Johartvan Bam en Truytmans, En bene:
rr
vens dien alle de Mlitie over / en embargqueerden Lan de elf kloeckſte (che

sl

pen/ in de minder lagh van Jagten / A lupten / en Galjaots/ nemende met
haer alles wat dienen konde, om te Landen,
Wy Londen ons nu noch maer een halve mijl van het eerſte —

a-
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Makaffaren, daer niet verre Ban’t Lant /dat nu met ligten
/ vuuren en fackels
rontom Geen ſagen beſet /met alle de Schepen ten Ancher quamen; verlan⸗
gende /met geen klepne couragie/ naden aenftaenden dagh.
Et
Den fchaonen mozgen-fkont be gom (Den twaelfden Junius) nauwelycks

te bloofen/ of de Anckers wierden geligt/ en geraeckten met een gelycke

Zee/ en landelyck lughjen / ander zepl /en feer digt bp de groene wal/ tot dat
ans na genoeg bj t eerſte Cafteelder Makaflaren bevonden; aldaer wy /door
ſtilte weder ten Ancker quamen.
Pier lagen Wp tot ’s morgens ontrent negen uuren / ſonder dat Lan d'een Remarcable

of d'ander zijde cen Canon-fchhoot wiert gedaen. De groene Zee-kuft krioeie fenſlagh.

den egter Gier en daer LAn Wegens des Bpants Rupters en Daethnechten /
de welcke Lal verwondering fcheenen de Nederlantſe Dozlogs-Lloot te bez
fichtigen. Maer feer haeft begon toen het lughjen met een aengename fan:
neſchyn / naer onſe wenſch /upt Zee te koelen. Vaerdigh ruckten wy daer
op / met elf der kloeckſte Schepen onſer Ooꝛlogs·vloot/ de Anchers unt de
gront / en het zepl-fupah bp de wint /om onfen aenflagh op Makaffer te bez
ginnen; d'andere Schepen Jagten /Ilupten/ en klepnder Daertupgh/foue
den Gier /met de zeplen op Maſt/ in fulcken ſchyn vertoeven /als af onmag⸗
tigh waren / om pets gewigtighs bp der hant te nemen : daer nochtans / in
het tegendeel/ en Bupten vermoeden onfer Dpanden/onfe kloeckhmoedige Op⸗
per-haofden/ en foa bele Daendelen Soldaten / haer in Berfchuplden / welc⸗
ke onder Derdechen/ Tenten en Overloopen lagen / als op malkander gee
paopt 5 verlangende na een ruymer lugt / (even byna gelyck die Gaten in't
Curf-fchip tot Breda) en na de beguame tidten ffondt / om een aenſlagh
upt te boeren/ Die ten hoogften remarcabel was,
Een litige vzactijch ig noodigh /daer een klepnder macht een grooter wil”
befpringen. Onfe kloechmoedige Lants-genooten / lagen aldus Lerborgen
anders nergens na te wagten / als tot dat Wp met onfe elf Schepen de eerfte Daftighept Lande ffadt Makaffer , namentlyck het flot Panakoke, bez
fchaaten hebbende / naer het Vonincklijck Hof en Daoft-kafteel Samboupo,
geſtadigh cananneerende / ouden gevordert zyn / om aldaer /door ons Verz
ſchrickelyck banfen upt grof Canon / den vpant dierboegen te alarmeeren/
dat de Makaflaren fouden genootſaeckt zijn / daer Genen de caurs te Wenden;
verhopende haer door ſulcks oock upt de Fortreſſe Panakoke der waerts heen
telockens op dat alsdan de achter-geblevene magt der onfen/ als upt een verborgen achterlage
/ mogtente voorſthyn kamen ; om /te Kant geſprongen
zijnde/ Panakoke (waer ’tmagelijck) tioverweldigen·
Wp telden ons dan met elf Schepen / ter ſlagh ordere afgevaerdight / in gif schepen
een behoorlyck poſtuur. Wet Oorlogs·ſchip de-Mars, als Gomiracl, enmet Nen teeens

de Dlagge vauboven/ als ofer De Heeren Admiraels per ſoonelyck noch op LS kt
waren geweeſt. Setten het deeerfte/ voor-upt zeplende met klepne zeplen/ maksfen

ſoo dicht by / langs de vPandelijche ſtrant /als doenlijck Was; ’t welck wy /
met alle D'andere fchepen/ een Booz een/ en achter malkanderen / heel ordente⸗
ck
„op een gelijcke wyſe /quamen na te volgen. Romende foo Dicht onder
de vyandlyche ſtrant (Daer t overal met veel ſchaone wooningen vanden bez

fet) dat men de moedige Makaflaren, onder fchhaduw-gebende Cocos-boo-

men, inmenighten/ al trops-gewijs / te Paert ſagh ryden /Die men honde
toe-geraepen Gebben, Dus dan nu den vpant genadert zijnde / ſtorten cen
vperigh
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vyerigh Gebedt vanalle de Schepen ten Bemelwaert ; op dat wy Godes
hiilp ũ defen aenval mochten wedervaren.

Stracks na defe deffeniug / lie-

sten wy van de elf Schepen de voode Bloet-blagty Wwaepen ; en onfe Trom:

meten en Trompetten luftigh hoeren.

Waer op de MakafTaren ooch aen-

ſtonts van al hare Cafteelen en Daftigheden/ een groote menighten ban
Bloet-blaggen en Dacndelen guamen om hoogh te ſteecken.
Dus met een Kleyn luchjen upt Zee / en met kleyn Zepl naderende /quar
men onder de eerfte Waftighept Panakoke; daer te baren De JRederlandtye
Schepen (in't aenkamen / eerbiediah plachten te ſtrycken / ter eeren Lan
Crain Cron, Prins van Grefle : daer up nu ſtreecken op een andere Wijs;
Want gaven dit Cafteel van alle de Schepen de bolle Laegh; ſoo dat den
Gever dreunden van't ſchrickelycke gelupt. WDaerdigh was de Zee-huft
rontom Panaköke fchoan gemaeckt van alie de Makaffaren , die noch even te
Haren / voor kijckers dienden, Doch quamen die Van Det bpandelijche
Slot
ſtracks beftigh wederom te banfen ; dan Gare Noegelen blagen den meeſten⸗
deel om hoogh / en over onfe flanckecrende Schepen heen. Doch wy conti⸗
nueerden / eu Wanden ans ſchier gedurigh in vuur en vlam; Canonnerende
ſoo vaerdigh alg t volck loffen en laden handen. Schackten aldus met
Klepne koelte ſachjens voort; tat dat Wp de Daftighept Panakoke , met def
ſelfs hooge Muren /en vier Gordynen /gelegen op Makallers eerfte punt
of zupt-Gaeckt/ voorby gevaechten ; en Lan —
vpanden nu weynigh
meer nae ons ſchooten / alfa de Stucken upt de Rampaerden zijnde gecaecht/
niet ras genoegh wiſten wederom Klaer te maecken /am ons tegenftandt te
bieden.

_Dy fetten Get toen al Canonnerende / in Lorige opdere/ bogtwaertsin5
opFlanckeren
de Stadt. Baer
ons van ſtonden aen voor de ſtadt Makafler Bonden. Hier ſpoogh ons
Canon niet weynigh buur en vlam / en Heel Voegels/ Vineppels en Bouts
Dao? Tempels /Wupfen/ en Wooningen der Makaffaren; Die dao? fulche
niet weynigh wierden befchadight : makende dus rupm-baen ; Want ner⸗

gens wiert toen een Menſch meer langs de ſtrant gefien. Dan kregen hier
echter upt eenige lage Fetrenchementen/ en klepne Baſtigheden / fonunige
fchooten mederam; Daer wy den vyandt weder ryckelyck op betaelden.
Menighte van Schepen / Joncken / en kleynder vaertuygh van de Makaffaren, lagen langs heen / dock op/en tegen de ftrant gehaelt ; die daar ong
ECanonneren oock upttermaten ontrampeneert/ en feer doornagelt wierden.
@uamen aldus dao vuur en vlam / en roock/en ander het donderen Lan het
grof Canon, tot dichte bp het groot en machtigh Conincklijck Lof en Dooft-

Cafteel Samboupo genadert ;Lan wiens hooge Mueren en Wallen / dat

aAularweren

men niet anders dan het Canon / en menighte ban opgefteechken roode vlag⸗
—
gen/ vaendels / eu ſpieſſen /konden fien.

Hier branden wy wederom met onſe
elf Schepen gelyckerhant op los/

het Konink- met ſulcken furie dat Wp geen andere giffing maechten / of een graat getal
van onfe koegels en yſere meppelen /moſten ongetwijffelt in’t kupme Uo⸗
——
nincklcke Siot al bep wat onfacht neder kamen. Dan hier en Was het

met ons oock geen fpele gaen : want de Makaflaren, en oock de PorräBefen,

die upt haer wck tot ’s Conings hulpe waren gekomen /begonden Lan

ftonden aen vp wat heviger als Die ban Panakoke, op ong los te branden ;

en bonsden haer fware koegelen Dzp wat meerder in thartjen onfer Sche⸗
pen/

Ooft-Iadifche Voyagie.
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Schooten oock op ons Schip de

groote Stagh vecht midden Dao: ; Waer daoz onfe groore Maſt niet weynig
aen ’t leuteren geraeckten. Airegen oock eenige ſchooten ander / en gelheks
Get mater ; doch mierden terftant door onfe Cinuner-lieden gevepareert.
Dus quamen des pants hoegels Gan twaelf / achtien / en Bier ent\nintigk
ponden gewigt / de Schepen aen Maſten / Zepten / en Want/ Geel redde
laos te maken. Boch daerom niet beſweecken / faa lana het gaende kon⸗
den Gouden 5 Want anderfintg waren de Makatlzren nocij heel voorſichtigh/
Want fchaoten (naer wy vermoeden) meer Difjchen als Menſchen doodt.
Doch wp continuerende/ cananneerden en flaegen tegen onfe branden noch
even gef uint /van alle de elf Schepen/ met Geel en halve Lagen tſeffens/
faa veel wy konden loſſen en laden/ op tConincklycke Samboupo : Haer in Eer vande
Wp (gelijck des anderen daegs verſtonden) een Ban des Ronings ſchoouſte Been

vrouwen aen De zijde Ban fijne Wajeſteyt neer belden.

wordtde

Dus flelden
wy dit Honincklycke Slot in rep envaer 5 en heel Makaffer zijde van
in allarm, Danalle kanten grammen een graote menighte gewapende Ma- e Maie-

kaflaren , nae het benart Samboupo gemarcheert/ om den Coninck Garen oehoes.

Daft / im dele vefcontre Loor Get landen Lan de klaechmoedige Batavieren
te beſchermen. Dier dupfent Mannen trecken asch tot dien epnde upt de De Hollaa=
Daftighept Panakoke ;-en van upt de Retrenchementen / Die de Makaflaren ders —

ontrent het ſelve hadden gemaeckt; hoopende voer het Daoattelijch Hooft- yedeerk
Caſteel / het Nederlandſe geſpuys teſtuyten; en /waer't doeuelhck / te ver⸗ te Panakonielen. Ce vaerdiger trocken deſe gewapende Makaflaren derrewaerts sE—

heen / om dat men ontrent de Sterckte Panakoke, geene teeckenen van mboubo.

vpandelycke actien meer en vernam; aldaer De kleyne Moſſel- vloot der Nederlanders nuu fil / en nae’t ſcheen /heel weereloos lagh. Dus trocken ban
alam heen de Makaflaren nae ’t Slot des Ronincks; daer up met onſe Sche⸗
pen nach hevigh/gelyck gefeyt ië/ op quamen te cananneren.
Doch onfe Opperhoofden /de Heeren van Dam, ent Fruitmans, upt haer De Heere
fehunl-plaete vu beſpeurende / hae dat wy door ons hevigh fchieten / Get Tr

machtigg Dlat Samboupo quamen te allarmeeren 5 en fiende nu tit en ſtont

gebaren / Bielen metal Ger valck ſagedigh aen Lant. Daerdigh fant daer. Laac,
het kleyn /dach moedigh Leger fclhrap/ en t'eenemael ter flagh-odere gez «
fehaert; en fetten Lan fkonden aen De marfch nae Panakoke: daer in de Makaflaren, Dit ſiende / datelyck quamen te beſwycken. De meefte befetter
lingen waren (gelijck verhaelt is) uae des Conings Vaſtigheyt getrocken:
hebbende Gier te kleynen maght gelaten / am te reſiſteeren /en de beſtormers
tegenſtandt te bien + Die nu met een goet getal fEoym-leeren quamen aenge⸗
fet 5 om met ſtinck-potten /hant-granaten/ piechen/ zabels / en muſquetten

in de vupſt /Dit Panakoke te beftormen.
Dus maren onfe bpanden nief wepnigh in de klem 5 doch reſolveerden

vsrove-

‚Nederlanders te outgaen. €En daer op Datelijck het gerefalveerde by der hant

Û

aenftont De vlucht te kieſen/om Get aennaderent \wraech-fWwaert van de
gensmen; en De kleyne Lant- on Water-paogt van Panakokes Baftighent
geopent zynde / meenden baat ſtadtwaerts been te retivecen 5 dan
een Compagnie Pieckeniers / alreede genadert wetende / ftieten hare Lan:
cien/ inhet opdaen Der Kant-paart/ ſtracks daer tuſſchen in/ eu drongen

meteen loutere furie vaort; al ſchoon men haer (doch te laet ) met cen —
baef
wi |
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baeft geſchreeuw beftont te keeren ; tat Dat de onfe daer binnen geraeckten;
daer het alles neder-zabelde/ Wat tegenftant beftont te bien.
Scelienhaer
Coen fprongen vele benarde Makaflaren , daar ſchrick beklemt / ban boz

Er vee, Bendehaoge Muren des Cafteels ; dan wierden meeft alle neder gemaecht:
schrap.
3

invoegen Deine nige ontguamen 5 dat geen kleyne ſcheick in onfe trotfe
vpanden verweckten. En daer optrock ons Leger toen binnen die ruyme
gewonen Daftighept ban Panakoke. Daerdigh bracht men toen alderhan⸗
de Wapen-tupgh/ Kruyt /Koegels /en Hant-granaten aen Lant/ en in
het veroverde Cafteel, De Stuchen opde Gordynen Wierden wederom in
haer Affupten / en hlaer geftelt 5om in tijt Ban noot de vpanden af te keeren.
Soo dat onſe Lantg-genoten haer daer in ’t korte Landen geftelt / en t'eenez
macl vaerdigh / em onder Godts hulp en zegen/ een groot Heyrleger der

Makaffaren te wederſtaen.

-

Sucken de
En daerop ſtaecken onſe getrouwe Batavieren-, ban het veroverde Pana—
koke, de Prince-vlagh /en veele Daendelen om hoogh; dan wierden Wel

he orde haeſt gewaer/ hae dat van het Conincklycke Slot Samboupo , des vpants
Doch wor- Troepen (De welcke firant en oever Dechten) nu quamen acngenadert 5
den vaneen onder het wonderlijck gelupt van alderhande Oarlogs-trommen/ Horens/

groor SCT en IPlupten; en ſom
w een ſcheickelhcke Wapen
·kreet /en Gels geſchreeuw⸗

selen en Alg of Hemel en Herde verging; 't welck dus in de marſch en aentret dick⸗
Makaflaren_mael guamen te vernieuwen / am de onſe alſoo te verſchricken /en upt de ver⸗

befprongen, gierde Baſtigheyt weder nae boost te jagen:

—

en hevieh
Stracks bieten deſe verwoede Makaſſaren, met een afgrüſſelück ge—
beftgemt. ſchreeuw / en ongemeene furie wonder heftigh aen. Bp dupfende van Spat:
ten/ Piylen/ en vergifte Aſſagayen /vloogen door de lucht / en Dielen in
Panakoke neder. Andere deden met Haers / Muſquetten /Duer-ballen /en.
blepne Stuchjens haer devoyr: en fachten Lader met een onbeguaem ſtorm·
geweer / de fteple Wallen Lan de Lerlovene Daftighept te beklimmen. Dan
Dan keeren onſe Lantsgenooten ffaechen onderwijl de metale Stuchen/ daer ſommige
pe bkr halve Cartouwen onder waren /en met ſchroot geladen / vaerdigh in beant 5

TEE

en wierpen van de Muren een goet getal Duer-fpouwende Want-granaten

neder 5 Die alſulcken reddering /fchade /verlies /en ruymbaen onder de Ma-

kaffaren maechten / dat die wel haeft in anopdere Lan ’t Cafteel afweecken /

En daer op verſtroopden / en voort confufelijck Lluchten ;er daer op vielen de onfe heel

wyevallendes ogdentelnck unt/en fchaaten al charferende gedurigh onder den grootften
kaflaren ;.Baops tot dat alfulcken rupmte kregen, dat de overige Makallaren Haer
aoch verbaegdelijck op de Vlucht begaven 5 latende geen Klepn getal ban

hare machers/ die geſneuvelt waren /in de loops
,
onſe joegen den Lpandt nae/ tot acn De groote KAivier /die tuſſchen de
Cafteelen Samboupo ,en Panakoke ,doog De ffadt Makafler loopende/ den
Oever van malkanderen fcheurt; alwaer de Makallaren , doop dick en Dun/
ter ſtroomwaerts bloogen ;om aen de Oeber-kant gefwoanumen zijnde/
haer Vorſt en Honinck /en fijn Grooten / haer avontup?/ verlies en nederz
en ruincozen laegh bekent temaechen. @oen keerden onfebzave Oorlaogs-helden Johan
een roos, van Dam , en Truitmans, met haer geſ winde Batavieren wederom /En ſtaec⸗

De

pen nge Hen alom de Cempels / Hupſen /Wooningen / en Scheeps-timmerwerben
fade Ms-

kalle.

Bande Makaflarep in De brandt; ſoo dat aen de voorgemelte Aivier /geen

ileyn gedeelte van de ſtadt Makaſſer ten afch-haop vaechten,

En —
aldus
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aldus de weebelſuchtige vpanden / op hare Dezraderpen / Moorden /Weeet⸗
heden /en vuyle Bzantftichtinge / betaelt. En daer ap keerden ons Balck
bictorieus na het Slot/ en trocken / met klepn verlies / en groote beeugde/
weder tot de beroerde Baſtigheyt binnen.
Fn de verovering Lan dit Cafteel/ gebeurden oock noch een aenmerchernrg- Aenmerc
waerdigefaecck. Een der Soldaten, gelyck alg d'andere heftigh in de furie —

tegens den vpant beſigh zynde / om de overwinning te bekomen/ vlieght Ver “ech

pock na een Makafferfe Brauw /ruckt haer het kindeken (dat fp bp haer heb⸗
Bende / focht te befchermen ) npt den arm / en ſteeckt 't (ele (in des moeders
bp-wefen )ſoo moortdadigh als Goddeloos /het herteaf : 't welcke de ont⸗
ftelde Mooꝛrin ſoodanigh aendzeef / Datfe (gelicht als: raſent) met cen ſtrits/
of moopt-getueer der Makaflaren, inde Vupft/ den weeeden Soldact aenvallende / faodanigh tref / Dat doot ter aerden neder biel. Hy kreegh (na
bele haer meeninge) 'tLerdiende laan. Doch defe wackere Amafone Wiert
toen in de furie der faldaten/ oock haeſt ter neder gebelt,
ie
Ju wederom na het Zee-gevegt ; daer tp nu met onfe elf Schepen aldus vervolg van
tegen het Yonincklick Samboupo geflagen hebbende / ons geftaht fan\urys * Scheevs

len eens guamen na Panakoke te wenden / tat dat wy d'Oranje Vlagge SY*"=

fagen am haag geſteken /en epndelijck oock de Blamme Lan ’t zundelyck Makafler opwaerts gaen : ’t welch in ong de moed ontfonckte/om Dit ſcheeps⸗
gevegt tegens anfe vpanden ſoo lang te continueren/als doenlyck faude zyn:
verlieten evenwel nu het Ronincklycke Slat / en fchackten met fEilte/maer
ſaghjens booet/tot datde Lofye der Engelſche Compagnie voorby geraeck⸗
fen ; waer vaar oock een Schip ban die Datie vanden geanckert leggen / die
wp (alſoo nu gaede vrienden en bandt-genooten Waren ) voorſichtehhckmy⸗
dens maer vorder komende / cananneerden weer heftigh opde Stadt, Lan Slaen hevig

waer de vpanden ans met eenige chaaten antwoorden. Puamen aldus tot WE,

hoop het plapfante Guartier der Portugefen , Die langs den luftigen Dever, vormgeren.
en boo? de fchoane gebouwen Lan den Heer Francifcusde Vygero (welck
hun Opper-hooft was) veel fterche Baterpen en lage berfchanfinge hadden
op-gewuoepen / om nu (na het fcheen ) op ons haer leet te weeeckeñ / Dan de

fchade inde laetfte vefcontre aen, haer Makoufe Ploat gedaen ; en op Dat tez

gen ons gopder gewelt /beguame reftftentie konden bieden ; de Welck dan
nu feer hevigh op ong beganden Duur te geven/en las te branden / ons tref:
fende met Gare groote pfere Bouten en Vgegelen / in het hartje van de Sche⸗
gen / ale oock menighmael ander water / om foe (waer ’t doenlyck) aug in
de gront te booren / en foo veel te geben / dat faude maeten ſincken / ofte hare
Stranden ſoecken. Maer de Llijtige Portugefen, Bondenin defen haer bez
dagen / ent liepen (door ons geftadigh flanckeeren) faadanighin de klem /
dat (na het fcheen) nauwlycks wiſten waer te fullen blijven : Want wv digt
langs hare WBaterpen voort ſchockende / ſchootender ban de elfSchepen /
met een verſcheickelyck gedruys /en vuur /en vlam/ ſoo vreeſſelyck in/dat een
menigte van koegels quanten te lafen/en bp gevolg te conſumeeren: quamen
aldus fot op't oapt-epnde Van de ſtadt Makafler ; daer op Der ſelver hoeck ·
punt / tegen 't Makaflers Cafteel , (genaemt d'Joupandan ) eenige ſchooten
en koegels hebbende verwiſſelt Wederom wenden : ende paſſeerden mu
andermael / met een kleyn lughjen en ſobere voortgang / de Wijck der Portu-

gefen; Daer wederom: / als vaag heen/quamen in te bonſen: dan ſagen uu
telchens
JR 2
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t'elckens de vaorfichtighept der Portugefen, alg wp las-branden / achter
haer Baterpen duycken / om de koegels der ouſe te ontwycken. Maer wp

et ep met ons Schip (in deſen pier ) Le diat de bpandelijcken Dever genadert zijne

wee oerseke DE/ foe quam ons Baer aen't Ancker-toido ban tWrack des Portugefen
incengroo- Admiraels.

@us te landewaerts nu berfeechtert zynde /faatehaperen/ dat

A REIS: met ons Schip ( gelijck de Lirabben) ter zijden upt / bat ſtrantwaerts dze:

sentheyt,

gens en ſcheen alons pogen /am log te gevaken/ Geel vrugteloos te zijn 5

dus Londen wy ons ineen graote verlegentheyt gevaccht /en faa na bp des
Dpants wal en Waterpen /dat Waerlijch veeeſden /m't gewelf ban onfe
vpanden te vervallen. De Portugelen onſe veddelaashept en ongelegent:
heyt fende / fprangen nu met de Zabels en Wutur-raers inde Vupft/ niet
weynigh in hare Baterpenom/ flancherende nu faa vreeſſelhck op dus /als:
of ons Peenemael wilde bernielen, Doch de getergde Portugefen , paagende ans daar ſoo veel ſchooten /onder water/in de gront te booren /troffen (na
het fcheen) dit Baor-gemelte Ancher-touw: immers/ Wp vonden ong los
doch weder- geraeckt /doch wiften niet hae; dies vonden wp ens verwondert/blndt en
em los.
bꝛolyck
/ datoock Dit gevaer en perijchel Waren ontſnapt. Wy fetten't toen
weder eenn wenpnigh ban de Wal / en haelden anfe vorige ſchade met canan:
neeren weder rcſilück in. Het Portugaels Quartier dus ten tweedemael
zijnde gepafjeert/ \wenden met alle de Schepen noch eens over de andere
Boegh en deden noch éen keer /ſoo vinnighals te Boren /langs Geen de Baz
terpen en Vaſtigheden Lande Portugefen ; faa dat den Lpant tegens den.
avont heel verflaeuwden/ en weynigh meer op ons beftonden te flanckeeren.
Eyndelyck de Son
/ naer andere deelen des werelts neder-dalende ; ſoo Lanz
den Wp one (egens de donckerheyt der naght) genootfaecht / anr een eer⸗
» Geluckig lyck affchept ban de Portugefen te nemen,’t welck der voegen deden/ als hade

opde van dem begeren : fetten Het toen (alſoo de wint, na one wenſch /heel landeſyck

conse,

Îiep) een wepnightzeewaerts in/en zeplden in opdere na het veroverde Ca⸗
ſteel; Daer in De Looz-nacit bo de andere Schepen / onfer Lants-zenooten/
vrolick en wel-gemaed/ ten Ancher quamen.
À
In alle defe Furien en (eer Geige reſtontres foo bevonden up nu (tot
onfer aller verwondering ) dat maer een klepn getal dooden en geguetſten
hadden bekomen : dies danchten Wp den Peer der Leeren Laag fijn genade) .
en groote goedertierenheyt; ons tegen (oo machtige Bpanden op defen dag
betoont : ons gevende (oa greeten Lictorie/ felfg ap de groote Hraninche

Icke ſtadt Makafler; Dat deft tpotfe Natie (foo Wp meenden) nu Loasreker
in Get aenſtaende / foude genaaffaecht zijn / een (agter tael en toen te boeren ;
en de rechtvaerdige en lang-getergde Wapenen der Geoftroyeerde Com-

pagnie niet meer te befpotten ; maer een Beftendige Dzede te ombhelfen.

Het twaelfde Hooft-flack.
Pen Koning van Makaffer fent fijn Gefanten inde NederlanfeVloot;
verfoecken een ftilftant van Wapenen : ’t welck verkrijgen. Nicuwe onruft, die weder verdwijnt.

Een Prins der Mooren biedt fijn

gefantfchapaen. Panakoke verfterckt.

derlautfe gevangens verloft.

Makaffers gefchenck.

Groote Slangen.

Ne-

Drie overloopers
gehan
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Danck-

dagh, en het vertreck der Nederlantfe Vloot; die’t grootfte gedeelte naer Tymor gaet. Des Schrijvers komft op Batavia. Danckdagh en Vreugde-vuuren aldaer. Komftder AZakafferfe Gefanten
op Batavia : Worden heerlijck ontfangen. Verkrijgen een billicke

Vrede met de Nederlanders , en die naderhant , wegens trouwloos-

heytder MZakafaren, alle des felfs Koninckrijcken , Eylanden, en
Vaftigheden, in haer gewelt.
Es anderer daegs / op den 13. Juny / s morgens vroegh /wierden
datelyck onſe dooden begraven / ende gequetſten onder de Chyrurghns der Bloot verdeelt. Ons volck bragten oock ontrent tfeſtigh
dooden Lan den vpandt / bupten Get Slot Lan Panakoke, de welcke men in
gemaeckte Kuplen/ daer antrent Begraef.
8
De ffvanden lagen oock alom heen / van des vyants dooden / gelijck be⸗
faent 5 doch lieten hare begraveniffen den Makaffer bevolen. Nuſtoogh pder

De dooden
worden be-

SY

Den Korine
nn

Beel bltigh aen ’t werck / om Iet beſchadighde weder te vepareeren/ Of AN vn ge

Dermael op de panden quaemen los te gaen. Doch's morgens ontrent
nez Nederlants=
gen wen / quam een Geel cierlhcke Schep praeuw / met een Drede-Laen/ van Vioors
het Ronincklyck flat Samboupo, tat in onfe Oorlogs· vloot genadert/ leg⸗
gende anfen Heer Admirael aen boort. Aenſtonts ſtonden aldaer alle De ſol⸗
datemrge wapent / met blaate zabels in de vuyſt / in twee gelederen heel oz:
dentelijch gefchaert 5 tuffchen welche defe Gefanten ban Makafler , enmet
haer fanunige Moorfe Priefters aber gekamen zijnde / moeſten dao? paſſee⸗

ren. Wet welche deſe groote Weeren Ban Makafter ſoo ontftelden / dat bp on⸗
fe Geeren Van Dam en Truytmans, int de Cajuyt verwellekomt zynde / van
verbaeſtheyt nauwlytks konden een woort upt-beengen, Doch wederon:
tot bedaren komende / bragten het volgende voort.
Dat ſy, als de voornaemſte perſoonen van Staet, van't Konincklijck Hof,

voor tegenwoordigh in Gefantfehap van fijne Konincklijcke Majeſteyt van
Makafler , herwaerts waren gefonden , om een Stilftant van Wapenen, by de vaifoecken.

Opper-Admirdlen van defe Nederlandfe Oorlogs-vloot; in alle vriendelijck- ss (itn

heyt te verfoecken. Daerby dit noch Boegende : Dat hare Vorften Koninck, iin, “PPS

mitsgaders den gantfchen Adel van Makaflef, over onfe Manhaftigheyt ,
verwondert waren: Dat fijn Majefteyt niet en konde bedencken, hoe dat de
Nederlanders foo geluckigh, in’tuytvoeren van haren aenflagh, waren
geweeft. Doch dat den Koning, alsnu, genootfaeckt waste gelooven, dat
ons Velck, in fchrandere praêtijcken,van den Hemel felfs gezegent wierden ; Hun vleyedat de Makaffaren, in alle de hevige refcontres , waren geabufeert geweeft, Ven.

dat de Nederlanders door lift, en niet door kragt van Wapenen, ’tftercke
Slot Panakoke ingenomen hadden; dat wy vande Schepen groote fchaden, aen Menfchen , Huyfen en Goederen, hadden gedaen; dat oock een
van de fchoonfte Vrouwen des Konings,aen de zijde van fijne Majefteyt,was
doot-gefchooten; dat wy den Koning, in defen aenval, hadden verraft;
Doch dat fijn Majefteyt , met alle fijne Grooten, egter moften bekennen,
dar de Nederlanders haer, in alles, kloeckmoedigh, als kloecke Helden, had-

den aen geftelt ; dat haren Koning ,enhet gant{che Makafler, tegenwoordig
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niet andersen wenfchten, dan vooreeuwigh een vaft verbont, en fuyvere
vrede, met d'onfe te befluytenen aente gaen. Somma / het epnde Was
enen als het begins dat nu een (Eilftant van de Wapenen verſoghten /ont
Dan vorder met d'onſe / de middelen tot een fupbgere Breede te beramen. En
feecher / op en ſochten oock niet liever / alg dat ; dewijl nu in fulcken groot

en machtigl Landt /°C welch alomme krioelde wegens de menighte des
volcks / weynigh voordeel Loor ons meer waste berhopen. Dus kregen
d'onfen / in haer doghwit /een goet ſucces. Doch om oock indefe gelegent:
bent voorſichtigh te gaen 5 faa guamen de Opper-haafden Lan onfe Oor:
loghs· maght / ap de deveynsde Dleperpen /en het Lerfoech der Makalfaren ,
Krijgen con. eeñ ſtraffer en harder antwoort te geven/ als defe Gefanten wel hadden

trtry be-

Kcheyt.

verwacht; namentljck/ Dat nu niet gefinten waren, naerhet bedriegelijc-

ke gevley der Makaffaren teluyfteren : Dat nu verhoopten de viûorie te
vervolgen, en des Compagnies Wapenen , in haer Koninckrijck, voort te
fetten; daer nu alreets in ’thartje-waren in gedrongen : dathet vergeefsen
vrugteloos was, de Vrede met fulcke trouwloofe te befluyten en te befweeren, dietelckens, als kansen gelegentheyt fagen, de Vrede quamen
foo Godlooflijck te verbreken. En daer op Lalgde/ tot een bewijs van hare
fehelm-ftuchen/ een kort verhael van hare onmenfchelijcke Aêtien, Tyrannye, Moorden, en vuyle bedriegeryen, die fy nu foo menighte van jaren
tegen de onfen; in d'Oofterfe Quartieren, foo gantfchtrouwloos, tegen
alle recht en reden , hadden aengeftelt; die tot daer toe waren gefteygert ,
dat ons nu genootfaeckt hadden gevonden, om onfe Wapenen naer Makafler

benen te wenden. Doch dat defe geringe maght, daer mede wy (onder
Gods hulpen zegen ) dus verre waren geavanceert, niet anders en was, dan
maer een partye fwacke Schepen, die nootfakelijck na Batavia dienden;
en maer alleenlijck met die gene gefterckt, die na Amboina, Tarnaten, Ban-

da, Solor,en Tymor waren gedeftineert ; die dan nu foo geluckigh die beginfel hadden uytgewerckt. Maer dat eer lange, nu van Batavia , een kloecker Oorlogs-vloot, van Schepenen ftrijtbaer Volck , wiert te gemoet gefien ; die men geloofden , Makafler kleynder (ouden leeren fingen ; als ſtaeg
van moort, verraet, en foo veel trrouwloosheden aen de Chriftenen te betoonen, Soo dat fy nu met foo veel geveynsde vleyeryen ‚om ons te bedriegen,
niet en behoefde een ſtilſtant vande Wapenen te verfoecken; alfoo te goe-

de middelen hadden, om de viëtorie te vervolgen.

Dele woorden gaven een groote ontfteltenig aen defe beupne Gefanten /
en Mooꝛtſe Prieſteren. Daer op (gelijck alg my ban goeder Gant is berigt)
Doch hou- ENE van haer quam upt te boefemen : Och Mahomet!

en is*er noch geen

den, inftan- bloetsgenoegh vergoten? Waer op defe Edelen van Makafler vorder upt
schijek aer· Den naem ban haren Yoning / ootmoedelick om de fEilftant van de Wape:
nen quamen aen te houden : het welck dan epndelick ander de Lalgende con:

tot dat van Ditie Verkregen ; Dat men alleen maer vooreentijdt van acht en veertigh
48 oren Ml uren, flilftant van wapenen, aen den Koning van Makafler confenteerden ;
Wapenen dat foo lange de hoftiliteyten , van weder-zijden , foude worden geftaeckt,
verkrijgen.

Dat ſy Heeren Gecommitteerdens, oock moften beloven ‚dat den Koning,
binnen defen geftelden tijde,„bequame Heeren, met volmaght, tot Gefanten
foude komen te kiefen ; op dat de felve, als wy vertrocken,met ons na Batavia mochten gaen ; ten eynde, om met fijn Ed: den Heer Gouverneur

.
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Generzel Joan Maetfuycker , en den achtbaren Raet van Indien , een fuyvere
Vrede voor altoos en eeuwigh te befluyten.
Aenſtonts voeren op ſulcks defe Gefanten / met haer gevolgh / heel vro⸗
lyck en wel vernoegt nae Lant / am haren Roninck Lan hare verrichtinge
raport te doen. Daer op toen voorts met yverigh over et weder varen /het De Koninck

vaorgemelde vaftelijck Wierde beflaaten /beſworen / en getepchent.

Aen⸗ refolveert

flants wierden alg Boen de witte Dlaggen Lan weder zyden om hoogh ge- gaar

fleecken : en Daer op quamen de Nederlanders en Makaſſaren pepelijck bj fenden. —

malkanderen aen Kant. Doch betrauden haer evenwel niet te Veel; want

flelden ons ondertuſſchen met alle de kloeckſte Schepen/ rontom het verz
overde Cafteel; want het laa (gelijck te vooren oock is gefept ) op een
luptftekende hoeck Landts: ons voegende met de ſtuerboorts⸗
zyde /vol Ge⸗
fehut/ te landewaerts / in een brave ſlagh ordere; en Dat ſoo dicht lange
been den luſtigen Oever / dat onfe panden in Get minfte geen aenval/ op
anfe Daftighept Lan Panakoke , Dan met een ſchrickelyck verlies ban volck/

en foude konnen doen, …

Vooꝛts boeren meeft dagelijcks Makaflerfe Gecommitteerdens over en NMabaſſerſe

weder; terwylen men de voornaemſte Mannen van't ſtoninckryck ver⸗ —

wachten/ om met ons inGefantfchap nae Batavia te vertrecken.

Enube⸗ ancer

floot men nu vorder een ſtilſtant ban Wapenen / fa lange de ſelve derwaerts over en

heen / en ban daer dan wederom Pgups gekamen fauden zijn ; in welche tijt weder.
De Nederlanders ent Makaflaren , niet anderg Dan malkanderen vredigh en

Briendeltjck hadden te bejegenen.

Cot noch toe namen dan alle de ſaecken met ons cen gact gevolgh; dach

Nieuwe

mierden evenwel ſomwyl nach eens ontruſt: ant Gaozden eer lange deg ontuſtnachts/ tot’s morgens tae/ Weel beste te lande\waerts in / als ooch na bp,

en aen byſondere oorden / dickmael ſchieten / alg oock op Hetel-tronumen en

Gomgommen flaen. Daer oponſe Helden Lan ffanden aen in Panakoke ,
al oock op de Schepen / de Wachten verdubbelden / ſoo lange tat dat den
dageraet Begon ; Wanneer de preſumptie Lan onraet / bp de onfe noch hoe
langs hoe meer begon te wacheren ; dewyle gene Gecommitteerdens Lan
den Voninck (volgens d'ozdinare Wijs ) te Loorfchijn gquamen. Dies wy
nu vaſtelyck begonden te gelooven / het alles by de liftige Makaflaren , niet
dan loutere ——
te ſullen zyn; en Dat de vpanden Van alle quartie⸗
ren deg Lants het volck te amen ruckten / om de onſe met een vervaerlycke
macht op het Wf te Ballen / en wederom upt haer Landt te jagen. Dies wy
des middaas opdere kregen/ dat ons op alle de Schepen ter flagh-o2dere
hadden te ſchicken; en Dat een pder kloeck / voorſichtigh /en wel op fijn:
hoede moefte zijns ten epnde om mannelijck Cin tijdt Lan naat) den vpandt
afte keeren. t Welck een paelijck dan Van fkonden aen tvachte naer te hoz
men, Doch tegens den avant quam weder een cierelyck Deljeg-praeutu / doch die

van GetLoninchlijche Slot Samboupo, naer’tonfe gevaept ; maer upt een Server

bedaegden Prins der Mooren , en Hele Edelen ban Makafler, te baogfchijn
guamen. Defen (arten Crain Papoa (dit was fijn naem ) kreegh bupten
de muren van ons Cafteel de audientie ; daer hp fich ſelfs quam aen te pre: Jen Prins

fenteren/ ons /wanneer het onfen Vomirael gelieven foude /met pracuratie in LL

van den Roninck /en De voornaemſte Porſten van Makafler, en deſſelfs Geranechap

naefte Geallieerden /met ans in Gefantfchap naer Bataviategaen.

Ien aen.
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wraeghden Gem daer op nae fijn blyck / en tepcken Lan Credentie /Dien hy
acn fifi Edele / den Weer Gouverneur Generael op Batavia, maefte faonen/
volgens dD'opdinare Wijs. Daer op den zins tat antwoort gaf / dathp de
Brief in fijn gemoet befloaten hadde 5 als hebbende genoeghſaem de volle
magt en ordere van ſijn Majeſteyt outfangen / Goe Dat hem in alle voor⸗
vallende gelegentheden had aente stellen, Doch dit gaf ven meerder occafte
van lacchen/ als vergenoegingh s Dies men hem ten antwoort /en meteen

tekennen gaf / datter een Credentie-brief/ met des Konings ergen hant
getekent eu gezegelt klaer gemaecht maeft worden; Die fijn Ed: dan
moeft met hem nemer / om aen haer Edelen op Batavia te toonen. Daer

op deſen beuren Crain Papoa, met alle fijn Leever en Grooten / afſcheyt
nemende /wederom nae fijn Majeſteyt vertrock.
Panakoke
Ondertuſſchen waren onſe vlhtige Nederlanders luſtigh beſigh /om de
verftercke. veroverde Baſtigheyt Lan Panakoke, met een beguame Water-gracht /
Paliffaden / en Wat vorder tot Berbetering dienen kon / te verſtercken;
en

alhier quamen vu onfe ſwarte Amboinefen, (Die kloecke Oozloogs-helden/

waer vante boren geſproken is) Heel welte pas: men fetten haer (alfoa te
varen niet beguaem tat vechten Waren geweeft) nulnftigh aen’ fpitten en
delven. Want taen Wp tegen de Cafteelen en Vaſtigheden Lan Makafler
flaegen/ waren deſe arme Menſchen faa verbaeſt / datſe niet wiſten Waer
ſich beft te ſullen verſchuplen; kruppende onder trappen / overloopen /hoec⸗
ken / en ſeifs tuffchende pompen / en andere plactfen in; alsof daer de koe⸗
gelen (die het al doorboren) niet en koften kamen ; af liegen ans vodick door
Makaffers gerbaefthept in de weegt. Nu beachten de Makalaren , vpt naem Lan haz
Celchenck. pen Yeoninck / of dao goethertighept/ of daor een liftige practijck /een daz

en mager Yoc-beeft aen de

Weeren van Dam, en Truitmans, tot een ſchent⸗

hagies op dat haer Ed. ſich daer mede een weynigh fauden gelieven te ver⸗
erffehen. Maer de gemelde Heeren / defe Bereeringe hebbende aengenaz
men/ lietenhetmager Wac-beeft weder lopens op dat De Makaflaren niet
en faude Komen te fuftineren/ dat am Praviande benodigt waren.
Tijding van
De veroverde Remedia, Siert nu met noch eenander Hollants Scheep⸗

de Vectone gen/any heen naer Batavia afgefondens om aldaer De vrolycke toing /
gefonden. Van anfe gewenfchte Dictarie ; te brengen,
Een Schip
en ban defe twee aen ſtrant gejaegde Schepen der Portugefen ‚ meenz
se Portas den oock nu in fEilhept Deur te gaen / en Ban Gier nae Goa te verkrecken; doch

Demer Door de onfe naegefet zijnde) vetiveerden de Portugefen met get felve ander:
aen Rrane

mmaettegen de wal «+ en vreeſende Dat noch evenwel in onſe handen ſoude ver⸗
zej⸗ꝛeg · vallen / kapten Get onfe vpanden in de grants fao dat
wp Lao, onfe oogen
het gedachte Scheepjen fagen omvallen; en voort verdiſtrueren.

Niet lange Lao? onfe kamft/ Was ontrent de Zee-kufk aan Makafler, een

Hollants
Scheepjen in handen vande vaof-gierige Makaflaren vervallen 5
daer van alle het volck gebangen/ geſchopt / geſſagen /en weeedeluck gez
vonden / een geet ſtuck weegs te landewaerts waren in gevaert geïbeeft5
Nederludfe hebbende ſware tormenten uptaeftaen/ en beelgeleden,
Boch tup nu defe

ok ©
’

Dictarie alhier verkregen hebbende / liet men te lielyter / op het verſoeck der

onſe /defe gevangenen log en ongebonden wederkeeren; die nu verheugt /

‚ doch meeft altemael naeckt /behoeftigh en arm / tot ong inde Oorloogs·
vloot aen quamen.
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de Makaffaren hadt uptgeftaen/ fe lang em alhier te verhalen : ant hj
en ſijn volck kregen meer flagen als eeten; \uierden ſwart ban tanger / En

moeften haer voetſel Bedelen, Ger Welck dees onbarmhertige Makafiaren

Groote

haer foe weynigh gaven « Dat eens een Slangh
van yſſelycke graate gevan: langoen;
den hebbende / welck Monster cerft geſtorven zynde /ſy de opgef Walle balg haer won.
Sijn upthael⸗ dertijcke
en buyck opfneden /aldaer con tameitjek groot Makaflers
4)

Bens Get welck ontmepden / en voor ſmakeluck Boetfel quamen te nuttigen ;tenSt feheys
grooite.

dat aack een pder Wel beguam.
Doch niemant en achte Dit Boor een Jabel; het is daor de erbarenthept
waerachtigh bevonden / datter niet alleen hier / maer oock in andere Bez
roemde geweften ban Ooft-Indien , ſulcke groote Slangen worden geften/
Die (elfs een Menſch / een Ralf / een Schaep / een Swyn of Want/ in de
Boſſchagien Weten te beſpringen /te verworgen / en vsorts in te ſupgen;
Bermits der ſelver rop tat ten den boeſem apen gaet + Doch ſticken als dan
gemeenelijck aen faa grooten brock/en gulfigh ontbijt. En fulcken ſoort
van Slangen worden Heel felden fentjnigh befpeurt. Doch of nach pemant
guame te t\uiyffelen /die gelieve ’t felioe breeder tonderfoechen. Ick hebbe
felfs Diergelijche Slangen
/Ban uytnemende groote/in Ooft-Indien geftere
Eyndelck wierden alle de Lapitepns en Luntenants onfer Landt- en Tulius 1665.
Water-macht/ in Panakoke, kp de Beeren van Dam, en Truitmans, tſaem Refolurie
geroepen « en beflaat men/ Dat den Heer Truitmans, met de noch oberige der
Neder
anders·
bequaemſte Schepen / en vordere maght / een tacht nae Get Uoninckrück
Byma faude gaen daens om Van des ſelfs Coninck (beſtaende Makallers

Borft in Pamaegh- en Bontgenootſchap) guantitept Aje, Mater, en
border Proviande / voor goede betalinge te verſoecken; om dan wtjders De
coers naer d'Eylanden Ban Solor en Tymor vooꝛt te ſetten: en daer de Portugeſen beſprorigen hebbende / ap Solor een Daftighept te beuwen ; ala

oock dit Slet Panakoke met eenn fuffijante befettinge te voorſten. De andere

ſwacke Schepen / in het omf werven afgeflooft zynde / fouden haer hebben
baerdigh te maecken /om nae Batavia te vertrecken.
dl
Drie Soldaten / twee in Vranckrijck „en de ander in Portugael geboren/

doch bp de Nederlanders in dienſt/liepen alhier upt onfe Baſtighent / bi de
Portugefen, onfe spanden, trauweloos aber.

Doch op't berfoech der onfen

Drie over
lopers gehangen.

aen den Coninck / wierden gemelte operlaopers weder in onſe Ganden gele⸗
Bert + maer pardon/ om her welcke Dat fp baden / en kondenſe niet befhae
mert. Sp wierden / andere ten exempel / ſoo geſtraft / dat bp malkanderen

“en een Boom / ontrent de Zee-Kant ſtaende / bleven hangen 5 cn foo haer
rampſaligh lesen moeſten epndigen.
De Gefanten ban Makafler Banden Baer eyndelck gereedt en vaerdigh/
am met bier groote Baertumgen/ twelck een wonderſyck lagh Lan Schepen waren / in Gefantichhap
nae Batavia te vertrecken; foa dat ans inſge⸗

— klaer maeckten / om daer heen De coers / en wederom KRepſe Vaart te
etten.
Op hadden ons ondertuſſen terwijl hier gelegen hadden om wat te ver⸗
Tuftigen ) ſamwyl te Lande begeven / en daer een eplige wandelingh gez
focht 5 en Banden ap heden onſe veroverde Paftighept bzaef voltoyt / en Lan
binnen met Wooringen on Cortogardens fraep voorſien; en ep de en
:
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ronde punten /welche vontom Geen Konden flanckeeren / ſwaer Gefchut/
meeft altemael van metael 5. en Amonitie /Hoegels / Uruyt en Koot naer

advenant. De dicke Muren boven langs heen belept met dicke Joten van

Klappes-bomen ; om Die/ in tijdt ban attacque/ opde beftormers neder te
ſtorten. Bupten om ſagh men nu een luftige Water-gracht /met Paliffaz
den/ Doet-angels/ en Diergelijche voorſien. Doo dat de Makaflaren met

verwonderingh guamen tee te kijcken ; en defe Beil / of kyck in de pot /faa

Dichte bp ’t Ronincklycke Slot Samboupo, en te midden in t trotfe Makafler;
Wel gaerne elders hadden ge wenscht ; dach betoonden fp ons nu heel teecke⸗
nen ban civilitept ; en hoopte men een gewenſchte Drede met Makafler te
verkrijgen, Wy gingen Geel Bepligh de aengename Tantſtreecken hier en
Daer beften ;en bonden het alom heen uptermaten planfant en luftiah. De
Bomen / Cupnen/ Lufthoven /en Wanderpen/ gaven een bolle Degft van
zegeningen en bzuchter baar des menschen leven.
Goäsdien?, — Oe Koningen/ Princen /Edelen /als oock d'onderdanen ban het groot
Kleedmg, en machtigh Eplant Celebes, en vooꝛnamentlyck Die ban Het Honinchrijck

ien, Makafler , algen alle de Weere ban Mahomet in hare Gobtsdienſt en ez
p

ligie naer : t welch de Moorfe Peieſteren (Die gautſch India daoz-loopen/
van Get groot Indoftan eerft her waerte® aengekomen zijnde ) door een ſon⸗
derlingen pver/ en groote naerftighept/ hebben uytgewerckt; en daer in als
nacl de onfe groatelijchs befchamen : foechende haer Meligie door dees
Ooftelijcke deelen van Aa noch krachtigh voort te ſetten. Deſe Pziefteren

ande Mooren, gaen met witte Yileederen /van fijn Aywaet /van boven

der top des hoofts tot aen De baet-falen gekleet: ſtellen haer ſtemmigh en
zedigh / en heel manierlijck aen. De Makaffaren gaen oock beter /dan an⸗
dere Natien van't Ooſten /gekleet; en zijn Deel moediger in al hare actien)
manierlijcher ban ommegangh / hooghdravender in Woorden / ſchrander
en liſtiger am pet gewichtighs upt te Wercken: gaende alle de omgelegen
Dolcken bere te boven in cauragie/ en behendigheyt in’t handelen Lande
Wapenen 5 dat aen hun vorige daden / en Get gebouw Lan hare Cafteelen en
Daftigheden / genoegſaem af te nemenis.
Daackdssh; _Alles tot ons bertrech nu vaerdigh zynde /ſoo hielden Wp in het Slot
Panakoke, als oock op anfe Oorloogs· vloot / een folemnele Danchdagh:
Godt den Weer lovende en danchende voor foo grooten Dictorie/ die vp al
hier dao? fijne byſtant /en onfe geringe Wapenen /Lerkregen hadden. Daer
optoen afte de Lant militie (belalven ruym vhf hondert mannen/ ter bez
waringe van het Slot geſchickt) nae den Veer T ruitmans Bloot vertrocken.
Der Schepen wierden geordonneert hier te blijben/ om tot verſterckingh
vanhet Cafteel) als oock door over en weder te krupyſſen /de Portugefen en
en het ver· Makaffaren gen bpil opde neus tefetten. De Anckers Lan alle de andere
teck Bn Schepen taen zijnde gelicht, /vertrocken van't groot Celebes, en 't Waz

Wiene ninchrijch Makafler „onder het donderent gelut van't grof Canon ;’t welck
Salutatien.

fi
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tot een Bon Voyagie, eerft van Get Vroninchlijche Slot Samboupo, toen
oock ban onfe Sterckte Panakoke , en daer op Lan alle de Nederlandſe Schee
pen /ordentelyck wierde gehoort; ’t welck onder een aengenaem gelupt van

Trommelen en Trompetten, Geel bralijck in onſe ooren klonck ; doch niet

te behaegelck / maer ontſacchelhck /in de aaren der Portugefen en Makaf-

faren ; Die nu genoeghſaem konden hooren / dat onfer noch de —

*
ed

*
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materialen niet en ontbraecken; om haer vpandelyck / of oock anders te
begroeten.
Wy ten tweeden mael aen PEplanden Tanakeke zijnde gekomen; heb⸗ Korf aen
bende bp ons de Makafferfe Gefanten/ met hare monderlijche Schepen ; fag Tsvakeke:

verlieten Wp der Weer Truitmans, Die met de bequaemſte Schepen de coers van waer de
en repfe naer ’t Coninkrijck Byma nan; om dan voorts ban daer de ſtebens —— *
nae Solor en Tymor te Wenden.
Wp (etten iet toen met Alle de Andere Biema, so-

fwache Schepen (de welche inde quartieren vanAmboina, Tarnaten, en lor, en TyBanda afgeffooft waren )onder de Plagge van den dapperen Heer Admi⸗ POE
rael Johan van Dam ,naer ’t lange gewenſchte Batavia. Doch de Makafferfe
echo
Gefanten bleven nach aen DEplanden ban Tanakeke ten ancher leggen 5

dan fauden met hare Schepen / die geen hal ater konden berdzagen /de

bupege fpzingh-tijt aber zynde / op't fpacdigft volgen. En Wp/ de goede
Wint waernemende/ zeplden voort: paffeerden Get klepn Eplandeken
Lubock; kregen de Kuſt van Java in't geficht : en quamen haeft/ met een Komt op
loutere baortgangh / op de Mede bau de Javaenfe Dtadt Japare ten ancher s5 —
daer wy verhooßten eenige ververſſinge te bekomen /om ans dach wel /
voornamentlycke de ſtecken die Wp Lan d'andere Schepen hadden over⸗
genomen/ alg oock de onſe/ een Wepuigh te verfriſſchen. Maer vonden Onluft des
Bao? ons (op Dat niet nader en fauden Komen) de Boom en Laven der —
Stadt geflooten ; en men ſtelden ſich tergen ans inn poſtuer: alfoode Neder- ; waerom.
landers de ſtadt Palimban (op D'Ooft-kuft
ban Sumatra zijnde gelegert) ver
⸗
gBert/ en t'eenemael hadden geruineert ; ant dat deſſelfs in woonders twee
ederlandse Schepen trouweloos overrompelt / en t volck fer neder gez
zabelt hadden. Doch wiert onfe rebengte bpden Repſer of Mataran Lan
Java (Die fich als Beſcherm-heer van Palimban oordeelde) berkeerdelijck
opgenomen ;-ftuerende
nae Japare een ſtrict bevel /met ordere geen Hollanders in de ffadt te laten kamen / op pene van t leven; veel minder defdelf
Schepen met berverffing en proviande te beforgen. Dus wyte bergeefs
alhier tent ancher zijnde gekomen/ de ſelve datelijch Wederom lichten/ en
verlieten het Berftoort Japare; Daer de queftie wel haeft bagelept was. En
flebende / am De KReys te vorderen / Hoost langs ’t hooge Landt Van Java,
met een goede wint /flraom/ en gewenfchte voortgangh; continuerende/
tot dat Looefpoedelijck / en heel vroſhek / oop het beroemde Batavia quamen DesSchri-

aen te landen. · Hebbende in dit avontuerlyck fpeel-repsje nae Amboina, Konn 6de
en dao? het meerendeel der Ooſterſe quartieren Lan Ooft-Indien , ontrent fez zacavia.
Bentien Maenden geconſumeert /en Ban Batavia geweeſt: ſchuldigh zunde /
am den Almogenden te laven ente dancken / voor fijn genade en vãderlycke
befcherminge / te mywaerts betoont; dervoegen
/dat nopt geen eend
guellingen (elfs in't midden ban faa veele ſwWarigheden en ongemacken
mijn leemen ut hadden beftormt,
É

Met onſe kamft op Batavia, wierden nu op deſſelfs Rede /wel bj de vif⸗

tigh Schepen getelt ; dach in den aenftaenden nacht vertrock een Blaat ban
t\uaelf kloeckẽ Oorlogh· ſchepen / onder de Blagge van den Deer van der
Laen, nae’t Noorden; am De ffadt Macouw, ofte Macao, De Pertugefen

(vaer tdoeneljck te ontwzingen, Verſtonden nu aoch, hoe datopBatavia, Danskdach,
over de Bictarie ban Makafler , niet alleen met het rontom aflaffen Han 't LEES
graf Canon / enmetbet aenſteecken Lan —

Lantarens langs Wallen vaer.

N2
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en Straten / asch op de Schepen /en’t Branden ban Pick
·tonnen / mitsgaz
ders Dertaoningen/Speelen en Duur-Wercken der Chynefen,gragte vreũg⸗

de getoont / en lũſtig gezegeviert was; maer dar oock noch dacr-en-Boven /
naer alle de Nederlantſe Steden/ Raſteelen
/ Baſtigheden /
ogpen en Canto⸗
ren / alom inde quartieren ban Afia gelegen / ſoude belaſt en ozdere afgeſon⸗
den worden / Daf men over deſe lang-gewenfrijte Virtorie / Zegevperende
foude triunpheeren; op bat oock in vreremde noniugrycken / den floriſanten
ſtaet Der Nederlantſe Maetſchappy, te meerder gläntz/ luyſter /en asnfien

machten bekomen.

À

——
Gndertuſſchen quamen nu de Makaſſerſe Geſanten / met haer biet won⸗
Gefantenop Derlijche Schepen /op de Meede Ban Batavia te belanden; De welcke Lan

Baravia.

den Deer Johan van Dam , ent andere Weeren Gecommitteerden /genſtonts

verwelleñomnt wierden /en genaodight om met haer /in des Compagnies

Worden

cierlijche Schep-ppaenwennaer aut te baven ; t Welch aenftonts geſchie⸗

oꝛtzusen.

Caſteel / met ettelijche ſchooten uyt grof Canon verwellekomt /en voorts te

heerlick

de; guamen in de Nivier/en wierden
/int vaorby paſſeeren
/van het Batavias

midden door De voortreffeljcke ſtadt Batavia, bupten de NReuwe Poort gez
convopeert; Daer tat haer verblf een luſtige Hofſtede / met ſchoone vertrec⸗
ken /Bogaerts /Hoven /en Plantagien verciert Beguamen /ſtaende maer
een wepnigh bupten de Stadt / ende langs Geen den klaren Oever der ver⸗

makelijche ivier van Jacatra; alwaer defe beupne Gefanten van Makafler,

met alie haer treyn en gevolg (Die ongemeen groot was ) Gaer verblijf quaz
mente nemen /om vodrets beguame tijdt en gelegenthept af te wachten / dat

haer Ed: den Weer Gauverneur Generasl en Kaden Lan India, audientie
foude Komen aen dit Gefantfchap te vergunnen.
Optreck der Korts Daer aen ſagh men de Edelmoedige Burgerye der Stadt/ en die

piere
SE

van het braef Cafteel Batavia, waer onder De Boomaemfte Officieren der
Schepens als Opper- en @nder-Kaonlieden,Baeck-Houders/ECipprurgijns/
Schrhvers/en andere
/ wierden getelt/ſeer treffelhck in deWapenen
/tevoor⸗
ſchyn komen / treckende cierlijck en ſeer fraey in o2d2e / door De voornaemſte
Straten en Wijchen der ſtadt Batavia, tot dat op't ruym en deftigh pleyn
baart Stadthups waren geavanceert;s

Daer na de jaertijchfe gewoonten /

andere Officieren aver De Bataviſe Burgerye wierden Herhaorens en VAN
daer taen wederom naer ’t Cafteel gevordert zijnde/trocken dziemalen rant:
omme Get deftig plepn/ Loor’t Wof den Ed: Heer Generaels Johan Maetfuycker; Daer tot een beflupt ban deſe frapcactie/ /door deMuſquettiers /
Detemael falvo wiert geſchoten / met een antwoort upt grof Canon ban het
Ist Batavia. Waer over de Geſanten
van Makaſſer, eu die ban de Honin⸗
Agufius —
Achin, Dit hebbende aengeſien /haer vol verwondering quamen
1660, fe betoonen.
* af De Makaflerfe Geſanten kregen wÿders/tot verſcheude mael/audientie/
daer het vordere ſos Wel ſuccedeerde / dat eerlang een veutwig-durende vrede
gen czo bil- MEt des ſelfs Honing / en fijne Geallieerden en Bant-genooten / wierde gez

lieke Vrede flootens foa ten Daagdeel voor de ———
alg opt de Hoofdenen
Deel genoten van dien / tegen woordigh hadden konnen wenſchen. Soo dat
de Dooeftanderen des ſelfs /oorſaeck bouden/ om onſe Verkregen victorie
en die ,we. PeP noch hooger, als in ’tbegin, te eſtimeeren.

gees woow.

Cbenmel ebben tzedert de trouWloofs Makaſſaren, al wederom per,ie
af
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driegelijcke vpleynyen /Weede waagden / eu mepu-eedige ſchelm· ſtucken / te⸗ ie

en D'onfe aen gebangen/ enmet ſchrickelhcke tprannpenaende Nederlan-⸗
,
ders te begaen/ de Wzede gebroken z onfe Natie /de welche Lan veronge- Konineri;clachte Schepen / onder de Jurisdietie van Makafler zijnde belant /enatdaer ken , Eylanhun toevlucht hebbende genomen / tegen 't recht van alien volcken /daat gez Gor 5

{lagen/ en goddeloos vermoort; Gun raverpen ooch alam plegende/ Waer OP nare scuic

een voopdeelige wyſe De Nederlanders honden achter Galen : en machtige &ic,

Goslags-Lloaten toegeruſt; onder Anderen oock na't Eplant tan Botron,
vaer in het jaer ban 1666, met tien duyſent gewapende mannen / aen ant

gevallen zijnde / onfe Nederlantfe Cafteelm en Daftiaheden belegerde / en

maet een feet ſtoute furie (als verwoede Leeuwen en Cygers) quamen te bez
ſpringen. Doch den Keer Admirael Cornelis Speelman’, Lan Batavia met
ſchepen en volck derwaerts Geen gefonden zynde / ſpeelden ſoo met deſe vrede⸗

breeckers en ſtoute beſpringers / datde Makaſſaren een groote nederlaeg bez
guamen. Continuerende deſen Oorlogh
/ totden jare 1667, alg Wanneer den
Honing ban Makaſſer, daa? geweldige nederlagen geparſt / De vrede weder⸗
om met donfe heeft verkregen; doch andermael Die trouwloos daar He Ma⸗
kaflaren gebroken zynde/ Geeft den Almogende / de vecijtvacrdige Wape⸗
nen bande Ed: Compagnie, ander Get kloek belept Lan Dien dapperen Speel
man, faa believen tezegenen/ dat onſe laug-getergde Batavieren, in't jaer
ban 1669, na Heel hevige ſtormen /furieuſe reſcontres /on langdurige bele:
gevingen/ niet alleen het machtigh Koningrijck ban Makafler , met alle des
ſelfs Taſteelen en Waftigheden ; maer oock alle de naburige KNoningrycken/
die met Makafler guamen aen te ſpanmen / t'eenemael onder haer Gebiedt en
Maght bekomen hebben: ſoo dat dit machtige Celebes, en alle de naburi⸗
ge Eylanden in't Ooften/ onder de gehooꝛſaẽmheyt der Ed: Maetfchappye

sjn gebzagbt.

ì

'
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Eerfle Hooft-fluck.
Den Schrijver vertreckt ten tweedemael van Batavia, Noortwaerts
na het Koninckrijck Arakan. Paffeeren de ftraet Sunda ; Linie
AÆquinoctiael, en d'Eylanden Andamaons en Nicobaren. Worden
van een geweldige ſtorm, den Olyphant genaemt, befprongen,
Sware Zee-noodt , Perijckel , Verloflng ‚ en aenkomft in de groote
Rivier van't Koninckrijck Arakan, en vorder opwaerts tot in de

Bandel „Salgtatien. Komft der Sicken of Konincklijcke Raetshee-

ren aen ’t Boort des Schrijvers. Deffelfshoogmoedigheyt, kleeding, bedrijf, begeerlijckheyt, en ftatieufe wederkeeringe naer
het Hof,
:
Ongeftadig

Epnigh ruſt is bp den Menſch
/indere ongeruftige woelige Dez

Hven

len der variabele water-baren des grooten Oceaens gelijck / eert
wedurige Ebbe en Ploet / van konumer / ſorg en wederwaerdig⸗

er ne H

velt te binden. De ongeftadighept van fijn dagen/zijn het woe⸗

heden / doen hem habben en tabben/ en drhven hem voort tot aen 't —* van
ſijn leven. Dan bupten kamen hem dagelcks ontelbare perckelen te bez
ſpeingen: d'inwendige paffien oberrompelen menigmael fijn ziele. De rede⸗
ckſte ſelfs worden daa? hun epgen genegentheden vermeeſtert
/doorbegeer⸗
WVckheden verleyt / en van de fclhaon-Glinckende werelt oberheert. Somma /
de menſchen Kinderen Worden bevonden wiſpelturige Schepſelen / en ſeer
veelderley van aert te zĳn.
Sommige ſouden /door gene middelen / upt haer Wooning en Daderlant/
Beel minder tot op de groote wateren kannen worden getroont. Andere we⸗
derom / worden upt eet gewenſchſte ſtaet /en goede gelegentheyt /door een
groote begeerte /om dUptlantfe wonderen te ſien / onwederhoudelijchk der⸗
waerts benen getrochen. En wonderlijckis’t/ Wanneer in den ſwacken
Reye-tan, menſch / de Feps-luft over fijn andere paffien daverhant heeft berkregens …
een kracht. dan bint hy hem lichtelijck / door fijn te krachtige driften /deiftigh gevaccht ;
ieri van en“upt een geruſtigh leven / tot een anvermijdelijck Back ban ongeruftigheden gebragf/ en fijn gemacht in ’t grootſte ongemack verwiſſelt; ja demh
eel.
Ld

Ooft-Indifche Voyagie.

Tweede Boeck,

103

weelden in bitter verdriet /denieuwsgierigheyt in gevaer / hetKant in Zee/
de vryheyt in ſſaverny / de vrupme lugt in een engh teerigh en ſmeerig Schip⸗
Ket bedde in een planck / de wijn in water/ het beoot in ſteen / en de geurige
fps in't ſtinckend Lleefch verandert: fijn oogen en ooren genieten niet meer
het foet fijne Daderlantg ; maer al wat een grondeloos dieg en \uoefte zee/
voor ſchricklhekheden kannen Lerfchaffen. De Fepg-luft aerlijck is cen
krachtige paffie vande ziel / De welche Den fWacken menfch kan trecken tot
de alder-gebaerlijchfte zeen/op 't hoogſt der hemel-haoge Bergen/in dangſt⸗
valligfte wilderniſſen /ja tot aen het epnde Lande werelt / Daer ſelfs geen
levendige fchepfelen konnen beftaen; verwinnende dupfenden Lan rampen
en moepelyckheden; de welche anders onmagelijck waren oma door te ſtaen.

FRijus belangende ; als ick ban de maepelijcke repfen ban’t Goſten en _

t eerſteinſeventien Maenden wederem op Batavia was belant/ beſogt ick
van ſtonden aen De vrienden en goede bekenden / die mp/ met een fonderlinge

betaoninge van affectie / Berwellekaamde / en Briendelijchk ontfingen/ bee
Wijfende mp (Benevens ven goedt onthael ) een onverdiende gunſt en gee
wenſchte teekenen ban een graate genegentheyt. Maer dit konde nach even⸗
el miyn Feps-luft niet bedwingen / Beel minder Get Lerlangen uptblufz

7,

ſchen /om naer andere @uartieren van Afia aach een repfete magen doen/ „De Sshrnom meerder vreemdigheden

enwonderen

te aenfchauen,

Maer ons

Schip / van wegens de maepelijche tochten in't Ooften
/vupl / leck /en feet
ontrampeneert bevonden zijnde/ diende gekielhaelt en behoorlick eerft gez
calafact / eer dat bequaemheyt konde verkrygen /am wederom Zee te kie⸗
fen. Daerom was het Eplandeken Onruft, Dzie mijlen Lan Batavia gele:
gen/ ans eerſte Vaor-landt : werwaerts
heen vertrocken /daer men alle

Pans

den in AGa
te befien.
vertrek na
Onruft, een

gedevalifeerde Schepen /der Ed: Compagnie (Volgens de bequaemheyt des Eylanden,

Eplants) Geen zend/ om bertinumert /gekielhaelt /ofte gevepareert te \aa?- van Baravia,

Den ; daer een goet getal Tinumer-lieden/ Smits /en andere / daer tae bez
guaem en dienſtigh/ niet alleen zijn geoedineert ; maer oock woonachtigh
jus de welcke ander een ſtrickte beſtiering dageljchs haer genoatfaeckt
Vinden / om ſigh ſelfs dervoegen teaeffenen/ datgenoegſaem ervaren / dat
den naem van Onruft, niet niet tevergeefs aen Dit Eplandeken is taegepaft.
Wy dan alhier oock aengelant zijnde /Was het onfe Matrooſen haer eerfte Dien tig om
merck / alle de Dcheeps-beflommeringenteloffen/ ent Schip t'eenemael de fchepen

ledigh te maken ; waer op de Cimmer-lieden haren woeligen arbept qua- kiepnalen,

men aen te vangen /terwylen wy dagelijck® apt Eplandeken Onruft ans cen.
Vermaeck genaten /en famtijte een kleyn toghjen naer Bataviadeden. Dach
ons volck met Get kielhalen nu beſigh sijnde / (aa quam den Schippers jong:
fte ſoon / doo? een aelwaerdigh Klimmen / te ballen, en fijn been te brekeñ⸗
dogh wiert (door Godes hulp/ en mijn Vlijt) voorſpoedigh genefen. Eynde⸗

licht wederom klaer geraeckt /vertrocken; en op Bataviaes Reede geho- angan, cen
mert zynde /kregen van ſtonden aen order en laſt /en lading /om een Dopagie Koningrijk,
naer het beroemde Koningryck Arakan te doen /ontrent fest hondert mſen onwent 650.

zeplens van Batavia zijnde gelegen: dateen vepsje was na mijn fin de melee FI! zevlens
ke met mijn Reys
·luſt teenemael fcheen te accordeeren. Vlaer geraeckt zijne geleren.
de/namen ons affciept Ban de bzienden / en vertrocken ap den 12, Septem- Sept. 1660,

ber amo 1660. van Batavia , met drie Schepen /altemael zynde na t dor Peadshrk
ningryck Arakan gedeftineert ; namentlyck /wy met Haflelt als Qdmivael/ derven.
:

de heen,
\
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de Hollantfe Remedia, doo? ons op Makafler verovert / en Dan nach het Vrymans scheepje, dateenen Willem van Hoorenbeeck,
ban Haerlem/ voerde.
in ni Wy paſſeerden /met een feer aengenaem Lieffeljch weer / de
Boght en Hooft⸗
ſtadt van Get Uoningryck Bantam, en güamen inde Straet of engte ban

fladt Ban-

Ve getena

Sunda daer drie Bollantfe Schepen ontmaeten/ willende naer Batavia;
Waer van Get ecne Van Cabo de Bon Efperance guam / zijnde border geweeſt

Net om fet Eylandeken S, Helena Nova op te ſoccken: dan fuleks niet hebbende
geefs gefogt. konnen vinden / onverrichter fake wederom herwaerts aen gelieert.
Het Eylant Doch wy Laozt-zeplende/ paffeerden de altijdt-greene vermakeliiche Ep:
Dwers inde Tanden Dwersin de Wegh, alfao genacmt om oat het in de vsornaemſte

Weeh »en enate van Sunda lert/ en verder heen weſtwaerts /Krakatouw, Zibbefee,

genoemt.
EU Poele Besje, of Yfer Eylandt genaamt / altemacl ’t meerendeel onbe⸗
valleeren de agont/ en tot aen haer opper-Erupn met Wilderniſſen en dighte Boſſcha⸗
Even
gien zijnde beft. Spoebiah dusGupten de Stract/ en in olie Zee geracckt
Zibbezeeen Wefende/ fette de cours /met een gewenſche zupd-oaftelijche wint / en gacPoele Besje. De poortgang / weſtwaerts heen/tot dat Lijf dagen en foa veel nachten aldus:
—
in geſtevent hebbende
/ ons ontrent hondert en vjftigh mylen /bupten de Straet
“pan Sunda, en t'zeewaerts meenden geavanceert te zijn; Van waer toen
nao2t-\weft /en kozt daer aen Peenemael noorden quamen de cours te wen⸗
den, Maer kregen nu ongemeen Dupfter en Doncker weder / Waer door by
Verftroyen nacht Lan de twee andere
chepen/ onfe Mackers / afgeraeckten. Paf⸗
vaneen. ¶ ſeerden alsdoen/naer giſſing
/ deZon en Linie Mquinoctigel; en vorder heen
na Get noorden zepiende/ guamen (fender lant te fien) tat in de Bengaelfe
Zee, de Golf van Bengale genaemt ; daer dageljcks hevige Travaden
/gez
Fekomen weldige ſtorem-⸗winden /en donckere vegen-buren moften uptftaen, Geraeck⸗
Travaden, ten aldus / naer giffing (hiet fander geel perijchelenen gevaren) voorby de
form enon- Gplanden Lan Andamaon,en die Bande Nicobaren.

Devariable / dochmeeft -

ſtormachtige winden en bupen toen rupmer bekomende / maeckten een ſnedi⸗
ge voortgang; ſoo dat ons eerlang op beertien graden /of ruym twee hon⸗
dert mylen
/ benoorden des werelts middellijn giften. Setten de cours daer
op noo2t-aoft heen / met eert geweldige holle Zee / dyſige lucht en fare vez
Langluige gen-bupens foa dat geen heüghelyck light Lan Zon of Maen / en konde
dyugheye Bekomen/ am hoogten of peplinge te verkrygen / ten eynde wy eemmael
machten ervaren / waer dat wp na ſoo Beel dagen en nachten zeylens /waren
benen belant: want alles guam op een blinde giſſing vodrt te gaen; en meenz
Ustmemen- den Wp zat niet Berre Han't Kant te zijn / aldaer ons een goede uytſight was
de perijcke- bevolen / om niet fchielick (infanderhept’s nachts ) op De veelvuldige klip:
Mes
gen / zanden of ſtranden / (daer ban niet bere honden zjn) te Berzenlen/ en
deeriich door een elfendige ſchip· breuck te vergaen
/ noch ontrent tſeſtigh miy⸗

—

Ten binnen twee dagen en nachten /naoet-aoftwaerts hebbende gevordert; en

honden alsdoen nach anders niet / dan dichte douchkere wolcken / en cen onz
ſtupmige Zee bekennen /die met malkanderen t'eenemael ſcheenen veree⸗
right te zijn / en foo de bekonumerlijcke vaert noch te gevaerticher maeckten.

Maer de pergehelen namen noch toe /en insgelycks de vafende zupd-

TP eit weſte winden, Die feex vreeſſelick guamen ap te freechen /meteen verſchric⸗
weleden,

7

Heliche halle zee Dieng Woedende water-baren ons na het laegh en klipryck

voorlant van Arakan, Bengalen, af Pegu, guamen te bonfen/ daer hapuiet
machtig waren de lager wallen te ontwozſtelen
foo Wanneer Rik— —
uur
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durigh Tempeeſt continueerden, Dus doeften wanu niet verder zeylen; en

daerom alles {behalen 't ſchover⸗zeyl) ingenomen hebbende/ tepden het
met de voor ſteven na de int; en tieten Get Schin op Godts genade Dzije Drives op
e——
ven. De nacht quam wederenr aen; die / even gelijck De voorgaende / faa
doncker was,/ datmen niet anders dan het glinſterigh ſchupmen / Ber ſtor⸗ Ge
tende Water-golven / kende bekenne; bande weeke var wp ſoo vrceſſelyck
Wierden geflingerten gefolt / Dat de ſtoutſten haer ſelfs in groote verlegent⸗
Gent benden; temeer /Demy! toen ailes in ſosodanigen ſtorm quam te Herz
anderen / dat Wp genootſfaeckt waren Die Lao? ven jaerlyücks komende Olp:

fant te erhermen.
—
8 Haerlijche indeMaenden September ‚of October, komt gemeenelijck OL tant,
inde Bengaelfe Zee/ cen ſcheickelhck Cempeeſt den kinderen van Nepbeuin Ge {tom
Befpzingen : de welche nu eens De kuft an Arakan , dan Tanaflery , Pegu, zijks kome:

Bengalen } of aen de weſt-kKant de kuft Lan Oryxa, en Coromandel Bez
ſtorint. Werbogen dat de hemel-hoage Water-galven/ door Gun verſchric⸗
Kelijch floten /rafen en banfen/ de lager wallen dsen dreunen en beven.
Been Anckers kumende Schepen houwen; die/bp esn lager Wal gez
raecht zijnde /nootſaeckelyck op de rampſfalighſte Wife moeten vergaen.
En daerom Waat dit geweldig Tempeeſt / Lp warten en blanchen /den
S
‘
Olyfant genacmt.
Wy dan nu in deeg denckere nacht deſe ſtorm bekomende /konden niet
beter doen / dan het Schip / als verhaelt
/telaten drzzwen: en vorderindeſe
werekelen/ ens in Godes almogende peerectie te bedelen. Den Oceaen
begen des middernachts ſyne wordende Golven foo te vertzeffen / dat de ſel⸗
be meniggmael Schip en BVolck bedeckten; Waer door onſe vlytige Boots,

en waerom
fo genacnit.

Worden

3 Ae :
—
5
S ware Zee-

gefelten werck hadden/ om Get inbliegende water upt te monnen /en niet "995

pamyen en balpen haer beft te daens of ſouden anders wel haeſt gefonc:

hen ebben.

Evenwel was de meefte vrees Boor de Rlippen / Notzen /Bekommer-

draagten en baſchen die baar de groote Rivier Van Arakan, en langs heen lek hertder ſelver Ruſt gelegen ziju ; daer wy meenden niet verre van af te weſen:
waer ep in ficken hevigh Tempeeft vervallende, feecherlijch Waren ver⸗
nielt geweeſt. En waerſugck /onse vrees /bekonunernis/ en voorſichtige
Deoiren/ Wierden niet ydel bevonden; veel minder de giſſing /Die onſen
erbaren Schipper / en brave Stuerlieden hadden gemaeckt: Want bevon⸗
den ons kozt nae middernacht, Wanneer deſtorm begon een weynigh af te Worden
nemen/ fan dichte by De lager mallen van't vaste Kaudt/ dat met ong diep- ——
loot de gront/ en s morgens de Arakanfe ſtuſt vernamen. Dus dien- Lane van
den Get hier met ons niet nader, of Waren met Schip en alle de Menſchen Arakan.

geſneuvelt /en ſeeckerlyck vergaen; dan nu Begon de ſtorm teftillen + De EE,
donckere wolcken (ſoo lang als in malkander geftaaten) fcheurden van een/ ——
verdreven / en wierden vodrts Haar de langh gewenſchte lieffelijche ſtralen

Ber Zan geconſumeert. De wint liepom / en keerden nac’t Noorden; (aa
dat de verſtoorde Zee voorſpoedigh gevan te bedaren.
Defen rafenden Olyfant komt Sjaerlycks ordinaer in't epndigen bande
zunder regen Moſſon; die Gan de maent April af hebbende geduert en ſchey⸗

Dende in September, of October, gemeenelyck met ſoo fellen ſtorm / als dan

Befoop beft; en ſulcks oer zijnde, fiet men Lan October, tot in April of
Maert, niet anders dan aengengem / hefrelen / en Gelder Weer te an
—
’ Wele

—*
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’ Weltk wy mt each remarquerende / ſoo bebonden 5 Want kregen nae faa
geel ſuckelingh / ſtorm / tempeeften /miſt /nevel/ en regen-bupen/ uu
lieffeiſek weder / en fanme-fchijn / met een gewenschte Wint /en effen Zee :

fag dat wp van den dooden wederom fcherten Bezrefen / en levendigh gewor⸗
Dar. Dies laofden wy onſen genadigen adt /Looe fijn befthermingh/ en
gantſch Baderlyck befchut ; De welcke ons evenals metter hant / daag ſoo
eel dupftere Jlevel-bupen/ donckere Wolcken /Garde Winden/ en halle
Watervaren / hadde gelept / en aagen-fchijnlijck bp gewoont : Want Lon”
denon nu in defe morgenftant vecht baar de groote Rivier Van ’t UNtoninck⸗
rijch Arakan vervallen; Die Wp inzeplende /ontrent achtien mijlen lande:
De Schepen Waerts it op moeften.

geraken

Sagen des middaegs twee Schepen,

naderen / onfe machers bevonden te zijn,

die wy in’:

Hier ſcheen De vreugt en bzolijche

wercrombygept weer te leven ; alfoa wy niet weynigh om malkander bekommert wa⸗
ren. —

ven geweeft, @uamen gefamentlijck onder het Eplant Butting ; daer wy
dao? een Melle ſtroom /die upt de Rivier quam /moeften anckeren.
De ArakarHier lieten wy ſtracks de Prince Plaggen Waepen/ om de Arakanders
ders komen met ververſſing aen boort te lachen s die/ fiende Dat wy Nederlanders wa⸗

MENE ren / quamen noch dien ſelven avont met een groote Canoa aen de Schepen:

kort.

mede brengende Hoenders /Eperen/ Viſch /en andere proviande /die fp voor
een geringe prys aen ans Berkochten.
Wachter ons bolck oock een Wegh⸗
ijfer/ of

Loots / aen boort; die de Schepen tat in de Bandel, of bp de
Logne der Pederlanders faude beengen. Wp gaven de Canoa toen eenkleyn
Beiefjen mee / om / voor Geen varende, ’t Nederlants Opperhooft anfe komt
bekenttemaecken:

blijvende metde Schepen des nachts in de mont der

groote Niviere Van Arakan ten ancher leggen.
Komftin
Des morgens vroegh / Wanneer den Dageraet begon daag te breecken/
de groote zeplden wy met een kleyn koeltjen imewaerts aen : paffeerden Geel dicht

kvere van googbp berfchepde ſteyle Lelippen en Fotzen heen / Die in De mont Lan defe
À

wijde Fivier gelegen zjn.

Kregen tegens den middagh het luchjen uptter

Deffelfshoe- Zee; en benevens dien de opWwaerts dringende vloet te bact, Handen alhier
canigheyt. t paer-water ontrent ſoo wijt/ als't Haerlems WBupte-fparen te zjn. En

fagen ter wederzyts beel luftige Delden / ſchoone Lantsdouwen / en vrucht⸗
Vermaecke- Bare Boſſchagſen; daêr langhs heen de Arakanders hare vermaeckelijche
lijcke Lan. Steden en Dorpen ſtonden gebouwt. De Harders en Harderinnen waren:
chappen. Bier luſtigh in dE weer / om hare Beesjens tat de vetſte Alaver⸗wap te benz
gen. erder heen ſagh men hoogh-getopte Bergen/ diens Blacuw-fchij
nende / doel inder daet heel groens opper-krupnen/ den Wemel fcljenente
bereycken. En elders heen/ foo Leste men ſien hort / ſchoone blachten
oock luſtige Balleyen /Welcke met Daucht-bomen aengenaem ſtonden bez
fet.
e Arakanfe Viſſchers quamen ons oock aen boort ; en fetten haer

pfeere,

Vangft one abondantelyek bp, Manden ons tegen den bant noeh maer een
kleyne mijl van’t Stedeken Oryenton te zijn « Daer wy de ebbe bekomende /
Oryenton ; moeften anckeren/ om het volgent dagh=icht teverwachten.
Des anderen daegs /toen d'afgelopen ebbe geyendight Was / lichte men

darfeet hey: Anches /en dzeven in ſtilte met de bloet opwaecrts aen; paffeevende

Arakande. Oryenton, als oock deſſelfs Pagode, die fter heyligh bp de Arakantfe Denz
ren worde deren wiert geëftimeert ;en daeram quamen
deeg Indranen , in Dit Oryenton
geefimeert. dagelheks have Gebeden /Offerhanden/ en vordere Godtedienftigheden te
ver⸗
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berrichten: komende reyſen Lan ooft en weſt/ om herwaerts acu een hen⸗
lige Pelgrimagietedoen. Wp defe heplige plaets voorby geraeckt zoude /
kregen een goeden Wint ; en abanceerden naer wenſch / tuſſchen veel groene
_ Aijs-velden / en ſchoone Kanderpen doop + paffeevrende Lalck-rijche Bozpen,
die vermaeckelyck waren
om aen te ſchouwen.
CTegens den avont quam den Weer Geraert van Voorburg,

Opperhooft Geraer: van

bande Nederlandſe Comgtoiren/ in't Roninkryck Arakan, met fijn Lackno, Yo9'burz

Wy der
ol änc.
ontfingen hem / en fijn gevolgh / onder ’tlos-branden Ban ’t grof Canon; fe Loeye,
en boden Gaer aen een gaet onthael /en Beiendelijck tractement. De nacht Eu Ms
pnfer acn boort gebaren ; en Gieten ons wellom in Dit luſtigh kandt.

aenkomende / namen het zepl-tupgh in/ em foo langh als ’tdoncher wax

°°°

te vuften :peurende’s anderen daegs Weer voort; ſoeckende (foa beel doen:
Ick) Pavanceren ; tot dat wp nae twee dagen zeplens / opwaertsacn/ tat ,Acpkomt

„bp de Logye vande Nederlanders, tat de balckrijeite Bandel , de Auckers lier siske Ban
ten vallen,
del;
Wier mactkten wy achter en voor de Kabels en tauwen acn Huyſen en daer de
WOooningen vaft ;vonden ong hier maer een groote myl ban de Köoninck⸗ ——

che Hooft ſtadArakan ; en ontrent gchtien mijlen landewaertin/ te mid son en Wo-

den in’e Noninckryck Arakan te zijn. Daer wy nu met de Schepen enfe vingen worperblijf-plaets koſen: en Vonden alhier de Nivier fa naeuw te zjn / Dat met den vxertuyt.
laegh ‘water achter malkander /als in een kil, ter nauwer noet Blot hon⸗ Hoedanig-

den leggen s zjnde met hoogh Water maer een Dcheens-lengte wyt.

Wege —

gende bier dervoegen tuſſchen Dorpen /Wupfen en Velden in/ dat nauwe:

“°S-

Weke t water kenden fien 5 dienvolgens Geel vermaeckelhek. Invoegen
dat wp wel haeſt /de maepelchheden op reps geleden/ quamen te vergeten.
De Schepen aldus Lertupt en vaſt gemaecht hebbende, ſchooteñ (vol⸗ Salutatien

gens d'odinare wijs) het grof Canon rontom ordentelyck los 5 ſulcks 234

doende niet alleen tat be\uijs vAn vreughde-teeckenen onfer Bon Voyagie,
maer oock / om (volgens de gewaonte) Gier door fijn Honinckiiche Maje⸗
flept ban Arakan fier door te ſaluteeren: die Get ontſacchelhck gebons in
fiju Vorſteluck Pallais genoeghſaem hooren kon s vermits Get donderent
gelupt/ met wonderlycke lagen en Weer-galmen / daor de Bergen en Dal:
;
lepen klonck en dreunden. Daer op (tot een bewijs Han's Vionings vꝛient⸗ DEE —

fchaptonswaerts) alle de Zicken; en Naets heeren des ltoniugs / uyt dert

naem van fijne Majeſteyt /onſe Opper-hoofden guamen aen boort te ver⸗ ninckrijck
wellekonen; ’t welch op dusdanigh een wyſe geſchiede:
Aran ”

De lieve San was nauwelycks met fijn Geldere glans eulieffelycke ſtra⸗ ze Schip des
len boven den Orifont gerefen /of Wierden De medige Jelyaflen , of Faep- schrijvers.
gallepen des Ronings gewaer : die met geel \wonderlijcke Plaggen, Top- Levan,

ſtanders en Wimpelen ;onder een aengenaem gelupt Lan Pijpen/Trom Noi

melen/ en Schalmeyen / ordentelijck tot ons quamen genadert. Derhal⸗ rezen.”
ven Lam ban ſtonden aen Get Canon vervaerdighde; en lieten vock alle de
Plaggen en Wimpelen waeyen / en luſtigh op Trompetten blafen ; om foa
groote Perſonagien wel en behoorlyck te ontfangen, Wy hadden met ons
Schip de Beieven en Geſchencken van fijn Ed: den Leer Gouverneur

Generaelop Batavia, aen den Loninck ‘Dan Arakan behoorende /mede-ger
bracht 5Boerende dacram / als Admirael / de Blagge vanboven.

gemelte Nonincklycke Gallepen ons ——
F

zi

Dies de

guamen aen boort tn b
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2

Sc uOUu TENS
WoaurTeR
108
doch heel manierljch op een haoffe wijſe. De graatfte Sick, wefende de boor⸗
nacmfte Perſonagie / welche naeft Den Koninck ( gelijck alg wierde bericht)
het Gijch regeerden / guam D'eerfte met fijnt Galiap (Die heerlick was ver:
ciert) aen Boort / en tvadt met een ontſaghelick werfen / heel ſtemmigh over ;
warr op d'andere Sicken, Haetg-heeren/ Gzooten en Edele Han 't Ro⸗
ninckljck Hof / ooch altemasl na mef parade, upt Gare bercierde Jeliaflen

te voorſchyn guamen / en traden ordentelick over ; Wierden Geel vriende⸗

ber wel:
Afloffinee 1ch/Dao2 den Heer Voorburg , et anfe Opper-Goafden/ ontfangen,

van “grof lekoomt/ en tat inde Cajupt gelept; onder de vrolicke falutatien Van Get
Eꝛnon.

grof Canon / van donſe als oock Ban dandere Schepen /dat nu rontom (tot
een bewijs ban vrrugdeen wellekoomſt) aengeſteken wiert.

De Zicken
lie deſe Arakanſe groote Perſonagien / wierden Ban ſulcken menigten
hun groot Hovelingen
/Stacthonwers/ Scheyvers
/ Lackapen /Lyf-engen on Wapen⸗

serot·

Dragers gebolgt / dat het binnen ſcheeps
·boort ban alie de menſchen krioel⸗

Den.

En alhier kannen de vreemdigheden Lan andere Natien mu begluren;

eu haer ſtant / kleeding /ommegang) zwier en wonderlycke manieren/ aen:
ſchouwen /de welche top bevonden genmerckens waerdigh te zijn. Wp ſton⸗

Belaghelijke Den met de Stuuw-lieden boven op ’t half verdeck des Dchips/ om de actien

— — deſer volcken op het nauwkeurigſt te beoogen. Als eenige deſer hooghertige
en haer Hepdenen / en miſſchien noch maer de ſcheyvers en oppaſſers Lan de Laar:
volg.
_° _nacmfte Sicken, onder ’t gemelde Derdech/ en over de Stuuur-plegt, /willende
na de Cajunt gaen / en ong ftende/ haer grootelicks over ſulcks toonden gez
Belgt te zjn / en gelijck als upttermaten geaffrenteert ; vragende aen den
Heer Voorburg, Opper-hooft anfer atie : Waerom dat men haer foo weynigb quam terefpeäteren , dat felfs fijne flaven (wijfende op ons) de plaets
betraden, onder de welcke fy , die fulcke groote Meefters waren , moften
door pafleeren? Daer op ons Opper-hooft haer feer vriendelick bp der
/ ouſer ontſthuldighde /ſeggende: Dat albier vremBandt genomen hebbende
delingen waren, en dien-volgens de coftuymen des Lantsonkundigh. Daer
op hem tot onswaerts keerende / ons ſaghjens in't Pederdupts toefprach/

feagende : Ey, mijne vrienden, treedt watvaen een kant , of komt beneden:

want defe volckeren zijn van dien aert, dat niemant onder eenigh verdeek

of brugge wil door paffeeren, foo lang die van anderewort betreden. Dies

wp aus aldus / d'oorſaeck deſer ontſteltenis fiende /Lan (konden aen ban ’t

Derdeck beneden guamen / en lieten haer in ſulcken pdelen glorp / en opge⸗
blafen hoogmoedigheyt /den vollen toom behouden.
Ware condi· ¶Doſe groote Perſonagien waren meeft altemael bedaegde Mannen / dich
heg
en lyvigh an poftuer; toanende cen manhaftige onſaghelyckheytin haer
gelaet ? sijnde hoogdravende Lan Waarden / ende vol trotſe geften in al haer
actien 1 echter tegens d'Opperhoofden onfer Natien / vriendelick en val
complimenten.

Waren welbruyn bant hupt ; maer niet geheel ſwart /als

kieeding,en andere volckeren van Aſia Gingen aitemacl koftelick / na de wſe bandit
YE
moedig en praghtigh Foningvijck gekleet; met fijne ftoffe en zijde Cabayen. Waer kiederen fcleenen/ Door geurige en Wel-riechende figecerpen /
upmmemende geparftumeert te zyn.
he
f
De wederzijds Complimenten afgelent sijnde/ Wierden voorts deſe Ara-

kanfe Grandes en Edelen / feer beleeft onthaelt. De beief/aen fijne Vaninge

hijche Majeſteyt behoorende /quam voor den daahs diein haer tegen woor⸗

e

dig⸗
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digheyt /daor onfen Schipper of Cauiterm,/ aenden Heer Voorburg oer Mimive, van
Cn _—
Heer
beandight wiert /Die De gemelde bezegelde IR Vine /oberal (volgens de den

contuumẽ des Hants.) ten toon droen / tat een betupginge bandecoũtimia⸗ Genen)*

tie dev voor heen beſlotene Alliantie. Dorder wierbden afs doen deſe Arakanſe Edelen /en altcenlyck maer de voornaemſte van den Creyn / pder mer
een geſchenck van Peper / Nagelen/ Foelp /Muſſchaten en Wat Caneel/ en
daer⸗en· voven een groote vergulde Boeck⸗ ſpiegel vereert; daer over fp Baer
upinemende vernoegt betoonden. Aenſtonts ſieepten elck als mieren / ſoo
el de Sicken ſelfs / als die wymeenden hare fubjecten tezyn; ja de onma⸗
tige begeerlickheyt
ban deſen lact-dunckenden Arakanfen Adel / quant door
foodanigen actie dervoegen upt te munten / dat al haer vorigh vefpect Gp ong
in roock verdween; Deal nu bevonden / dat Get defe geaate Perfanagten,
meer am’tgefchenck/ Dan pet anders was te doen. De fehenchagien met
faadanigen paer dan nu aldus in de Jeliaſſen ingeſcheept zijnde / berepde men
alles vuederem ten vertreck; de Opper-hoafden niet alleen Van de Hollant⸗
fe Kogven/ maer aack Die ban ons Schip / maechten haer insgelycks ten
Tandtogt vaerdigh / am de Arankanfe Grandes te canduiferen/ en de gemelde Miſſſve (volgens D'azdinare Wife) tat inde Kogpe te beengen ; om Die
daer inde refpectine Waoning Lan den Heer Gerard Voorburg, ter bewa—
ring te laten verblijven / tat dat den Lening binnen de Hooft-ſtadt Arakan,
in fijn Pallens / danfe audientie ſoude vergunnen: op dat alsdan de Baravife brief / ende voor alde neverrs-gaende gefchenchen (ant fander de fel-

Lohan Maer.
fuyeker, zen
—
zen de oke
Raden van
gekan ge:
Hun berzehelijcke be8erlikheyt.

ve ſoude Get niet konnen gefcijieden)behoselych en met alie vefigect /aen de
Noninglycke Majeſtent gelevert mochten worden.
De Heeren Sicken, Haets-Geeren / en vordere Grooten / met alle den Vertreck,
Treyn / Staet·houwers en groot gevolg / bertrochen dan wederom in de

vorige Statie van ons Boort⸗ en kregen andermael Heel eerſchoten met grof en Statie
Canaan: ooch ſtaken onfe Opper-haofden met haer naer Wants dach om in Secr in ge

Defe gelegentigept te vorderen/ en nochtans met alle den del en Nomnuglye VLont.

he Brief miet ander een brugge daor te Waren / ſulcks te fcandeigeh achten⸗
de: foe ſtonden alberepts een goet getal kofkelick-apgepzonchte Elephan⸗ Elefan:en,
ten gereet en vaerdigh /om de Grandes, Bpper-haofden/ En Beief /naer onſe en, waer voe

gLogre (die niet verre Was) Heen te voeren. Altemael opgefeten zijnde, brane sebruyeckt.
den Ws van ons Schip nach andermael rantom eens los
/het welck alomme

daar 't Lantfchap klonck; tot een betaoninge/ dat de Dzient- en Bont
·ge⸗
nootſchap continueerde, Waer opde Sicken, metal haer gevolg / er won⸗
derluck gefleep/toen verder Geen van de Logpe /naer de Hooft- ſtadt Arakan,
ent feoniugkjck Hof / met alle de Elephãnten / heel ſtatieus vertrocken :
zijnde aile De flraten en wandel-wegen /daer guamen Daar te pasreeren /
met Arakanfe Mamien / Weouwen/ en Hinderen / die Laag kijchers diene
Ben/ gevult.
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Het tweede Hooft-fluck.
De Maen vertoont hem bloet-root. Gebergde Nederlanders komen
in’t Koninckrijck Arakan; en in een erbarmelijcken ftaet, aen het

Boort des Schrijvers, Droevigh verhael der rampfalige Schipbreuk
‚van't Jaght Choromandel.
De Maen

N

6

B bonden Get inden volgenden avant bolle Maen te zyn / alg

——

wanneer dit heerlyck Light ſich teenemael bloedt
·raot quam te

rook

vertoonen / ’t welck ontrent een uur lang duwde + waer op een

Eclips volgde / die deMaen bpna geheel verdupſterde; doeh en Duurde niet
Eclipſcert. lang « want men ſagh ontrent midder-nacit / die blinckent Gelder en aenge⸗
naem Licht/in Lalte glans wederom aen den Demel ſchynen.
Droevigh …_Terwyl nu beguame gelegenthept af wachten / dat het den Koning ban
SEE Tij Arakan machte believen / de Nederlanders audientie te Bergunnen / en de
liecSehin. Batavife Miſſive en Geſchencken te actepteren; foa quam ons algier een
breuck van ſeer droevige tyding in d'soren donderen /nameliek /dat een Hollants ſchip/
*e laght Ko- Dogg fkorm /in Zee was omgeſlagen/ en berongelucht/ daer eenige hondert
romandel. _menfchen van geſneuvelt /en maer weynige te rechte gekomen waren; dat
defe gebergde IRederlanders goet Peguaens wiſten te fpzeechken / en Diergez
lycke omftandighedenmeer. Doch konden Wap fulcks/ om redenen/ qualick
gelooven 5 dan Londen eerlange / defe droevige tijdinge /niet dan al te waer
tezijn. Want den zz. October quam ous
/ des morgens vroeg
/ denOpperNegen Man ffuuwman van ’tberangeluchte Jaght Choromandel , met negen Lan fijne

women Ar gebergde Maets aen baort/ en wiſten het voornaemste ban haer rampfalig

—*
Schrijvers. Ongeval, te verhalen, als valgt:
Hetlaght
Datſe met het Schip Coromandel, den voorleden maent September Han
Coroniëse Paliacatte, op de beraamde kuft Coromandel gelegen / waren vertrocken/
met ontrent Om Van daer een Fene naer ’'t Roniuckrjck Pegu te daen 5 zijnde Lal gepropt
foo Men- Ban Paffagiers / namentlijchk wel vyf hondert Menſchen; dieinverſchen⸗
ichen,
van Den Natieñ /als Koromandelders, Perfianen , Mooren, Bengaelders, en

Paliseate» Peguanen beftondon : de welcke t meerendeel met haer geheele gramilie/

nincksijck
Pegu.

Douwen) Veinderen/ Slaven en Slavinnen / boog Paffagiers (en onder
t beleyt der Nederlanders) de Rens aenvingen / om in het Veoninckvijckk
Pegu, Gare Commercie en affaires te verrichten ; miet denckende op deſe
Vopagie derrewaerts heen (dewelke in acht dagen konde geſchieden) fa droe⸗

vigen ongeval te ontmoeten.

Fn Zee gevaecht zynde/ Hadden eerft lieffeljck weder /ſtil water / en cen
gewenfchte wint. Dieren dertigh Nederlanders hadden het Schip in haer:
beftier /en ſtevende naer her Doften 5 terwyyl men onder de Paſſagiers geen

blleyne blydtſchap en breugijde /Lan Wegen het maope weer /goede Wint /
À—— en gewenſchte voortgangh / quam te beſpeuren. De vrolyckhept ſcheen al⸗
boort, we- Bier binnen 't ſtheeps-bodrt te woonen. Aontom hoorde men Get bermakesens hee bes geſangh / ’t gefpeel/ het gelach / en duyſent moye dingen. Het Schip

beftljek
°

dat voer gele op ooſen; en in dit lieffelhck weer /was't grootfte gez

deelte wel Gaeft gezeylt: Wanneer een pder al giffing begon te maechen/ om
haeſt het aengenaem Jant van Pegu te betreden,
pe

maer
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Maer helaes: twas teencmael mis gereeckent: want nu begon de lieve Zon / daa? nevel /miſt /en Donchere Wolcken / fichte verſchußlen; ſpo
dat in plaetſe van dat heugelyck licht en aengenaem weder /de ſtorm win⸗
den en bupen quamen de overhant te nemen, Dervaegen dat haeft door een
halle Zee) ent brullen
derſtoute Water-baren /de vrrughde verdween / en
de geſangen /vermaeckelyckheden / en vrolcke diſcoerſen / in drdevigh gez
klagh veranderden. En nam de verlegentheyt/ ſchrick / en vreeſe te meere

der koe vermits de ranckheyt des Schips

t welk haelt
verandert.
Ege
den.
—

t welch lichtelyck op Deen zijde Reeeze

biel; en daerom maer weynigh zepl konde verdragen, En daer Bp quamen
2cwes
nu harde Winden / en Galle Zee; en boven op’t Schip de ſwaerte Gan alle de
Menſchen. Dies was nu een pder in grooten noot / dao, het ongemeen hel⸗
len des Schips; dach dat nach t'elckens Wederom vrees : tot Dat ten laet:
ften daag een geweldige ruck-Wint/ en Get flaen der Galle water-baren/ Get
Schip gelijck te Loren op zp geraeckende / meeft alle de Indienen (geen zeevoeten hebbende) nae De Ip toe Vielen ; Waer daar het rancke Schin taen Het Schip

bopder am Ber / en met de Zeplen en Maſten in t water ſtorten; ſos dateen Vin2”

graote menighte van de Paffagiers / als oock Den Chirurgijn der Mederz ° vee venlanderg/ daor een indliegende Zee / Beneden in't Schip Lan landen aen renen dacrin
verſmoorden.

ke

ver(moort.

Onmagelijck is't /D'ellenden ban die noch levendigh Waren / te beſchr⸗ ——

ven;

het vboornaemſte fal ick maer kortelhck hier verlaten.

Rontom henen

Rrieelden het nu van f\vemmers ; daer de Prouwen en Veinderen felfs haer
ſochten
het leven mede te behouden. Zeplen/ Maſten / en’t Want / opt
water leggende / wierden van de menighte beſtormt / en mumet beftorven
handen geñgevat. Boer een klauterde en klom / om op de bovenſte zijde Lan
tamgêtupmelt Schip te komen ; terwyl de wackere Nederlanders oock De Hollan-

lagen te worſtelen in dit grondeloos Lack ; en / ſoo Wanderlijck/ als onver: Setjjr sen

wacht / de klepe Boat ent Schuptje (hoewel nacht eenemael
lech /en air Booten hee
Klaer ) tat haer intentie driftiah kregen. Stucken ban Zeplen mierden Schuytjea
voort afgerukt, getornt /en gefneden/ om de lechagien (Waer Get magelijck) SPS"
Dicht temaechen. De Herups-flengh van het Schip bekomen hebbende
voeghden hem met Heel hHijgens en weoetens /tat een Maſt inde Boot; en
de Plagac-ftock van het Achter-fchip/ tot het (elfde in de Dchupt. En ſtel⸗
dert op pder voort een kleyn /faber/ onnofelZepl-tupgh toe. Auvboegen door
dit tae-getaechel /nach epndelijck meenden ſoo Ler geavanceert te zjn/ Dat

middel ſagen om (onder Godts hulpen zegen) eenige bp het leven te bez
handen. Maer alhier ſcheen nu den bangen naat /en daadelijcken per / om EE

"liebe leven te behouden / eerft aen Den man te kamen; want een groate Laisne

menigte guamen nu (om haer lijf en leven te falveren) nae d'onnoſele Boot /om het tee
en tkleyne Schuptje gef wonnen,

Het pyſſelyck gering der handen / Get vente be.

naer geheem/ het bitter gefchrep /het fimeecherr/ bidden/ pagen /en wor⸗ houden
fEelen nae het kleyn Daertupah/ was ommogelitck om aenteften. De bo⸗
Ben dryvende zijde Van ’t onigetuymelt Schin, ſagh men oock Dang een me:
nighte ſchꝛepende Mooren / Prouwen en Hinderen / noch bedeckt; de \uelc:

Ke met cen ſtem / Die ſteenen harten kon doen breecken / malkander denlact-

ſten Adieutoe-riepen. In kort / men ſagh de bleecke doot (dat vervaer⸗ rijede
Ieke Monſter) hier feer verſcheickelhyck fijn valle fpeelen. De Pannen /
Die daorgaens noch de kloeckſte waren / fachten in defen naat met klimmen
en

-
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en klauteren /of alſwemmende hare vrouwen en hinderen fe genacchen /
am (eer verdroncken) aen Baer den laetſten afſcheyt ·kus te geben dan wier⸗
den al dickwils Gier in verhindert / wauneer Dat fp / of hare liebelingen /Booz
het gewelt der JOater-Baren/ Van 'tDch' p (zeneegfnem nu in eon weerloos
Drach verandert) wierden afgefpaelt ; en afgemat zynde / jammerlyck
verdroncken. Weele Berdsenchelingen
waren in malkanders armen geſneu⸗
velt. De Moeders dreven met haer teere ſuygelingen op den hals/ te mide
den in Zee / ademtogende nae het eynde. D'Ardere/ die dan noch de kloeckſte
waren / en ſwemmen Konden / quamen (sm lbf en leben te falgeeren ) in
—ſulcken menighten nae de Schupt en Bast geſwommen / dat bp foo graas
ten extremitent /en upterften naat /oock noch het gewelt te voorſchyn quam,
dn alhier bevont men dit ſpreeckwoort waer te zijn / datde liefde gemcene⸗
ek wan ſich felwen eerft bezint. De noch evergebievene Nederlanders, en
venige Ban de kloeckſte Indianen, Waren alreets in Schupt en Baat
gez
raeckt; en vonden haer (fender eenige Proviande /of levens nootſaecke⸗
lyckheden te kunnen Bergen) fao geladen / datſe geen Menſchen meer kon⸗

den /nach dorſten over nemen/ of fauden eerlanah gefamentiijck met alle
man/ gewiſſelyck dan gefanchen hebben : Waer daa? genootfaccht wier⸗
Ben / em geweldighlyek foo grooten getal ziel-tagende beſtormers af te keez
ren; Die De Ganden (Lan wegen de ſchrick/ en khellende banden des doots)
fas vaſt aen t kleyne Daertußgh (of wat ſymaer quamen aen te Vatten) bez
ſtorven / Datfe niet ſonder ge\uelten kanden las gemaechkt Warden /om haer
De Schuyt Banden ſelven te ontlaften, Epudelijck doa den grooten noot geperſt
/ ver⸗
en het — lieten ſy (vol ſchrick /en met benauwde zielen) Get omgetuymelt Schip / en

ſoo

veel levendige Menſchen: Die nu met beſterwen handen /en beklemde

Indianen.

Dier of vijf en dertigh Menſchen /wierden vanalde nemghte /maer in

en de noch harten /nae den Hemel ſiende /haer zielen aen Godt /en Mahomet (de Mo⸗
—55
ren haer opperſte Propheet) genootſaeckt waren op te offeren.

Deels
Get hlepne Bootje of Saloepje gebergt. Alle de andere mannen / vꝛouwen
beklagelijck kinderen / dochters /laven en ſlavinnen / zyn in Dit ram pfatigh en deerlijckt
eynde,
__gngebal/ in ’i grandelaofe diep gefmeudeit/ en jammer hek verdzanchen, —Ni
Want de boven- drivende zijde vant Scheepje/ 't Welck al gaende wegh
ſonck / en konde niet langh tot hoop of ſteunſel dienen / aen foodanige wor⸗
ſtelaers
/dienu wraeten en worſtelden nae het eynde. Een ſchreeuw
/die ſtaelt
gemoederen kon doen beeecken /hoorde men (als de Schupt en Boot ver⸗
trachen) nae den Wemel op-gaat, 'tGeweing der Handen / Het doodelijck
gefchrep/ en alie Dellenden ban defe rampſalige Indianen, waren uptnez
mende / en ſoo groot geweeſt /datſe noch konden verſchricken den genen /
afvan deſe tragedie ‘waren afgekomen / en one De felve quamen te Verz
a en.

n

De kleyne Schupt/ en het Bootje / dreven en ſuckelden beyde nu daer he⸗

nen / op de greote wateren ban den hollenden Oceaen: Waer van gedu⸗

righ dervoegen Wierden gefoolt /en zing en weder geftingert/ dat oock
(als d'anderen) met een onBernujdeltjeken ondergang Wierden —J—
De Coers wiert (ap de genade Godts) daar de ſtoute Water baren / ooſte⸗
liek aen geſtelt; verhopende't vaſte Lant van Arakan, of Pegu, tenade⸗
ren / en etrlangh te ſullen ſien; om levensmiddelen / en nootſaeckelyck onz
derhout te bekomen.

Maer
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ir:

Macer ban ſtonden aen quamen nu wederom nieuwe ſwarigheden boort.
Het Schuptje (te loom in t zeylen) Wiert door de Boot geſleept; maer
fulſcks en kon /ora het laetſte genoemde Daertupgs leckhept / langer niet
gefchieven : Aer door de luyden in 't Schuptje /van hare mackers afgeſne⸗

den / en verlaten wierden.

De Schuy:

Het Baatjen toen vaerdiger in’tzeplen/ peur⸗ 313324

hann:
den Vaart / om te baerdiger (eer Daag leckheyt fanchken) Wantte ſoecken.
Wet kleynmoedigh voſck int Schuptje/ te midden in't grondelsos Bach deren ot

des gradten Oceaens, ſich ſelfs nu Dus verlaten fiende/ fachten haer mac:
kers (foo veel Gun daenelijck was ) te volgen ; Dan al hun prerigh pogen

was te vergeefs / dewyl fp den cerften nacht al waren ban een geracckt.
Die ban de Boot meenden al Lp de geluckighſte te zijn 5 doch bevonden bet
naderhant anders, En tot een bewijs, dat den Almachtigen die faa el kan
redden / die anreddelijch fchijnen te efen / alg andere Die de verloſſing al⸗
reets voor oogen fien 5 fes ſal ons het verhael Lan defe ougeluckige konnen
Dienen. Wp algen eerft de kleyne Schuyt; daer inde arme zPederlanders,
heel miftraatigh/ in dupfent peryckelen / ſonder ecten of drincken / ſes da⸗
gen / en foa Veel nachten / let dao? Godts Gulp en fonderlinge verſtercking /
gaende hielden ;als wanneer fp (altyoec\uel t'eenemael machteloos) De Lafte
Wuft Lan Arakan vernamen: en genadert zijnde / Bp een Arakans Daertuyg De Schayr
raeckten / wan den welcken dat fp wierden met ſpys en dranck begiftinht. — Ee
—
Daer op defe Indianen Gaer te lande waert in / en nae de Koningh voerden:

alſoo (volgens dArakanfe Wetten) alle de vzeeemde Natien /niemant upt⸗

geſondert /wegens ſchip⸗ breuck / ent aenlandinge op de Luft van Arakan,
in des Honincks dienſtbaerheyt en flavernpe vervallen. Doch deſe geberg⸗ en daer uyo

De Nederlanders, in het Pallais van d'Arakanfe Majeſteyt gekonien zynde /PE.

wiſten in Peguaenfe tael/haer dzaebigh ongeval / en Wat daer op WAS ge⸗ scade Ara
volght / ſoo ſevendigh te verhalen /dat ooch in De Heydenen felfs / de mede⸗ kan:
dagenthept en barmhertigheyt ontfonchten + en ban den Koninck /en fijn
Grooten /met nootfaechelpehheden niet alleen wierden beſchoncken; maer
ach invephept herſtelt en mederam tat haer Lantsgenooten afgefanden ; en verhenzs

foa Dat de felve nu aldus bp ons quamen : en iten vorder niet te feggen/ LnSe,
waer dat de Boot /en hare Kantsgenooten Waren belant.
Schrijvers.
Doch quamen defe eenige Dagen hier nae oock wonderlyck te recht/ en in
Get Honinchrijck Arakan te Eant ; maer hadden vry meerder avontupr / ent
—
uͤptgeſtaen. Sp (bp ons komende) vertelden haer ongevallen
aldus :
Datſe met haer ontramponeerde lecke Boot / en Lijf en twintigh ens
Avdnuyr

ſchen (tfedert datfe van de Schupt gefchepden / en Booz upt gezeplt varen ) Re een
feer jammerlyck / eerſt ap Zee / ennaderhant oock te Wande omgeſworven
er

hadden. Seven etmael waren Lan Gaerin Zee/ in dupſende perijchelen/ Zijn zet
ellenden/ en fFwarigheden/Daor-gebzacht, Epgen water /en brache tranen⸗ maslfonder

* — haer voetſel; en waren in deſe tijt/De rampen onuytſpreeckelyck
geweeſt.
Dan ſagen / en quamen eyndeljck bp een beam-rijsk Eylandt; daer fp Komen aen

(ganes moedeloos, /flaeuw / en uptgebangert) te Lande getreden zijnde/£), 4:

alom Geen in de wilde Boſſchagien
ſochten /nae Get geen dienden am noodigh
voetſel te bekomen; maer daer en was gantſch niette binden, Het Eplant

over al wilt /en ſander Menſchen Dieren / en Vee) hon ſoo veel niet ver⸗
P

ſchaffen/

—
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fchaffen/ als tot een weynigh onderhoud tan haer ellendigh leven /wierde
Leven 13. vereyſcht. Blleenlijch eenige Tamarinde-bomen, toonden haer groen
/boz
dageoi, nigh / en fuer gewas ; die ban dees uptgehongerde fuchelaers Hoog een dez
ind

licateffe wierde gekeurt / gelucht /en nae de naegh gefanden ; waer mede
fp haer Wel dertien dagen onderhielden, Maer defe rinſſe Compoft caufter:
de wel haeſt ſoo hebigen pijn /krimping en loſſigheyt in het gedarmte / dat

wel haeſt twee Van hare maets daer Lan quamen te overlijden.

Steken we-

Dooꝛ ſoo Geel nooden /flaeuwten /en phnlyckheden geparst /reſolveerde

ders Zee; men epndelijck wederom
Zee te kieſen om Ander Lañdt te ſoecken.

In

t diep geraecht zijnde / ſtevenden ooſtwaerts heen ; en quamen eerlangh/
daag een goede wint / en loutere voortgangh / de bafte Ruſt van Arakan te

Belanden op ſien.

@Ce Lande gekomen zijnde / gaven haer noot te kermen ; en Wierden

de Kuft van gan eenige Baeren en Viſſchers nutdadighlijck geſpyſight.

Arakan

Daer op toen

pogende metde Boot /de groote Nwwier Van Arakan te foechen ; en willende

daar de branding t'zeewaert ffeechen/ geraechten met haer klepn Daertupa
Verliefen in de klem / en tegens de Rlippen; t welck doop ’t floaten / bonfen en kraec⸗
de boot.
ken / aen flarden /en qut geraecht zijnde / quamen ellendigh/ arm en naecht
aen Kant 5 haer toevlucht nemende tot de inwaonderen ban dit luftigh aart,
Doch am te vorderen /Verder in geraecht zijnde/ Waren genootfacckt (om
eeniglvoetfelte bekomen ) den Arakanderen hun droevigh ongeval / in de
Peguaenfe tael bekent te maken; doch nief te voorſichtigh: Want moeften
gef wegen hebben / hee dat van-Choromandel nae Pegu hadden gewilt / daer:
tegens de Arakanders den @ozlagh voerden / en groote vpanden Lan deſſelfs
Worden ingefetenen \uaren. Dies namen defe domme Hepdenen dit ſeer euvel op :

vende
Ara: De Nederlanders befehuldigende / namentlyck / dar ſy de gene waren / die den
verfekering Uoninck van Pegu, haren bpant/ met veel Oorloogs amonitie

genomen:

Wapen-

en gevanc-

tuygh / en diergelycken /tegens de Arakanders guamen te Berfterchen /en
tefiyven. Waer op dat fp van ſtonden aen gevangen; en Loor daat-fchulz
dige mierden Lerklaert. ·Men wierp haer ſtroppen om den Gals /en touwen

in aerden
Koningh
gevoert.
Hun mifera-

Wachters omringt/ gelept/ en over al Wel bewaert; alfaade Arakanders
meenden) Gun Woninck een fchaonen Dienft te fullen doen /met defe arme
Chaiſtenen dus verſeeckert tot ſijn Majeſteyt te brengen : haer met weynig
eeten en Beel flagen gelepdende Lan De eene Stadt en plactfe tot dertanderen 3 -

keeste om den middel /en op 'er armen: Wordende dus gebleugelt /enmet ſtrenge

belen fant. Daer dan ſtaegh Lao? d'Overigheyt deſſelfs /een pertinent verhael /van al
hun ongevallen en rampen/ maeften doen 5; genootſaeckt zijnde het Peguaens
te fipreechen / om d'Arakanders op hunue biagen te voldden; die door hun

onverftandighept/ overal upttermaten qualiyck namen / dat deſearme Ne⸗
derlanders nae het Roninckryck Pegu hadden gewilt. Waer door dees
ellendige fuchelaers /als misdadigers mierden geljandelt : waren dick⸗
maels in ljfg-gevaer/ en grooter vreeſe: maeften overal / daer: ſy quamen/
Worden vooe DE enen / en graatfte Weeren der Steden en Vlecken /met ſtuppen/
Wreordn nygen en

bach, °

bupgen/ oatmoedige reberentie betaonen ; ten epnde / eed. in

plaets ban ſlagen /een weynigh onderhaud moehten bekomen, Doch ander des gebeurden een avontupelyck voorval; ’t welck
haer lichtelijck in de
grootſte berlegenthept hadde gebracht /foo niet De Edellupden en Grooten
(waer oo defe bejegening gefchieden) meer als d'anderen/medelijdent on

goethertigh waren ge\weeft,…

en
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De veelvoudige
zure Tamarinde, dertien Dagen lang ap het wilde Ep- Gevaerticie
fant genuttight/ caufeerde noch lange na dien tudt / éen gruwelycke pijn/ee
Krimping / en loffighept inhet gedarmte deſer bedrdefde pelgrims : die op Bkr.SEE
feecheren dagh / dus ſuckelende /voor een graot aenftenliche Weer / en fijn
baoetreffelick geſelſchap / moften komen : daer heen gelept zijnde/belanden
al ftenende/ in een wooning Lan aenften/ en daar Vele vertrecken / tot in
een grooten Zael/ Baer Beel Arakanfe Weeren en Grooten / met Gare Prou⸗
wen en Dames;

ap heerlycke Tapijten / ontſaghelick rontom neder-fatern :

alwaer den Armen Schipper (genteenlick in de wandeling Jan Horl gez
naemt/ en foa it Ooft-Indien beft bekent) fijn voltk in fraepe manieren /
en hooffe Complimenten willende voorgaen /na's lants gewoonten met
krommen / nijgen / en bupgen/ de Pfaem-gebouwen handen Laag ’t voor⸗
hooft druckende / Vreemde actien / in deſe Arakanfe gractenis /en aatmoez
dige reverentie betoonden. Doch in deſe beleefde oefening (met Lerlaf mijn
lefer) ontfpzang den goeden man eert wint Lan achteren / Welckers fnel gez
hpt ſoo doos de Zaet of lamer klonck / dat ſulcks ter goren Lan defen Leer
Overften indzang; de welcke fijn beupn geſight hier daar foa wonderljck

begonte trecken / alg of hp maftaert onder de neus geaelde 4 -en ſchudden

over defe verandering Lan lught heel dickmael het hooft; roepende over Dit
onverwaght voorval /met een lupde ſtemme: Syuw,fyuw,foey,foey. Des⸗
gelycks deden oock alle De anderen /faa el vroii wen als mannen.
En waerlijck deſe verkeerde maniere Lan groetenis / Wiert ſeer euvel / bj
defe Arakanfe Weeren en Graaten opgenomen. Dies Waren defe Arme Nederlanders, ober ſuleken overval ban Wint (die geen ſtreeck op eenig Come
pas en hielt) uptnemende Lerflagen / en ſoo gealtereert,/ dat niemant van al⸗
ſen /oock niet den verbaesden Schipper /een eenigh woort
/totverſchdoning/
konde ſpreecken. Maer eyndelick Den Onder-ſtuurman / Jan Spring van
Haerlem , moed genomen hebbende / nam het woort /beleefdelyck den armen

Schipper excuſerende; en met een ootmoedigh bidden: Dat toch haer Edeten, foo grooten faut, geliefdete verfchoonen;

vermits dit quaet fijn oor-

fprotick van de {ure Tamarinden quam te nemen: by het welcke dat fy dertien dagen lang , haer droevigh leven hadden moeten onderhouden; met (oo
deerlick een gevolg , dat van het over-zure voedfel , twee van hare Mackers,
ingroote myferie, waren geftorven ; en fy ‚ door d'onverdragelijcke pijn,
dervoegen afgeflooft, dat niet bequaem en waren, voorgroote Heeren,
en Me-vrouwen, teverfchijnen. Daer mede was de pepe gemaccht, Den
Schipper berhaelde mp naderhant/ dat napt in ſulcken veeg / en doots· be⸗
nauwtheyt /was geweeſt /als toen hem dit ongeluck aver-quam ; vreeſen⸗
de/datelyck neder-gezabelt te ſullen worden. Doch wierden nu door dit/en
het breeder verhael desStuurmauns / by de Arakanfe Weeren en Grooten/
geexcuſeert.

Men gunde haer ſphs en voedſel / kleeding en beter tracte⸗

Bekorzea

ment /dan ban te Varen + en hielp hier foe niet weynigh de goede voorſpraek ——

en meedogentheyt Lan d'Arakanſe Jufferen/ die (ma het ſcheen) Deeg Blanc: “TEE

ke half-naccht-laapende Nederlanders , een goede genegenthept guamen
toe te Dagen. Sp wierden alsdoen / na gaedt onthael/ met beter gelen:

ders / en ban hare Banden / antflagen / na de naeft-bugelegen Rivier / in se

een Galap of Arakanfe Jelyafle, gebragt; ende Han daer toen verder heen 5Lette
de Libieren op / na de Konincklycke —

Arakan gevoert. Homer voer,

2
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ScmourTEns
de mt aldus Loorbp ons Schip gevaren / Daer wp hacr aen 't geroep Het

Komen aen welche ſy (Want het was 's margens vroegd) Beftonden te matten
/leerden:
,—
liennen; foo dat haer ſtracks upt Ganden van d'Arankanders guamente ver⸗
loſſen / met belofte; dat ong doen aenftonts, door het Nederlants Opper
haoft/ den Honinck foude worden bekent gemacckt/ am de vryheyt onſer
Lants-genoten (Daar de wetten Van ’t Rck, in’s Konings dienftbaerz
hept vervallen) vriendelyck en ootmoedigh te verſoecken; datoack terftont
in t\merchs \uiert geftelt/ en foo geluchte/ dat haer de qulde Lepbept van
d'Arakanfe Majefteyt wierde gefchonchen. len opdineerde haer toen altez
mael op ons Schip /ten epnde om met ong na Batavia te baren ; doch wier⸗
den de laetſten voorſichtighlyck van ons geſpyſt / en fkonden het meerendeel
een ware fiechtenupt/ eer wederom tot haer vorige ſtant en goede gefontz
hept quamen ; klederert/ en wat noodigh tot haer welffant diende / mert
Baer vijchelicht toegevoegt; want/ infenderhept de laetften /quamen in cen

Derse feer jammerliche toeftantbpang : men konde den Schipper en Hoopman /
k

van d'andere Maets / niet onderkennen, Deel meer bpfondere en acnmercz
hens· waerdige avonturen waren haer voor⸗gevallen; die wy/ kortheyts
halven / hebben over geſlagen.

Het derde Hooft-fluck.
De Nederlanders trecken met Gefchencken ten Hoof; verfchijnen

voor den Koninck en Grooten Raed van ’t Koninckrijck Arankan.
Hun moeyelijcke reverentie en wedervaren, Hoedanigheyt van de
Vorft. Wederkeering. Rijs-velden. Des Schrijvers vermakelijcke
toghten na diverfche Quartieren des Koninckrijcks Arakan, Vers
makelijck Gebergt, Tanckenen Vyvers , Stallen en groote menig=

te Elefanten ; en hoe die gevangen en tam gemaeckt worden. Arae
Kanders hare nieuws-gierigheyt, tijdt-verdrijvers. Afgodt van een

byfondere groote, Verblinde afgoderye der Heydenen.

De Neder-

raes

VD guam Get de Honinchlijcke Majeſteyt van Arakan gelegen/ om

| de Nederlanders te Bergumnen / datfe met de Gefchenchen door hem

Batavife Gemachten berfchijnen. d'Ordere dan tot fulchs/ en met een oock
Scheneken Dolck en Elefanten afgefchicht hebbende; ſoo Lont men op een Soudagh

wahoof.

°g morgens veoegh/ alie den tacftel klaer en vaerdigh/ am Lande Logne
der Hollanders na de Stadt, en het onincklyck
Palaps/ de venfe te bez

ginnen ; t welck aldus toeging:

3

Moo? eerft/ quam Dan den Overften Coutwal, of Schout/ zijnde Weer
eu Overfte van de bolch-rijcke Bandel, gefeten op een grooten
eÊleplant/

su reedt met een ontfaghelick weſen /en op fijn Hoofs met witte klederen

ban fijn Lpwaet

gekleet /met langfame treden baoz-upt

/ omeingelt van

Lachaven /Lijf-fchutten/en Slaven, die met haer nacchte voeten/langst

een hlavachtige Dijck en ongemachelijcke Garde fleen-gront/ moften bol
We.
Daer op quam toende Roos, of Onder
·ſchout / ooch even gelijch den

„2e

dverſten Contewal, in ffactie/ kleding en pragt te bolgen/ en ei

deere

—

maker

6 Guarde van Edelen, 7 Throon 8 Grooten vant- Rik Theedvinkende. 7 de —

—

g
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|
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deerſte; zynde Lan Arakanfe vrolicke Baſen Lergefelfchapt/ die met ſpee⸗
len /pypen toeten en blafer: alom De wegen / Lel toekyckers lockten /om deſe
ſtaetie te genſtenlicker zwier en glantz te geven.
Daer op quamen de Nederlanders toert/met hare Geſchencken volgen /‚©
Dieinaerdigi Japans Leackwerck, Spiegels, root Scharlaken, Speceryen, en
andere waerdigheden beſtonden; rijdende’ t Nederlants Opper-Gaaft/ den
Heer Voorburg, opeen grooten Elephant geſeten / alg d'andere, ſaghjens
É
Boost / Gaudende de Batavife Millive, Dieacn den Horinck hoorde /gedun⸗ rd
righ ten toon/ om dus aen alle de kyckers
De continuatie vande Dzient-en
Nuve.
Bont genootſchap der bende Hatien/ bekent te makken. KRontom de ſelve
liepen oackt Arakanfe knechten /padt-oprupmers en Baotsemaherg : waer:
na dat onſen Schipper /Jacob Heynfz. Moocker, met deu koopman Dirck
Fraey, doch Bepde benevens malftanderen op eenn Elephant gefeten zijnde /
guamen te volgen / enden trop en ffatie te ſſuÿyten / omcingelt ban Dollantfe
Muſquettiers / die nu en Dan int marcheren ſuſtigh guamen lag fe branden.

Op pder Elephant Was boven op den rugh een klepne Tent/ dervoegen De Flephan
am boft eu buyck mer koorden Laft gemaecht/ dat twee perfaanen bene⸗ ten, hoeda-

gens en gevoegelijck ter zijden malkander daer in konden fitten: op pder Bij” tete“:
Elephant fat ooch een ſwarte voerman fchzpeling op de neck bant beeft/en vetiert.
etende defe logge / onbefchofte ſchepſelen /met een klepn haeckjen/(eer gez
mackelickt te beſtieren.
Coen de marſch van deſen Erepn began/ viert van ons (chip het grof. _tGrof C«-

Canon wederom lag-gebzant/ t welche luſtigh door al ’t Kantfchap klonk, ronomsc.
De ffatie tot in De Looft-fladt Arakan, en door al't gedrang tat aen het gefchoter.

Konincklycke Slot gekomen zynde/ berepden haer tat den Intree na het
Hof. De Coutewal, Roos, en t Hollants Opper-hooft , mitsgaders
Schipper en Waopman/ af getreden zijnde / mierden altemael door drie
hooge dicke muren en Wijde fteene-paozten/ Die het Leoninchlijck JJalapg Pe Opper-

beflaoten/ na de autientic-plaetg gelent ;maer door een menighte ban Ara- poolender
kanfe Weeren /Hovelingen /Wellebaerdiers en Waper-dzagers zijnde geaz ders komen
banceert / faa moften onfe drie Hollantſe Opper-haefden/ al haer gevolg in’: Coning--

verlaten hebbende /De fclhaenen Van haer boeten trecken /en foa lange dacr Vb Plays
bupten laten / om foo heerlickt plactfeniet te affronteeren. Toen wierden ſy
gelycker hant/ na een weynigh toebens/ dao, geel geeftige Vertrecken
/heer: Har EE

tach overal / tot in De Étoninchlijcke Zael / of Audientie plaets gelept / dacr voor dence.

alle de grootſte Sicken ent boosmaemfte Leeren Lan 't Roninckryck /op ning en
prachtige EapBten/ in kofteltich gewaet / en mer de beenen krunfeling onder Aaen

het lyf /ter neder faten, Aeuſtonts moften alhier de Nederlantfe Opper-

hoofden, vaerdigh op de hurcken nederbucken / Get aengeſight ter gerden

“©

voegen / cn voorts met t ſaem· gevouwen Handen voor t voorhoft /diepe LUPI

reverentie et gotmoedige nederflachtighept betoonen. Eerlang quam toen rene.
den Coning ſelfs upt een nabp-gelegen en afgeſondert Cabinet/ tot midden
in defen Conincklycken Hraedt berfchijnen + Waer op een pder aenftonte de Mogen dea

Ganden voor fijn neder-geflagen voorhooft veegde / niet mogende faa groo⸗ Couing nier
ten Dorst aenfchouwen. Oufe Nederlanders fagen aack (alg verhaelt ig) zenfchonneder gebucht ter aerden oM aldug aen de Coninchlijche Majeſtept/ de ““*
fchuldige veverentie te Betaonen/ fonder eens opwaerts of na Den Arakan-

fen Vorft te magen fien, Staegh wierden Lein t begluren na des ſelfs ſtant
3

en
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en heerlyckheyt /Belet /en door tte Camerlingen dee Koninck (daerop
vpaſſende ) de hoofden neder waerts geducht.
« Hunne ver- _Dooꝛ een Tolck wierden alg doen een Baief/ en Gefchenchen (doch in
vichtinge, aller aatmoedighept) aen geftelde Mannen getranfporteert 3 en dert gez
woonlycken Zegen-wenfth/ van d'onſe /aen fijn Conincklycke Majeſteÿt /
gedaen. Daer op den Coninck door den Colck fiet Vragen / nae de geſont⸗
Gept van fijn Ed: Weer Gouverneur Generael Johan Maetfuycker ; Dien hp
(gelijck als met een bpfondere toegenegentheyt) fijn Broeder noemde; en
Worden Diens wel-zijn berftaende /betoonden Gem over ſulcks Lerblijt te zijn, Daer
— Jop quamen aenftonts fijn Majeſteyts Geſchencken voor den dagh; die we⸗

Bo ten gie, derom (alg in recompenſe/ en tot betupginge ban des Conincs ongemeene

rige wijle)

gunſt) de Nederlanders ſouden gefthoncken oden.

Vooz eerft dan qua—

beschonken. men Schenchagien Loor den Ed: Leer Generael / Die boven op de hoofden
van anfe buckeñde Gefanten wierden gelent ; de welche (haer als nach niet
Durende verroeren /om op te ſtaen / of rontom te fien) De ſelve naderhant
bevonden Lier grave ffuchjeng Arakans Lywaet te zijn/ die nauwelhcks
Drie Lijrdaclder gaen Waerdpe konden ophalen, Onfen goeden ouden Schip⸗
per /en aack den Hoopman / wierden pder oock twee ſoodanige ſtuckjens
Lywaet (Door de uptnemende gunft ban fijne Majeſteyt) vereert/en haer

aack als d'andere /daor den Colck boven op’t hooft gelept : door Wien dat
fpden Coninck / voor ſoo grooten betaoninge Lan affectie, reverentelijck
guamten te bedancken.
vB
4
ed

Siet daer/ mijn Lefer / de, groote gierigheyt van defen Loninck 5 die in
rijckdam / maght/ en flarifautie /geene Voninchrijcken van Ooft-Indien
Degefal. behaeftte wijchen. Onfe buchende Gefanten hadden (hae dat men daer op

tenis,klee. aften ) noch evenwel ſomwyil eens ter flupch de onincklycke Majeſteyt
dins
ce begluert; en bonden hem ontrent achtien jaren out /dick en bet / copulent/
van den
Vorft.

‚

en redelijch Blanck Han lichâem fe zyn: zijnde met kaftelijche goude AUrmringen / Ooz-cierfelen /en Walg-cieradat/ vol Diamanten, Paerlen /en
alderhande edel gefteente beſet enaengedaen; en met een vanden ſcharlakenſe
Bach bekleet: hebbendeop (ijn hooft een Vonincklijcken Tullebant /met

Klepnodien rontom heen befet. Eyndelijck onfe Nederlanders (mae’t fcheen)
genoegbfaem Gebbende gefien/ vertrock Weder Lan fijn Veaninchlijcken
Troonñ/ en upt de Doefteliche Zael/ nae het Vertreck Lan daer Ip te voor⸗

De Hollan: ſchyn was gekomen. . Coen kregen de Nederlanders verlof / om ban fan

a Erge meoepelijcken reverentie \uederont op te ſtaen; Lan 't welcke ſich ſoo kreupel

WederomceVonden / dat nauwelcks Gare beenen konden gebruycken. Delactfte Came
verwrecken,

November

plementen hebbende verricht / enBan eenige Arakanfe Weeren uptgelept zijne

tomen.

De Kepyſe nae dit Honinckrijck Arakan 1 ———

een ladingh nieuwe Nijs / en een moek getal

Rijs,hoedat via te bꝛengeu.

Slaven en

om gan hier

Slavinnen op Bata-

Doch de Mis / de welckewy verhoopten in te nemen /fkont

diem Indien tegenwoordigh noch luſtigh en ſchoon op 't velt te —

*

|

des reden in vorige flatie /-met des Conincks Elephanten/ Lan het Co⸗
nincklycke Slot / en door de Vaoft-ffadt Arakan , Wederom nae de Logie;
daer van daen aen baart geracchten : alwaer des avonts foa kreupelaen:
rin datfe mijn vaet Lan naoden hadden / om Wederom op haer ftel te

en even ſchier

ſoodanigh als in ong Vãderlandt het Vioren /groen /hoogh /at

ken

m
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maecheltjck opgefchaaten /maer als nach onrijp ; en daeram moeſten Ln
ſoo langh in dit Coninckryck vertoeven / en de bequame tijt af wachten / eer
van dit heerlijck Gewas / De ladingh konden bekomen, Aten en droncken Des Schrij.
dau ter\wijlen am de koſt; en namen dagelycks ons vermaeck / in omge peen

legen Dteden/ Dlecken/ ent fchoane Länderyen te Beften.

Hafen (Gier foe

nac

plapfierige WWandel-\egen ; ofte Verkregen Lan Get Wollants Opperhooft verrcheyde
deg Compaguies Lackno, dat een Galep was / daer Wel 40 Slaven om de hi

Kaft /opmoften / en koften roepen. Pnt midden was cen heerlijche Cent / ninerrijete
met Tafel en Bancken; Daer vermarckelyck konden fitten/ en plapfierige Arakau.
Ooꝛden en Kanderpen / in het voorby paſſeeren / beſien. Poeren aldus fant

wijlen eens met dees Lackno , Doo Veel ſchoone ras-bloepende Fibieren /
nae verfchepde voorname Gewesten ban dit Coninckryck; om ons nu Loor
al het maepelijck omſwerven / wat te berluftigen/en te bermaecken / in het
Befaech en het aenfchauwen der naeburige Kanderpen/ Boſſchagien / Wer
gen/ Blackten/ en luftige Dallepen. Dam! kofen wp de Wandelingh vermaeckenae het hoogh Gebergt/ ter vechter zijde van one gelegen /en met een graen lijk geberge.
Hreupel-bofci ten meerendeelbefet ; doch echter met beguame Jaden voor
den IDandelaer voorſien: bewoont Lan Cygers /Slangen/ en fchadelijck
gediert ;Waer Van de eerfte Wel Dickmael tot in de Bandel, bp nacht Wan: Tygers,haer
den /Schapen/ Gepten/ of ander Dee) oock Wel de Menſchen quamen Fovtheyt
wegh te rucken / en levendigh te verflinden : Doch hadden Wp (Daer henen
de wandeling nemende ) bp daegh geen naat, Wan dit vermaecheljek Ge⸗
bergt/ Kan men uptter haagte de ſoete Nivieren / en klare Water-ſtroomen/
met geel krullen en bagten/ ſien door Belden, Boſſchagien / Steden en Dlec:
ken / haven loop voltrecken. Herder heen ſagh men de ſchoone Waoft-ftadt
Arakan, en Daer in de vergulde Daecken Lan’: Ronincklyck Paltais / daar
t ſchynen ban de Zon gañtſch heerlyck blinckende/ en ſieh op een uptſteec⸗
Kende wife vertoonen. Groot getal van Heydenſche
Rercken/ en Pagoden,
ſagh men alam in Berg en Dalen / van d'Arakanderen geſtigt. Deluſti—
ge Bandel, Gollantfe Lagpe/ Tancken , Dypbers / Boomgaerts/ en Dpeelhupfen/ toonden haer cierchijchen ſtant en geeſtig efen. Vechter def groene
Bergen (daer van het altemael begluerden) kon men Wederem neder dalen,

tof in een plapfierige Lantſtreeckz die (foa Verre men konde fen) van Wer „Schoone

mel-haage Bergen wierde befchut. Nae defe graote vlackte onſe wande⸗

ling nemende / Befagen Beel Lelck-rijcke Dorpen; en de ſchoonſte Kander Landergen.
rpen/. die een penne han befcheijben. Wier waren de Arakanfe Soeren en
Boerinnen / met den Landt-bouw luſtigh befigh. De Harders en Har⸗
derinuen lockten / op t getaet van Horens / haer Dee (Geftaende in Oſſen/

Koeyen /Schapen /Genten/ Zwijnen; en oach Jlupm-gediert / als Hoen⸗
deren / Ganfen/ Eenden / en diergelijcke ) aldaer het haer geliefde datfe ſou⸗
den aefen en graefen. De Fijs-en Acher-velden franden Gier. alom heen
-faagrgepfaem en ſchoon /dat men eerlang berhaopten Lan Get nieuwe gez

Was/ de Balle wenſch van rypen Oegft te fien.
Wp ons oock eens naede klare Tancken, t weltke
Som wijlen begaven

Tancken,

foete Water· ſtroomen zn /die in een groot getal door't Roninckryck Ara- CP VIVES:

kan, als oack in andere Handen van Afia, gevonden Warden 5 zijnde gele:
gen te midden int groene Velt /meeft bierkant/ en de ommige Lijftigi /
/ ofoock wel hondert roeden groat/ en uptermaten le
sfeftigh/ tachentigh

igh
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ſtigh vodr oe Menſchen / Dieren / t Gevogelt / en alderhande Dee. Aude

gelige wieſſchen wy ons dickmael /em koelt enadem-togt te ſcheppen.

Dan

befachten wy eens De Arakanfe Cupnen /Boomgaerts / en wel⸗ rieckende
Luſt- hoven; daer voor cen civiele prijs De luſtige Fruyten abondantelijck

Fuû-hoven.

Dephants· honden bekomen. Beſochten oock dickmaels de groote Elephants-ftallen/

Rallen
, en Die niet verre ban onſe Schepen /in de Bandel, door de Arakanders waren gez
hoedanig n.

bouwt; in de ſommige ſtonden el 18/ 20// ofte 25 Elephanten / klepne

Groot geial middelbare /enn grooten /ordentelyck /en ter wederzyts bezijden malkan⸗

Elephauren
,Dev aen palen / ſoo verſeeckert /datſe geen graat gewelt en quamen te bee,
toonen.
en hoe de
Deſe Elephanten worden alhier in dit Coninckryck Arakan, en in de wil⸗
felve worde Boſſchagien / niet door gewelt /maer liſt /en doorhetbehulp der tamme
den gevangen, cn tam GElephanten / gevangen ; macckende ſcheeringen / hecken /en vaſte betup⸗
gemaeckt.
ningen/ Daer in De ſelve worden gelockt /en door de tamme verſtrickt / gez
dwongen / en voort van d'Arakanders gebonden /geknelt /en ſoo verſeec⸗
kert /dat niet machtigh en zijn haer groote macht in ’t merck te ſtellen; dan
in de gemelte groote frallen dus metter tijt bequiaem / en tam gemacht zijne

de / Worden Doop Mannen (Daer toe geftelt) geleert/en Even als Menſchen

onderweſen / en bequem gemaeckt tot's menfchen dienft : kunnende promt
verſtaen en begrijpen/ het geen tot haer gefproacken worts gaende in ten Bez
leefde gehoorſaemheyt /behendiahept / en zedige manieren / niet alleen alle.
d'onredelycke ſchepſelen /maer aock dickmaels het meerendeel der Menſchen
te boven. Wp ſagen hare goede conditien / en leergierigheyt
/ met verwon⸗
dering aen 5 oock hae de Moren en Arakanders de ſelve tat een hooge pris /
van eenige Dupfende Ropyen het ſtuck verhachten. De fonumige wier⸗
den met Plotten en Bruggen / in Schepen der Mooren geënrbargueert /en
foo nae andere Landen en Coninckrycken Lan Ala vervoert.
Wp begavenons oock op feeckeren dagh / met onfe acht liefhebbers /in
Compagnieg Lackno ‚ nae een Van De vermaertſte geweften des Coninck⸗
rycks Arakan; daer Genen berfchepde plapfante Sfedekens /luftige Doze
pen / en wel-riechende Luſt hoven / Hofſteden Boomgaerden/ en Lande⸗
ryen beſagen. Daeren alwaer het ons luſten en beliefden /met onfe graate

Lackno aende ‘wal 5 daer landewaerts Geen —*

Arakanders hare
nieuwsgierigheyt ‚in
het befien
der Nederbanders,

kieſende /naeu⸗

keurighlijck op der ſelver ſtant en weſen /oogen en ſinnen lieten gaen: doch
wierden in het door⸗wandelen Defer Ver-gelegenen oorden /Lan een goet
getal Arakanders, Mamnen /Prouwen /en Döchters /met verwondering
aengefien/ gevolgt /en tegens onſe wil geconduiſeert; tat dat wy genoot⸗
ſaeckt waren wederom in de Lackno te gaen / am foo de nieuwsgierigheyt
deſer Indianen te ontwicken / alfao op ſommige plaetſen de ſtraten niet wel
en konden gebruycken/ van wegens de nieuwsgierige menigte 5 waer
van ſelfs oock Wel De voornaeniſte (immers naetfcheen) metde groetenis
ban Salamma , ong briendelijck verſochten een wepnigh ſtil te ſtaen / om ons —
ter degen te befien 5 en ſulcks haer taegeftaen zijnde / toonden haer over
onſe blanckheyt verwondert; boegende hare ſwãrte handen, ent opgeſtroop⸗
te armen bp de onſe /en toonden ons dan al lacchende een vriendelück gez

laet 5 dies up genaat(aecht waren om te geloaven /dat defe Arakanders noch

wepnigh Nederlanders in defe geweſten Hadden geften.

Doch om defe nieuwsgierige hijchers te ontgaen/ begaven wy Kidag
p

4
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Woediger Lan faodanige plaetſen /met de Lackno elders Geen / tot daer in
get graen/ niet bere ban cen luſtigh Dorp / ons heel vermaeckelhck mid- vermscche
mavardigmael hielden; dienden ons ban de koude Neucken / beftacnde in qena lik
Ben Hoenders, Eendi-hagels / Velepn-gebeent / Eperen /en foa Baart; en ———

dronchen met een Noemertjen Sceck/ en Perfiacnfe Wijn/ opde welftandt

banang Daderlandt /en der Drienden geſontheyt / met malkander mu eens
een glaesjen em : Dus konden wy't hier wel ſtellen. Meel Kluchtigetijdt- Arakaure
Berdaijders / van Spzingers/ Speelders / Dans-hoeven / en vrolhcke ba- Fiidever

fen / Wiſten ons Gier ooch in t groene velt te vinden; cn ſtelden heer hanften Mets—
(am drinck· gelt te verdienen) in't merck. Doch wy van daer geek met onse

Lackno verfreckende /guamen eerlangh in een auder Stedeken; daer verz

fchepde Heydenſche Cempelen /en AUfgoden van wonderbare grootte, wier⸗

den geften. Wy traden onder anderen ineen Der ſelver /diẽ wy meenden Fen Ten
(at klippen uxtgehauwen) spgaen⸗ PS)» en As
wel de vaornaemſte te zijn5met trappen

des daer een der grootſte Beelden ban t Coninckryck A rakan Bernamen : Bioko

za fcheen ſelfs de broeder banden Neuſe Goliath te zijn, Wp íatgelijch alg De zrooue

andere Arakanfe Gaden / met fijn oubefrhhafte beenen Lrvpfling ouder het Ecterfs gelyck deSnijders in’t Daderlant. Sijn lange door-gebaarde onderfte oog-lellen /die (nae gewoonten ban d'Arakanders) tot op Pe fchonders

hingen / waren keftelijck verciert met alderhande maare Bingen / en dor⸗
behangfelen. Deſen Afgodt (opperfte van alle de Arakanfe Baden) was
van modderigh klap gekneet/ gew2ongen/ en tot eenen ſteenen Godt gee
droogt / ſwart geſchildert; en (om geen houw te lijden) nae de wſe des
3Lants/ met een cierelijchk gewaet omhangen en gekleet. Din aengeficht/
bloote boeſem / en handen uptgefondert/ aren geljeel vergult. En boor
Gem lagen Blaem-kranffen /Kruyden Bloemen /Gommen, gerupten/

en ijs ; benevens alderhande ſnuyſteryen /Lan Syde/ Catoen /eñ Garen:

op dat dien graaten adt Lan ſteen /doch niets en machte kamen te ont:
breecken.
Terwylen wy den ſteenen Cempel / daerindit wanſchickelyck Monſter Talapooys.
ſagen /guamen de Arakanfe Talpooys, (dat hare Papen zijn) en vielen Arakante

voor defen Afgodt neder s en Gare Gebeden met een (onderlinge fier /en GAK

teeckenen Dan ootmaoedighept hebbende uptgeftazt / baltracken hun Offer: ofternan-

Ganden « beftaende in wel-rieckende Hrupden/ en Bloemen 5 fongen en dens &.
quincheleerden als Dan / met een betaaninge Lau cen wonderlycken piver /

en Get bedrijf van dupfent vreemde grillen.
Den Tempel / daer in deren Bermaerden en graaten Afgodt fat / was tar
melyck ruym / vont /en Beven Piramidaels ·gewiys taelapende ; zijnde ban
ſteen /en opeen hooge Dteenratse gebouwt, ontrent de dertigh trappen

ban beneden op⸗ gaende. SGufgelijeits waren oock dandere Pagoden,

en

Afgadts-wfen/ ophooge Berijepene plag:jen gebouwt. Selfs daar Get
geheele Coninchvijck Arakan, Waer Datja quamen / overal! (agen \up de
Hepente Tempelen op dt Goachike eudelen/ Bergen en Dteenrotzen/ gez
plactft ; % woeich ons aen de HUHoogte ban he kinderen Iſraels dede gedener
ken daeranedefpden graaten Godt (Ba groatelngeks quamentevertsornen.

Op Dante dere bericheickelijche Afgoderve der Hepdenen ſelfs dus hebben

de geften/ keerden met anfe Lackno wederom;

de ſchoonſte Landerpen /Hoſſteden/ Bogman

en (Agen nach onderwees

des en LTuſt⸗hoven / dien
ick

Tik

122

WourerR

ScHourens

ich opt ter \ucrelt fag. Traden op ſommige plaetfen aen Tandt / en beſa⸗
gen der felver Feerigh-rche Marckten en voornaemſte Oorden / daer het
famwijl krioelden/ wegens de groote menigte des volcks. Dus vorderen⸗
De / quamen wederom in de gPederlantfe Logie / met vreugden
en blytſchap
aen/ en genaoten meermaels dus een graat bermaeck / in het beſoeck /door⸗
wandeleñ ende Befien Han de voornaemſte guartieren des Coningrijchs
Arakan.

Het wierde Hooft-flnck.
Befchrijving vande vijf-jarige verfchijning des Konincks van „Ara
kan, die met groote pracht en heerlickheyt gefchiet, Sultan ChauJanfa , Prins der Mooren, komt uyt Bengalen in ’t Koninckrijck

Arakan gevlucht. Verhael des oorfaecks , beginfelen , voortgang »
en ophouding der groote Beroerte en Oorlogh, in de Rijcken des
Grooten Mogols. Bloedigh en liftigh bedrijf des Orang-cheft, de
welcke door Broeder-moort, bedrogh en lift, de a

kroon,

en Konincklijcke Scepter krijgt. Beroerten in ‘t Koninckrijck Arakan. Brandt , Krijgs-toerufting, en deerlick eynde van Saltan
Chaſauſa.
Koste be-

Schrijving

We vijf Jaren / en gemeenlick dan/ op den Lijftienden dag der maent

‚ November,

laet hem den Coninck Lan Arakan , tat bupfen fijn Pa⸗

lens / en doop de groote hooft· ſtadtArakan, publijchlieik aen alte de
verlchij.
ee
Ringe des aerelf fien: en voor noch na Dier grooten berfchijn-daakp/ ſal ſich niemant
Konings ven ant beftaen/ of Die vermetelheyt gebruycken / am de

Alan.

Coninchlijche Maje⸗
tent te fien5 ten ware dat pemant in eer—en Oppper-ampten bant Dtact/
foo hoogh iu top van glorie was geftepgert/ dat die (dach met bevuilliging van de Daft ) de aldergraatfte eer en gunſt geniet / Lan fijne Majeſteyt te
magen aenfchouwenr ; welckers perfaar en waerdighept allier (immers
J wereltlycke fchtjn) ten Wemel wort verheven / en als cen Godt aen· ge⸗
ieden.
Defen gewenſchten dagh / Lan de LIjf-jarige bertoaninge des Canincks/
Siert nu Lan pber met Verlangen te gematt geſien; immers die (gelijck
Ware Parriatten belzaagden ) haren Daft en Coninckbeminnen, De
Bo⸗
den en Poſten vloogen
/ al in’t begin vananfe komſt /door alle @uartieren
van't Eaninchvijch/ om graoten en klepnen bekent te maken; dat op den
vyftienden November de groote Proceſſie des Coninchs/ en fijn publijcke
bertooninge/ waerlick foude gefchieden. De bekentmakinge ban fulcks/
was met een ooch aen alle deOnderdanen van't Coninckeneh/ een ſtrict gez

Godt ; dat alle de Jans en Dzouiws-perfonen/ Die gefont/ en tuſſchen de
achtien en feftien jaren ouderdom berenchten /moſten op dien dagh binnen
De hooft-fladt Arakan berfchijnen / om De bertooninge des Ronings bpte

ame; of anders / bp gebreeche ban dien / tien ſtüpvers komen te Herz
uren.

VDooꝛwaer een geeſtige practycke
van deſen Roninck /om een man
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iycke fchat bp-een te fchrapen. Wet Vaninchrijck was machtigh / en uptter⸗
maten volckeryck /de Steden en Vlecken kridelden overal ban Ben groaten
overvloedt der menfchen ;Ban den welcken
Get maer weynige ( tengenſien
van faa beel hondert duyſenden) beliefden / afte gelegen quant ; infonderhept
Die wat verre Geen woonden / om een reyſe na de hooft-fladt Arakan te doen,

In voegen/dat van hendert /nauwlicks tien, ter dptoghttagen : dies dit

gebodt/ en ſoo geringen boeten / de Ronincklycke fclhat-kift met cen famme
ban eenige TConnen Gauts/ faude komen te beriichken,
Doch andere nach evenwel / Ban dien Get hande gebeuren / door de nieus
gierighept verruckt /begaven haer dagelicks /ban diverſche Buartieren
des Couimchrijche/ ep reps naer’t Dof / om Daer de pracht / De lumfker / en
Conincklycke vertooninge aan de Arakantfe Majeſteyt te ſien. De wegen
van alom Geen/ die ter Stadtwaert liepen naer 't Vorſtelick Palang, Grioelden ban Kiepfigers/ die hun optoght quamen derwaerts heen te nemen 5
Bach infanderhept de Rivieren en ſoete Waterſtroomen / langs de welche
dat men nu dagelicks alderhande faoyten Lan Arakans vaertuygh ſagh: De

ſonmige upttermaten cierlick en vermaecklick /met openftaende Tenten /
cu opgebonde Gordijnen; daer in Mannen
/ Peouwen en Ktinderen konden

fitten/eten / leggen en flapen / op Alcatyven fit-klederen/ en Matraflen, ter⸗
mijlen haer (laven Daer bupten met Pangayen of raepen / De reyſe vervor⸗
derde £ een qraot gedeelten Gaer paffagie voorby ons nemende / om het ge⸗
Bouw van oñſe kloecke Schepen te Befien/ De welcke ſy met een uptnemen⸗
de verwondering ban alle kanten beſagen; hadden haer graotfte ſpeculatit

iu het beelde-werck /Dat tegen de Spiegel ban ons achter-{chip/ en boven
de Galderpen was gemaecht.
Eerlang krioelden aldus de volck⸗rycke haoft-fladt Arakan, en alle des
felfs amgelegen landt ſtreeck / door het annafpeurlick aental menſchen / die
nu verlangende dagh en uur Lerwachten / om ſoo grooten heerlickheyt en

ftatie te fien.

·ſtont der Vorſtelicke verſchyn-dagh eyndelick
Den ſchoonen moꝛrgen

fj

mi de met

gekomen sijnde/ faghmen toer Get Conmeklycke Slot / ſtaende ontrent te 5recrck
midden inde Dtadt £ de Pleynen rontam Geen opgeruymt / en met hoogh neyt geverhevene ſtellagie
/ſpeel tooneelenn/enkonſtige vnur-wercken opgefchicht ; fchiet.
de voornaemſte ſtraten en wegen ſchaonen klaer gemaeckt / en daer ’& ſcheen
noodigh te weſen /met leuningen en affchutfelen befoat. Een groote me⸗
nightẽ van Padt-oprupmers en Soldaten) waren /op d'ordere Ban de Hove⸗

lingen/ alrect tec Baen/ en overal inde meer / om ſoo vreeſſelicken tac-

vloeping der nieuwsgierige te ffutten ; op Dat die binnen De voor geſtelde

parchen / voor de Conincklycke bertooninge/ plaets noch heerlickheyt bez

namen.
Onder Get aengenaem gelupt Ban Arakanfe trommen / trompetten en
fchalmapen/ quam de Conincklycke Majeſteyt dan epndelickt uyt fijn Daz:
flelijch Palays / en tot bupten het groote Caſteel geveden / en gefeten op een

tameliche witten Elephant /te voorſchyn: zijnde net de koſtelickſte klede⸗

ren van Alia bekleet / met —

/edel geſteente /en ſchoone juweelen alant

beſet /en met een Conincklyrken Tulbant /en Ktroon ban een onwaerdeer⸗

lichte ſchat / op ’t hooft /ganſch heerlyck verciert en aengedaen; vertoonen⸗
de een ongemeene glantz van Conincklcke Majeſteyt en heerlickheyt ee
Q.z
ende
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tende met de beenen kruysling onder 't lighaem / in een Doefteltjche Tent /
die boven op dert rugh des Elephants was tae-geftelt ; des ſelfs neck wiert
Door een Arakans Edelman bereden /en't logge beeft door fijn belept beſtiert.
Deſen witten Elephant was ſchoon en graot/ en cierlich met Spzepen en Behangſelen /val WBozduerfel en geſtickte Peerlen behangen en opge:
pronckt; alg oech ongemeen geeſtigh toegeruſt /om ſoo grooten Perfona:
die te voeren; gaende Geel langſaen voort; zijnde manierlick / tarn en ze⸗
digh /en (naer t ſcheen) daag Hoofſe leeringen beguaem gemaeckt / om op
fijn hooge rugh / indefendagh/ den Arakanfen Vorlt, in glory en heerlick⸗
hept/ aen al de werelt /dus Zeeghaftigh, te vertoonen,
Een heerlick Zonne-ſcherm Wiert /tot af Weeringe Dan des Zons heer
te ſtralen boven’t hooft des Conings / daag fijn Edelen gedragen. Nont⸗
om de Coninchlijche Majeſteyt / ſagh men een graat getal aenfieulticke per⸗

fanagien te vaet gaens am des felfs ſtatie tevergrooten; aocht daer bene
Bens Arakanfe Helden, met Gun geweer, beftaende in geeftigh \wapentuygh /voorſien; om tot Befcherming den Coning / in fijn omrgdinge/ Ep

te woonen.
De Dooft was met cen langfame tret en trage voortgang / onder het vro⸗
lich geklanck Der Geldere trompetten /en beel aengenaem ſpeeltuygh /nauw⸗
Wijck voorby gereden / Wanneer een Prins der Mogen , een vooruaem Weer,
en een der grootfte Sicken Van't Eoninchrijch Arakan, de Doeft in een Co⸗
nincklckẽ pracht en heerlitkheyt / quam faabjens achter nagevolgt / Lech

op een ſchoonen vercierden Elephant gefeten / en met een graat gebolg ban
wackere marmen,/ de welcke voor Staet-hauwers en Lyfſchutten dienden,
rantom verſelt.

En achter defe grtamen taen vorder / een voor een/ al d'andere Sicken, en
voornaemſte Gzoaten van't Conmchrijck Arakan , opdentlick naer hun quaz
titept te volgen /pder op een Geelcierelick-opgetoopden Elephant geſeten
znde ; vertoonden een Conincklycke pracht, en Wierden / even gelijck de

Boꝛſt/ rontomme doo? Wiyfrelutten/ Pagien /Lackaven /Speel-lieden/ en

Bootfemakers omcingelt /en op een vermakelicke wijfe geconvopeert.
Een trage voortgang; en foo langen reecks van Elephanten / pder met cert
acnftentgeken treyn en graat gebolg/en altemael ganfch heerlijck ——

haddenal een geripmen tydt van doen/ eer Dat in ordere naer malkanderen

ever Get plepn Vac 't Conincklcke Slot / en verder ſtadtwaerts in getroc
hen waren. Nopt en wierden (ua t ſcheen) foa bele Schatten/ ban uÿytmun⸗
tende Juweelen /Gefteenten/ Gout /Silver /glans en pranck-cieraden/ ban
fchoone Dtoffen en Rlederen bp-een gefien. De edele Steenen/ Diaman”
ten/ Peerlen en Robynen /gaven de ſchoonſte lupfter / die een penne kan bez
fchzöen. Wet Gout en Dier dienden tot een Verwondering aenalle den
geenen/die de Geerlichhept en mogentheyt / Ban deſen Arakanfen Coning /en
fijn Edelen /quamen aen te ſchouwen: de cieragien / klederen/ fpacpen, hel:
men/als oock Get Blinckent wapen⸗ tuygh /van zabels/Gellebaerden/tancpen/
pijlen en bogen / flingers / affagapen en licht ſchietgeweer / vertoonden
alam een fonder linge zwier Van aerdighept. De menighte klepne vlaggen
en vaendels
/ wimpelen / envoornamelick de geefrige Zonne-fhermen/maeke
ten alle den treyn te wondelicker om aen te ſien; en’t geſpeel op alderhande
Inſtrumenten een gelunt/ die ooren en herten derwaerts Ronde na”
au
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Dan Arakanfe Talpóóys, Papen en Muſikanten / welche de achterhoede
van deſen Couincklchen trepn beftoten, De muren van des Conings Slot,
de bupten en birme-plepnen/ marchten/ ftraten en voorngemſte oorden van
de Hooft-fradt Arakan, Die ſagh men alle meest wederzyts befet Lan moedige
feldaten / in ogder / met cierlicke leveryen / en Witte katoene Lywaet· klede⸗
ven gengedaen enmet de bloote zibels, piechen en lancien inde vupſt: op dat
de Coninchhjeke Majeſteyt en fijn gtvolg / ontſaghelick ongenzoept / en
ſangs te vupmer ſtraten /konde deur pafſeeren.
ue trock den Coning /met alle den peinerpaelften Model / Hovelingen /en
Geootſten van't Ryck / daor alle De voornaemſte ſtraten / pleynen /Wandelwegen en oorden /Van de groete Dof en Hooft
·ſtadt Arakan; dervoegen/dat

.
”

alom Geen / Lan een ongelooflyck getal toekyckers /konde geften Werden ;
en fog rontom gereden hebbende /quamen wederom aen het ruym enluſtigh

plepn ban het Coninchlijche Slot / het welcke tot befchut van fijne Maſe⸗
ſteyt /in riwmen omkrepts ban een groote menighte gewapende Arakanders, wiert befloten « bupten welchers kring het overal krioelden /doo veel
dunſende aldaer Pfaem-gevlaept/ om Get eyñde van deſe Conincklycke ſtatie
te ſien. Alhier wiert toen (volgens de vIjf-jarige gewoonte) een nieuwen
Eedt /over beloften van getrouwigheyt voor den Toning
/den Onderſaten
afgevordert; waer op dat men aenſtonts / en Lan alle kanten / een wonder⸗
licht gejupg vernam ; daer in fao grooten menigten beloofden / haer Vorſt en
Eoning getrouw te fullen zin. Aenſtonts Googdemen toen een feltfaent gez
luyt /van ſangers / fpeelders en vrolitke baſen: het grof Canon /de metale
Baſſen en amer ſtutken / wierden Van ’t Coninglyche Slot/ en banan:
dere plaetſen geloſt. Een graat getal Duur-wercken (Daer in d'Arakanders
boven andere Natien ban Ooft-Indien komen upt te munten ) vlogen Geel
wonderlick en over-geeftigh in de lucht + maer op toen op Coneelen en
Stellagten/ met ſpeeſen en Muſijck· geſangen (op de Wyſe Van Arakan ) De
Weugt ban defen brolicken dagh (doch alreetsin den laten avont en voor⸗
nacht ) quamen te beſſuyten. Ondertuffchen was den Coning / met fijn
voornãemſten “del en heerlicken trepn/ nu wederom na fijn Vorſtelyck
Paiaps vertrocken. Somma/ deſe groote Stadt/en al des ſelfs om-gelegen
Tandt ſtreeck / mas Lal weugden ever des Conings welſtant / pracht en
Geerlche vertooning; ja den nacht Begon te verloopen / aleer de menighte
in hupſen/ klunſen /tenten en vaertuygh / ter vufte quam, Daer na dat hem
een pegelijck wederon na fijn eygen Tamſtreeck henen begaf.
@Lot ditg Berre was t Honinckryck Arakan bel vreughden /en graat gez Een Prins

jupei; Maer cen Wolk van dreypgend quact/ guam nu eerlangt) te booze St

Moren

fchtin /en van Get Weſten opgedreben: als Manueer Get gantſche Lant bau Bende ie
ſtonden aen in allarm / in rep en voer geraechten ; en ontftont geen kleyne * honinck.
beroerte in grooteu en kleynen; Want een Prins der Mooren, quam upt Le

Bet nabiterigh Bengalen , tot in het Eonirtehwijck Arakan gevlucht /om daer S="
baar hem/eñ allen den fijnen/ Wf-beggingh te verſoecken.
Bach om foo hort /als tdaenelekie/ den Leſer Get aenmerchens-vaer:
digſte Ban deſe geheele Hiſtorie te daen Berftaen 5 foo fullen Wp / die Wat hoar
ger ophalende /hier benevens voegen / npt oorſaeck /eenige der voornaemſte
wan⸗
fkucken/ en defe beroerten in Arakan, gebeurden, een ter felaer tijt / /
neer ons in dit Coninckryck betoonden,

He
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Deoorfseck _Den Grooten Mogol, af Opper-kouingfs van Groot-Indien ,Choran
defielfs.

__Schach, of oock Chach Jeban, dat is Koninck des Werelts , genaemts

ſagh in fijn hoogen ouderdom vier kloecke Soonen / en twee Dachters / upt

ſijn lendenen Booet-aeteelt 5 Die (volgens het getupgeniſſe der Moren) dus⸗
danigh in hare conditie wierden beſprurt.
Aenmere- · ¶ Den oufften Mogols Sone
/was Sultan Dara genoemt: weſende ſchran⸗
EA vaer Der in Woffelijehe hoedanigheden /en actien. Meer was Ip bp de Heeren

dig vernach» Bes Lich Bemint gevueeff /foaniet te graaten inbeelding} /en hoogh gez

gn, de Hoelen ontrent ſieh ſelfs/fijn goede conditie hadde Berdupfiert ; en deſe ey⸗
voortgang, genſchappen Hoeden een meerder quaedt/ ja ſchielycke toorn en trotshept

nes

Aen : ſos dat hy (meer gepreeſt als bemint) noch daer-ent-Beven ſich ſelfs/

roerte, en Daar de betaaningh ban te klepr ‚1 genegenthept fot de Indoftanfe Mahomebloedigen taenſe Godsdienſt /des te hateicker in V'aogen van d'Omrachs, ent Devoor⸗

one

naemfte Beeren en Gzaaten/ quam te maecken.

Mogol.

Was nietmin fchzander /als Sultan Dara, fijn outfte hoeder ;en giugh den

van den
Ven tweeden Doane des Mogols was Sultan Chafaufa (andere feggeu
Grooten _ Sultan Suyach , het welck een Dapper Vorſt beteeckent) genaemt.
Deſe
ſelven in beel Hoͤoffe epgenfthappen / in vaerdighent/ en ffantvaftighept /
bere te boven ; macchende ſich ſelven door behendige actien/ ja oock met
geel milde Geſchencken /en rycke belooningen / bp de enk rib Heeren en
Groaten des Kants bemint ; ſoeckende die/aldaer Get hem dienden/ op fijn

zijde te lachen ; dach wegens luxurieusheyt /en te Beel dertelheyt /met fijn
Wijven en Concubijnen/ giugh fijn bewint /Negeering /en plicht (ontrent
Dtaets-faechen ) foa Kreugel en manck / dat ſulcks naderhant
wel de voor⸗
naemfte dorſaecken Ban fijn bederf en ondergang zijn geweeſt.
Oock neyghde Gu tot de Mahometaenfe Gadtedienft / en het gevoelen
welche de Perfianen komen te Volgen : foechtende die van Alis Secten/ op
D'uptlegginge van den Alcoran , te Beeden en voor te ſtaen; daer nochtans
fijn bid Dader / en Broeders /een andere Mahometaenfe Decte quamen
te volgen.

Den derden Sone des Mogols was Orang-Chef , of Aureng-Zebe (foa
peel gefept/ als Cieraet des Croons) genaemt : weende upttermaten

ſcherpᷣſinnigh/en feer verſtandigh /oock veiendelyck en miltdadigh ontrent
den genen /dien hy bequaem tat fijn ooghwit keurde ; arghliftigh/ſubthl/
doortrapt / en een ſchrander konſtenaerlin het vepnſen. Ap geliet hem /de
Werelt t'eenemael af te willen ſterven⸗ leggende vooꝛr een tijt alle fijn koſte⸗
lycke Cievagien af : getupgende dat hp wilde, als een geeftelijcken Packir ,
of Monnick / (Die fp gewoonelyck Dervis naemen) fijn leben in eenſaemheyt
heylighlyck af-leggen ; betaonende gantſch afkeertgl van de Hroon/ de
Heerfchapppe/ en HNoofſe wraniere des levens te zijn. Doch wifthp onder
des Doo fijne bedriegelijche ſtreecken /niet alleen de voornaemſte Beſtier⸗
ders der rontom Geen leggende Fijchen/ die onder den Mogol behoorden;
maer sack felfs fijn ouden Deer Dader / en de gauwſte Mañnen des Hofs/
ſich (elven gunſtigh en bemint te maecken. Derboegen Dat bp na een pder/
niet den Dara, Die dautſte
was; maer defen zedigen / en niet min ſchrande⸗

ren Orang-Chef, in sg Daders plactfe eenmael alg Mogol berhaopte ge⸗

kroont te fien,
De vierde /of jongſte Sone des Mogols, Morad-Bakche (bat is/JGes
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vulde begeeren) genaemt/ Was openhartig en milt; Doch wiſt
hp hem
ſelven niette verſtandigh en Hofljck aen te ftellen + meeft met drincken en

Klincken / en ter Jacht/ fijn leven door-brengende. Goede accaften waren
voor hem geboren geweeſt
/ om tot de Vroon te komen / foa wanneer ſchran⸗
—
enbeleyt fijn moedigheyt (Daer hyp menigmael opftofte) by⸗gewoont
adden.

Dan de twee Dochters des Mogols, wiert de outfte Begum-Zaheb (dat

is/ Meeſtereſſe der Boeftinne) genaemt,

Was een luſtige /en niet min
fchvandere Peinceſſe; Die haer ſelfs /en oock den Para, haer autfie Bracder/
doorgaens in't herte Ban Garen Bader /den auden Mogol , wiſte bemint te
maechen.
De andere Begum-Rauchenara (of het Bicht der Princen) gee
naemt/ wiert voor fga ſchoon noch ſchrander / alg haer fufter / niet gehou

dens niet-te-min vrolyck /en blp-geeftinh + houdende meeft LAN OrangChef, Die ſy door heymelycke Sptone/ de verborgentheden van't Waf (ge
lijck men gelaafde ) nochtans almenigmael wiſt deelachtigh te maecken,
Jiet wepuigh kreegh dan nu/ onder Defe Lier gebroeders /De jalouſie de
overhant; ſoechende pder- (Boemel noch int heymelyck) D'een den ander de
Vroon en Heerfchapppe te ontwringen: weſende alle Bejaert getrouwt / enn
pder voor fic ſelfs / in de gunft van foo beel Bpfandere Grooten des Rycks
geeft. Wet welck Den Grooten Mogol beſpeurende / eu die niet anders dan
een verſcheickelyck onheyl /ban ſcheuringh /opftending /Oorlogen/ enz.
te gemoet ſiende; en vreeſende dat oock fijn Soonen wel aen malnanderen
machte kamen de handen te ſſaen: reſolveert hy / om haer Lan gen te (chen:
det / en pder Van Dien met een Heerſchappye te begunftigen £ gevende de
Provintien Cabul en Multan , zen Dara ; Sultan Chafaufa, Bengalen;
Orang-Chef, Decan ; en Morad-Bakche, Guferatte.
Ader nam ſulcks
(immers na’tfeheen ) gantſch danckelijck aen; regeerende niet alleen met
ontſachelyckhent /maer oock niet groet gewin: derohlde Moorfe Regenten
meeft alle des Kants Fukamften/ als eygen / eten na fich tetrechen / en
in te ſchrapen; vertrouwende onder des malkanderen niet ; pogende pder
altyt met een machtigh Wepsleger (quanfups ten dienste ban den- Mogol,
haer Haber) paraet/ en op fijn Goede te zijn.

Sultan Dara nochtans / als hebbende d'outſte brieven /uiet alleen wer

gens fijne geboorte maer aack by den Mogol, ende graatften Lan ’t Hof;
dewil inen aen hem De Kroon toc-fctpeef / als fijn Dader flierf / Bleef meeſt

aen t Hof: te meer / Deijl den ouden Opper · vorſt die dus ſcheen te beftiez
ren / en Dat he na fijn doot ſtjn wettige Succeffeur in het Aich fau In; gez
bende Gem onderwyl de macht en autharitept/ om als tmeede Conimgh/
benebens hem ſelfs in fijne tegenwoordigheyt) over alles te regeeren. Het
welck aldus een tijdt langh duerden /evenwel niet ſander miftrouwen des

ouden Mogols, die nochtans meer (gelijck men geloofden) van Orang-Chef

hielt /am dat hy die Vip beguameralg Dara tot de Regeeringh oordeelden
tezjns doch was dus (nae'tfcheen) genootfaecht te doen / om ſwaerder
ongeplen voor te komen + betrouwende ondertuſſchen den Sulcan Dara niet al te veel ontrent fijn perſoon; vreeſende voor fiju liften en lagen /en Dat
wel eens machte van hem bergiftight worden: op dat den Dara dan des te
feecherder /fijn peoviftonele Heerſchappye / tegen fijn broeders faude pogen
vaſt te ftellen,
reeht
€
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Ouderwijl was nu -den liſtigen Orang=chef al een tijdt lang in t Lio
niugrijek Decan gewaceft/ als tufjehen den Maning Han Golconda (aen
Deean patende) en fijn groeten Delt-aberften (Emir-Jembla gennemt) geen
klepne onluſt quam op te ſtaen; overmitg deſen Emir-Jembla (Die geen
Hepden gelicht ale den koning Ban Golconda, maer een Perfiaen, en bj gez
valg van Mahomets Bieligie Was doch bedechtelijch ) niet alleen fijn Linz
ning ban het arootfte gewin bart fijne Biamant-mijnen wiſt te-bersten/
maer ooch in fijn groete Delt-toghten en victoxieuſe ppegreſſen / in Ato⸗
ningryck van Carnatica, De Hendenen Tempelenen Pagoden „an hare

baegnaemfte fehattèn en, rijchdanumen berobende. Bies den tooen en haet
des lhonings ban Golconda niet weynigh tegens defen moedigen Veldt ·
heer Emir-Jembla ontffont, Doch was defen Oberſten /dus vijchh en mach⸗
tigh shade geworden /noch des temaediger ; overmits hu (apfijn groet en
outfaglplick Leger fkeunende) heerlick Ban krugs· overſten / fdyaon gecuts
en (elfs fiju Heyẽ met bele kloeckmoedige Chriſtenen / ſoo wel Buropianen
ats Indianen, bevont voorſten teweſen. Noch quam het gerucht den —5

ban Golcooda ter ooren / dat deſen Emir-Jembla wel nu en dan al ten

gunſt van fijrr moeder (Die noch jong / en al hoe weltamelick ſwart / bep
{rijaon ban aengefight was) genoot : welck gerucht / als Emir-Jembla
weder ten Hove Was gekomen, op nieuws de Doeft ter ooren komende;
foo verre tot taan en wꝛaeck luſt Beruchte / dathyapentlijck tegens dien
Deldt-Geer ſoodanigh uyt began te baren / dat ſulcks hem eer lang ter oaren
guam 5 nademael Emir Jem bla vele vnouwen hebbende
/en die peel vrienden
int Hof/feer lichtelick ſulcks Lerftont.
vaart
Ì

Den Coning Lan Golconda dan ſocht den Emir een treck te ſpeelen/ ent

(ware het hem doenlick) fijn groote macht / ryckdomen mogenthept/ tant:
weingen : doch den fchjzanderen Emir-Jembla fulchig bernemende / wendt

alle middelen aen / am fijn ſoon Emir-chan,
ban ander demacht
des Co⸗
nings ban Golconda,; en upt het Hof te krugen. Doch dit niet wel wil
tende gelucken /ſoo ſchryft ho vaerdighaenOcang-chef , (De welcke hem
ain dees tidt in een voorname Stadt Des Acles Decan onthielt) dat hem
den Coning ban Golconda, voor ſoo veel getrouwhent
/ aen ſijnperſoon
/ent
het Nijck betoont / met alle den ſjnen
/ wilde verdelgen: dieg Ip den Orangchef berſocht /onrbeſcherming /hulp / en5. Stellende gem oock daer benez
vens een ſaecke lichteljyck voor; teueynnde
/ om tConingrjck Golcondain
handen varOrang-chefte
doen vervallen
7
RRRS
Op dienden hem aen / hoe dat huanger met een kleyn Weps-leger van vier
a of duyſent Nupters behoefden af/ entotnabn Gethemuurde Goleonda
te komen /in ſchhn /onv als Gefant vaudengrooten Mogol, fijn Vader/
den Coning ban gewichtige faken bes Rychkefe ſpeerrken: belovende felfs
De faken fao te fullen beleggen / dat Ip miet alleen den Coning; maer sack
ſelfs de haoft-fradt Golconda, ma fijue begreerte/met wenig maepten/ ſou⸗
de komen te bemachtigen 5 alſoo deu Contng henn in fijn open-leggende

Waof-plaets van Bagsnaguer meeft ontiielt-s bât ijnEmir „den Orang-chef
beloofde / met so dupfent Rappyasdaegs/
ſoo lgug de velt
·toght duerden/
en
benevens dien
/met fijn geootdem-leger
vefuten affifteeven.
bend
Deer gaerne nam den ſiſtigen Orang-chef, rn rrd loerde/
defe conditienaen : begaf hem op reys/ en wiſt ſichĳ ſelfs ſoo Wel in ir =
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Driechelijche Geſantſchap aen te ſtellen dat den Faniek ban Galconde
(Gem waerdighlyck foechende te ontfangen) flechts met een Klepn getal
Hovelingen tegen track 5 doch Die hem eerlangh bpandelijck ſiende beſpron⸗
gen / en noch ter nauwer noot te Baert geraecht zijnde / fichh Ginmende Co⸗
ningljche beroemde Beſtingh Galconda retireerde: inbaegen den Coningh
dien dans ontſprongh / en den aenflagh des Emirs en Oreang-chefs tijdelijcis
miſluckten.
Evenwel was bemoedigheyt Lan de laetſt genoemden al te groot om
oper ſulcks De minfte teeckenen Lan alteratie te betoonen; fleunende op de
beloften des Emirs, hem gedaen. Wp berooft dan maller haeft het Paleys
des Conings tot Bagnaguer, nemende alle deſſelfs (chatten en koſtelyck⸗
heden na ſich: allgenlijck fent hy den Coningh fijne Prouwen; en belegert
bast hef Coninghlycke Galconda. @aneerlangh door fijn Dader Choran
Schah, den Grooten Mogol , gewaerſchouwt /geraden en belaſt/ de bele⸗
geringftewillen ſtaecken; (ao trecht hy af / en weder na Decan; nadat

bp fijn Soon Sultan Machmout met des Koninghs outfte Dachter (ander

belofte/dat bie fijn wettige navolger in het Bijk fau zjn) uytgehuwelyckt
hadde; enmeer diergelijche voordeelige Conditien / ſoo Lao? Gem (elfs / als
guanfupe Laar den ouden Mogol, fijn vader, had weten te bedingen.
Onder tuil nam de baft gemaschte Deient- en Bontgenootſchap tuſſchen
den Orang-chef, en den Emit Jembla, dageltjcks toe, Sp voeghden haer

achten nu en dan t'faem/ enbefpzongen eenige plactfen in't Conngryck
Vafiapour. Doch niet te beftendigi was dege vrientſchap; Want Emir Jewbla nam de gelegenthept waer : vertrock na Agra, en bood Den ouden
Mogol fijn onderdanige dienft / en een fchjat ban onwaerdeerlijche Geſteen⸗
tenaens met verſoeck/ den Oorlogh tegens de Caningen Lan Galconda en
Vifiapour temogen boeren / tent kaften en voordeel Des Mogols; am alfaa
deſſelfs Geeng-palen/ macht /ryckdom / enz. naer Get Zupden en Weſten
upt te bꝛeeyden. Ammers Gpavanceerden in fijn verſoeck tot foo verre /dat
p (ten dienft des Mogols, beneffens het fijne) een beaef Heyrleger ver⸗
reegh; am daer mede fijn voordeelige deſſeynen /ontrent de rens -palen
Ban Decan , vooꝛt te ſetten.

_ Dele verftandige Mooren meenden dat ſulcks den Mogol toeſtont / om int
tijt van noot defen Emir Jembla ſelfs tof fijn vooꝛnemen en dienft te konnen
gebruycken; ten eynde om door Gem / en Dit Weger / het daer Lan fijne Lier
Duong te beepdelen ; en om aile vorder onluften / Oorlogen /euz. Binnen de
galen ban fijn wyt ·ſtreckent Roninckryck waor te Komen, Sultan Dara
Was krachtigh hier tegens ; dach als hem Gelaoft wiert /dat Orang-chef
hem in defen Oorloogh niet fou ſteecken / noch in De velt⸗tocht preſent zijn 5

en daer en Bazen de Drouwen en Hinderen deg Emirs aen’t Hof deg Mogols,

ander des
/tot geruſtigheyt des Acks
/ſich ſouden Kamen te onthauden; ſoo
toonden hy ſich voldaen. En vertrok den Emir Jembla daag het RAyck Decan,
na het ſtoninckryck Vifiapour ; Daer Go het Hepdenſch / dach} Lap ſterck bez

muurde Kaliane belegerde.

Gnderwihl wiert den ouden Mogol (Die nu zo Haren bereyckten) heel
Eranck. Stracks ontftont op ſulks groote bevoerte en verwerring. Sultan
Dara ruckten ontrent de Hof⸗· en Hooft· ſtadt Agra, als oock in Deli, Cabul,

Maltan, et andere plactfen/ een groot Heprleger te ſaem; deſgelycks *
1
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Chaſauſa, in fijn baoptreffelijch Bengalen ;Prins Morad-bakche , int Gufe=

ratte; en Orang-chef in Decan: ſoeckende nder onderwijl alles op fijn kant
te krijgen / om aen de ſtroon te geraechen ; want anders ſtont hen een onvernindelyck naat-lat te berwachten: dewyl Gun bewuſt was / dat oock de
Dader wel eer fijn Broeders om't leben hadde gebzacht/ om Scepter en
Kroon geruftigh te befitten.
Nu vloogh een (nel / doch onwaer gerucht /van des Mogols doot /daor
het gantfche Landt van Indoſtan. Aenſtonts beſpeurde ment Hof in onogder / enal Get Landt inroer, Den ongeluchigen/ en met een oock al te

vooꝛbarigen Sultan Chafaufa, Pyins Lan Bengalen, hebbende groeten rck⸗

dam en macht Verkregen ; en ffeunende daer benevens oock noch op de gunft

Der Perfianen, Detuijl hp hun Decte Loopftont ; vuchite de eerſte van alle fijn

Broeders /met een machtigt Lepzleger in't belt / en gefwint na Agra:

roepende / fijn Dader doot / en daa? Dara Vergeven te zijn 5 willende niet

alleen Agra, maer Get geheele Indoftan, dewijl hp naeft Dara (Die om faa

ſnooden daet ban Dader-maoat /hy Scepter en Vroon onwaerdigh keurde)

de outſte was. En ſchoon F aen hem ſehrhyvens ban Choran Scach, den
auden Mogol, ter handt beftelt wiert /vande geringheyt Lan fijn ſieckte/
en dat hy nach leefde ; on daerom ten fPoedigften weder had af / en na Bengalen te frechen 5 foa nochtans /verſeeckert zijnde van de defperate kranck⸗
hept fijns baders ; foo bleef hp daer
bp /dat den Gzooten Mogol dao, Dara
zijnde —
/ hygeenſins dienſtigh keurde /om Wederom na Bengalen

te vertrecken.
Den Orang-chef begaf ſich van Decan oock haeftin’t velt; doch liſtiger

als Chafaufa, vangt aen fijn jonghſte bzoeder/ Prins Morad-bakche, die
Guferatte beljeerfchte / doog apgepronchte Beieven/ feer Driendelijch fcljrijz

vens /en groot gelt/te bewegen) dat Gp na Wraan en Scepter ffont. Hy
fchzeef aen hem uptermaten minnelijch / en getuyghde dat Morad altt / en
oock woef fijn aldergeheymſte boefem-vziendt was; dat hp (namentlijck

Orangechef
) luft Debbende tot een geeftelijck leven /geen Weerfchapppe
facht ; Dat Dara, dien hp aack infgelijchg ban Dader-maazt beſchuldighde
teenemael onbeguaem tot de Kegeering was 5 oock deſgelycks Sultan Chafaufa , dewijl hp Get Perfiaens Gelaof vaoeftont : en daerom niemant als

Morad-bakche, tat ſulcks beguaem oopdeelden. Dat hp hem toegedaen
zijnde/genegen was tat de Vroon te bevorderen; faa maer den Morad hem
wilde bẽloven / dat hp/Mogol zijnde geworden / hem Orang-chef op fulckt
iiplaetfe des Tijchie te laten leven / om daer fijn dagen in ſtilheyt te verz
jen.
Deer geern nam den al te licht gelovigen Morad-bakche , defe goede gelee
genthept en Conditien aen; antfangende groote ſommen geldts ban fijn

Bꝛoeder; maechten pder fijn faecken bekent ;wierf flerchs kreeg mach:
tig volck ; en eerlaugh / dooz toedoen van Orang-chef , de Teonincklijcke

naem ; temeer / dewyl men

het Iep) vandien arghliſtigen Dog /ooch tat

fijn hulpe fagbhverfchijnen, Want Orang-chef font fijnautften
Sone /Sul-

tan Machmout, tot Emir Jembla, met wiene Dachter die
getrouwt/
het grootfte vermogen op deſſelfs genegenthept Lont / in't
Leger dat defen
Emir in ViGapour vooꝛ den Mogol gaerden ; aldaer (doch
na bele maepten)
foa eel uptwerckende /dathp (namentlijck Orang-chef )den onftantbaftie
gen
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gen Emir Jembla tot fichkreeg ; en maechte hepmelijck met hem een vat
Berbont, En om dit werck meer ſchn te geven /als aock/ om Dat de Beou⸗
Wen en Kinderen ban den Emir, die noch aen ’t Hof des Mogols waren /
geen leet geſchiede faabort men ——— goet /dat den Emir Jembla
uanfups een gevangenen ban den Orang-chef fau zijn & die men dan eer⸗

angh geliet den Orangchef te konten befaecken ; daer hy nu (doch maer al:

leent na. upterlycken

ſchyn) wel vinnigh / en als vezraderhjck /maer in

waerheyt nret voordacht /em even gelijck men te boren te ſaem geraetflaegt
en befloten
had /vaerdigh beſprongen ent gengevat zijnde / na Daulet-abadt
(een Streckte in hetAyck Decan) wierde gevoert /en als een gevangenen
daer bewaert.

Dus kreegh dan eerlangh den loſen Orang-chef , dao? deſe bedrieghelijcke

ſtreecken / en vorder met ſcehoone Geſchencken / en vaerdighept /niet alleen
alle de jacht des Emirs, maer oock het Weger des Mogols (onder hem herz
waerts afgefanden) op fijn hant / en tot fijn dienſt; Waer mede hp / als
Delt-aderfte, de marſch na fijn bꝛoeder Morad-bakche went 5 die met fijn
Leger oock tat ſich lachende ; ofte dus geſamentlyck Agra, Dely, én andere
plaetfen des Coninckrycks te Bemachtigen; en deit Morad-Bakche met eer
en glarie op fijn Daders Stoel en Croon te ſetten: op dat die voortaen
(gelijck hp hem int-blieg) in top Ban mogenthept /als Mogol mocht vez
geeren.
In t voort· trecken des Legers / betoonden Orang-chef aen fijn broeder
Morad-bakche , alle de vrientſehap / hulpen toegenegentheyt /die men ſonde

konnen bedencken: hem altyts gevende Honinchlijke Thtels.; waer door
dien ſtaetſuchtigen Borſt verlept/ hem teenemael na den raet des Orangchefs beffant te voegen: nu vaftelijck al het gene gelavende/ dat Gen doop
dien Das ingeboefemt Wiert; niet konnende fien / veel min begrijpen / dat

het dien ſchranderen Boeft geenſins
terliefde van hem / maer atleen om ſich
felfs als Groot Mogol „ en Opper-koningf van't machtigt Indiën , op den
@raon te fetten/ wastedoen. De Legers dan nu dus greot en machtigh
zijnde geworden / trocken in goede ordere door Het Geberghte /Boſſchen/

en Wilderniſſen /na Agra Boazts daer het gerucht deffelfs /niet weynigh
den grooten en kleynen ontvoerden : dart Wel voornamentlyck den ffock-

ouden Mogol, en haaghmaedigen Dara ; kennende pder de liftighept
ban den
Orang-chef. En niet tegenftaende Choran Schach felfs op't aller-bpiendelijfft
aen hem /en aen fijn Beoeder (chreef /Dat Gp nach leefde ; en pder vermaende
teer na de plactfe ban hun gebiettetrecken /om vuft en beeede/ en niet
krijah en oorlogh in den Kande voort te (etten : foo was nochtans dit alte⸗

mael te bergeefs ; fp drongen te krachtiger boort: en riepen den Mogol
feecherlijck doot / of doodelijck kranck te
zyn; immers Peenentael onver:

mogens om 't Nick te beftieren ; ten minſten / indien hp noch leefde /fachtenfe Gent noch eenstefier / de Garden tekuſſen /eu hem upt de mogenthept
en hef bedeijf Ban Dara te verloſſen.
Sultan Chafaufa-Dan alreets tot dicht
by en Orang-chef, met fijn broe⸗
Der Morad-bakche gefantentlijtk
asch taAgra dus in aentocht zijnde/was
Sultan Dara, den outfkert broeder /aatkkgenoatfaccht/ ſelfs ten Koften van
Ben ouden Mogol, ſijn Bader / oock baart, eit in aller haeſt een machtigh

Werlegerteſaem / en tat beſcherming van 7 Roninklycke Hofe en dooft
2
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plaets Agra, en hem ſelfs/ in’t velt te rucken. En defe Macht dienden in
twee bpfondere Kegers verdeelt: het eene /om Sultan Chafaufa te flupten/

en t andere om het machtigh /en Bart acnnaderent Mep? des Orang-chefs,
en Morad-bakche, tegen
te gaen; en foa het kon zn /noch tijdelijck in fijn
loap/ couragie/macht en —
te keeren.
Î
iet daer / mijn Hefer / Vier gebroeders / altemael Pzincen en dappere
Manmen/met machtige Legers in’t belt; om elchander t'onder te brengen;
En pder om ſich de Vroon op ’t hooft te fetten / en Opper-konink van ’t wijt

beroemt Indoftan te zjn, Geen Wander is’/ dat den Dader treurt en

Weent/ en wenſcht
dat hp nopt en ware gebaaren geweeſt; fiende in fijn
hoogen ouderdom Bit foo langh gevreesde Bederf/ tot ruine voor allen den
fijnen/ en fijn bloepende Lijchen/ tat dus Lezre nu opentlijck en (aa ver⸗
ſchrickelyck uptgefpat.

Echter, watraet? De feecherfte middelen Dienen
bet vaerdigſt begonnen, Soliman Chekouh, outfte foon van Sultan Dara,
aut bier of Lijf en twintighjaren/ kloeckmoedigh en ſchrander / en feer bez
mint bp den Mogol , krijght opdze Lan hem /om met de eene macht Sulcan
Chafaufa tegen te gaen 5 doch bekomt een verftandigh Raetsheer / Jeſſingu
genaemt/ van Wegens den Grooten Mogol, met ſich. Deſe tracht (bolgens
„Agder )Chafaufa noch eerſt Boog alle bedenchelijcke middelen Wederom tot
ftilten /en de ederom-tocht na Bengalen, te bewegens doch te vergeefs.
Bies den moedigen Beltheer Soliman Chekouh , Lal per en vuur / OM een
glorieuft Pictorie te bekomen /het Leger recht op de Jacht van fijn Dom
aenvaert. Het welck den Staet-fuchtigen Sultan Chafaufa-fiende/ komt
deſgelycks oock inn gaede opde (immers na de befte Wijs der Mooren) aen⸗
getrocken, En dus malkander tat onder ’t Geſchut genadert zijnde / gaet
cerft Get canonneren/ en eerlangh het treffen ſoo vinnigh en bisedigh aen/
dat van bepde kanten meenighte van dooden het aertrijck deckten. Doch

kryght eyndelyck den Sultan Chafaufa,de nederlaegh; treckende met fan
—— einen als doenelyck was / te rugh /en wederom na de Gzenzen Lan
engalen.

Dus bleef den Soliman Chekouh ban die hant Meeſter in't velt /en ban
sen gedeelte ban Sultan Chafaufes Gefchut/ Krygs-tupgh / en Bagagie;
paſſeerende eentgen tijt nach op de actien Der Bengalers : met hoop/eerlang
wat eer en glorie weder na ’t Daf te keeren / am daer heen oock Sultan Dara,
fijn bader/ tegens’t aenkoment gewelt van d'andere kant/ te aſſiſteeren.
Gnderwijl quam het gerucht tat Agra, dat Orang-chef, en Morad-bakche;
met hunne machtige Weprlegers/ bant Zupden na’t Noorden/ tot dicht

bp de Aivier Eugenes (Die van het Ooſten in de Ganges loopt) aengenadert
guamen ; dus met \uachere fcljzeden Laat marcherende / om Het beroemde
Agra, Deli, en andere plaetfen des Kijchs te bemachtigen: Doch onder
des Waren alreets twee moedige / en niet min fchzandere Mannen / graote
Heeren Lan ſtaet en aenfien / namentlijck Kafain-chan, en Jellomfeingue ,
doo? den Mogol en Dara, tot Hoofden en Delt-overften Van de andere
Heyrkracht aengeftelts treckende Orang-chef en Morad-bakche na de iz
Bier Eugenes tegen ; om haer/foo ’t daeneljcks was / aldaerte flupten 5
evenwel met erpzes bevel des Mogols, defe twee ſtaetſuchtige Sonen (kon

tzijn) aleer het noch tot een treffen machte komen/ door middelen Lan
fachtmosdighept /vamentlijch met briendelijche Bezendingen/ en wat age
er
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ner dlenen konde / te bewegen / af te willen trecken. Wet welck in t werck

zijnde geftelt/ verkeert uptviel : want niemant
der upt-gefondene weder:
keerende, Dus malkanderen sijnde genadert /hielt yder de Lloet Eugenes,
die nochtans lichtelijck was Doop te waden/ tot fijn fcijepts-pael. Men
wil / dat alhier de twee Belt-oberften ban Ben Mogol, geen kleyne mig-

flag begingen ; datfe niet ten eerften deſe Rivier ale dappere Mannen /
ober-trocken : alfoa het Wepe-leger Lan Orang-chef en Morad-bakche,
noch niet compleet; maer felfs de machtighfte troepen nochachter aen hoz
mende/ allee ban wegens De brandende Bitten en zure Marſch / dear ſan⸗

digh Gebergt/ Boſchen Wildernis / upttermaren vermoept / flaeuw/af=
gemat/ en dien-volgens ſeer groateliichs fot Gun voordeel ſoude gevonden
en aengetaſt hebben; Daer nu den Orang-chef met flanckeeren vaſt tydt gez
winnende / alles by hem en tot fijn voordeel kreeg ; foa dat ten laetften/na

Drie ctmael ruſtens Morad-bakche ander t faveur ban ’taftoffen des grof
Canons / met een gedeelte van’tMeger door de Ploet breeckende / met een

geſwinde Furie 't Dep? des Mogols aenvalt / Dringende daar de meenighte
Hoegels upt grof Canon/ duyſende Phlen en fcherpe Zabel der ruftige
wederſtanders
/ ſtoutelych in, Wier was de ſtrydt ganſch ongemeen) hevigh
en fel / en gielen ter weder-zijds veel dappere Mannen. Doch't Hepr des
Mogols beſwickende; en Get ander te machtigh weſende
/ ſooguam de neder
—
eerſte /en d'overwinning den Orang-chef en Morad-bakche taete vallen.
Het Weger ban den Grooten Mogol Choran Schach, dus met geenkleyn
verlies verſtrooyt / en het overschot op de Blucht gebracht zijnde / facht der
maedigen Morad-bakche de vluchtelingen opt ſpoor te volgen / en voorts
teenemael te verdelgen; Dan den fchranderen Orang-chef keurden Veel
dienftiger / langs de Dloet eenige dagen upt te ruſten / niet Alleen om als⸗
dan met Get Weger Des te beguamer ten optocht te ziju ; maer oock am on⸗
derwyyl dao: behendige middelen ſtilleGeſanten
/ Beieven /Beloften en Gelt
ſich ſelven vrienden aen ’tLaf te winnen /Den Mogol en Daras toeftant te
Weten / en Bao fic den wegh en bequame gelegenthent deere waerts heen

te banen. Doch onderwijl fliep ook den moedigen Daraniët/ die vaſt brau⸗
den Ban yver / am ſelfs fijne twee woedende Broeders tegente gaen : hp
Doet dan (doch met verlof fijns Daders) een generalen opbadr Bao? Get
gantſche Tandt / en vaerdigh een machtigh Hepr-eger / het melk op go.
Dupfent Aupters /en zoooo, Daet-foldaten Wierden geſchat / bp een gez
rucht hebbende, trecht hp op/ enfaecht ſelfs/ tegen
t aenraden fijns Daz
derg /en grootſte AMcks-raden / (want de meeſte Lirijgs-averften Sultan
Dara wepnigh toegedaen waren ) den Orang-chef ſlagh te leveren /trec=
kendeontrent 18, mylen van Agra voort / en ſoeckt een voordeelige plaets/
daer hp hem ſterck maeckte / om aldus Orang-chef Den optocht te beletten /

en ſelfs ten voordeel ten dage des ſtryts tezijn. Doch alſoo verſcheyde Ra-

dias of kleyne Koninchjens/ ſich ſelvenin het Indoftanfe gebergte onthou⸗
Den / en daer / van wegens de ontoeganckelckheyt der plaetſen / Die fp beſit⸗

ten / vp meer, den raaf als de gunſt deg Mogols fgechen/ ſoo neemt Orangchef met fijn Broeder /Morad-bakche , defegelegenthept
waer; en die met

geſchencken en groote Beloften
tat fijn gunft verlacht hebbende / krijgt hu
wechwyſers en toegang door dit gebergt /dekomt in ſtilheyt ter ander 39
3
De/
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De / Daer hy niet Verre ban Agra, aen een voordeelige
oft /heel vaerdigh en
geſwint /fijn Leger nederflact.
Î
Dit Sultan Dara verftaende /vuchtop hem los / legertenvuft ſich tuſſchen
Agra en ſijn vyant / aenſtonts ten ſtrjt (tellende al het Geſchut inorder en

reechg-ge\mijs met hetenen vaſt aen malkander boor aen / en alles dervoe⸗
gen/ dat niet en vertrouden
/ denBpaut hier daag konde breecken; enwijders

de graote Wrijgs-macht in anderfchepdene Lleugels en bataljons verdeelt.
VDõoꝛts wierden. (inmmers na uotterljeken fchtyn) alam heen kloeckmoe⸗
dige Welden en Commandanten Befpeurt /die door Sultan Dura Waren ver⸗
facht avaengereconumandeert/ ſich wel tewillen quten. Doch niet minder
aren detoe-berepdfelenr Handen. Orang-chef en;Morad-bakche , ter ander
zijdes Enal ae mel hun Heyr vry klopnder alg dat van Dara Wierde bez
ſpeurt /nochtans bevont men de liſtige Oorlogs· vonden deg te meerder /
om (waer rdaenlick) een vietorieuſe oberwinuing /ſoo wel door lift als az
penen/te bevechten. Dus vallen dan eerlang defe twee machtige Wegers /
als woedende Leeuwen
/ ſeerhevigh en vaerdigh op malkanderen aen. Eerſt
fgeelde men Wederzijds met het arof Canonop de meenighte/ en daer op
vlogen: wel haeſt by duyſende Pijlen door de lucht, Den laug-getergden /
doch niet min klaecknoedigen Dara , op een mel-toegeruften Olifant fitten:
de / breach met fijn verſchrickelyck Heyr aenftonts vecht tegens de macht
van fijne twee Broeders in/ en die handen met haer Voet· volck en Nupte⸗
rpeals palen : faa dat hier een heet en bloedigh gevecht op Lolgden 5 en ſeer
haeft was des Mogols Wep2/ door veelheyt ban dooden/ ten tweedemael
geweecken / ſoo niet den kloeckmoedigen Dara op fijn wel-gemanierden
Olifant / ſelfsdevoortocht gedurigh hadde gehouden /Hertrouwende nie
mant/bpdefe gelegenthept/beterals (ijn felfs ; courageerende t'elckens dert
fijnen/ tot dat hp aldus gedurigh genadert en. voortgeſet zijnde / Daaz Get
Geſchut /de gefpanne ketenen / en het Doet-balch des vpants /doorbrack;
doendenu groote ſchade met ſijn Heyr legers Nupters /onder het Leger des

‘Orang-chef : doch Die beſweecken niet lichtelyck; Dies men Lan het gez
bruyck der Pijlen / eerlang malkanderen met de blancke Zabels/en ſcheẽpe
Spieſſen
/ met ſteecken /houwen en ſlaen
/teheer of luſtighomd'aaren klank.
Doch den Orang-chef en-Morad-bakche, Die Desgelijcks bende op frape

Elefanten gefeten maren / en ſteets hun bolck aenmoedighden / bef weecken
by deſe gelegentheptniet/ ſchaon dat ſoo nuen dan onder Gun Fupterp geen
klepne confufte vierde befpeurts ja ten laetſten een algemeene wanoredere /
ſchrick en onſteltenis wegens hun neder laegh. Dies denSulcan Dara, nu
glorieus en gemoedight aber dien zegen / hem (men feghtop’taenvaden
vaneen Úriygs-overften, die hem hepmelijck vpant
/ enOrang-chef gunftig

Was) Lan den Olifant / en te Paerde begeeft; -om dus (na”’t fcheen) van

wegens de onbequaemhepyt der bergachtige wegen / wildernis en vupgqten /
te vaerdiger in het verbolgen Lan’t verftraopende Wepz des: vnantstẽezijn.
Doch wat gebeurt'er ap ſulcks: demeenigten-Garen
Prins enOverſten
op den Olifant niet meer ſiende / verſchricken / en meenen ben Dara verſla⸗

gentesijn. Cerſtont ontſtaet geenkleyne verbaeſtheyt /verwering /con

fuſie
/geroep en gefeljeeeuta in hun machtigen
tot nach toevictorieus Hepr;

temeer / dewjl Morad·bakehe, ſchoon gewont /niet wjckende; maer gee:

durigh ſtant houdende / onder des een voordeelige hoogte tot fijn —

eg:
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Kreeg s dies nu in een heete Furie zp al eenige ban de getrouwſte Helden/

en dapperfte Mannen
van ſtaet / in t Weger ban Dara, ter neder wierden
gevelt: en vielen geen kleyne meenigte ban Daraes Leger, Orang-chef boe⸗
femde /voor het gebecht/ fijn Rrygs volck in / Dat elfs in Get vnandelyck
Leger deg Mogols, dertig dupfent gewapende mannen ſich tot (ijn dienſt
onthielden. En ſeeker / dit fcheen nu waerachtigh te zijn : Wanteene der
arootfte Mooren / in't Leger ban Dara, Calil-Ullachchan genaemt/ heb⸗
bende noch Lan outs een Wack op dien Sultan ) Laerende Get cammanda

over een macht van ontrent dertigh dupfent Mogols; hebbende weynigh gez
vochten/en nu fijn (lagh waernemende /valt met al fijn Vrijgs-Bolck / imz
mers faa Heel hp tot fich kende bekomen/ ganſch trouwloos den kloeck⸗

moedigen Dara af / en Orang-chef toe : waer op die De ge wenfte Victorie
krygeñde /wort eerlang het Dep? Van Dara t'eenemael geflagen/ verſtropt/
en het overſchot tot vooe de paorten ban Agra nagejaegt.

Den argliftigen Orang-chef fchzeef fijn Beoeder /den Morad-bakche, de
bolle maet Ban roem en cer deſer Bictorie toe ; hem Ban nu voortaen noemen
de /fijnen Vorft en Koning; beengende felfs dien grooten overlaoper/ (boven
gemelt/ dien hp wonderlyck wiſt te believen) tat Morad , op dat hp Lan die/
met alle betooningen van miltdadighept en taegenegenthept /macht wer⸗
den ontfangen + bewyſende dus in alles fijn Broeder Get Wamincklijck vez
fpect 5 Die Beel te berblint in ſoo Beel genodt Lan glorie en voorſpoet / alle de
gebepnsde pluymſtryckeryen fijns Beroeders /onttuijffelbaer geloofden5
ya vut ſith ſelfs al vaſt inbeeldende / reets

opper- HRoning van ẽmachtigh
Indoftan te zijn. Doch wiſt dus den Orang-chef te veynſen / en alles daer
beenen te wenden / dat hpte met door flille Geſanten / Beieven / giften en
dunſent ſchoone beloften /aen’t Haf en alom heen / De voornaemſte Weeren
des Aycks wiſt op fijn zijde en tat fijn dienſt te locken ; berepdende Mus den

wegh/ om ſelfs ter gelegener tijdt/ groot-Indien , met alle des ſelfs aen:
arenrende Fijcken/ alg groot-Mogol, of opper⸗ Roning teregeeren.
Den Sultan Dara dus ongeluckigh / vân pder berlaten/ met Heel branden
en weynigh vrienden / vertrouwden hem langerin Agra niet ; maer begaf
hem in aller pl/ op fijns Daders aenraden / met Dz2ouwen cn Vinderen/ en
feer kleyn gevolg /na Deli, am Daer: (gelijck hy waende) in meerder ſeecker⸗
beptte zijn : onderwijl (chackten alles ten voordeel ban Orang-chef : doch
as hem uu wel voornamentlyck het 2e Van Soliman Chekouw, De wel⸗
Ke ter andere Kant op Sultan Chafaufa foerde/ noch in deweegh/ om tot
fijn wit te komen. Doch bedencht hp gef wint de vaerdighſte nuddelei / die
tot fijn liftigh voornemen Konden beguaem en dienftigh zijn. Lp fent dan
Spions / doortrapte Mamnnen/ hftige Brieven, en rijche Schenchagien aen

de twee groote Belt-oberften van des Solimans Chek ouhs Kegerskrijgt dere
en meer gndere/ ſoo door Beloften ban rycke belaoningen/ alg aack door
fcherpe dzepgementen /op fijn Jant ; te lichter wegens 't gerucht daer alom

been foo behendigh uptgeftraopt; dat
hp /nameſyck Orang-chef alreets
meefter van Agra, en Gan alle de macht des Mogols was; wijl Dara geſla⸗
gen/ na Deli gevlucht) en 'tmachtigh Weger dien Dos was toe gevallen,
oop ſulcks ontviel dan in Soliman Chekouhs ep /in pder de moed /ont
defen
rieuſen Overwinnaer / die nu dus machtigt was geworden /tez
te gaen. En dus alles teenemael in een defperate toeftant zate

heen :
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ſcheen Get onmogelick / ſelfs den genen die de verſtandigſteenkloeckmoe⸗
dighſte waren berdemt /de verwarde ſaken des Riycks te herſtellen. Selfs
fient nu Dien dappermoedigen Soliman Chekouh verſtelt. De rampſfalige
nederlaegh fijns Daders Dara, en de Bictorie Der twee andere Pozſten/
maechten hem tieenemael twyffelmoedigh: fijn grootſte vacdt-gebers en
Hoofden van ’t Weger / namelyck Delil-Chan en Radia Jeſſingu, alreets
heymelick de zijde Dan Orang-chef ſoeckende / vieden hem krachtigh aen/

dewijl hu ſich tegens de komſt Lan fijne vpanden niet beſtant aapdeelden/
dat den Soliman Chekouh (tat fijn ſelfs behoudenis) met de voornaemſte
Bunt en Ayckdom/ dien Gp befat, fijn toevlucht
tot een Dan De ſterckſte

Radias, in't gebergte milde nemen / daermen geloofden
hem fechier te fulz

len zijn 5 tat dat een beter uptflagh / dan het nach ſcheen / geſchapen/of im⸗
mers ten minften pet goets hem ter ooren macht komen. Althdt dit Wiert
beſtenit en vaerdigh volvoert; doch vuiert Den vluchtende Soliman Chekouh,
doog het trouwloos en liftigh bedryf ban Delil chan, en den Radia Jeſſingu,
van alle fijn ryckſte Schatten verradelick op den wegh berooft; niet femin
nam den Radia ban hef bpna ontaeganchelijis gebergte Serenaguer,Soliman
Chekouh gunſtigh
/ mfijne beſcherming aen /hem bẽloovende /daer fijn hulp
en vrientſchap te ſullen wedervaren.
Onderwijl ruckten
den dapperen Orang-chef „en Morad-bakche, hunne

machtige en noch flecte aengroepende
Tegers/ tat voor De Poozten ban
Agra : doch ſchreef dieerſte van ſtonden aen een ſeer Dziendelijche Miſſibe /
aen de ouden Mogol fijn Dader / bal van hartbzeekende Betupginge/ Lan

de groote droefheyt over dert ellendigen taeftant des Fiches en ’t gepaſſeer⸗
de 5 als ooch hoe hartelijck dat hp begeerden / fijn Wader eensteften 5 ten
eynde/am Die alle teeckenen ban eerbiedighept en oprechtigheyt /als oock de
bedziegelijckhept Lan Dara, dien hp De eentghfke en Ware dorſaken Lan ſoo
geel rampen en ongevallen wiſt te noemen / faa levendigh alg ootmoedigh
te Bertoonen/ dat Gp gekomen was tot fijn Daders dienſt
/enz. Defe brief
wiert Dao? een Dooptrapte Capados, af Ontmande / (op ſulcks wel afge:
richt zijnde ) Den ouden Mogol perfaonlijck ſelfs (gelijck men verhaelt) ter.
handen beftelt ; die bp deſe geveynsde letteren noch dervoegen fijn valle wiſt
te fpeelen/ date geen kleyne Krachten op ’t herte Ban deſen auden re qua:
menuptte wercken + dan noch evenwel meide vertrouwſten Lan fijn Adel /
De liftighept ban den Orang-chef wel overwegende / beflupten gefament=
ch ; defen lofen Dos (waer ’tdoenlijck) tot iu Agratelacken/ om hem te
Vangen, en in verſekering te krijgen. Dit ſoo beraemt
envaſt geftelt zijnde)
wort weder cen ſeer Briendelijch ſchrehvens Han den ouden Mogol, aen

Orang-chef, ter handen Beftelt : getungende het genoegen fijns Daders /

en hoe hooghlyck dat die NAD

Sone Orang-chef, altijt beminde 5

en dat hem t verkeerde bedeijf van Dara niet dan al te wel was bewuſt: dies
Wenfchten hp met geen hlepn verlangen / fijn Sane te fien ; en verhoopten
hem vriendelijk binnen Agrate ontfangen + op dat dan (aa gefamentlijck
Van de ſaecken des Kijchs Het noodighſte mochten verhandelen.
Doch of den lofen oe rn
nu meeft oaeral fijne bertrouwde vrien⸗
den in’tfpel had / dien toelegh ontdechten of Bermoeden/ en Weet ich niet,

Immers dien Dos waste mood/ om ſich ſelfs dus blaattegeben zeebene

tel Hepnft hy / en ſcheyft aen fijn Dader / hem in aller ——
€
STER
/
ulle
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ſullen komen befgechen ;oudtrwjt het foo beſteeeliende
/ dathy in Agra, en

aem’t Hof / beel ban De greetie en voornaemſte Begampte / volliomentluck
tat fijn ooghwit /dienft /en Boordeel kreegh· Dus tit orgelegenthent tat
fijn vosrneem dienſtigh keurende / lact ſchieſuck de Weet doen / dat hp komt
ont fijn Heer Dader te beſoecken; Doch was Get jupſt fijnen Soane, dert
meedigen Sultan Machmec : Die in Täkiemen ſtracks ailes zer neder zabeit

wat tegenftant dorſte bieden ; Opent de Pooꝛten; Poort
komt fecours or

ſecours / en daer op't geheel en machtigh Heyrleger genadert. Be Fupters

Befetten
boost Straten / Poorten en Poſten /za ſelfs bee Honinchlick Slet.

En aldus valt Agra den liſtigen Orang-chef in harden,
Al ſoo gemackelsekt fag men hen orck eerlang Beikoment ich Meeſter
van't Daeftelijch alens des Mogois, Doch liet hu Daer binnen den onder
Chotan Schach, fijn vaders / fander Nem te hamert befoecken /wet ſtriete
ljck bewaren: Belovende em fe fullen komen ſpreerken / wamieer hy in
meerder ſeeckerheyt zinde/ ſich Meeſter Ban Dara, en fijne bedeieeijeiehHeden / ſoude hebben gemacht. dn onderwhl wierden nu defe twee Duer-

winngers /Orang-chef en Morad-bakche, gig Wemel-geden Ban paer (15

selfs ban die haer nach onlanghs vpandelheke Tuederwartijders wären ge
weeft) gevlept en aengebeden. De grootfie Omraehs, en Meeren van
t Hof / en van alom heen /betuygden vu gantſch ootmaedige onderwerpe⸗
lingen (recht na den ſlaefachtigen aert det Mooren ) ban deſe tes dappere
Berelt-borftente Maillen zyn.
Orang-chef dan nu alles dus wel berferchert en na ſijn hant geftelt heb⸗
bende /en fijn Dom Chah-Heftchan Et welck een dapper en ſchrander man/

ga felfs een ban fijn grootſte baefeme-bzienden was) doer hem Stadthouder

zijnde gemaecht ban Agra; ſoo vertrock hy met Morad-bakche, Die hem
syeralna de wille fijns Breeders voeghde / en nu dagelycks door Diens

tae-doen en laas bedek / fijn Jlajeftept,/ Opper-Lorft/ Roninck / euz.

wierde genoemt : vermits Orang-chef noch al voorgaf / als hp 't Ack in
ruſt hadde gebracht / een Fakir, of Geeſtelijck Perſonagie te Willen zijns
em voort fijn dagen in alle ſinceerheyt en ſtiſheyt af televen. En gingh de

marſch ina Deli voort /om Dara van kant te helpen.
Doch onder tuil wiert Morad-bakche Daas che uens wan fijn voornaem⸗

fte vrienden / al dickmaels Gepmentlijch gewaerſchouwt /ban het liſtigh be⸗
let fijns Broeders / en Dathe wel op fijn hoede machte zijns Krijgende

epudelijck een genoeghſaem ſeecker bericht /Dat noch Dien felben dagh wel
lichtelyck tof fijn bederf en ondergaugh machte befchaaren zyn /indienJp
gem waor de bedpieehelijche bat-firichen fijns Brocders nier en guame te

wachten; Bach alam Biets Want Orang-chefs beloften (elfs na het

bruytk der Mahometanen , ap Ben Alcoran aen tem gedaen/ en bef aon
meenden Gp / waren onfeplbaer, Dies ſloegh hp alle deſe goede waerſchau⸗
wingen in de Wint 5en hegaf hem des avonts om fijn Reoeder te vergaſten:
die hem nepi meerder als nu careffeerde / vermellekkeamde / en in fijar Dae

fleljche Tent met aenaename Delicateſſen en Perhaenfe Wyn onthaelden.

Waer doo? Morad-bakche berheugt gemo den zijnde /voort wiert Verlocht,
Da vertrock nu den ——— quanſuns tec ruſt· plaeta: vier of Lijf
Heeren (alreets den toelegh bekent) gerecammandeert hebbende / met den

Morad vrolyck te willen 3m 5 Die hem hendtr dewhl Ge doorgaens/ —
3
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infanderhept nu/ al te Berfat op dert Wijn Was) vooꝛt opgevult hebbende /

valt hy in flaep/ en lept als een beeft teroncken,

Dus t werck beftelt,

komt Orang-chef hem in defe geftaltenië Binden ; maeckt hem boot on-

facht wacker /ſtoot/fchapt /en beſchrobt hem ober fijn buple gulfighept/

en beeftachtige drancken(chap : en vraeght hem / en oock dD'amftaenders/ of

dit een Vorſt en Lroninck paft tEn daer ap belaft Gp van ſtonden aen/ dat

men den Morad, handen en Boeten gebonden / gevanchelijck nemen ſal.

Soa dea dit belaft / faa vaerdig volvoert; men bint/ en fendt hem (genoeg:
faem beſorgt) binnen de oude

Sterchte Slimger , miet Leve van Deli, te mid-

den in de Bloet gelegen; daer men hem naeuw bewaert.

En onderwijl

ſchreeuwt men wel lupt en lelijck des Morads Beeftachtige dronckenſchap
(Diebp de Mooren en Mufelmannen een grouwelis) upt ; en hoe hp den

gantſchen Adel /en Oraig-chef (chandeljck heeft gelaftert / ja faa Heel verz

foepelyckheden uptgebzaecht / dat men ten hoogſten noodigh keurden / hem
dus bewaert te zijn / om niet het gantfch Weger/ en bp Jevolgh't geheel
Indoftan ,în het upterfte gevaer Doog fijn onbefchepdenthept en woedende
dronckenſchap te fEellen.
4
Ì
En ondertuffehen wierden Heel rycke Geſchencken en belooningen /aen
de voornaemſte Gzaoten en Edelen /ſoo in Agra, als Die in't Leger te
commanderen hadden / voor hunne getrouwe Dienften by defe gelegenthept
aen het Rck betaont/ Door den Orang-chef gedaen 5 en oack de gemeene
Bupterg en Doet-foldaten niet Vergeten. Geraeckende alles dus weder
eerlangh in ſtilten / en tot fijn dienſt ja felfs het Leger deg Morad-bakche,
t welck hp konftigh en feer behendigh /dao? dupfent betaaningen Lan fijn
———
wiſt op fijn zyde te locken / en tot fijn ooghwit te verz
tijgen,
Den ongeluckigen Sultan Dara, was ondertuſſchen met fijn naeft-bez
ſtaende Brienden,/ Deiendinnen /en Schatten / uyt Deli na Lahor gevlucht 5
dach Orangchef, hem op de hielen vervolgende /foo begaf hy hem Loopt na

Multan, een Stadt. en Provintie langhs de Aipiere Indus gelegen, Doch
daer oock niet feecker Boop hem vindende/ trock hp in aller pl met fijn gez

volg /en wat hy kon met fich waeren / tot în fijn ſtercke Daftighept Tara-

baker, mof ontrentdeProvintie Buckor gelegen/en rontom ban de Vloet

Indus befpaelt 5am daer te befaechken/ of hem Die plactfe de verſeeckeringh

zeen
tot fijn behoudenis Kon verſchaffen.
Orang-chef dan dus te vergeefs fijn bluchtigen bzoeder nagejaeght heb⸗
bende /keert en vrucht weer in aller pl na Agra, om
dog fijn af-ruefen fijn
glorie/ ennietalleg wederom te verbrodden; daer men eerlangh tijdinge

cht / hae dat Sultan Chafaufa met een aenfienelijk Weger upt Bengalen

in aentocht was;

en dat aackt Soliman Chekoh ,

Soon van Sultan Dara,

met eenige Radiasupt het Geberght/ en tfaem vergaderde Troepen / vaſt
naderden /om hem ſchoon oock Beemachtigh geworden) kloeckmoedigh⸗
Iich onder de oagen te fien, Chaſauſa was nu alreets door Elobas, over de
Ganges, tot in Kadiove, niet bezre ban Agra, geavanceert. Ban voort rucht
Bem Orang=chef met fijn vietorieus Hepe tegen; ftelt fich gef windelijck in
flagh-order / en Valt de Bengaelders aen ; dach die/ op ——
Hoogh⸗
ten/ en avantagieuſe Poften langs de Niviere Jeminy, ſich wel gepoſteerten
vaft gemaecht hebbende / was het der Orang-chef, na een fcherp en *
gevec

Ooft-Indifche Voyagie.

‘Tweede Boeck.

139

gevecht /nochtans onmogelijck Sultan Chafaufa van daer te berjagen/ of
upt fijn voordeelige Poſt te locken. Onderwijl defe furie, valt aach Jeflomfingue (eerft Delt-oderfte ban des Mogols Heger /en ſteets Die getrauu /

met Gulp ban andere Omrachs en Geoaoten /Die Get noch met Den ouden Mo-

gol en Dara hielden) op't onverwachtſt met een tfaem-gefeljzaept Lliegent

Weger/in D'achter-hoede Lan Orang-chefs Wepa : planderende de poornaem⸗
fte Schatten’ /Bagagie / Waopraet/ enz.

Cu Baort-ruchgnde/ Valt wel

ernftigh op fijn epe-hrachtaens; Die aldus/ eerſt afgefiagen/ ban achter
beſprongen / eerlangh omeingelt /en rontam dus furieus aengetaft zijnde /
wiet weßnigh in’t net / en wegens verbaefthept/ teenemael in verwering
geraechten; en Orang-chef felfg in't alder-upterfte gevaer /ſchaon door
den kloecknoedigen Perfiaen Emir Jembla (onlanghs upt fijne gewaende

gevanckenig te Daulet-abad wederom af-geloft wefende) acngemaedigt/ en

fterchgefecandeert ; nochtans was nopt het gevaer des Orang-chets groo
teralg nu. Dan eerlangh berlteert de geluchige voorſpoet Ban Sultan Chafaufa, Die Orang-chef eũ fijn Heyr nu bp defe ſchoone gelegenthept pagende
te verdelgen; hem unt fijn Poſt /en op meerder vlackte begeeft 5vrucht Baart,
en ſoeckt perſonelck ſelfs in’ tmidden des ſtryts te zijn; en beginnende
\wijderg te triumpheren / begaet hy de (elfde misſſagh /die Sultan Dara in
de bloedige Belt-flagh bp Samonguere begingh; Want genoeghſaem ſich
ſelfs Meeter in t belt opsdeelende / ſoo tveet Gp (of daor aenradingh/ ver
raet / of te grooten pier ) ban dD'Olifant/ en begeeft hem te Paert, am des
te geſwinder in het naer-jagen deg vpants te zjn, Doch aenftants ont⸗
ſtaet een on- ordee in fijn maedigh bolck 5 en ſulcks te lichter /om dat de
Legers der Mooren en Indianen, nopt alg Die Lan Europa, in fag gefchichte

gelederen/afgedeelde Eroepen/ en Bataljons beftaen / verdeelt/ of antrent
de Marſch en Batalie Warden gehouden; faa dat feer lichtelyck /en ſamwiyl

opeen pdel gerucht /de grootſte wanſchickelyckheden /eu by gevolgh aen
merckens⸗waerdige nederlagen ontftaen, En aldus sing het nu hier oock
in Sultan Chafaufaes Leger : daer alles eerlangh /apeen pdel gerucht ban
Chafaufaes doot /onordentelyck in het wilt / eu hol over bal dag, malkan:
deren vloogh / met ſcheeeuwen en baren 5; Waer dao de Bengalers dervoe⸗
gen de nederlaeg antfingen/ dat Chafaufa ter naeuwer naat ſelfs de handen
ban Orang-chef ontbluchten,
_Jeflomfeingue Was aack / wanneer hp de kans dus ſagh berkeeren/ in
tjts langs Agra wederom met fijn Croepen / en het geraafde / na het Gez

berghte henen geretireert.

Onderwylen alles in Agra bevende /wegens

de tydingh van Orang-chefs nederlaegh 5 dach eexlangh quam gewiffe na
richt/van der Bengaelders verlies en Vlucht : Dien Orang-chef nochtans

niet beſtaen dorſt/ſelfs perſonelyck Herder Geen te verbolgen / am ſjn ge⸗

fuck /dao? afwefighept Aen 't Hof in Agra, niet te Verliefen,

Doch ſtuer⸗

den hp den klaeckmoedigen Emir Jembla, alg Pelt-overſte/ met een aen⸗

fienelijck Leger /den Sultan Chafaufa kopt opde hielen: met Beloften/ſoo
wanneer fijn deſſeynen bictarieug quamen upt te Halen / en de vpanden

daer Genen Loopt tander bracht /bet ſchoone Hertogdom Bengalen tat fijne
befittinge /en oock noch rycke belaaningen / en Eer-Lijtels benevens dien.

Sultan Machmout , des Orang-chefs Spne/ fou naeft den Emir, de Overſte
in het Leger zyn. Alleentijck om hun nig deſe gelegentgept ar
2
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veel te vertrouwen /wiſt hp de ſaeck door een liftigh belept daer henen te
Wenden / dat tot hun gerraegen Den Machmet Emirchan-, de eenighſte Soon
Lan Emir Jembla , en De Puncefſe Ban Golconda, des Sultan. Machmouts
Tieffte gemalin / in Agra ander fijn gunſt en beſchermingh ſoude verblyven.

En aldus defe twee groote Welt-aderften/ als oock Heel andere met Gez

ſchencken / den Zegen / en graate beloften begunſtight zijnde / bertrock dit
Leger baort na Bengalen ; Daer Sultan Chafaufa, Dit Goarende, Laat in
aller Gaeft bp de vergaderde Wenden Lau fijne berftrapde Heger-macht /
geel ſchoone verſeh aenkamende Eroepen te (Amen vrucht / en eerlangh een
braef Heyr uptmaecht ;Waer mede gef wint en kloeckmoedigh van Alabas

nederwaerts trecht ; hem ontrent Patna langs de groote Riviere de Ganges

neder-flaende/ en frerch makende; Want Go defe baardeelige plaetfe tot de
Delt-flagh facht.
Doch guam wel haeſt ten fiel-Dliegent gerucht Chafaufa ter ooren /dat
den fechranderen Emir , met fijn voorfreffeſyck ep? / de gunſt der Radias
van de IRaogder-bergen/ langhs de Ganges, Die wel eer daor Chafaufa van
qualijck gehandelt ‘waren /tat ſich hadde gewennen ; en alreets deſe bez
roemde Bloet langs / vecht ap tet Leger van Sultan Chafaufa quam aen⸗
genadert /om aeñ hem {lagh te leveren, Welcke onderwachte tydingh/
deſe Prins ban Bengalen Vaerdig dede beflupten /am aenftonts op te breec⸗
ken /en fichantrent een Plaetsje / niet bere Dan Kaflama-barar gelegen;
langs de Ganges te legeren ; en ſich (dewyl hy hem tegens die Macht te

ſwãck oopdeelden )aldaer foa Heel te verſterrken / als hem doenelyck ſoude
efen. "tr Welch noch tydelyck guam te gefchieden /terwyl Emir Jembla—
miet fijn vermoeyde Heyrkracht 5
Gebergte, Wilderniſſen /en quade
Wegen/ en ſeer belemmert door het
Seſchut /Lirygs-tuygh /en levens
middelen /nu vrꝛpy langhſaem langs de Ganges nederwaerts
gquam genadert; tot dat bpChafaufaes

Leger beſchanſſingen komende / daer op tot
berfchepde-mael aenviel; dach afigeftagen « en Wederam’t werck bepzac:
vende / benft derboegen met grof Geſchut op de Wercken Lan Chafaufa, dit
maer upt klay/en andere fobere materialen beftonden/ dat alles door ſuleks
haeſt neder Biel; en Sultan Chafaufa genoatfaccht Was / by nacht op te
breecken/ om vaerdigh (tat lager af-fachkende) een andere Poſt te ſoecken.
Vionnende wyders defe twee Kegers (daor Het toc-nemen des Wegen
moffons, die na gewoonten indefe Wanden feer hevighis /t Aertryck dick”
maelg doet onder
·vloeyen / en doorgaens de gladde Klay
· wegen onbruyck⸗
baer maeckt) iu a 5Maenden weypnigh meer ap den anderen uptrechten.
Dies bleef nu een pder ep Get voordeeligſt ontrent de Ganges gelegert ont
Dus de ECN beranderen te verduren.
'
Onderwijl vaechten Sultan Machmout, om fijn hoofdigheyt tegens dert
Emir betoont /als oock /om dat hy (gelijck men riep) bp Chafaufa over⸗
gelopen, doch ſpoedigh weder-geheert was /in ongenade bp Orang-chef fijn Bader ; Die Gem na Agra op ontbiedende/'t werck dervoegen onder-

weegh wiſt te befteechen/ dat hp vaerdigh beſprougen / bemachtight/ wer:

feechert /en Baert gevanckelyck in de Sterchte Gualor binnen geraechte;
Daer hy oach Morad-bakche befchichte /en ſcherpe order tat hun ſtrickte bez
waringe gaf : op dat defe twee ongeluchige Jzincen /het overschat Lan hun
teen aldaer in (littemachten kamen te verſſyten.
—
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Orang-chef telde boort Agra, Deli, en alom de andere plaetsen volko⸗
mentlyck na fijn hant ; en nam Lan fich felven De Regeeringh ale Groot
Mogol, of Opper-koningh van Indiën, aen, Nu lagh hem den armen
Sultan Dara noch meeft overdwars inden fin; die Van Tatabakar ſlechts

met een Klepne Macht /daor de Wanden ben Scundy , en Opper-quartieren

van Guferatte, tat Vaor Amadababt gerucht zijnde /met klepne maepten
daer binnen geracchten ; alwaer hy een tt langi (baft brienden maecken⸗
De) berbleef : tat dat hy daag het liſtigh Belept / en bedziechelijcke vals⸗
heyt van Jeſſomſingue (cen der machtighſte Radias in het Geberghte) aenz
gemoedight zynde / em noch eens de Kans te wagen / overmits die met een
maedigh Depz te velde verſcheen /endat hp opdeſen genhitſer ſteunde: Dee
vol die hem hadde belooft / niet Verre Lan Agra, op ſogdauigh een plaeife
met fijn Macht te ſullen verwachten / em foo geſanientlyck tegens Orangchefs Weger te ageeren. Dus trecht dan Dara , met alle fijn tiſaem- ge⸗
brachte Croegen / Brouwen/ Hunusgeſin / Schatten / enz. ut Get bez
roemde Amadabadt , veelſuere dagh-reyſens Daag het Geberghie/ Boſtch /
en Wildernis / voort. Doch onderwyl Lalt dien bedrieger Jellomfeingue,
daar de fimcere Beloften /en fcherpe dDeengementen des Orang-chefs, (im⸗
mers gelijck de ſommige weten te verhalen) den ongeluchigen Sultan Dara
gantſch treuweroos af 5 en die aldus tot een reddeldos noot-lat,/ in 'tupte
terfte gevaer « wantdemeeſte Croepen en Overſten Lan fijn Leger/ ſich
freude dus verre getroont / verleyt / enafgemat / van wegen de fure marſch⸗
Door meepeliichtjept der wegen / Willen niet vechten /ſchoon Orang-chef
nadert, en vaerdigh hen-lieden befpringht. Died Dara, na een hopeloſe
furie/ ſich ſiende bpna Lan pder Verlaten / en rontom Verraden /beſpron⸗
gen / en aengetaft/ ter nauwer noot het gevaer /met een ſober overſchot
Des Hegers/ ontkomt ; en vlucht
——
perjckelen / wegens
t groot gefel Gavers / Daos Get onveyligh Gebergt / na Amadabadt: doch
daer den Gouverneur Gem Laar Orang-chef verklaert/ en Dara gebiedt
ban daer fe vertrecken / faa hy niet Wilde aengetaſt /en gevangen zn.
Dus doolt en ſwerft dees dꝛdevigen Vorſt eert gerupmen typt/ met Beou⸗
wen en Ninderen / door Get Landt / en Veel fandige Wilderniſſen; untflaende dupfende perijckelen / nooden /ſwarigheden /hanger / Daft /Gitte/
keude/ enz. bindende nergens / Waer hy fieG heerden of Wenden (Lan wer
gen poers breefe voor Orang-chef ) De minfte beſcherming / heul /noch onz

derſtandt; tot dat Ip teu laetften (faa bedziecheliych als treuweloas) beu
raden/ gevat /en met Het bekldechelnck overblyfſel van fijn gevolgh / na
Deli (gefiurevelt/ en feer Berfmadelijck gehandelt zijnde) geaert / en den
Orang-chef in ganden gelevert wiert; Die hem / ſonder eenige blcken ban
broederlyche toe-genegenthept of meedogentteptt/ opde alder-berfimadelyckſte wys / publyckelhck daar de menigte des volcks / langhs de Stra
ten en Wegen Lan Agra liet am-lepden, Waerlick een feer droevigh er
Deerlijch ſchouw
·ſpel/ het weleke veele van fijne vpanden/ ja ſteene gemoederen tat meedogentheyt aenporden. Waer op men Gem vorder in de gevanc⸗
Kenis /doop laft deg Orang-chefs, den Hals af-fineedt.
Paosts geraeckten de Ainderen en Jrakomelingen van Sultan Dara, eu

Ban de gevengene Prins Morad-bakche , aoch toen in verſeekering /of ons

hals; de gevangenen ſelfs /oock Soliman Een wierden (gelijck ied
3
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wiſt te ſeggen) daar een vergiftigen dranck /die hun meter tijdts des le:
vens kracyten benam / al quynende upt de werelt gerucht. Doch Morad-

bakche, de jongfte Broeder deg Orang-chefs , door eenige opgemaeckte

booswichten / over een groote maart in Guferatte gegleegt/ wel frautelijck

Baar den throon des jangen Mogols (ick meen Orang-chef ) befchuldight
zijnde / wiert die publijckelijch/ als den moordenaer Dan dien maart / ver⸗

—
eu daer op gevonniſt / en in de gevanckenis / op ecu ellendige wijft/
onthalſt.
Qu moeſt Sultan Chaſauſa, Peins van Bengalen, noch maer
van hant /
om Orang-chef , Dien moordenaer van fijn Broeders/ overal fijn afgun⸗
ſtige \meder-partijders te doen triumpheeren; Daer tae Dar aock alle beden
keljefie middelen aengewent Wierden : hrijgende Emir Jembla Lan hem
lafE/ ent Sultan-Chafaufa (Was ’tmogelijck) te vervolgen en te dwingen.
Dan Laerdigh kreeg de felue /wanneer hy nederwaerts ketireerde /van onfe

Nederlanders eenige Stucken graf Canon / en veel Portugeefen BAN Ougli,
Pepeli, en verſcheyde andere plactfen uyt neder-Bengalen, tat hulp; verſter⸗
Kende fijn Weger ooch onderwijl met nieuwe traepen/ fao heel het Jem doen⸗
ich was / om tegens den Emir beftanttezgu : dan die Dao, den Orang-

chef gedurigh met bolck / beloften en gelt/ geſtyft / valt epndelick wederom

feex kloechmoedighlijck opde Bengaelders aen 5;
en Die de nederlaegh een en
andermael bekoamende / nemen de lucht / en Wijchen feer confufelick na bez

Sultan
Chafaufa
vlucht na
t Konink-

rijck Arra-

kan.

Deffelfs
wedervaren.

neden; daer voorts t'eenemael berfiroopende / Heele troepen den Sultan
Chafaufa trouwlooſſick Komen te verlaten: die voort
met een kleyn over⸗
fchot des Legers rontom Geen doo? den vpant omcingelt / of daa, de veel⸗
vuldige water-ffraomen der Ganges benart / met Douwen / Veinderen/
Schatten en getrouwſte van fijn gevolg/ ter ooft-kant op de Bengalfe gren:
fen/ na Daca vlucht.
3
Wier bont hem nu den ellendigfen Sultan Chafaufa tat in de uptterfte ver⸗
legenthept gebracht; vermits het meerendeel fijnes Wegers hem afgeval⸗
len/ de veft geflagen/ verſtroopt /eu hp dus verre vervolgt /niet weten⸗
de waer heen te lullen Wijchen.
Lp hadde verhoopt/ alhier in Dit uptterfte/
een Schip te fullen binden / am daer mede (welijck men feght ) na ’t Roodemeer En Mocha te berrenfen / en ſoo ban daer tot in Perfien aengelandt
zynde / De gunſt der Perfianen , tat Bozdering
Lau fijn ooghwit/ te verſoec⸗
ken : maer fulchs misluckten hem alg hutot Daca guam ; en diende noch⸗
fans aldaer een hoet beraedt; en hy van defer twee uptterften/ ’t befte te
gerkiefen 5 namentljck/ of inhet geweltdesEmirs, Die hart naderde / te
vervallen; of met den fijnen de Blucht na’t Roningrck Arrakan, maer te
gens de Bengaelders Oorlogh voerden / te kieſen ; nadien nu geen andere
uptkomft wierde befpeurt. Due alles met haeft overwegende, ſcheickt
oog fijn Broeders toorn /en wreetheyt aen Dara gepleegt : en vefalveert
met de fchieliche vlucht / lijfberging bp den Honing Lan Arrakan te gacn
verſoecken.

Dus quam dien ellendigen Pzins / Sultan Chaſauſa, als een verdreve⸗
ling/ ter ſelver tydt als pim Arrakan waren/ totin hethartje
van dit

Roningrijck gevlucht; noch bp hem hebbende fijne beminde Dzouwen «1
Vinderen / als oock ontrent Dijf hondert gewapende mannen ban fijn Ade⸗

lich gevolg / en die aande getrouwſte fijner zienden en gunftelingen We

rus
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rens mitsgaders een goedt getal gewapende Staet juffrouwen / die ter
liefde van haren Boeft/ en groote Me-vrouwen upt Bengalen, dus her⸗
Waerts upt Bengalen quamen geretireert; oock mede voerende alle de voor⸗
naemfte Schatten / ban Gout/ Silver/Paerlen /en een groote meenighte
fchaone Biamanten / om Loor den Peins en fijn gevolg / in thdt van nood/

tot nodige onderftant te konnen dienen.

Maer fp wierden Wel Gaeft/ in’tnaderen des Dooft-ftadtg Arrakan ,
doo? afgebaerdighde Lan den Honing, geftupt / en vaerdigh afgevraeght /
Wat Volck , waer heen, en waerom aldus gewapent aengenadert quamen ?
Wet antwoort was : Dat hy Sultan Chafaufa, Prince van Bengalen, aldus
met fijn Adelijck gevolg, en beft vertrouwde vrienden, voor Broeders
toorn, en ‘t groot gewelt des Emirs, quam tot in dit Koningrijck van Arrakan gevlucht, om voor de voeten van des felfs ontfachelijcke Vorft en Koning, befcherming , heul en onderftantte verfoecken ; en d'Arrakanfe Ma-

tefteyt te bidden „ dat hy hem en fijn gevolg toch niet vyandelijck en wilde
handelen, dewijl met een hertelijck berouwen leetwefen,

van eertijts betoonde vyant{fchap , den Koning als quam in banden gevallen ; vertrouwende by dien Vorft meer guntt en vriendelijckheyt, dan by den Orang-chef te

fullen vinden; dat den Koning nu naer fijn wel gevallen met hem „en fijn gevolg, konleven. Doch dat hy niet anders konde geloven, of die foude genegen zijn, een Prins, die foo onfchuldigh als ongeluckigh, voor fijn eygen
Broeder vluchten, te fullen befchermen,
Pan ffonden aen / en eer datfe nu verder machten kamen /

ging dit ant-

woortna den Vanina ; die ſtracks dien Peince / mevalle den fijnen / in (ijn
befcherming gunſtigh quam aen te nemen : doch met beding/dat aenftants
hare wapenen mroeften neder-leggen; Get welck den ongeluchigen Sultan
Chafaufa, die Weleer. liever duyſent daden Gad willen ſterven / nu tot bez
Goud van Drouwen en Vinderen/ was genaatfaecht tedoen + vertrouwen⸗
de ap de goetgunftige beloften Wanden Arrakanfen Yoning ; om volgens
hoop/ des felfs hulp en priendelickheyt te wedervaren /en beguame lyf⸗
berging in dit Koningryck te Linden ; fat dat de gelegenthept machte ko⸗
men / om met Schepen der JRaofe kaop-lieden/ Ban daer na’ Roodemeer of Perfien te vertrecken.
Dus quam hy dan mer al fijn gevolg en Fijckdom/tat in de loninglcke
Booft-ftadt Arrakan, daer Loot ten Woof gebracit wiert / en binnen gez
ſtapt / heel gunftigh bp den Yoning ontfangen Wiert 5 oock vorder oñt⸗
haelf/ en \uipders alle vriendelickheyt belooft te fullen wedervaren.
JBaet de rampen quamen defe vampfalige vluchtelingen ſoo op de hielen
te volgen /dat ſy
ook Gen-lieden int Roningryck Arrakan, Peenemael in on⸗
feecherhept banden / als men eerlang den Honing in fijne belaften / ganſch
trouweloos vernam / en fijne vriendelickheyt dervoegen afgenomen / dat
hy door een ingeboorene haet op de Bengaelders, en dao? groote begeerten /
om der Vluchtelingen Ayckdom en de Guueelen tot ſich in: te ſchrꝛapen /vu
fijn Koninglycke befchut/en eerſt betoonde goedertierendept 5 ja haet; toorn
en vyandſchap veranderde; pagende nochtans (maer Get daenlick ) met
fchtm ban reden pets upt tevinden /Waer daoz hy den Prins / en fijn gez

bolg/ aen’t leven taften mocht. Doch hier van kreeg Sultan Chafaufa \el

haeſt de of en toelegh inde neug 5 te meer /dewyl men hem langs hae hae
er
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der ſchtente vertrouwen / en in beel ſcherper —
Dies pagende,
fac wanneer’t doentich was/ fijn blucht noch andermael te hervatten; en
dewyl hr geen hans konde fien / om Lan bier/met believen des Konings /
upt den Handete geraken / Die vaerdigh en ftil/ en ſelfs bp nacht / nat koe
ningrtjcit Pegu boostte ſetten/ om Daer Geen gelegentijept tot de Perſigenſe
rens te ſoecken: daerom veynſt hp / en verſeckt aen
Arrak anſeMaje⸗
ſteyt /(alſoo hem De lucht in deſe Contrepen vey ſchadelitk ſcheen te zyu
em voor eenigen HDE /met fijn gevolg /op’t Tandt te magen woouen
/op
dat daor lucht en paets· verandering / een Wepnigh mochte verquicken: en
ſulcks Gem toegeftaen zynde / fecht hy de beguaemfke gelegentiept waer te
Nemen, om Baerdigt De vlucht te Kiefer + tot dier ernde komen een Hiep
getal van tachentia gewapende Bengaelders, fange de buten-grenfen /
Heel ſtil en tat na bj de plaetje) Daer Den Prins Chalaula hem im dit Roning⸗
ryck van Arrakan ontijielt 5 De welche ter liefde ban deſen ongeluchigen
Sultan Chafaufa , hem ſoehten in fijn vlucht na Pegu bj te woonen / metal
Ies waer dat ſy den Preins / Dode mannelich bedeyf en Wapene-kracht, de
handen in honde bieden.
Defe komen dan numet Schilt enSwaerden /Phylen en Bogen aenge
daen / foo gef wint ais ſubitelick / tot dicht bie de plaets / daer fp verhoopfen
haren Dart en Peins te Binden 5 om Vaate met gem en fijn gebalg/ in ſpht
en ſelfs ten weer⸗wil ban d'Arrakanders, Directelselt na de naefte Geenſen
van't Roningrck Pegu daar te breecken; maer ſulek een defperaet middel
en hon niet anders dan quaet gebo'g caufeeren. Waut fp mierden wel haeſt
geſtut
/enwet de mendes Conings gevraeght: Waer dus gewapent meenden been te vorderen? Gaten tenautwoorr ; Dat fy onderdanen van Sultan Chafaufa waren, waer heen het verfoeck was, dat fy vryen Pasen doorgang mochten erlangen , om voort te trecken : alfoo den Bengaelfen Prins
daer grootelijcks aen gelegen was : belovende, of fchoon wapens droegen, niemant te fullen beledigen,

Alles wiert toegeſtaen / behalven het geweer te voeren wanneer Gun
Svapen-tupg neet-lagen / machten Bagderen ; en oock anders niet. Doch
defe Bengaelders, liever het leven dan de Wapens willende verliefen/ ſoch⸗
ten evenuel voort te frecfsen/ en Daar te beeechen ; doch wierden van d'Arra-

kanders mel haeſt vyandelick aengefaft. Maer defe tachentigh Bengaelders
boden tegen-weer/ en drongen foo Beel fp handen) geweldighlyck voort/tat
dat eerlang van alle kanten befet / benart /en al eenige ban hun volck ter nez

der gtzabhelt zinde / ſu / door de hooge noet / anr onfkoming te ſoecken / gez
nootfaecht wierden / de Arrakanfe hupſen in beant te ſteecüen; die nu ban
wegens de fkerchh-Daogmaepende noort⸗· doſtewindt / langdurige droogten /
en des felfs lichte ſtaf /als zwavel opplogen: welche beant faodanigh
toemam/ dat Beneden wints /in weynigh wuren/ cenige dupfent hupſen /en
groot getal Depdenfe Tempelen eũ Pagoden aen Kkaolen gevaechten ; ja dez
fe verrchpichelijke brant en Beme!-haage vlanmien /quam fat ſoo Dichte ba de
plaets/ Daer wy met onfe Schepen ten ancker lagen / dat nu almede naer
een goet heen komen Begenden om te ſien /om met Schepenen Volck / De
Aunckiers happende/ Haerdigh de —
plaets te faechens doch wiert
de brant jupſt ter zijden ons / dichte bp den Dever der groote Revier /gee
ſtupt/en doop een Dappere Dlijt van d'Arrakanders pptgeblufcht / na dat Ee
reeck
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reecks Gan groote en kleyne wooningen / eenige nBlen weegs beflacnde /
ſeer jammerſyck door De vlamme aren berniett.
Maer ſulcks en hielp nochtans aen deſe ſtoute Bengaelders niet /de welc⸗
ke nu alreets tmeerendeel zijnde geſneuvelt /aen de reſteerende een bekla⸗

lycke noot-lot ouer lieten; alſoo Die gevangen en met ſtroppen omt den

alst/en op een \uzeede wyſe gebonden / na des Ronings Geoft-ftadt Arra-

kan heen gevoert mierden; Daer men haer altemael / aen gepende ſtaecken
kevendigh verbsanden.

De Indianen van Arrakan, Bock Andere / en voornamelick die bant Taz
niugryck Achin, hebben in here ſtraffe juſtitie voorcen gewoonte /dat de
misdadigen tat cen pijnelicke Daot veroordeelt zijnde / aen palen onder in
Daerde Vaft geſet en boven met fcherpe fpitfe pennen, /worden geregen ;
bet Welck aldus taegdet + den dDoodt-fchuldige Wart met Het fartdament opg
De fegerp-uptfteechende penne gefet/ en voorts dervoegen neder-gedzucht /
dat de pen doop het nrge want gaende / boven ontrent den hals upthomt : en
faet men den ſelvben dan faa ban langerhant ſterven /die nu Vrecger ban la⸗
ter tot haer deerlick epnde geraken/ na Dat de inwendige Deelen des levens
veel of weynigh befchadight zjn.
'
Doch defe vierden miet alleen dus gepent ; maer oock (gelyck men ans
wiſt te verhalen) voorts levendigh verbrant.

Middelerwyji verſond Sultan Chafaufarnu en dan eenige Ban de fijne ; an

dere ſochten met fijn verlof heymelycke fchrml-placte bp de Arrakanders; en
eerlang de Prins oock een opent nafiende/ raeckt Wegh / en komt hem /
even gelijck de voornaemſte Ban den ſjnen / bp d'Arrakanders, af Mooren,
te verſteecken; dervaegen/dat men naeft eertige weecken /niet en wiſt waer

Bat Chafaufa metal fijn Schatten en Juweelen ; daer den Honing fac op
loerde /was gebleven,
Onderwilquam nu in't Veaningrijck Arrakan de roep; hae dat dert wt⸗
beruchten Emir Jembla (anders aock doorgaeus bp den Arrakanders, den

Nabab genoemt) in het najagen ban Sultan Chafaufa, nu met een machtigh
Depz-leger tot bp de Stadt Diange, op D'uptterfte grenfen Lan dit Honing:
rich leggende, Was genadert 5; Van voornenien zijnde / om d'Arrakanders,

Daer het wefen kon /tander te brengen/ vaſt alles door vuur en ſwaert Verz
nielende. Welcker tijding geen kleyne ſchrick
/ontſteltenis en vrees in qraot
en kleyn verweckten: want ganſth Arrakan was in rep eu voer / en alom
heen 5; dach infanderhept daer my met de Schepen lagen / ſagh men een gez
weldigt vluchten Lan d'Arrakanders, met hare Daouwen/ Hinderen) Dia:
ben en Gaederen/ na de hooft· ſtadt Arrakan; ja de verſtagenthept canfiuie/
en Get aennaderent quaet Gan deepgende ongevallen / quamen tot faa verre

in te ſteygeren /dat oock ſelfs deit Deer Geraert van Voorburg, Neder—
lants Opper-hooft in defe Landen /hem genoatfaeckt bant met d'Spper⸗

hoofden van onfe Schepen / raedt te houdeñ / alles el rijpelijck t'aver we⸗
gen /ent 'tnaadigfte goet te keuren; Alfao men De goederen van de E: Maetfchappy, by deſe conpumcture Ban tyden hier nauwſycks dorſte vertrouwen.
Dies wegen het ſommige raetſaem keurden /noch in tyts met alles op te
‚ beeechken/ en vaerdigh te vertrecken; dewnl in foa veel nſceckerheden en
generale confuften/ deg Compagtties Logie lichtelijk konde werden ge
planderten afgelaopen. Andere/ daer en jes dachten Get beter /
noch wat
te
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te vertoeven /en onderwiyl een waeckent aage te hauden ; en Wanneer het
waerelijchs feeen te ſullen haperen dat men dan op de feecherfte Wijs fou

pagen te retireren: * welch / als weſende De befte vaet /eeu pder approbeer:
den. Doch den Roninck onderwijl / en de kloeckſte ban fijn Lijchg-raden/
fonden alam door het geheele Comugryck Arrakan, veel dappere Mannen
tot Preft-meefters upt ; Die baerdigh Lan alle kanten Get Lalck te famen

ruckende /eerlangh een machtigt Dep? te ſaem Lergaderden; om (waer 't
daenelijchk )den inval des Ppandts noch in tyts te ſtuyten. Gen groote
menighte van Jeliaffen, of (melle Kaep-galepen/ten Oorlogh toegetacchelt/
enmet allerhande voorraet toegeruft /ſagh men oock haeft gereet; om met
een groote macht ban Oozlags-Lolck/ Geſchut (beftaende in klepne metale
affen en Hamer-ftucken) en Border NOapen-tupg/ na Diange te vertrec⸗
ken. Somma/ wy fagen nu met geen kleyne verwondering toe / hoe dat
in foo weynigh tte defe Heydenſe Landt- en WWater-magt / haer optocht /
cours en voortgang na Diange nam ; am Daer heen het Roninckryck voor
alle vpandelijche invaften te befchermen.
A

Det welch den liffigen Emir Jembla frende/ hengelde t'zedert cenige daz

gen langs Geen de Bimten-grenzen Lan Get Rivier⸗ en Yuater-rijck Arrakan; De welcke hem oock tat beletfelg dienden /am Herder heen tat het ſto⸗
ninchrijck inte Dringen ; bedrijvende gene verder Baftilitepten/ als fame
wijl hier en Daer met blaeckeren / Branden / roven en plunderen / den alarm
Ë merken : em dooꝛ hun gefchreeuw de Arrakanders tot de WDapen-kreet
€ beengen.
Nu het den Yoninck Lau Arrakan doozr fijn geheel Voningrijck een ſtricte
ode gaen /am dert Bengaelfen Prins in alle de Arrakanfe Steden /Dlechen
en Doppen optefoechen. Strache wierden de Wachten op de Frontieren
verdubbelt / en ſcherp belaſt geen Mooren , of Lupden in Moorfch ge\waet/
dan met een Ronincklücke Pas begunftigt/ dDoortelaten. Alle de Rivie⸗
ren / Spꝛrunten/ en binnen
lautſe Water
·ſtroomen / ſelfs tot aen de ſoute

Zee wierden overal infgelijcks Ban klepne Jeliaſſen, en minder Daertung/
met Wachten beſet / beſoeght /en ſtrict belaft / de Vonincklijcke opde na te
homen: om niemant / als miet Paffen van deſſelfs Overigheyt /Lan pders
plactfe telatendooz-pafferen. Vodrts/dat hem aatk niemant/ noch Moor,
noch Arrakander , gen 't boost ban onfe Schepen faude komen te vervoegen/

am daer (gelijck als na gewoonten ) fijne Commercie te verichten : op de
berbeurte ban lijf en goet. t Welck allemael quam te gefchieden /op dat
Sultan Chafaufa , in Moorfch af Arrakans gewãet /doch niet en faude Kaz
men te ontſnappen / om ſich na het een of andere Lantſchap te begeven; ten
epnde am Hoog te kamen / dat niet alle deſſelfs mede-gebzachte Ryclidom⸗
men en Schatten / wederom upt dit Coninghrijck Wierde gevoert; maer
des te feecherder in de roof gierigehanden ban den Arrakanfen Tonina ge
raechen mochten. En daerom lagen dan tegenwoordigh niet alleen op alle
de Straomen/ dooz-tachten/ ſprupten /of upt-lopende Kivieren ; maer
oock infonderhept taen wp gereetfchap maechten om te vertrecken /rontom

onfe Schepen /daer wp op Baeren/ verſchendene Arrakanfe Jeliaſſen, vol

Wachters/ de welche nacht en dagh /opal ons doen een fcherpe toeficht
namen. Sloepen noch Boots / ja (elfs geen Inlants Daertupabh/ ſchoon
pock hae kleyn /of dat wy daer ſelfs in faten/ mochten aen ——
fF
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naderen / Boor en aleer de Arrakanfe Wachters Daerinna deſen Prins der
Mooren, Sultan Chafaufa, hadden gefoeht ;op dat ooch miet op Gem upt
dit Roninckryck /-na Batavia ſauden kamen te vervoeren. Dus bieven de
Paffen langhs Stroomen en Wegen / door het geheele Roninckryck van

Arrakan alam feer naeuw befet 5 tat dat / maer wepnigh dagenna ons Herz
teck / den vanupsaligen Sultan Chafaufa antdecht / vervolaht/ gevat /ent
binnen de Hooft· ſtadt Acrakan , den Koninck in fijn Palens gevanchelijch
‘vierde overgelebert ; Daer hp van trouwloosheden beschuldigt /en eerlang
moortdadigh em’: leben wierde gebracht. Ben lijnen wierden verftvapt/
en eenige bp de kap gevat, en geftraft. Andere keegen ſchupl⸗ en woon⸗

plaets bude Arrakanders; onder ſchyn Dat van’ Kante ingeſetenen wavan

De Schatten en Guweelen ban defen ellendigen zins Chafaufa,

quamen evenwel
{ae noch niet in het Befit des Conings te verballen, of
daer geraechten noch al zj veel ter flupk in handen van Get gemeene volck;
Die ’s jaerg daer aen/ Wanneer alhier wederom Schepen der Nederlanders

guamen/ het Gout / en Beel edel Befteenten voor fleciyte leuren / en tat een
kleyne prysverkochten.
Den Emir Jembla het ambzengen ban Sultan Chaſauſa verſtaende /trock
wederom af / verlatende de Deenen Lan dit Coningryjck Arrakan: en ruck⸗
ten met fijn Weger wederom na Bengalen; daer Gp daor afgefondene Lan
den ſchranderen Orang-chef, bedancht / veel rijche belooningen/ alg oock
Beel hooge Tijtels
ban eer en glorie / en nach daer
en⸗boven de regeeringh
van Get voortreffelyck Bengalen , tat fijn befaoning kreegh.
k
Voꝛder hielt Orang-chef , De welche nu alle fijn Baoeders fagh tander-

gebracht/fijn Dader den ouden Mogol , in een afgefonderde Wooning Van
het honincklyck Dlat in Agra, firict bewaert; dach liet hy Hem evenwel!
t'zedert daer binnen veel goet onthael / en vermaeckelyckheden meder-vaz

— tot dat hp in het Jãer 1665, in fijn Gevanckenis is komen te over⸗
ijden.
Diet daer /mijn Hefer / een kort verhael /ban het goddeloos woelen der
Inditche Wereſt· vorſten / om tat De grootſte mogenthept te Kamen; en
Dao: wat Bloedigh bedryf Den liftigen Orang-chef , De naem/ de Uroon / de
Scepter /en macht ban Grooten Mogol, of @pper-kaning van't graat en
machtigt Indoftan , vf Indiën , heeft verkregen. Siet lier de oorſgeck /het

begin/ voortgang / en epnde Han de beroerte, die in het Coningrijck Arrakan

guam Hoog te vallen
/terwijl ons aldaer bevonden ; en hae gef wint deſſelfs

bewegingen Wederom waren geftilt. Wie fiet hier niet in alles de groote
magenthept Godte / en hae baerblyckelhck en ganſch wonderbaer dat In
alles Beftiert 5en ſelfs onder de Mooren en Heydenen, de machtiufte We⸗
relt⸗ vorſten doet fiupfebollen /en Gallen : deſe verheft en geene eer van
fijn Croon af-ftaot ; en dus aen pder een toont /hae wanckelbaer felf den
ftaet der Honingen is. Om aoch door ſulcks De Menſchen te leeren / niet

feechers op de onbeftendige Werelt te verwachten ;maer eeuwigh de ſeec⸗
kerheyt der ſaecken /en de Ware beſtendigheyt aller Weerden / tat roem en
eere des Alderhooghſten; en pder eens wel⸗zyn Daer boven in't geefkelijck
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Het vijfde Hooft-fluck.
Arrakanders hare verwondering, en wacrom.

Den Schrijver trecke

noch eens ter Optocht na de Hooft-ftadt Arrakan.

gerin’t Lant de Portugeefche Chriftenen,

Befoeckt hoo-

_Door-wandelt en befiee

«_in’tweder-keeren de groote Stadt Arrakan.
Deſſelfs hoedanigheyt, Konincklijek Slot, Paleys, Elefanten , en volck-rijckheyt.

Nader befchrijvinge des Koninkrijcks Arrakans, plaets, toeftant,
Steden, Huyſen, Dorpen, en Landeryen. Des Konings Tijtel ,
Coftuymen, en Poligamie,
Arrkanſen Adel, en Vrouwen; haer
Dragt, Oor-lellen, Afgodery. . Talpooys, Heydenfe Papen, haer

kleeding, en leven.

-Arrakanfe Coftuytmen , Handel, Marckt-

gang, Gelt, verachtelijckheyt der Maegdom,

Huylders over de

Dooden, fober onthael der Krancken.
Moorſe Koopluyden in
Axrrakan, hare Commercie , Kleeding , en vremdelingfchap. Ver-

treck des Schrijvers.
naemt.

MNoortwijcks droogten , en waerom foo ge-

Komft in Zee. Stilten.

Slaven * ſobere toeſtant op de

Reys. Den Schrijver fijn derde aenkomſt op Batavia,

N

U-mederam Gan het bedryf der hooge Machten / enhet gewoel der
Iet
nieuwe gewag des Pelts /te weten de Rijs / nu drzoogh gewozden
zynde /bevont men in d'inſamelingh ſueru-wit / en uptnemende goet ban
fmacch te zjn 5 waer ban men vur het Laſt (Drie dupfent panden halende)
alhier in het gefegent Arrakan , am Drie Kijrdaclders kopen kon: Waer van
de lading nu dageljcks begonden in te nemen. Doch ondertuffen quam
’r Vearfinis-feeft op Ganden: welkers eerfte dagh wy /op den 25 December,
fect deatelijck vierden. Quamen daer bp malkanderen, even gelijk ordi⸗
naerlijck Sondaegs quam te gefchieden 5 ſongen ecu der Pfalmen Davids :
Danchten en Baden Gode den Heer; en lafcn de Predicatie voor het Bolck /
Werelt vorſten / tot op anfe Feps-befcljeipvinge neder gedaclt.

upt de gewoogelycke Dups-poftil; en beflaten wederom / cen alg: hadden

Aralern ·
Hers hare

werwondesingh, ontrent der
Nederlan-

“ders Godstien,

begommen. Fn welche heplige actie Dat ick bp gebeeck Lan Dominé, ſelſs
Dit Ampt bediende. Maer oi Dat ſuleks /door De ſchievielende Faer-tijt/
op cen Saturdagh gefchiede / ſoo waren De Arrakanfe Heydenen , Mogen,

en oock de Moorle Booplupden (die noch in deſe tijt tat ons aen de Schepen

mochten komen) onuſe Beffening fiende / over het ſelbe ſoo verwondert /dat
fp (boo? hun ankunde) ſich ſelfs genoot faeckt banden / om feecherlijck te gez

logen / Dat wy een geheele dagh in defe weeck Berbijftert waren /en nu den

Saturdagh Loor den Sondagh hielden ; waer over dat ons /na de gehou⸗
dene Godtedienft/ ſtracks (doch al lacchende) beſtonden af te Vragen /defe
of diergelijke waagden : Hoe, wat’s die Hollanders, dar gy uwen Sabbath
op den Saturdagh begint te vieren ? Hoe foo verbijftert, yverigh, of devosigh, dat ghy nu dus een gantfchen dagh in de weeck vergeet? Doch wy
gaven de Mooren en Mogen antwooꝛt na de vraegh/ en beter ——
onſer
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anfer wpolijche Vier-dagh /over de heuchelijche Geboorte enMenſch·wer⸗
Dinge anfes lieven Weplantg en Saligmaekers Jeſu Chriſti. Oer al’t wel⸗
fie de verdwaelde Mooren , en de Verblinde Arrakanders, haer vol verwon⸗

dering en ongelovigheyt betoonden.

—

Wet was malhierin tConingryck Arrakan dagelycks geweldig kant 5 Koude m
de friſſe NRoort·ooſte Wint blies met ecn heldere lucht / en continuelycſt tKoninckluſtigh door· De Klapper, en andere Olien / Was doa de koude foo ſtyf Ee AE
dat konde gefneden worden; (aa dat er al beel/ Die weynigh kleedingh of —
dechfel hadden /een ongewoane koude gevoelden. Traden aldus over in
x Haer van r661, Alg anneer wy in den proegen morgenftant eenige ſchoo⸗lanuary

ten met qrof Canon, baor’t Nieuwe⸗ jaer loftens met toewenfchinge van

'éér

elchanders heyl en zegen.
Ten lactften foa veel Fris ingenomen hebbende /dat Van egens ou:
diepten / en engte Lan de Bivier / alhier nief meer en konden laden; berep:
den ons / em (de groote Nivier af-fackende) bequamer plaets te Linden / op
dat de vorder ladinge bekomen konden,
il
Middelerwyl kregen wy / met onfe Drie liefhebbers / namentlyek den pen schrij
Roopman en Schipper ban Get Lerongeluchte Jacht Choromandel, (Die —

van ſommige
/upt de klucht den {koopman Heyn Rol, en Schipper Bonte- 5 opoch:

koe, \uierden genaemt) en mijn perfaan/ confent van Get Hollantſch Ope „a actooft-

perhooft /den LZeer Voorburg, om met des Compagutes groote Galen, adt Arraof Lackne, noch eens een ep-tocht na de Coninglijcke Hoofte
ſtadt Arrakan *ao;
té daen 5; om niet alleen die /maer oock de omgelegene Daden /Diechken /
Tempels / Hupſen
/ en Kanderpen/ naeukeurigh te beften. Begaven ons
dan / met bewilliging van den Beer Overſten Coetewal Der Bandel (ſonder
wiens conſent dit niet en machte geſchieden) ap een vroegenen feer lieffelhe⸗
Ren morgenſtont/ opreys; enlieten ons wederom door een goet getal Sla:
Ben/ op defe Lackno geopdenneert / de groote Fu bier op-roepen : en koſen
6
de wegh ter Stadtwaerts heen; daer komende /voeren tuſſchen twee ſeer
hooge fieple Steen klippen door / ter weder
zhyden alg wallen / Geel wander:
Heh geſcheyden en gekldoft; en quamen aldus tot in de Hooft- ſtadt ArraKan : Booz t welche De voornaemſte Fiviere ban’: Coningryck loopt. Doch … verve.
lieten founder aen Kant te flappen/de Slaven baot-pangayen : komende heen , nac
aen de andere zijde Buyten de Stadt; en hooger op avancerende /quamen het qvarBeel feae / door de elheyt der Bloet /tot in het quartier der Portu- noar.
gaelfe Chriftenen , Get welcke ontrent twee Klepne Mylen aca gene zyde chrinenen.
van de groots Stadt Arrakan gelegen was; daer tegens den middagh ons Worden
_ Poen-magl hielden bp een ouden Portugees: en Wierdenvanhem/ en fijns VEP ASPO
twee Dochters (dat beleefde Juffrouwen waren) vriendelyck getracteert ;daer teer wel
en na de wijfe der Chziftenen/ met ſpys en dranck onthaelt.
onthaelt,
De Portugeefen alhier woonachtigh /waren in dienft/ en trocken Bez Gelegen:

foldinge ban den Coningh
Lan Arrakan : om tegen Die van Bengale, Pegu, heitderkor

India, ten Oorlog optetrechen. Pder v5ninkr
Siam ‚ en andereEtoningrijckenvan
Portugees was doozgaens tot een Capiteyn of YPooftman over een Jelaas arrak.
geſtelt; en wiſten haer/in ttjdt van noot /foadanigh tegen den Vpandt te
compazteren / Dat den Arrakanfen Coningh in hare kloeckmoedige actien,
gen groot belagen en wel-gevallen ſchiep. Sy trocken dervoegen Soldy /

dat (ander esn ãvontuertie op den Dpantte ara ryckelyk konden leven 5
3

8
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en bewoonden allier eer luftigh Dost /en gengenaent HDlecht / in een plar
fante Llachte 5 en langs de bert De gragte Kiviere Van Arrakan: Daer hun .
de oeffeningh Lan Keligie (nae den aert der Róomfe Chriltenen ) door den
Laning was vergunt. De ſommige waren aen Portugeefen, en ooch ane
dere aen Arrakanfe Dachtersgetránwt; die het Heydens Geloof verfaecKende ; daa? fac-daen van Gare Mannen / tot het Chriſtelycke Waren ge—
doopt: levende met malkanderen Gier geruſt en vaohhjck. Doch waren uu
_ gele Portugeefen, met des Conings Jeliaflen , nae Diange en andere plaet⸗
fen/ tegens den Dpant opgetrocken, Wy dan Wierden hier wel ontijaelt/
enwaren acn Defe Luyden over wellelkaom ; vermits te midden in't Hey—
Dendam / De Chriſtenen (tegenwoordigh bus verre van haer Daderlandt )
_ malkanderen quamen it vrientſchap te beſoecken.

Den Schrijn «Darl haer bedauckende
/heerden wederam ; en gaven den (warten Hooft:

vr ee man /Die in de Lackno de Slaven cammandeerde / ozdere/ Dat hu /wederz
tgeefche
quarverna

OM Keerende / ons in de Stadt Arrakan , aen de Poort daer Genen men nae
De Bandel gast, fonde Bertaeven. En namen alg doende wandeling ſelfs

hoaves “te beet/langhs heel vermaechelijcke Wegen; en Banden al de Paffagien

kán,
Stadtwaerts Geen /daoz cen ontelbare menighte Arrakanfe Wooningen
door groote beſet / en overal dicht bewoont. Zagen onder weegh veel Heydenſe Pagonf
den, of Afgodts Cempelen ; welckers opper-dachen / ſpitſen en knoppen /

Hederiehe Altemael bergult/ dao 't fchijnen ban de Son /een heerlyck Blinckenden
“Tempels, of glans vertoonden.

Wetmeerendeel ſtonden op Heuvels / Hoogten en Klip⸗

Pagoden» _pen/ ja tat op de fteple fpitfen der groene Bergen /konſtigh gebouwt 5

teDachen, zijnde meeft rant Ban maechfel / met Dicke ſteene muvagien / \vernigh ben:

—

Heſſelfs

—

CME

{teren/ en maer een inganghz ſommige ruym / graat /en fmdelijck vant:
om opgefchicht/ en andere klepnder / morſſigh en vurl/ al naer dat de Hey⸗
denfe Papen ſchenen gecondittoneert te zjn. De houte Bergulde ſpits op
lopende Daecken /met Gaer \weptfe Rnoppen en Torentjens /fclhjeenen doaz
t flicheren van de Son / ban enchel gautte zijn. In defe vervloeckte Af⸗

godts Tempelen / wierden allerleye Afgoden en Beelden geſien; die Lan

het modderigh klap gekneet/ tot ſteenen gebacken /vergult/ geverft/ en
met geele Meedereuvoor De koude; als aack met Rooſe Kranſſen /Blom⸗

men /en wonderlcke Cieragien opgepronckt; en met Oaz-lellen/ die paer
de wyſe des Hants / tot op de ſchauders hingen : Geel ſtenimigh en ſtatigh

Baer Goddelijche veputatie quanen te betaonen / wanneer de Hepdenſe Talpooys, met haer verblinde Supaoften / haer afſchouwelycken Godtsdienſt
ererceerden,
DenSchrij- _ De Stadt Arrakan (langs de groote neering-rijche Aivier / en dooreen

verKomt, _rupme/ doch Dicht betinnmerde Wandel-wegh / die door de veelheyt des
in Arrakan. volcks / bermaechelijck Was) genadert zijnde/ traden door een fterche

Deflelfs Pooꝛt/ opfteene Heuvels gebouwt. Naer binnen / ter Wederzijdts /ſagh
jn ®_men een boort van fEeple Lilippen en Kotzen / genaegfaem om (met hulp der

tameluck hooge/ en feex Diche fteene nuwagien) de Stadt een onverwinne⸗
lycke ſterckte te geven.
ik
des voleks. _ Ip trochen toen over een ſteenigh Gebergt /en vordere Vlackten
/door
Neering.rij- Deel Meering-rjche Straten, naer ’t Voninglijck Pallais /verwondert
dd
zijnde over De groote meenigte des volcks /daer men alle de Wijchen der
winckels, Stadt van (aah krioelen + allerhande ſchoone wel-geftoffeerde haf
—

Maer

Ooft-Indifche Voyagie.

Tweede Boëck.

151

maeckten veel Oorden aenftenlick 5 rijche Waren en Fraopmanfchanpen /
Ban al wat gantſth Alia kon verſchaffen /mierden De kaopersaengevenlt :
dach traden voort /ent guamen aver fonumige Marckten / en door verſcheyde
Straten/al dringende/ Daar de veelheyt des volcks gewandelt /en epndelijch

6

tataen het Honinchtjeks Waf en Waoft-kafteel genadert /gelegen in’t befte „Herko,

vande Stadt; op welckers bumte-plepnen dat wy langs heen de vermaec⸗ en Hoor
kelycke FRivier-kant /als oock op andere plaetfen/ Veel kloecke Elefanten kafteel.
fagen/ die met Juck-touwen / en fferche {kaarden voorſien; gelyck als tot Veelheyt

Am̃ſterdam en eſders / de Paerden/in allerhande ſware wercken / wierden dr Eletn-

gebruyckt; fittende op de neck Ban pder Geeft /een BVoerman /en Dichmaelg verier.
maer een kleyne jongen / Die met weynigh waarden /en een kleyn Gaechjen/
defe logge (doch vernuftine) Schepfelen feer gemackelick Wwiften te beftiez
ren /en ſagen wy de behendigheyten geſeggelickheyt Lan defe graate beeften
met Verandering aen. Wy hadden een Dienaer ban den overſten Kourewal bpans/ die ons overal convoyeerden; ſonder welcke geen Hollanders
in defe Hooft· ſtadtArrakan magen kamen 5 dach wy door hem beveht / befaz
gen dock (doch maer ſtucks-gewys) Get groote Vaninchlijche Dlat/ binz
nen welckers Deie-Dubbelde muren en poorten / het Vorſtelyck Pallais ſich
heerlichk apenbaert ; maer wierden \up tat faa verre / geenſins taegeftaen /
onſe meuwsgierighepyt maft bucken /vaar Get geſagh /dat alhier ’s Conings
‚ Mavelingen/ rawanten / en oock de minder-gequalifeerder / quamen te
betonen. Doch d'Arakanders, en den Op-paffer ban den Heer Overften
Koutewal, berichten ans / dat in het Conincklyck Pallaps veel ſchoone
Elefanten/ oock Paerden/ bie alhier weynigh wierden geften 5 mitsgaders
Leeuwen Leeuwinnen /Cygers/ Rynoceros, en geel andere aenmerchens
waerdige dingen, vierden ge vanden.

Det Pallaps Lan defe groate/ en niet minder ontſaghelicke Daft / ver⸗ Heerlijk heit

taant fic in’t inkamen der Stadt /infonderbhept aldaer / van Waer Wp nu /WP in
hyt \uederam keeren / quamen aengenadert/ upttermaten heerlichken Baaz- pateys.

treffelick. Men fiet de wooningen dek Conings / en daer benevens Get
prachtige Drauwer-getinmer / daer het foete geflacht in waant / Get uele
ke dagelycks aen de Daft hun aengeborene bevalligheden / en vordere kune
ſten en foet-aenlachende vleyeryen /kamen te offereeren / met vergulde daz
ken boven de hooge muren van Get Kaſteel uptfteecken / alwaer die Cao:
ventjes boven ap ffaende gebouwt / haer teenemael bergulde fpitfen naer
om hoogh kamen te vertoonen / ent aldus rontom Geen/ een gout-glinfteren?
be glant3/Baomamentlijck dage Get ſchhnen der San/verbeelden; epndelicts/

al wat hier aenmerchens-waerdigh was/den rugh toe keevende/ Bertrachen Des chrijwederam Van het Conincklicke Slot /en quamen door veel FPeering-rijc LS ALT
he Straten / doch famtijts al Dringende /ban wegens de groote meeñnighte schepen.

der menſchen / tot aen De paart/Diena de Bandel wijſt /daer wp anfe Lackne
wederom Landen / met welcke Dat wy / in de voornacht /acn de Schepen
quamen.

Eer nu wederom

t'zeewaerts ſteecken; ſoo dient een korte Beſchehyvinge

ban dit Coninchrijchk Arrakan, en mat conditie datin dee ſelfs Inwoon- Naderbeders hebben befpeurt / Gier kortelick aengelaft.
—

Det Coninckrijck Arrakan, gelegen op 18/19/en zo graden bendorden de

Linie ZEquinoctiael ; \uogt ter weſt-kant Bande Bengaclfe zee of Golf Ae Arrakan.

fiaaclt/
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fpoelt / en ooſtwaerts doop de Coninchrijcken
van Ava en Siam ambangen ;

grenftten noorden aen't Ack Bengale, en zupdwaerts aen het Coninck:
vijck Pegu : voerende tegen de laetſte twee den Oorlogh /met gewin en
avantagie. Heeft binnen fijn rupmen Omkrepts groote Dteden/ vermaer=
De Dlechten en Dorpen; en (als boren berhaelt ) uptnemende ſchoone ed
douwen / beftaende in luftige Bergen / groene Dallepen/ vruchtbare Blache
ten, zalen /Delden/ Luſt·hovenen Tupnen/die van talryclie Fiviez
ren/Tancken en Vyvers /worden bevochtight.
De VolckDe Steden en Dlechen krpoelden alam teen / daor de groote meenighte
———

des volclis/ Die malkanderen/ door jun abondantie /ſchynen te Lerftidken5

ea viecken, De reden enoorſaeck van ſulcks /kan lichtelick worden beſeft: Want de Ar-

rakanders fteken heel weynighen felden naer andere Wanden in zee 5 alg dat

met Gare Jeliaffen een OsꝛlogotoghjennaBengalen of Pegu daen / ſoeken⸗

de geent wstlandfe Calonien aen te Wien ; besl min door epgen Navigatie
bupten’slants de Commercie baaat te fetten + gelych de Mooren, Synefen,
Javanen, en meer andere Jatten van Coft-Indien doen. Cen tweeden
/ Wez
ten >’Auwaonders wepnigh of niets /van Peſtilentiale Sieckren te ſpreken/
(Die feer haeſt duypſende menſchen vernielenkan) beſittende een vzuchtbaer
Landt/euſeer geſonde Clymaet: alleenlick deominceren (inſonderheyt in de
Negen-maenden) ſommige Roortſen /oock de derde en vierden-daegſe; doc
en zjn (mijns wetens) de quaet· aerdighſte niet. Cen derden: verfuut ooc
den Oorlogh wepnigh Belek; daag Dien niet lichtelijch have Legers of Troe⸗
pen hazardeeren ; en bp gevolg heel (elden tat cen generael treffen komen :
de ſwackſte komt licht te wycken /ter\vijl ben ander dao, plonderen / ſtroo⸗
pen en branden / fijn perfonagie fpeelt + ſao dat door ſulcks en voorts/ (daor
toelatinge van hun Poligamie, ofte veel wjſſchap) grootelycks Komente vermeenighvuldigen. Gnumers up fagen de Marckten
/ Stegen /Straten)
_en Wandel wegen / Waer dat wyquamen /uytnemende Lolchrijck,
Gelegent·
De hHooftſtadt van't Coningryck Arrakan, (gelck als meermaels ie
heyt rabe gefept) voert ooch de nacm Lan Arrakan; Die wp Van grootte bevonden /

]

Ontrent Amfterdam gelijck te zyn; maer Die in bolck-rijchhent
(mijns oor⸗

Arrakan.
Machuge

Deels ) overtreffende; miet Bupte-ſteden omringt / die felfs eenige mijlen
weegs Geflaen. Myns wetens) heb ick nopt geen Stadt beſocht /daer buy⸗

buysefteden. en en binnen fwlcken ontelbare meenigte van hupfen en Waoningen / en ſoo⸗

danigh een veelheyt des volcks konde verden geften : de gebouwen Lan
Des ſelts ARijcke en Armen / ſtonden meeft altemael gedzongen/ heel dicht betimmert /
sle en t grootfte getal foa kleyn/dat Beel eer tenten/ kluyſen en hutten) als hup⸗

shremact op femen woontugen/ ban faa nroedigen Patie geleechen + de felve ſtonden niet

Auen en_ Alleen bupten en binnen de hooft-fladt Arrakan; maer oock door het geheele

paken eenst Coningrick (inmerg daer ick hebbe geweeft) 4/ 5/a 6, voeten hoog boven
Ven wacrie DE aerde/op flutten cu palen gebouwt; om dat dus hoog meeft alte nachten,

gebouwt,en een Dicke nevel ſen mift hef aertrijck deckt /Die dooe de fivalen der Zon des

warom

morgens
ot geconfumeert.
We Steden zijn wel met ſtercke Muren / Wallen
cu Poorten /maer fan:

Vorderge- Der WWater-grachten/ voorſien: de Marckten /Straten en Wegen meeft

——
hoyfen

ſonder ſteenen; ſoo dat de gronden meeſt altemael Han ſiley /in't dzooge fapz
ſoen bequaem/ maer anders qualick om te gebaupchen zjn. De waoningen
wooningen. BAN d'Arrakanders sn van Gabbagabbas, Palm-tacken, Riet en Kokusblade-

emmdaBp

jes
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bladeren toegeftelt / en op een luchtige Wijfe met deuren en kleyne venſte⸗
ven gebouwt, De middelbare en grootſte wooningen / zjn met frane Derz
trechen / Hamers / ſoo geeſtigh / net en konſtigh /als onkoftelick/ aen male
Kanderen vaſt geftelt en t'faem-gebanden ; maer (onder Baert of leger-fteen 5
als oock geen fo!deringen of kelders + De fpijfe wort buytens hups gekookt
en toeberept ;hebben gemeenlick tot Dien epnde kleyne luyfelkeus buyten
de deur /daer De Vrounwtjens hare koockeryen/in aerde patten/ kamen toe te
ſtellen: fp leggen haer op Kadels, Alcaty ven, ent Jatten neder om te ruften/
en decken haer met Lywaet en Catoene Cabayen, Bao? De kouw.
De Steden en Plecken worden doop Vermaecktijche Bergen/ feer plap- Bersen,

fante Boſſchagien /ſchoone Lantdouwen/ en klare faet-Dloepende \uater- yenen
ſtroomen/ en groot getal Nivieren /Lan malkander geftpareert/ en in bp: 17 U

fandere Oorden /en Kantichappen afgedeelt, De Boogaerts, Landerpen/
Boſſchagien en Wuft-hoven/ ſtaen het geheele Haer dao? / Lermakelick en
graensniet te min komt 'er een inter-tijdt/ die van Apeil af/tatinOctober, ‚Winter en
duwt; wanneer Get meeft altijdt vegent /ſtormten Lochtigh weer is ; dere Sams En

voegen/dat de klep-megen en ffraten nauwelijks konnen werden gebeupkts
en fulche over zijnde/ ſtaet een aengename famer-tijdt te belgen, Lan feer
lifſelyck / Klaer en elder weder : en dan faa Worden meeft alle de Kant- ent
Acher-bouchten in berfamelt. De Landerpen geven een grooten overvloet vruch:baervan Fis / en voorts andere nootdeuftigheden naer advenant /en ryclelyck heyt desBaar des menfchen lebensuptgefondert Car en Nogh: ſoo dat alhier mjng L°“
wetens) dea het geheele NRoningrijck Arrakan , geen broot gebachert wort:

de Lijs in water / fat een vaſte Matla gezaden / ost Lan pder / in plaetſe ban
ſuleks
/ gebauyckt. De Boom⸗gewaſſchen zijn alhier Kokes-nooten, Bana- Vruchten en
nas, Of Indiaenfe Vygen ; Durioens, Soorfaka, Mangas, Pinang, Appelen van fchoone

Oranjen, Limoenen, ent Citroenen ‚diergelijche ban graote ick nergens an: CVT:

ders gefien heb / zijnde een groote ſpame lang / vol / geel en uytnemende

vaſt en dun Lan fchil/ houdende ſommige 8/ 1o/ en meerder oncen/ krachtigh
zuur en aengenaem vocht. De dranck/ Die daa? het Caningrijck Arrakan _
feer abondantelick Woet gebruyckt / Wort upt de afgefneden Cranchen der
Boomen/ die met een ontelbare meenigten langs/en tot in de Rivieren ſtaen Drank, Ovr=
getpfert en Bergadert / en door een pder ſuycker- ſoet / en Geel ſmakelick be⸗ genzemt, die

ponden. APen vint bp de wegen oock herbergen, tentjens hutten en klepne —

Wooningen / daer men de renfende lieden ban de ſelbe dranck verkoopt /Die word °°
haer met ſulcks
/ opd'aerde nederfittende/komen te Lberverfchensanders wort
oock een dronckje vanden klaren/ in plaets Lan bier /gebrupekt.
P
Deſe dranck / upt Boomen getpfert /(die bona de laegfte Dadel boomen
gelijken / en Ouze ban d'Arrakanders wort genoemt ) wast in drie a Lier
dagen ſoo zuur /datfe tat beguame Azyn verſtreckt. In Get bezin/ of maer
ro/ 14/ of 18 uuren geleden) getpffert zijnde/ en wat ſterck gedranchen/ wart
faa krachtig bevonden
/ datſe De ſinnen verheugt/envrolickt harſſens maekt.

Deſe Ouze is witachtigh /en van koleur als Wap : wortin groote potten

gebeplt/ welcke wel vnf a fes pinten groot/ en Hol Ouze, T ſtuck voor eenn
dubbelde ſtuyver kannen werden gekoft.
De Coning van Arrakan,

ſcheyft hem ſelfs den Coning ban den witten

*4
Pe Koning

Elefant te zijns De welck de Coning ban Pegu, die Van Siam antweldight LAN

/Lan He Arrankanders hem es
hebbende

ontrucht, Op welckers naan hem de Ko.
en

ning

van de
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witte Ele- en glorieus befit/ deſe Caningen ban Afia, upttermaten moedigh zijn.
Saat te zijn · Den Coning van Arrakan bertaont hem ooch Geel felden anders /dan op

ſijn bf-jarige publijche vertooninge /Bupten fijn Caninglijck Slot en Dozde co- ſtelyck Pallaps / en onderljaudt hem den meeften tijdt daer binnen/ bp fijn

Koiygamie, Coningin en ten graat getal bp-wijben, die hp in obervloet heeft :waut
/na
dat mp ig bericht/foa worden jaerlicks twaelf bande alderſchaonſte Maeg⸗
den in’t Coningryjck / daag vertrouwde en daer toe geauthorifeerde Sicken ,
opgeſocht /en bozder ter gefchichter plaets, in wit / fjn /heſder en aengenaem

pwaet gekleet /en moeten alsdan defe ſoete Arrakanfe Buffer-dieren in

heete Sonneſchyn / fes uuren lang / een luſtigh ſweetjen uptftaen ; daer op
Hoe de By- uptgefchudt / en wederom ander reyn gewaet verkregen hebbende / ſoo
mn des brengt men de bef weete klederen bp den genen / daer toe geſtelt daer men

hof VE Den felven Doop den veuck nauwkeurighlyck onderfoecht / of door het ſwee⸗
ten oock een ongefonde vunſigheyt en ffanck bekomen hebben ; en die men

alsdan gefont bebint /worden heerlick opgetaopt /met Coninglijck gewaet
bekleet / en onder ’t getal der Doeftelijche Speel-Deiendinnen geftelt /en tot
(aa favarabelen ſaeck /alg daer is de ver wachtinge Lan des Conings gunft/
gebeneficeerts de andere wozden evenwel niet geheel verftooten ; maer aen
De voornaemſte Edellieden Lan 't Hof / door de Coninglycke miltdadighent/
gefchonchen/ Die de ſelve trouwende /met hooger ampten en waerdigheden

arden begunſtight.

#

Zieken jſee· Deſe by wyven des Conings / zijn doorgaens de gaufte Meeſtreſſen op
eo haer alderhande faet en aengenaem fnaren-fpel/ daer in d'Arrakanders (Die ban
—— Stor vermagen zijn) haer Dochters van jongs afaen/ſoecken te exerceeren; ge⸗
Siene
galiaerde
En

Arrakanfe

———

lyck afs oock in andere konften/ Die haer aengenaem kannen maken; of
niſſchien eens tot defe Wwaerdighept mochten geraken. De Coninglijche
Dyeel-oriendinnen waden ooch voorts (foo men getupgt) inde Arrakanfe
Wapen-Jandeling anderwefen /als oock tat andere aengename aeffeningen/ en bevallige danfferpen beguaem gemaecht ; en zjn doorgaens in de

Haomaemfte vertrechen des Conings, de Voꝛrſt fijn Lyftrawanñten.
_ De Zieken, Bycks-raden/ en alle die van Adel /vermogen of aenften zijn,

gaen met een fijne Cabay, ban wit Catoen gekleet /’t welck Dicht flupten-

paer dracht De/ De naeckte armen’ borſt en buyck bedecht; daer over Lolgt een Fijn / wit
rm kleding.

Tang Cataene kleef / ffacnde beknopt om D'armen / ent voor over malkande⸗

ren/ om de boeft te beflupten / met ſtrickjens baft gemaecht ; deckende boze
der met een ſchortjen neder waerts hangende / buyck en dpen ; daer op balgt
dan nach een ſpierwit Eataene kleet/de heup en lertden am bangende/'t welck
feet dick met bele bondelen op de buyck gebonden hangt :ſoo dat als met een
fwaer pack overal gaen geladen; treden hoogmoedigh langs ſtraet /en
worden door een goet getal knechts en diengers gebolgt/ am aen pder hun
ftaet en bermagenthept bekent te makken. De mannen dragen / eben gelijck
bp ons de bouwen doen, het lang en ongefcharen hooft-hap2/ tuyts ·gewiys
op het achter-haoft gebonden / en met fraepe ſtricken van fin Upwaet bere
Kleding der ciert. De vrouwen/ die vedelick blanck zijn /gaen bevalligh met een los
Floers· doorluchtigh Baeptjen /over de ſchouders en naechte boeſem be
vouwen.
hleet/en dragen een Fotas, fijn Indiaenſch of Catoene Lywaet ſchortjen om
de middel / met drie a bier lagen rantom gewonden / t welch haer tat ap de

boeten hangt, Die van vermogen zijn/ dragen kofteliche zijde dte”
ouer
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over de vechter of ſlincker ſchouder; en Weten haer ongebonden hooft-hap,/
ü
q
met aengename lockjens te berciever.

Jaer dit ig vꝛeemt: de langfte Doren zijn alhier
de befte ;want de Ar- Lange oorrakanfe Walcheren Gebben Laag een gebruyck / datſe de onderfte Ooz-lellen iellen, cen

inde jonckbept komen door te baren ; waer in dan Dicker en Dicker vollekeng FPL,…

Parckement / of oock wat anders komen te ſteecken; en maecken epnde- in 1adiën
ek defe gemaechte openingh ſoo wijt, datde onderte aar-lellenr/ daor Get
gedurigh verken en trecken/tat op de ſchauders hangen; Daer in ſy dan ren Oorver-

bos ban glafen/ verlackte /of andere (laats van Fingen/ dragen ; die haer Getieiener
aen den Gals (gelijck een Sot de bellen ) heen en Weder flingeren, De gen, cen
Prauwen en Maeghden doen oock deſgelycks: Dan zjn noch ſomtyts Daer gewoone
en boven met puore / verlackte /kopere / ſilvere / of andere Ringen, am de — F
ander-acmen/ Van de hant tot en ſomthts boven den elboog; en am de bee:
ge
nen / vande Voeten tat aen De kupten/apgeproncht:

de Welclie haer ſoo wel

tot ballaft / alg cievragte Dienen ; Waerom faodanigen pronckbp’t meeren⸗

deel wort veracht / en ban de zedighſte maer alleen met LIJF of fes Lergulde

Arm⸗ringen van Lack wort nagevolgt.

De Arrakanders zijn in haer verblinde AReligie en Godts dienſt t'eene⸗ Arrakanmael Heydenſch; worden overal Mogen genoemt. Dan haer afſchouwze- ders hare

liche Leer, en vamp(alige Afgoderpe / achten Wp dat niet baecder on hoeft Afsosifche
verhaelt dewijl in de vorige bladeren (ban Get gene Wp ſelfs dieg aen⸗
í
gaende hebben geften) gehandelt is: en getaant /hoe gantſch devotelyck /
en op Wat wyſe de Arrakanders in haer menighbuldige Tempels haer Afgaden / Beelden / Blocken / en Klay-gedrochten /in plaetfe van den groo⸗
ten levendigen Godt / alg uptermaten goddelijck en almachtigh /quamen
te erkennen.
K
f
Beſpeurende boven dit alles noch ſomwyl /dat haer Afgodiſthe Papen / Talroovs,
in hare Pagoden , met prevelen / bucken en bungen /voor den Afgodt beſtgh —
/ van ter zijden /en als beklagende ———
zynde / ans nw en Dan over De ſchauders
quamen aen te ſien/am dat ang in haer uytſteeckenden pver /en Godts⸗
plicht / faa gantſeh vreemt betaanden / en niet inſgelycks deel-genaaten van
fulcken heyligen oefening Wierden bevonden,
"Det Landt krioelt van Talpoys, Dat Arrakanfe Papen , en blinden Ger: Coſtuymen,
lepders zjn. Defe trouwen napt/ alfaa met uptgepichte Meerlingen en
Jongens/ die ſtaegh bp haer zijn / (faa men gelaaft) onreynigheyt / als in
8
het vervloeckte Sodom , komen te bedrijven. Deſe gaen met hart lan? , en cnKleeding,
geſchaore Gaofden ; en dragen geverfde Lywaet kleederen/ fen aenſien deſe
koleur (gelyck in Hollant de ſwarte) een Geeſtelycke ſtaet en rauw beteec⸗
kent; leven afgefondert/ en als Yelupfenaers/in haer klepne Wooningen/
diebenebens hare Pagoden, op Vilip en Heuvelen zijn gebouwt ; vertoo⸗—
nen op ſtraet een ffaetigh weſen/ en maedigetrets en gaen gemeeneljck
met een gevolg van ettelijche Teerlingen en Diſcipulen achter hacer; die fp/
gelijck als aen het volck/ dupfende grillen ban haer Afgaderpe/ Gelaaf ent
Godts dienſt /weten wys te maecken.
Wyders zijn de Arrakanders

(gelijck alg meermaels is getoont) een Groomoe-

hooghmoedigh volck /en bpfonder genegen am een grooten ſtaet te Baeren ; Ju ser

Want die maer een Wepnigh Lan vermogen zijn/ Die worden ſtracks ban Arrakanhaer anderfints (de fps 4 ders.
hare Dienaers ap ſtraet gevolgt; iS
2
ranck
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dranck belangende) faber te behelpen. De Difelhh/ de welck alhier begint
te ſtincken /is gemeenlijch eerſt verkocht; gelijck als \up/ langs Gare Dismarckten gaende /menighmael hebben geſien: alwaer de melige Difch de
meefte prijs Gehaelden. Cen pgelijck gaet / in dit Coningrijck Arrakan,
am klepne waren / met Kouris, ofte klepne Horentjens /temarcht/ waer
ban de tachentigh maer ontrent een Blanch beloopen 5 ſoo datmen een goet
getal van neoden heeft / als pemant een Schelling of twee befteden Suil :
vermits Get klepnfte Arrakanfe filger gelt /doozgaens een Tang ‚of Moorfe
Ropy, namentlijch 25 ſtuyvers Hollants gelt beloopt; en daerom / alg men
een Tang maet \uiffelen / bekomt men ontrent 2660, Horentjens in plaets :
bier tae ig dan een ledige fack / en knecht ban naden / om deſe man fijn gelt
op rugh en fchauderen te torſſen.
Pp
Men acht aack alhier een ganſch verachtelycke ſaeck / de jonge Dochters/
Wanneer huwbaer gewaden zijn / de maegdom te benemen 5 Daer tae fp de
aelwaerdige Nederlanders , en onkupfche Baatsgefellen/ gaerne gebruÿck⸗

ten: die voor faodanigen werck / een danck-heb tae/ en gacde belaoningen

Krijgen ; welche Dochters (immers na datmp feecherlijks is Bericht) door⸗
gaens haoger als andere worden gerenameert, Op ons Schip was een
onkupfch Hollander , die (na dat hp ans felfs Lerhaelden) aldickmael/ om

Deinck-gelt te verdienen op dusdanigh een abontuertje gingh.

Soo dat

De Arrakanders , trauwende / Wet faa naeuw niet en fchyynen te micken / al
laopt’er ontrent de kupshept Lan de Beuyt Wat Han Sint Anna. onder / als

welijcken.

haer de maegdom flechts ter degen benomen is.
De bepagien (na dat ick heb kannen befpeuren) Kamen eer daa? konſtige
Schenckagien /ban fraep gemaechte Tarentjens /endiergelijche/ die daar
de Jongmans de Depfters worden gefchonken/ als door onderlinge diſcoer⸗
fen/tot haer volkomen effect. De Trouw wort dao? hun Talpoys, inde
peefentie Lan den Afgodt /welchers Secten ſy omhelſen /en in de tegen:
Wwoordigheyt der naefte Bloet· vrienden beveftigt ; en met byſondere Cere⸗

monien / afg oock dooe Het af-loffen-ban Veamer-flucken / tacnfteechen der
Duur-werchen/ fpelen/ danffen /en vrꝛolycke Gaſterpen / gecelebreert;
dach alles onderfchepdentlijck / nadat Vermogende / en van conditie wor⸗

den befpeurt.

Doch en zijn de Arrakanders , als de Chriftenen , in het Huwelijck aen een
Peouwe niet gebonden: By-wyyven /Concubynen /Dans-haeren / enz
waden hier/door de fleur en gewoonten/ lichtelyck taegelaten.
Hromt’er pemant die van vermogen is te ſterven /ſoo fchiet men upt klepe
ne Baſſen /of Wamer-ftucken/ drie fchaoten. Dan ftonden aen worden
alg dan de hHuplders geljaelt/ Die Laar een Dzinch-penning/ ober den doo⸗
den / met een konſtigh en yſſelyck misbaer te maechen/ heel geeftigh/ en
fonder een traen te laten/ weten te huplen.
Dit huplen duert dickmaels tot in der nacht/ of oock wel tot des mor⸗

gens toe/ en ſomthts langer /nae dat vermogende zijn. Het felve bp ons

Schip (daer Het alom Lol Hupſen
/en uptermaten balck-rijck was) gebeue
rende / hielden ons in der nacht doo? de belacchelijckhept Lan toon/ en bere
fchepdenhept van ſtemmen /dickmaels acher / en ban de ruſt/die ander
gevoeghelijck hadden konnen bekomen. _

Cot de upt vaert worden De naefte Dezienden en Magen/ op een —F
mi
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middelbaer /of kleyn Gaſtmael genoot ; en berbzanden alsdan Get Lijck De Lijeken

ban Doverledenen,

Doch arme Lupden / die geen Waant-hout ('twelck jorden
vern

Bier fchaers is) kunnen bekomen / beengen hare dooden als’tlaegh Water ge rivieren
is aen de Nivier-kant; Die in Den aen-waſch/ doo? de Vloet en (melle ſtroo⸗ geworpen.
men woeden Han daer geboert 5 en dryven dickmaels de Rivieren foa langh

op en neder/ tot van de Virapen/ /Meeuwen / en andere Dogels / ſchande

ljck zijn vernielt ;Dat langs de faete IDater-flroomen (aomwijlen een quade

ftanck berecht.

—

En daerom zijn alhier de Krayen / en diergelycke Bagels, in ſoo groeten Veeheyt
menighte / dat oock ſelfs de Buffels /Oſſen en Roeyen / noch levendigh/ Ren

haer tat een ſphs en Boetfel moeten dienen: die de rugh en neck /tot aen het voseis
ten
gebeente / ban defe hongerige Roof-vogels worden opgegeten; zijnde faa Rouneye.
ſtout en overtſaegt / dat haer defe Beeften met den ſtaert /of anders / niet
machtigt en zijn te verjagen / of tebeletten / dat dus levendig werden
verſlonden.
Sonunige Arrakanders temen oock de ſiecke Luyden / byſonder die van, Sober ont
een hoogen ouderdom / of in een Defperate / langdurige / pynelycke ſieckte ————
pf kranckheyt zijn / en brengen deſelve /alst laegh water is/ aen de naeft bp
Ì
gelegen Rivier-kant /Die met de komſt der haagh op-dringende WDatervloet /Dan in der haeſt over-firaomt en wegh gerucht worden en laten haer
Dus verdrincken; ſeggende / dat /dewyl fp geen uytkomſt konden fien /cen
graate weldadigheyt aen ellendige lijders Kamen fe betoonen/ Wanneer
fp / daar een meedagende barmhertigheyt gedzangen/ de ſelve Lan haer droe⸗
bigh ſuckelen / en ſoo langdurige miferien /kamen te berlaffen ; en weredt
van pijn en fimerfen/ aldus ten Hemel ſtueren.

Aen Lint oockin Dit Woningrijck Arrakan , doch infonderhept in de Ban- _ Moorfe

del, daer wp ong met de Schepen geanckert Bonder / een graat getal Moo- ;j°pPlupden
ren ; deſe deitben de voornaemſte Commercie by der Zee/ tot qolle ScheepsTadingen tae, Sommige negatieven ſterck met Arrakanfe Elefanten / die
fb nae Bengale, Kormandel, Oryxa, Golkonda, en Perfien: gerfturen 5
daer voor rycke Retouren / en-gelt bekomen, Andere wederom ſoecken Gaer

gewin in andere Noopmanſchappen;
en vele van haer die dagelycks aen de
Schepen der Nederlanders kamen negotieren. Onder andere quam ons
dickmaels /en meeft alle dagen /een brane Moor, Babbarabab genaamt/
befoecken / die met ong in een bpfandere vrientſchap leefde 5hadden menig:
mael aengename Difcoerffen (Deijl hp wat Nederduyts, en aock Portugees
met ons kon fpreecken ) met malkanderen : en oock ſomthts raeckende de
verſchillen /vande Religie der Chriftenen en Mooren : in’t eerfke toanden hy
fijmte verblinde ongelovigheyt: doch wiſt ban t fijne Lan bzeet te diſcoure⸗
ren/ oock upt het oude Eeffament Lan Adam , Abraham, Ifaac en Iſmael

te ſpreecken: mitfgaders Lan de Zunt-Llaet/ Den upt-tocht der Rinderen
Iſraels upt Egipten , daag de vaode Zee /en Van andere onderen Godts/

het fijne (doch t meerendeel op een Berbafterde wſe) bp te brengen ; en
Wanneer wy hem op ſulcks Rlaerder dienden /conform oe heplige Dcijrift /
faa toenden hp /met een vriendelyck gelaet/ en lacchende mont / het wel-gez
ballen dat hp in ſulcken oeffening quam te fcheppen.
Wp gingen hem fam wijl aack in fijn Waaning te Lande befaechken ; daer: —

by ong fijne beleeftheyt toonden.

Een der —
J

3

ſtraten / Baer DEE aars,
Maoren

4
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Mooren waanachtigh waren / was oock met een de voornaemſte Wandel-

marckt der Lolckt-rijche Bandel ; zijnde meeft altemael defe Mooren welhebbende Wincheliers / Maeckelaers / Wiſſelaers / en oprechte Negotian⸗

ten.

ileeding,
2!

Waer Winchels beftonden het meerendeel in Catoene

Upwaten/ en

alderhande ſchoone Stoffen / van Bengale, Suratte, Choromandel, en an:
dere plactfen van Afia; alg oock Lan Dpecerpen / en Arrakanfe Waren,
Haer leedingh was na de wijfe der Mooren Ban andere Kanden/ met

gen brave Toock of Tulbant ap hun hooft /Moorfe Cabayen, lange neder⸗
hangende Broecken /en wijde Schoenen. Doch naderhant fal een breeder
beſchryvinge / Ban het gewãet der Mooren int generael / en welche dat hun
vodoꝛnaemſte Zeden en manieren zijn, kortelhyck volgen.
Deſe Mooren zijn meeſt in Bengale, Golkonda, Suratte, Paliacatte,
———
delingtchap Mafilipatnam „ en andere plactfen ban Indiën, geboren; ent kleynſte geza neten deelte in’t Veoningrijck Arrakan geteelt : foa Dat in vreemdelingſchap dit

nechtiek

Bertels,
kun veelbeie
so pnener
BIN
wallen feer
lichte ijek
ps de Reg

sfant bewoonen; en zijn deſſelfs Hooge Machten uptnemende fubject/ge:
ck als konden af-meten/ toen Get gebodt des Conings vas afgegaen)
dat geen Mooren aen Hollantfe Schepen haer fouden hebben te baegen ; daer

in haer foo gehoorſaemlck aenftelden/ dat geen Babbarabab, of pemant
oanfijneEomfraters) ong voortaen (gelijck alg Horen) Doeften aen booet
eſoecken.
De Arrakanders hebben (gelijck te boren ig verhaelt) de veelheyt van
Elefanten maer wepnigh Paerden. Myns wetens heb ick niet meer
alg een Paert in Get gemelde Coningrijck gefien ; maer daer en tegen Buf⸗
felg in grooter abandantie + die (gelijck elders de aerden) allier in veel
actien/ dach inſonderheyt in den Kandt-bauw / worden gebruyckt. Deſe
Buffels zjn graot en fterclt 5 hebben geweldige onbefchofte Dorens : daer
Mede op pemant aenvallende / de felve lichhtelijch kannen vernielen / en Laer:
digh van tieven berooven. d'Anwoonders laten haer gemeenelijck langs
de wegen in't groene Delt grafen ; daer op de Nederlanders dienen verdacht

SRS aen ge zijn/als derrewaerts heen de wandelingh nemen.

Wet zijn Geel booſe

quaetaerdige Dieren ; en foa mel Buffelsinder daet / als inden naem. Sy
fiullen de Wandelaers /en voornamentljck onſe Natie / welckers dracht
hun vreemt ſchynt /langs de wegen eerſt laten voorby paſſeren /en dan met
een luſtige ven van achteren pogen te overvallen /op hun onbeſchofte Horens
te nemen / am hoogh te werpen / en faa Loopt Lan ſtonden aen trachten die
te vernielen. Wy zijn Lan Gaer tot verſcheyde malen aldus vervolgt/ en in
geen klepne verlegentiept geweeſt; zijnde genootſaeckt /door een voorſich⸗

hun vreem

tige retirade / onfe beljaudenis te ſoecken.

'

Sommige willen ſeggen / als defe Buffels pemant in een vaat koleuvig

de conditie: gewaet vernemen / dat op de ſelve / veel eer als anders /kamen aen te Lal

ten 5 dewijl ſoodanigen kaleur haer lichtelijckt aen het woeden helpt/ en op

de ſelve los doet fpatten ; het welche wy ooch in der daet bevonden: en daeromt genootſaeckt wierden / in plaetfe van vaot koleurigh gewaet /Lan Dijde
en lichte ſtoffe gemaecht/ gelijck hier (volgens de gemaa) weeltts droe⸗

snhoegee

de gure

on —
van andere koleuren aen te doen / als ergens wilden om een
andeling gaen.
$

De vuple,/ beflichte/ ſtiuckende Buffel-hoeders/ kennen veel beter de

Puffelachtigen aert wan deſe onbeſchofte Buffels; en die Dd

ed
J

Ooft-Indifehe Voyagie.

‘Tweede Boeck.

159

Swarte Meeſters / Die fp tot verwonderens tae gehoorſaem zijn / en konnen hoeders mee

geſwint de Rivieren overſwemmen: want als defe Buffel-hoeders op het je

geluyt van Waorens/ Haer (Die fom wijl een goet getal npt maken) bp malkanderen hebben getoet/ ſoo fpzingt den Buffel-haeder met een luftige cabriol
/opeen Der felger/ en fet Gem op den rugge Lan 't Beeft recht ober epndes
ftaende ſchrap / en aldus Loopt marcheerende / fien Rivieren noch (nelle wa⸗
ter-ftroomen aen / Waer door de Buffels achter malkanderen vaerdigh we⸗

ten te ſwemmen / enbeengen hun meefters behouden
/ enveeltyts droogboets
over / die op den rugge der Buffels / als op een Eplant / weten te blijven
ſtaen An fich ſelfs (oa wel te balanceeren/ dat niet Lan Haven neder en
tuymelen.
Doder is t Coningrick Arrakan gezegent van alderhande Bees doch Overvloce
inſonderheyt overvloeßende van ſchoone Rãbreyten / Ganſen / Eentvogels/
——

Hoenders en kleyn gebeent /alg oock overvloedigh Lan alderhande mel- 5vite

voedende en ſmakelycke Piſch. De NRNivieren loopen dagelycks 12/ 15/ EN

roe,

bp Speing-tpen ſomtyts wel 18 of zo voeten op en neder; ſoo dat men door actde
de fel boozt-Lliegende \water-ftraamen/ en Ebbe en Vloet waer nemende / ren.
groote Geen en meer-repfen op eenen dagh kan doen.
Dug Bere vant Coningrijck Arrakan, van't gene bpmp/ inde Bier
Maenden Lan ons verblyf / geobferbeert /eu vorder ans dao? inboorlin⸗
genbekent gemaecht is: een pertinente befchzijbinge ſullen den genen kon—
nen doen / Die langer in Arrakan zijn geweeft ;en mp gelieven te ercufveren /
ban dat ick geel aenmerckens-aerdige Dingen heb over geflagen / upt oor⸗
ſaeck / Dat ick in defen koeten tijdt niet alles Geb konnen ervaren/ en Han de
Wwaerachtighept ban ſommige
/ niet al te wel verſekert en Was,
Nu keeren wy ons wederom tot de Reys. Wet vordere dat ons / uitgez Febr.r6er.
fandert de vefteerende Lading /diende /Bekomen hebbende ; namen ons’ af:
fchept van de vrienden en goede bekenden
/ diewy voor hunne civilitept tors” ——

Waerts / vriendelick quamen bedancken; vertrocken toen uptdeBandel , of „5 LP,

Coninglicke vaag-ftadt / op ſoodanige Wijfes doch alleenlick met ons felhipp/ act van a:

gelijck als waren gekomen ; namentlijck/ onder het log-branden van't orof tabao,nabe ·
Canons en lieten de andere twee Hollantſche ſchepen alhier nach Blijven / 2°“°*Die met den eerften / Gun Wading bekomen hebbende) ong verhoopten te vol⸗
gen. Seplden en dreven taen met Get Eb-ty/ de Fivier antvent fes mijlen
ë

af/ daer een \mepnigh beneden een plactjert/ Noortwijeks Droogte ge- Noortnijks
naemt/ ten Ancher quamen; het welck een Zant-p'aet was / daer Laoz oerdn hon

eenige jaren een Hollãnts Schip
/deFluyt Noortwijck, vaſt gevaecht zynde genacm:
ban wegens de Wel-gront teenemael weeh-gefachtig ; foo daterinwey⸗
nigh uren geen maften noch fteng meer van en Wierde gefien ; fchaan dat
ick op defe plaetfe felfs maer bier boet diepte, met een aftoopende ffroon: /
befpeuren konde, Hier niet bere van daen ten Ancher leggende /namen de
bogdere Lading in / terwijl de Arrakanfe Jeliaflen alamme gedurigh op ons
paften; op dat wp den Bengaelfen Prins, Sultan Sauftifa,tach uiet aen Boort/
en na Batavia met ons mochten komen Geentevoeren.
Epndelijck de Kadinge van Arrakanfe nieuwe Lijs befkomen hebbende / Krijgen zoe
kregen noch ruym twee hondert Bengaelfe Slaven en Slavinnen op ons —

Schip /om de felbe ra Batavia ober te boeren; waer doo? wy in alles on not: on

trent of rupm dzie hondert zielen upt maeckten,

Coen quamen ſommige na Batavia
Arra⸗ te voeren.
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Arrakanfe Weeren Geeommitteerden ans Schip en Ladinge Lifiteeren ;ne
mende oock eenn nauwe opficht op alle de Slaven en Slavinnen; ten epnde/
op dat niet eenige Arrakanfe verſteeckelingen /inboorlingen / of andere als
uptlandſche Bengaelfe Slaven en Slavinnen/ met ons mochten werden gez
boert 5 en daerom ecn Bao? een Lifiteerende : mierden alle bevonden met
een kleyn merchije / dat gebzant \uag aen de Gant of onderarm getepchent te
Vertrek uyt 3. Soo dat/ dus alles na behooren gevonden hebbende / fchepden Geel
de groots Ygriendelich / en met een tacmenfinge Lan behouden Reys /van Boort: des:

Nee gelijck ooch het Hollants Opper-hoaft/ Sr. Geraert Voorburg , en fijn gez

Ô

volg. Daer op wy / onfe Ancher-plaets berlatende/ metde eerfte Ebbe

7

nederwaerts deeben / hadden een favorable wint te baet ; ſoo dat met een
lautere voortgang het ſtedeken Orienton, en verſcheyde Lermakeliche Dare
den /Steden en Blecken paffeerende/ Geel voorſpoedigh in Zee gevacchten 5
alwaer de cours met lieffeljck weder /goede wint
/enſtille Zee zundert; en

Elke: naderbhant zundelicker quamen voort te ſetten; tot Daf ontrent twee hon
der de Livic dert mijlen voort gevaecht zijnde / niet Dezre van de Linie Aquinotiael ftil-

Equinoc-

tekregen:

deeven alhier drie weecken achter een op de grandelaofe Lazure

tiel 3 — peeckẽlvloet met weynigh koelten /derwaerts ong de flraomen quamen
in Nike drij. Voogt te ſchocken; en moẽſten door Zons heete ſtralen /ſonder ſchaduw/ in
ven.
het Zenit, of De Zoume vecht boven ons hooft/ een brandende Gitte/onz
Groote hit- Iydelijche dorſt /en duyſent andere moeyelhckheden uptftaen/ ban wegen de
*
meenigte Slaven en Slavinnen / de welche ons diep geladen ſchip uptne—
mende guamen te benouwen /klagende Lan de grooten dorſt; alfoa Lan wa⸗
ter ſpaerſaem wierden gedeelt /am tae te konten ; konnende haer/ gelijck als

Wup/ foa geboegelick met ſoo Klepnen portie niet behelpen: ſoo datdefe Indianen nauwelijchks Wan het foute water aren af te houden ; t welck drin⸗
Moeyeliek. kende /kregenfe de Noode Loop /Waterfucht en andere quellingen ; ſoecken⸗

heden mee De geduurigh water am haren dorſt te mogen leſſen / 't welck haer ſomtyts
de enen baven het rantſoen verſchaffende graote danckibaerhent betoonden. Doch

scſtaen. eyndelyck guamen aach de Viinder-pachjens onder haer te ontſteecken; dies

maeckten wy / om de aengetafte Lan de gefandenaf te ſcheyden / Lan onfe
Boot (Die volgens de ge waonten în Zee /binnen Dcheeps-Hoast/ tuſſchen
de bende graate Maſten fant) een fieclken-Gups /daer in wy alle de qualick⸗
geftelden quamen te adineeren / en lieten haer daa? de amgekenterde floep/
en oude zeplen gedeelt /mel luſtigh ſweeten; faadat weer altemael/ uptz
genomen een man van tfeftigh jaren / die ſtorf /tot volkomen geſontheyt
quamen.
Deffelfs
Defe Bengaelfe (laven en flavinnen / Lande Arrakanders door den Oor⸗
conde. _ logh verovert / en upt Bengalen tot in’t Coningrck Arrakan gebaert zijn:
de / baden 's morgens Lroegh de Zan/ en’ snachts de Jaen eerbiedigh
aen; en taonden Gaer (eer berblijdt Wanneer de nieuwe Maen Laar —*
mael te voorſchjn quam:
ſongen / danſten en guinckeleerden alsdan meteen vreemt gebaer en hant⸗geklap / niet tegenſtaende foo vele wederwaer⸗
digheden Lan de Reys.
Maert 1661.
“tDerlangen dan was om regen en goeden wint / Get welck ons epnde⸗
Krijgen cen lick geluchte / Kregen de Koelten naer ons wenſch / en met veelvuldige rez
goede Wint. gen-bupen uptten \weftelicker hant ; waer mede Laogt-zeplende /quamen

eerlang de Demel-haage toppen ban het groat Peper / en Bout-rijck rf
au

a

—
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be⸗ Komt op
Tant Sumatra te ſien; ban waer ſpoedigh int Sundaes-ſtraet, en voorts
Gouden (Godt lof) op de Meede Lao? Get beroemt Batavia quamen te ar⸗ Zatavia.
riveeren.

Het fesde Hooft-fluck.
Droevige tijdingeop Batavia, vanhet Eylant Formofa en Tayowan,
Deffelfs gelegentheyt , opkomft en gezegende florifantie ; doorde
overrompeling der Chyneefen, op een rampfalige wijfe ter neder»
geftort.
W

n benden alhier ter Fieede Lan Batavia , maer 18, Schepen:

de flaven en ffabinnen wierden aen Kant gebracht, en Daer ten
dienft der Wollantfe Ingeſetenen / en tat de Wercken Han de Ed:
Compagnie, na dat bequaemhept hadden / gebruyckt: en Dele die eyndelick
Dus op Batavia tot het Chriſtelycke Geloof geraechten/ en in De Gerefor⸗
meerde Herchen Wierden gedoopt. Wet Coninglijck gefchench wiert nu met

een meerder lupfter en glañtz / alg de ſelve wel Berdiende/ (doch ten verpecte
van den Coning Ban Arrakan ) in het Batavias Waf ( volgens het gebaupek
der Coninglijche Schenkagien) ontfangen. Weynigh dagen na onfe komſt
fagh men binet de ffadt Batavia, door de Juſtitie enBeuls handen / een

April 166t.

_P”!

Andiaen de boeften afmijpen / en voorts Kabzaken; om dat twee Brouws jU7fE pk
perfoonenmaortdadigh /en op een verfchzichelijche Wijfe/ om tleven hadde via,

gebracht. Ondertuffchen loften nu onfe Matroſen de Arrakanfe Uijs/ die
{ao gangbaer was / datfe Laa so Nycxdaelders het Laſt verkoft kon wer⸗
Den. Ontladen en weder geballaft zijnde / bleven ter Meede voor Batavia ten
Ancher leggen/ en fagen dagelycks de Schepen bol en ſoet /Lan de voor⸗
naemfte @uartiereni van Alia, ten Ancker komen; en daer entegen weder
andere naer Diverfe Geweften/ hun Reys aenvangen.
Dus paffeerdert Wp Den tijdt/ tat opden 24 Junius 166r, wanneer hef May r66r.
hlepne Fregat de Maria, gan Tayowan komende / binnen Batavia defe na- Luny 16óreten
volgende droevige ttjdinge bracht :

Hoe datde Chynefen, onder eenen Coxehga, met cen Blaat ban eenige Bis P,

hondert Joncken, volck Polck en Dorlags-tupg gepropt/ Geel fchielick ap het Fylande
Formofa waren gevallen / en’t feltge oderrompelende/ genoegſaem alreetg Formofa en

bermeeftert hadden; alleenlijch ‘t Wooft-Cafteel Zelandia, hielt noch tegen. 11“
Datden Heltor, tegens des Ppants Oarlogs-Fancken in WBatallie zijnde)
met alle de menfchen was opgevlogen. Wat de Formofanen, daag ſcheick
en vreeſe denn Boanttoegevallen waren. Datde Chynefen , door komende

Joncken, nach dagelickg wierden verſterckt.

Dat vele menſchen / inſon⸗

derhept ban de onfe/ Waren gefneuvelt, Datde Chynefen anmenfchelick
met de gevangene leefden. Bat Zelandia, te ſwack voor fulcken HeprRracht/Ban rupm 4oooo. gewapende Chynefen , en nacht en dagh beſchoo⸗
ten /beftopmt en afgemat / eerlang Maa? des Pyants ge welt ſoude moeten

Buchen ; ten ware dat nach ten fpaedigften Wierden ontfet.
Fi
Dit Jacht de Maria, was met 's Gravelande, en den Hector van Troyen,
bet grootfte Schip / tegen den vyant — geweeſt; dach den Heftor gez
ſpron⸗
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Czedert ffachs ’s Gravelande na
Wijchen.
andere
de
maffen
zongen zynde /
apan, en wiert van d'andere Schepen gevolgt ; alleen de Maria wenden het

nae Batavia, brengende defe droevige tijding aber.

Vaerdige

Cerſtont wag Geel Batavia ontroert.

di

J

Dien ſelven avont wierden nach

Krigs-toe- tien bequame Schepen uptgepickt /en gedeſtineert ten ſpoedigſten nae ForDe Equipagie gingh nacht en dagh voort;
nnee op _mofa de fievens te enden.

taot dat ban Krygsbehoefte /Pzoviande/ en firiytbaer Dolck derboegen

waren Berfien / dat men noch dao? Dit middel iets goets verhoopten
upt te
wercken. En daer op hielt men een Daft- en Bede· dagh op Batavia ; en
werteek vertrock de gemelde Bloot /onder het opper-gefagh Lan den Heer Com⸗

van d'Oor- mandeur Jacob Cauw , am de onfe in Get benaũwt Zeelandia te aſſiſteeren.

De namen der ſelver Schepen Waren den Dolphyn, zijnde den Admirael;
voorts Minden , Naerden, Haflelt, Zierickzee, Kouwkercken , Anckeveen,
Domburg „en de Fluptjens Terbouw, en Urck; Doch Bleef alleen Domburg nocheenige dagen vertoeven /om meer bictualie en krys· vooꝛraet in
te nemen/ en daer mee De Vloot eerftdaegs te volgen.
)
Den Peer Harmanus Klenck, gewefene Fifcael binnen de Stadt Batavia,
Was t\mee dagen/ eer deſe bedroefde tijdinge binnen Batavia, van het benarde
Tayowan quam / voor Opper-gefaah Weer derrewaerts heen vertrocken /
met het Jacht Hogelande , en de FPlupt Loenen. Doch om De ſelve t'onder⸗
fcheppen/ of aen het Eplandt Tymon, de gewoonelijcke verberfch-plaets /
nach te binden / Wiert een Dcheepjen/ het Wapen van Batavia genaemt/ te
poft / en ſtracks daer Genen geftuert ; am den gemelden Heer Klenck bekent
te maecken /dat (egens de flechte gefchapenbept Lan Formofa) geliefden
wederom nae Batavia te keeren.
Een kort Doch laet ons de Bloot (daer foo veel goede bekende mede bertrachen /
verhael van en upt wiens mont wp naderhant de baornaemfte voorvallen hebben ver⸗
Bet op» ſtaen) een weynigh volgen ; en den gewenſchten opgangh / en verſchricke⸗
verwoeltin. Vchke verwoeſtinge Wan Formofa, kaztelijck hier benevens ſtellen: dewijl
get aller opmerking waerdigh is.
ge.

——
Teoerde
Tiyowan
te ontſetien.

Stantplaets _ Formofa van de onfe en Portugefen, en Paccanda bp de Cbincfen gez

en gelegent- noemt / is eet langwerpig Cplant / antrent 1 40, mijlen omvarens groot/

—

gelegen onder den Tropicus Cancri; fEvechende Lan de 21, tat vupMm z5,

Eormofa.

graden benoopden de Linie Equinoêtiael, en niet berte van de Küſt ban
China; hebbende Beel haoge Bergen, daer onder Vele noch onbekent ; en
vlacke Kanden/ die vptnemende bzuchtbaer Waren van leeftocht /
Supcker /
Kokos-nooten , enz, voedende overvloedigh Harten
/ Bocken /Haſen /Ro⸗
nijnen/ Delt-hoenders/ en wilde Swynen. Dit ſchoone Eplant (want
daeram ig ’t bp de Portugelen Formofa genaemt geweeft) was / eer nu
defen woedenden Zanherib't ſelve quam te ſtoren /feer Dorp en Dolch-rijch/
en (faa noch onfe Kantfaten getupgen) als een Verte Paradijs , en 't mee⸗

—
(onder Godts hulp en zegen) de Ed, Maetſchappye ſubject gez
Oden.
lawoon.
Onder berfchepde Formofaenfe Weeren /waren de Landerpen ban For—

gondie

genacr

mofa afgedeelt ; en ſomtyts door tweedracht tegens malkanderen in de

El Wapens. deInwoonderen woeſt /en graf en groot ban leden / niet blank

noch ſwart/ maer upt den geelen / liepen eerft Drouwen en Mannen meefk
maeder-naecht ; doch toonden naderhant meerder fchaemt/ alg door daen⸗
maningh
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maningh der onfe/ tot beter Zeden en eerbaerhept fcheenen geavanceert
te zijn.
De Formofanen wierden befpeurt feer luy en ledigh banaertte zijns die
wel de Jacht / en diergelijcke /Waer namen ; doch lieten de Douwen den

Lant⸗bouw / en kleyne Differpen/ ban Garnaet /Vrabben / Oeſters /enz.
langs de Ulippen en Stranden /met klepne Daertupgen/ aenbevolen zijn.
De Dacht quamen de JRannen /met Honden / Pylen enn Affaganen/ en
een Klep Welleken daer aen vaſt gemaecht zijnde / te bezrichten ; waer daar
de Warten en wilde Swynen getroffen/en in De upgten gevlucht /door het

gerammel der Bellen (eer lichtelijck wierden gevangen.
Waer Wapenen waren groote Schilden, Spietfen/ en breede Zabelg,.
Demuss
Sochten gemeenelijck haer aenflagen / in de veroveringh Lan elckanderg worderlijke
Doꝛpen / door een bedechte bont /of doop Lezraffingen upt te voeren. De heee ie
averwinnaers bedreven met de afgekapte hoofden Van hare Dpanden/groaz

te triumphe en Feeſten; en hielden de afgeſchroeyde /en Boots ontwijde
koppen/ in grooter waerde,

De Pepſters Wierden door een Huwelycks

gifte/ van de Jongmans ten Puwelijck verſocht; dochs waanden /noch
quamen niet als bp nacht /en dan noch maer ſſuyps
·gewijs / bp hare Prou⸗

Wen: die Baar hun 36 Jaren geen Hinderen machten ter Werelt Brengen.
S\uanger zijnde voor deſen tijdt/moſt de Deucht in s Moeders lijve / met
ap den buyck te trappen /anmenfcheltjekk Worden vernielt / en afgedzeven.
Den Man de 40 Haer Galende/ quam bp fijn Dzouw ter waan ; dochs fchenden weer lichtelijck om een beufeling van malkkander. Wielder niet Lan de

Poligamie, Bewoonden kanftige / doch onkofteleke Huyſen / op Hlapheuvelen / alg in Bengalen ; doch maer eert mang lengte hoogh / en veele

baven met Offen-Gunden bedecht. Ware Vercierfelen waren Warten- en
Derckeng-haofden/ Chineeſe Wleetjens/ en Darte-vellen. Cot ups:

raet-ge\ueer en gereetfchap/ Schilden /Swaerden / Bogen / Pijlen / Hou⸗
weelen /Kannen/ Potten / Bamboeſen /Nappen /en Lepels ban Kakognooten.
De doode Lycken wierden Lan langer hant/by een goet buur gedroogt;

en nae een belaccheljek Doot· mael / en koddigh danffen ban Formofaenfe
Wijven/ faa lange bewaert / tot dat Lan al’tuptgedzaagde / maer ſchonc⸗

kenen beenen overgebleven zijnde / dan de ſelve eerſt mierden ter aerde bez
felt, De langdurige ſiecken en krancken / of die van geweldige pijne wier⸗
den beſtreden /wierden aen ſommige Oorden (volgens de coftupmen aldaer)
ap een vaerdige wyyſe geworgt.

Dy geloofden donſterflyckheyt der Zielen ; oock De ſtraffe der quade /

en een goede belaaninge vaar de goede/ na Dit leven: doch alles op een beuſel⸗
achtige wijs. Wadden oock berfchepden Afgoden / pder van bpfandere nas en Afao-

men/ krachten /en eygenſchappen; en veel Tempelen / daer in (alg oock derrwel buyten de ſelve) de D2outwen Inibs, of Peieftereffen genaemt / de voor⸗
naemfte Godtsdienft quamen waer te nemen: beftaende in Offerhauden/

Gebeden/ envele Befpattelijche kuren en ape⸗ grillen.

Evenwel zijn npt dees woeſte Wepdenen /daar dent Zegen des Alder:

Bekeering

haagften / wyſe directie van de Ed. Maetſchappy / en neerftrgen arbept der der berde

godtbruchtige Dredicanten/ Dchaal-meefterg en Diechen-traofters / een mor Rian

graate menighte tot het Chriſtelyck Geloof —

ie

2
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aenwasder ders, dit Eylant Formofa tot Garen Handel en Scheep-Haert nae Japan»
aid China, en andere Landen/ dienftig keurende /diver
ffeJrartreffen en Daftig:

Maet Geden /alg dock Zeelandia „beftanden te Bouwen ;en dervpoegen verſagen/

Opkomft,
en —
*
Formofa.

—

dat ooydeelden van Binnen tegens de Formofanen, en bart bupten tegen aen⸗
kamende Dpanden beftant te sullen zijn. Onder des nam Den Wandel daz
gelycks toe; de Formofanen betoonden de Nederlanders (door hun oprech⸗
tighept en trouwe gelockt) niet alleen vrientſchap /maer oock gehoorſaeni⸗
heyt: leverden Warte-vellen/en Formofaenfe Waren in veelheßt /Loop een
civiele rijs. De Chziftenen namen (Doo Godts genade) wonderlyck toc.
De Vierchen/ Dchoolen en HLeer-plactfen /Wierden alomme gefticht en op⸗
gevecht. Deel Chinefen, upf epgen Kant dao? den Tarter geſtooten /ſloe⸗
gen jaer op Formofa en Tayowan neder
/ endꝛeven hunne Commercie onder
Det Hollants beftier ; boeren en handelden met de Chineefe Joncken, Die
van de beracmde Stroom Cincheo, en de Stadt Aymoy quamen:
diens
Waren Wederom daoy de onfe naer Hollant , Japan , en door gantſeh Indiën
Wierden Vertiert. Waer doo? Formofa began te flareren/ En alam heen
Booz een gefegent Kant vermaert ; en ſchenen de Chinefen , dao? hun aenz

groepende Javigatie en Conumercie/ met de Nederlanders ap Formofa,

dit
— Eplandt ryck / en de Ed, Maetſchappp gezegeut te ſullen
maecken.
Dan helaes! deſen toenemenden opgang Lan Formoſa, heeft (dat groo⸗
telycks te beklagen is) een geheel andere keer genomen; want de Chinefen
loerden op haer doghwit: en quamen den toeſtant
vanFormofa (ander den
ſchyn en looſen dechk-mantel Van haren Wandel) dagelycks te verſpieden;
en lepden oock fom wijt toe / om liſtige Londen upt te wercken / doch te Vere
Wonderlij- geefs. Ban onder des quamen Geel wonderlycke geruchten upt China
ke vjdingen pᷣooꝛt: Get welcke doop langdurige Inlantſe beraerten/ tweeſpalt /oorlogh/

BANE en

Formofa.
Gantfch
— zen,
Tarter in-

genomen.

verſcheiekelycke ber waeftinge verf wacht /epndelijck vu in wepnig tDts/

bp groote Provintien tyeffens / bucken moft onder de macht des Tartariſſen
KHonings Zungteuss die (naer ſommige \willen )gelockt / ingeroepen ent
Ufanguejus , met een machtigh Heyr⸗
geftijft / daag een Chinees Delt-averfte
leger/ Get graat en machtigh China bermeefterde ;daer eerlange de Soon

van deſe Lictarieufe Porſt Xunchy genaemt/ de Dader geſtorven zijnde/de
Hepferlijche Zetel en Kraan verkreegh.

De ChineOndertuſſchen /en tzedert /continueerden noch machtige Koverpen
in
fen vallen China, te Water en te Tant /van tfaem-geratte Partpen; doch epndelijck

weldipe langs hae meer te Lande benart/ verſtroopt / of neder-gezabelt /namen

Gorloogs-

aoch D'overige hun toevlucht tatter Zee ; bekomen onder een graaten Rover

vloot, cn, Chinchilung, of oock Yquion genaemt/ te met een kloecke blaat Joncken.
Hevrleger, t'ſaem; en beel Dappere grielen (indien de Movers de naem Lan dapperheyt
op ‘tEylane waerdigh zijn) onder fijn belept ; Die alam dominerende en negotierende /
Eormofa. ſultken aenGang kregen / dat onder fijn geſagh eerlange drie dupfent Sche
pen wierden getelt. Dies defen machtigen Fover/ doo? haager toelegh/
(dewijl hy na des Keyſers Hroon begon te vepch-hjalfen) en liftder Tarters,
te Lande gelockt/en aldaer in de knip geraeckt zynde /naer Peking gevoert/
en Daoz vergift nae D'andere Werelt wiert gefonden.
Pu was Coxenga het hooghſte gefagh/ Lan de Chinefen hun Water

macht bevolen. Defen grooten Nover wag te baren een feet gen

oo
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ſoon /en Veleermaecker ban den Weer Putman op Tayowan geweeſt; doch
naderhant bp de Chinefen, door ſtoute daden en fchrandere actien/ tot een
eel hooger top banzaenften (infonderhept onder de Lovers) geftepgert
zijnde5en nu hun Overſte. Hebbende lang op onfe Natie gewrockt / ſteeckt
met eenige hondert Joncken, Waer onder ſommige 45 Stucken toerden /
bal volck /en Wel voorſien Han de Chineelle Kuſt op Tayowan los; om

aldaer fijn geddeloos en verwoet deſſeyn / ten ſpoedigſten acn te Vangen,
Wonderbare teyckenen / en gelijck Laog-boden Lan foo eel onheple / Waz

Wonder

ren vooe de kamfE van defen Coxenga, op Formofa befgeurt Gn Janua- she voor
rius 166r, wiert Formofa, met fijn Wpemel-hooge toppen en Bergen) daor daer be
een gruwelcke Aerdtbevinge / feet verſcheickelyck gefchut; alles ſcheen fpeurs.

ban malkanderen af te fullen fcheuren.
onder de voet.

Op Tayowan ſtorten

23. Hupſen

De hooge Muren van t flerche Slot Zeelandia, ſpꝛongen

en boften Lan een.

Drie Schepen, in de Laven ten ancher leggende/

wierden vervaerelyek geflingert. De Zee verhief hem unttermaten feer ;
en fcheen geel hooger als't Aant teffaen. De fchuddinge ftilde van langer
hant; zynde noch tot ſes weecken nae defen dagh gevoelf.
|
Doch meermaels waren op ’t Eplandt Formofa verſcheickelcke Aerd⸗
bevingen befpeurt ; maer dit volgende nopt : Op den rs. April 1661. des
nachts ten t\uaelf-uren /ontffont in het Slot Zeelandia een wonderljck

gedruys / op een der Bolwercken /Middelburg genaemt,
De Soldaten,
ja ſelfs De ſlapende / ſchielyck opfpringende /blagen na haer geweer; fame
mige ſtaecken hun Lonten aen ; andere namen de Zabels / Degens) Spiet⸗
fen / enz in de vpuyſt; dach langh genoegh doo? malkanderen hebbende Geert
geſwiert /wiſt een pder wel nae de waerom te Vragen / doch niemant de
dorſaeck te befeffen.

Oy de Leede Loo Baxamboy lagen drie Schepen ten ancker/ die in de
balgende nacht / antrent een ure voor dat dert Dageraet begon / Lan die Lan

het Lant/ als in de lichte vlamme Wierde geften 5 en ſcheenen met Geſchut
te canonneren/ fander dat evenwel iets kon werden gehoort. Die vande
Schepen ſagen wederom ’t ſelve Lan het Cafteel Zeelandia; doch quam alles,
daa het aenkomen des dageraets / haeſt te berd\mijnen.
Op den 29. April, tegens den middagh /vertoonden hem Laar’ Nieuw⸗
werck een Man / die dziemael upt het Water hem ophief / neder-daelden / en

Smeer verdween. Des naermiddags wiert onder 't Bolwerck Hollandia,
deſgelycks een Meerminne gefien/ met lang geel hap?; Die ſich oock drie-

mael nae malkanderen klaerlyck vertoondem

Upt alle welche, en meer

andere tepchenen/ Die de onfe verhaelden /dat hadden gemerckt/ niet veel
goets te voren kan werden gefpelt.

Op denlaetften April, des morgens/ toen een Dicke nevel en mift op⸗

Klaerde/ ſagh men bau het Cafteel Zeelandia, De Zee gelyck als met Sche⸗
pen bedecht : Die ontelbaer / en nietanders dan een Dichte Boſſchagie ſche⸗

4

nen te zijn. Dan haeſt was defe verfchrichelijche Macht /in driefcer qraote Den vy.rs
Ploaten berdeelt Be eerfte / voorby Zeelandia fteechende/ liet antrent zie vordeek fijn

Mnlenbezuyden het ſelve Vanchers vallen, De tmeede liep raortuaerts/ ve
nae 't Lagimoys gat/ tuffchen Formofa, en het Lif Baxamboya gelegen. dere Oor

De derde Plaat bleef ter plactfe gefet /ontrent een Canon-fchaat bunten de lessviooHollantſe Schepen/Die ter Feede voor t Dlt Zeelandia ten ancher lagen. °°
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Aenſtonts vielen van alle de Dlooten/ de machtige Heyrlegers aen Kant £

heſetten paden en wegen /en bielen als Arenden alom neder : taften Hol-

landers, Chinefen en Formofanen , Ypandelijck aen : plonderden en Herz
delgden alles doop Vuur en ſwaert. Dier hondert man / dao, ordere van
den Weer Frederick Coyet , ten bpftant van de na bp gelegen Beſtiugh Zykam afgezonden / wierden Lan de panden onderfchept ; ent nae een eftige
ſchermutſelingh /'t meerendeel geflagen. Sommige raeckten in Zykam 5
toverſchot retiveerden te water, en ſwomnien nae t Slot Zeelandia.
Pan ftonden aen fagh men rontom de gemelde veſtinge Zykam ‚ Beel Duy:
fent Centen op den Aertbodem gefaept 5 en Die van binnen ’t versch Water
Galen belet : Zykam hevigh befchaten en aengetaft /doch keerden kloeck⸗
moedighaf. Het wederzts canonneren ging dagh en nacht vinnigh aen.

DeSterk- Doch dit alles enduerde niet langh: want de belegerde ontviel de moet en
—
wyane ver.
overt.

Capiteyn__
ld

macht; en moften haer op den 4 May, daar gebreck van Water en eef?
tocht/ aen deg vpants diſcretie overgeven. Doch de beſcheydenheyt was
bp defe atie niet te Dinden ; Want wierden allegevangen /en onmenſche⸗
ek getracteert.

Doch onderwijl /en al op den cerften dagh der Tayowanfe benauwthept/

fpat den kloecknoedigen Capitepn Thomas Perel , met eenig volck tat

Ginvolck, Zeelandia upt ; werpt in aller pl drie bzave Batterpen in de voor
·ſtadt op/
Spat tegens am tegens den vpandt met graf Canon langs de water-kant te flancheeren.
den vyant Dan fiet des anderen daegs / fijn Soontje bp nae den gantfchen arm door
nh
de vpanden afgehouwen
/ en in eer miſerabelen toeftant/bao? hem gebracht;
haarende daer benevens / dat deſſelfs Schoalmeefter aen ſtucken 1 nederzabelt. Daer op dien Helt wol pver / toorn ent vuur /permiſſie Han den Heer
Gouverneur Coyet Berfoecht / om met tee Daendelen Soldaten/ defe
verwoede Moordenaers onder De oogen te fien : 't welck Herkrijgende /
trecht van ſtonden aen tegen de Macht des Lpante aen/langs ffrant ;en
met kleyne vaertupgen benevens haer / die met ettelijche Steen-fluchjens
op de bpanden fouden pogen te flanckeeren.
,
doeh wort _ Be Chinefen dit frende / komen terftont met een verſchrickelycke menig⸗
geflagen. te / ordentelyck haertegen ; en maer een weynigh op malkanderen hebben=
de gefchaaten / vallen de woedende vyanden Lan aller wegen ooch upt een
rußgte / met helſch gefchreeuw / Zijt-meffen / en lange Zabels/ faa vreeſſe⸗
lich op de onfe/ dat Die ſtracks omcingelt/ benart/ en naer een Linnige

tegenftant/ Petel geſneuvelt zijnde /Verftroapt/ gezabelt ; en ’t overſchot /

zeevaurie Maer tachentigh Wan / van rupm twee hondert Zielen /nae de Daertupgert
——— die water vidoden; en Daoy het ſwemmen / haer in het Plot Zeelandia
Hollande

ſalveerden.

Schepemen _Ouder dees bloedige actien waren oock de Schepen den Hettor, ’s Gra-

deChinecllë gelande en de Maria, volgens ordere / tegen des vpants Oorlogs joncken

doch format ſſaegs; doch krijgt den Hetor de brant in tkrupt /en (zingt met handert
den Hedor Tetendige Zielen indelucht :niemant gebergt/en alles weglj. Dies d'ane

merzoo Pen pere/ ute ſwach/tot dicht onder het
dinwoon-

Slot Zeelandia maften retireren.

Dan Chinefen en Formofanen ,ap Formofa woonachtigh / hadden onfe

Bers vallen benauwde Lantſaten geen hulp noch affiftentie te verwachten ; vermits die

door Ich vermooet /geolucht /af daor d'ontfachelijchhept des pants / haer onder DE
landers af. ſelbe quamen te ſubmitteren.
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Setlist Viegerlblenn
Ooft-Indifche Voyagie.
Tweede Boeck.
16757 * —
—
Jm
LOA
ers
Ondertuffehen liepen des Dpants machtige Craepen/ geheel Formofa „sz
—
daor/ veroverde lichtelijch d'andere Bupten-veftingen; nedermakkende al, rr FDam de
/ La Sa Zj Dr
des wat inde Wapenen Londen; oock felfs het meerendeel der Drouwen
dochters kinderen en flavinnen, Sommige Nederlanders wierden aen fluc: „,/_ _p MAL

ken gezabelt; Predicanten,/Politijchen, Scljool-meefters/ noch niemant ont:

ROM

fiende. Wet Slot Zeelandia nauwer befet / en hevigh aengetaft zijnde/Den vyard: ST, —
ffuurde Den pant den gevangene Peedicant/ D. Antonius Hambroeck, ee —
naer’t Slot / om upt de naem Dan Coxenga, ban den Weer Gouverneur Hidia'op —
———

Frederick Cojet, te voꝛderen; dat hp het bzaef Caſteel Zeelandia, den Chy⸗

—

Lens?

nefen hadt oper te geven /met belofte ban goet quartier ; ofte bp weygerin⸗ % SLD
fer
f.
ge/ dat niemant, (elfs de Zupgelingen/ niet faude orden gefpaert, en de gee
Kp
—
vangenen een verſchrickelyck eynde was beſchooren. Bach Cojet , nochde
5,2D
ede / niemant ſcheen daag foa ber baerlicke deepgementen te ſcheicken.
⸗
——
ies as den gemelden D. Hambroeck, ter liefde van fijn Huysvrouw/ # endige © Ns
—
en drie Rinderen /welche der Chynefen gevangenen waren / genaatfaecht fant en de- *

wederom tot den Dyant te keeren; en fijn twee Dochters
/deeñne getrouwt /k*3

vri

en d'andere noch Dapfter /welche bepde in het Cafteel Zeelandia Woonden /preaicanten

7 4275

Den laetften Adieu te ſeggen.

’t Was hart op defe manier tefchepden.

Dp en andreNe-7 ® ain
od
—
trechen die eerlange met fijn Soon /benevens andere/ wierden ontfjalft, ALL
A74“
Doch niet alleen defen getrouwen Bienaer Chzifti, maer ooch in Favorlang serre AAA «
fagen haren ouden Wader / met een beklemde ziel en droevige tranen / ver⸗ or

Wiert D. Petrus Mus, en in Zinckan den Pzedicant D. Winshemius, DAD? arr/ wor.
de Woedende Chynefen onthooft,

De fommige fagen Gun Vrouwen Looz

bumie oogen geſchonden / eer nedergezabelt Wierden: eenige weduwen/ als ook aen
als oock die van de onthalsde Predicanten /wierden onder d'Anwoonders/ bare vrou
am vooꝛr de haft te wercken
/ uytgedeelt; andere gefchoffeertsgefchanden,
ver⸗ —
kracht/ en ſoo ten fpat vertoont: Somma/ alle bedenckelycke ſnoode fey⸗ *Gomea ·

ten /gruwelen /tprannpen en moorden / wierden Lan deſe Blaet-Gonden gez
pleegt; dier exempelen bp geen menſchen gedencken opt waren geſchiet.
Cojet verſtuurden alsdſen de s Gravelande na Kielang ; en de Mary (dez

wijl hier niet feecher was) ſteeckt na Batavia ; gan waer terftont De Booz:
gemelte Vloot / naTayowan Wiert gefchicht.
„Den Ppant voortruckende /dwongen ons Polck de Stadtterupmens Den vyan:
die des wegen op ’t fpoedighft het Geſchut Dolck in Zeelandia trocken / en verovert
berbzanden een goet gedeelte Lan de naeft-bpgelegen hupfen en Waaningen, TayowanDoch de Chynefen haer op de Gielen gevalgt/ plonderden; bluften en kregen
alles ten boozdeel/ om Get Cafteel te benouwen ; vulden beel fupher-kiften/
ed
bp henaldaer gevonden/ met aert en zant 5 Befchanften de Straten; wierpen Bonft hevig

ſtorm⸗ katten en Baterpen op / en beel hoegels / buur-pijlen en Diergelijche/ uE jr

iu het omcingelt Zeelandia; en bansden foo Geftigh/na het bertrech en Weder 1ucia.
Keeren ban D. Hambroeck, dat meenden een Breeſſe te krijgen; doch te ver⸗
geefs ban wegens de vinnige tegenftant. De onfe bielen oock mannelijck
upt/ bernagelden en bergiftighden des Pyants Geſchut; flelden eenige
Duur-mastieren te werck / en bonsden anderden hoop. De Chynefen,
komende dao? nieuwsgierighent op de Granaten toegerchoten/ kregen de
felae- am dooren. en Mandaryn, of Ouerſte der Chynefen, Van blodigheyt
Inde befchuldight/ Wiert onttalft. Ben Weer Harmanus Klenck, Laag
Tayoxas kamende/ was genaotfaccht/ na ’t overleveren ban het voor⸗

naem⸗

4
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naemſte /over te ſteecken na Japan

Twee

Beuckeryen Wierden toert

bande Dpanden op Baxamboy , Daer V'onfe tot noch tae hun dooden hadden

RS

begraven /gemaecht ; ent Slot Zeelandia ban rontonume feet vreeſſelick

Ek
beſchooten.
„ DeOorlogs- Doch op den negende Auguftus, feheen het ontfet op handen / ende ber:
*
goos, de loffinge feer nabp te zjn /door 't heughelyck fien ban twaelf Hollandsche

tor

ng
4

Scechepen / de weirke onder De Dlagge ban den Weer Admiracl Kauw, ter

ven, komt, wort hulpe van de Defettelingennaer Tayowan guamen gezepit : maer helaes:
* asen ftorm watis Get fEeunen op den lcerchelijken arm een pdele ſaek
/alsden Almach⸗

crnroyt.

tigen t \merch-tupgh niet en zegent? De beklemde zielen waren in het bez
nauwt Zeelandia,

*

Doo? dit geſicht / noch nauljcks eeniger maten geopent

en verquickt of Wierden veel vaſter wmederom door de benautheyt toege⸗

floten/ als voor Gun sagen ſagen / hae datde Vloot door een ſtorn genodt⸗
ſaeckt / de Anchers-te kappen /ent'Zeewaerts inte ſteecken; welche voort

je
®

faa verre verdreef / dat de Befkttelingen de moed en hoop /vanthdelick antz
Scheepje fet/Werlaoren.
Urk vervale
Het Fluyt-ſeheepje Urck, opde ondiepte zijnde geraecht/ verviel in des

“in ’s vyanss Dpants handen 5 Daar ’t welche de Chynelen de gansche gelegenthevt der

handen.

¶Dloot berftanden.

rjftroyde

geer:

Eyndelick guamen Get meerendeel der Schepen weder op + geanchert

“mear weder 3OMDE/baachten Urygs·
voltk / Munitie en Weeftachtaen Kant. Byf Sche⸗
voor Tayo- pen wierden in de Haven /achter de Stadt /geſchickt; em ban daer de ſtra⸗
tien in/ ap den Lpant te flanckeeren; dan banden de ſelve alam ſoo toege:
det bve P fchanft / dat ſelfs doaz’t hevigh bonfen des vpyants /genaotfaeckt waren

miflackt. _ederam af te wijcken. Mier vaechten Kouwkercken vaſt / en kort daer
mar
aen door de Vuur-pijlen der Chynefen aen brants Get Achter-fchip (prang
vork meert in De lucht; Get bolck ter neder gehouwen / ſommige levendigh in de gloet
doot gefla- en vlamme geworpen en verbrant; andere zijn Lerdzanchen/ Get klepnfie

\

gen of verdronken.
Kortenhoef
racckt op de

ront: doeh

getal ontfwomment, Oock racchten het Fluytje Kortehoef aen de gront 5
Dacht Volk falveerden haer 'tmeerendeel daa? het ſwemmen:
alleen den
Dchipper (inde wandeling Jande Jut genaemt )met eenigh volck / in het
Bootjen zijnde geſprongen/ wierden am-geflagen/ en verdroncken.

GOüdertuſſchen oaren oock eenige Bodts /Schupten en lichte Daertup-

volck gee gen/vol volck /met Dant-granaten /Duur-ballenen Schiet
·geweer /afge⸗
bergt.
vaerdight / pagende met cen kloeckmoedige dapperhept/ een goet gedeelte

Acatlash te gan des pants Joncken in bzant te ſteecken; dach de Chynefen omcingelwyants ron. den haer ; namen een Boot met twee Sloepen /ent volck gevangen :Vane
Ken,mifloke, dere wiſten met ſtucken ban zeplen de hant · granaten / alvangende /weder⸗
met verlies om te kaetſen; dervoegen dat in de vaertußgen onder ons bolck nederval⸗

voleks.

lende/vele om hals geraechten : dies weder afdepnfende /kregen de nederlaegh/ met berlieg ban wel dzie hondert en tachentighman /behalben de

gequetften. De dooden/daag het affnijden Lan gemachten /neus/ooren enz.
ea mishandelt 5jnde/ lieten de Chynefen , fen fpat vardonſe /in het Water
enven.

t

Wet was dan niet vreemt / dat in de Veſtinge ons de moedt ontſchoot/de⸗
wijl alles tat een vampfaliah epnde quam upt te vallen. Den Hemel elfs/
DElementen/ Lucht /Winden Straamen/ Duur en Aerde/ alles fcheen te⸗
gens haer aen te kanten & en der bpanden al haer aenflagh naer — te
egun⸗
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begunſtigen. Cot noch toe Hoeren de onſe uyt Zeelandia,af en aende Sche⸗ De Hollan.
gen « dan dit facht ntt den Lpant asch inggelijchs te Beletten. Maer onſe LE werpen
benarde Kantzaten aen ſulcks feer Weel gelegen zynde / wierpen Baerdigij wambus op,
gent klepne Aeduyt of houte Wambus op; waer Van met ſwaer Befchut daer mede

feer hevigh op de bpanden cananneerden. Zonden oock waopt een Beander 3 opden

upt/ die van Vonfe met vosrdacht verlaten / en door De Chynefen verovert Keien:
zynde / met alde roof gierige vyanden /aen Dupfent fpaenderen vloogh. Let Een Brander

Haute-Wambus boorden eenige Lan des vpants Joncken in de grondt. door donle
Doch liep nu dien mepu-tedigenfchelm/ Sergiant Hans Jurian, met noch wiee taan
eenige van dert ſijnen /tot den bpanden ever £ Waer upt De Chynefen De fa- veel Chyze-

Bere toeftant van het afgemat Dlat Zeelandia konden verſtaen. Deie Hol⸗ jo,inde

lantfche Schepen na de Pifcadoris , om Vee en viſch (waer 'tmogeltch) 202 Ons volk in
De ſiecken te halen
/zynde gefonden/ wierden Lan de Chynefen aldaer beſpron⸗ de Pifcadogen / veel doot-geflagen; tien man alreets tat op ffrant ent in't water gez ES ——

dlucht/ wierden gevat, neus/ oaren en rechterhant afgetornt /de handt Borden
vac

aen pders Bals gebonden/ en ſas ellendigh geſtelt /ten ſmaet den Hollan- de Chyneſen
ders tot·geſonden.
eee Ae
Det Jacht ’s Gravelande, haelde onder mijl ban het vermakeliekt Quelang, de
der Lisopmau Nicolaes Loenius, Den Peedicant Marcus Malius, Drie Hol⸗ ren afgeme-

landſe getroude Drouwen/ elf Quclangs, feftien linderen /acht en twin⸗ den.
tigh Slaven / of in alles hondert en febentigh zielen/afs Deijl die Loo, ere
der Ckynefen aenvallen en Boes gewelt ganſch apenlagens en na Japan de Geeke.na

oberſteeckende / wierden aldaer De vrouwen en Kinderen /op't Eplandekien Iepan.

Disna te Lande gefchickt.

De Hollantſe brouwen wierden ban ommige

Jepanders met ecu eeSiedige nieuwsgierighept (als wat ongemeens / de⸗ Verwonde-

\ijl daer felden of nopt Hallantfe vzouwen waren gefien )begluurt ; dach Hs der la:

epndelick na Batavia —
: van waer tſedert in Mallant Juff. Loe- ——
nius, weduwe van Sr, Nicolaes Loenius, (Doch alsſsdoen weder hertrout/ landſe vrou⸗

onſe goede bekende en eerbare vriendinne) tat aen haer doodt geweeſt ig ; “°P-

hebbende fam wijl noch een diſcoursjeBan de rampſalige oberrompeling ban

Formofa met haer gelhadt 5 Detuijl im een ſtadt en niet verre bant elckande⸗

ren woonden.

Den Heer Cauw flack eyndelick /met bf —
na Cbyna, omt (Waer
Pt magelick) hulp en affiftentie bj ben Tartar te bekomen : dan eerlang door
ſtorn berftroopt en verdreven / komt met dzie fchepen in Siam, en Lan Daer
Bp Batavia te belanden. De twee Andere guamen onberichter ſaken we⸗
Der voor Tayowan aen. Au maffen d'onfe/ door het geweldigh flanckeoren

Den Heer
Gaan vels
Scheen: 5
d'onfe ver.
Rie het

Des vpants/ t Fedupt verlaten ; want feventien hondert fchaoten met grof LS Va
Canon /maren op ’tfelve deo? de Chynefen gedaen. Doch nu daer in gez daor uitvan

raecht sijnde) ſprongen met outrent handert man inde lucht /Doop Dien de d onfe, mee

onfe beandende Tonten voor de Wrunt-kamer hadden gelept. Doch de Chy- 35 HIE

nefen, niet ſſincks/ planten van ſtonden aen /op De felbe plaets /een loutere Den vane
Storm⸗hat / en daer ep graf Canon / (ehietende zo en 36 pont pfer 5 bon⸗ werpt eldacr

fende foo vervaerlick op Zeelandia, dat om te ſtormen / tot haer eag-wit/ [NE

Een groote Beeſſe kregen/ en alles genſtonts vaerdigh /om't Slot te Bez plankeeren
ſtormen/ ern de Beſettelingen te vernielen.

heftigh, en

Zeelandia mt rontom van bupten aldus benauwt /Was binnen fijn af- GEE en

gematte en ſtaegh· beſtormde alien / niet BD in fobere toeftant / — Slot Zelan=
|

t boleh cia.
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Sobere toc- t Balck door Water-fucht // Loopen Scheur· buyck / als Mollen es
flant in hee gen ; Pack huyſen en Herchen lagen Vol fiecken en krancken.

Pina
Deftien

menfchen wierden getelt/ de welche bupten en binnen de Daftigvenaupde gomdert
heyt van onfe kant / in de Belegering \waren gefneuvelt. En nu hun deer:
De Beferte- lick eynde gelijck alg voor aagen fende / beftant Cojet te parlementeeren,

Mn noor Thomas van Yperen, en David Harthouwer, traden naer buptens Daer tez
fackt ve par gens tee Overfte der Chynefen, alg Oftagiers / in't Slot Zeelandia bin:

lementeren. en traden, ’tDerdzagh wiert op den tienden Lan Sprockelmaent geſlo⸗
ten/ inhoudende : Dat de gevangenen Rantfoen-vry , ter weder-zijden,
Geven haer losgelaten fouden worden.

op sen

overs

Dat nevens’t Cafteel Zeelandia , gelt en goede-

ren, bedragende ettelijcke Tonnen Gouts, en 4o ftucken Gefchuts, den

_Chynefen fouden worden overgelevert. Dat de Befectelingen, goo fterck

foo gefonden alsfiecken , fouden vermogen met volle geweer , en vliegen=
de Vaendelen, uyt te trecken.
i
en komen
Dus viert dan alles den Chynefen overgelevert / en 't grof Canon ront:

droevishenom mach eerft geloft : dewijl den vpant wilde verfeechert zijn / dat niet ver⸗

an Pe giftiaht waren.
landen.

Coen mierden d'onfe na de Schepen geoert /en guamen

ganſch droevigh en afgemat op Batavia te belanden.
Siet daer goetgunftige Leſer /het gene Wp van Formofa, en des ſelfs
droevige overrompeling Gebben Lerftaen. Doe zijn ſoo Leel aenkamende
Gemepnten / Daer meer alg zo getrouwe Leeraren aen hadden gefloaft/
daag de ſnootſte Wepdenen Verflonden / de welche het Chriſten bloet/ als wa⸗
ter ebben vergoten; en een Der ſchoonſte paerlen ban de kroon der Ed:
Maetfchappye afgeruckt. d'Oogh- en oo2-getupgen wiſten ons meer te
verhalen, Maer Wop hebben alleen de Loopnaemfte voorvallen Lan deſe

Cragedie /kortelick bier-bertoont.

De Wapenen der Chyneſen, zijn Zijd-meffen of groote Zabels/ met lan:
Wapenen
derChyne- gefchachten ; maepen daer mede
/gelijck als met een Zepffen/ de menfchen
fen.
onder de Voet + oock Bogen en Pijlen / lange Spietfen met witte Baent⸗
vens. hebben Zegen-vaendelg gelijck als IDimpels en Standaert-vanen/
met Monſters /Bupvels-hoppen/en Draeck⸗ geſichten enz. geſchildert.
Zp zijn van't hooft tot aen de apen in ’tDarnas : dragen op’t hooft
een Heim / Die alles tot aen DE fchauders (uptgefandert de oogen en mondt)
bedecht + en boven ep den Helm een fcherpe pin/ daer mede pemant ter nez
der konnen ftooten.
Hun Harnas hangt met dupfende malpen/ los /ſchub⸗

achtighen twee of drie Dubbelt over malkanderen neder waerts te flingee

ven + zijnde genoegfaem door ſulcks boor JRuffchet-hoegels en ſchroot bez
rijdt « -gelijckende doop foodanigen toeftel niet anders / dan Dupbels uptz
ter Helle ;hoewel fp bo belen niet beter worden gehouden. Houden in hun⸗
Muſ⸗
Hun Kriigs. ne Vrijgg-actien flricte opder, Sullen voor geen gefchiet van dupfende
cofhiymeae (chetten een boet bzeet wijchen. Dao peder Mende rijdt gemeenlick een/
oock wederzijds en achter/ twee gewapende Chyneefle H Ies werſten
te paert /dieder met bloote zabels inhouwen /als pemant Wie +

Hef
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Het ſevende Hooft-luck.
Des Schrijvers tocht naer ‘t Koninckrfjck Bantam,
Vertreckt ten
vierdemael van Batavia, naer het Weften,
Komſt op ’t Eylandt
Ceilon , en in de Galyettis.
Lant-tochten , nae de Stedekens Dondery en Marnra, gedaen. …Areecka, endeffelfs gebruyck. Vertreck van Cetlon, nade Kuft van Choromandel.
Cattamarous, een
feltfaem Vaertuygh der Indianen. Des Schrijvers komtft binnen de
Stadt Negapatnam. Refcontre met een Roffiaen. Vertreck. Aenkomft op Tegapatnam, en Satrispatnam.
Quade bejegening, en
waerom. Vertreck van daer. Aenkomſt voor de Stadt Columbo,
N

U wederom onfe Fepg-befchrijbing gevordert. Wet Schip daer op
ick twee Garen hadde gebaren’ Was mede nae Tayowan bertracz

ken; Dies was ich op Bataviaes Rede (Volgens mijn verſoeck) op lunus 1661.
Ecu Ander / de Roode Leeuw genaemt / over-geftapt : dewyl ick geen

ſmaeck indefe Tayowanfe Oozlaags-tocht koſt Linden; en dat mijn deie⸗

jarigh verbant / in defe Wanden /ten epnde liep ; blijvende op Batavia, am
mp wel te beraden / of nae Get Daderlant te heeren/of noch eenn nieu dziejarigh kmoopjen aen ’t eerfte vaft te knaopen. Myn Feps-luft/ en jonck⸗ Den schrijheyt / meefen mp 't laetfte faa krachtigh aen / dat ick mp Wederom Lao? drie ve verbint
garen / mits de gewenſchte verbetering Lan qualitept en_gagie bekomen: ge —
e/ baden Weer Generael / en Raden bau India, in dienſt der Ed. Maet⸗ arie jaren
ſchapph begaf.
:
$ in India,
3
Wy kregen nu laft/ om met den Weer Farnatty ,FPifcacl Lan Bacavia, — tocht
een kleyn tochjen naer 't Coningrijch Bantam tedoen. Vertrocken op den nfnekiichAe
15, Julius van de Hede /en dezrewaerts heen + komende twee Dagen Daer. Banca)
aen / des Sandaegs tegen de middagh / op de Mede Baay De ſtadt Bantam
ten anchier ; Daer ban drie Engelfe Schepen /die met Plaggen et Wimpels/
ons niet weynigh de loef af ffaechen/ daor ’t afloffen Lan ’t graf Canon/
gantfch vriendelijck Wierden berwellekomt + doch bedanckten haer met een
gelijcke munt ; en lieten oock even alg moedige Britten, onfe Blaggen en

Wimpels wapen.

f

Dp begaven ons / met den Weer Fifcacl, des anderen daegs te Lant/am Wederva
deſe Coninglijckhe Stadt, en deſſelfs Inwoonderen tebeften. Wieten ong tea aldaer,

met een Batavifche Schjep-pzaeu\u / aen de aoft-zijde Ban Bantam ( tegens

dordinare gewoonte) aen-fetten ; in plaets van aen de Weft-kant Kant en

Zen te ſſecken Op 'tdzraagh geftapt zijnde/traden tuſſchen berfchepde
Dcheeps-tinmerwerven /en Beel haudert Javanen , Drouwenen Kinders,
ans befagen. @uamen binnen
Dao? ;. die met een graate nieuwsgierighept
de Dadt/ err namen de Wandelingh langs de Zee-muragien/ Wallen en
Punten ; befagen de Poorten /Deftingen/ Schut /en alles \uat Bantam
ontſacchelhck macchten, En namen op alles (doch maer in paſſant /dus
nae De weſt-kant gaende) een naeuw regart. Het welck de Bantammers

ſiende /guamen ans eenige achter na gebalght 5en riepen ſomwijl /met
Ba
fchudz
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Khuddinge ban hare hoofden : O Orang Hollanda, tieda bayck : De Hofkanders en deugen niet ;mieertende Dat Wp quamen /om Bantams ffant enn

Wallen te berfpien ; dan het was evenwel om wat anders : dies kreunden

ons wepnighaen ſultks. Befagen in de vorder wandeling /des Conings

luſtigh en boom-rijck Waf / met hoogh·getopte Kokus, Pynang, enandere
Boomen omringt > zynde gelegen in't Beffe vande Stadt. Piet verre ban
vaer /Wiert Bantams hooge Tooren gefien ; als oock een Trommel / wel
acht voet haag /en wit naer advenant : Gier op gebanft/ drongls fijn gez
Tut tot eenige mijlen door Get Gebergt. Wier benevens ſtont der Mooren

——

met verheven en boven malkanderen ſtaende Daecken / onko⸗

ſtelyck / doch op een aenſienelycke wyſe gebouwt. Beſagen oock de voor⸗
naemſte Marckten / die Lan Hoopmnanſchappen / Necring/ en alder⸗
hande Natien ban gantſch Afia, kriaelden. Heerden epndelijck wederoni /
met den Weer Fiſcael, en fijn gevolg ; enhadden overal Beel bekychs / van
mannen enn Drouwen. Quamen des middags in de Logie Lau de Nederlanders; daer tot tegens den avant /aen een el opgediſchte Tafel / by onse
Hants-genaoten vrolhck waren. Coen haer bedanckende /namen ons afz
fchept 3 en keerden wederom naer ons baart.
Wy ſullen in’t derde Boeck kortelyck de gelegenthept Lan Bantam , en

en weder “De beſchryvinge van Groot Java doen: en daerom nu Get ſelde overſſaen.

zerkomft VDertrocken in de naeft-komende nacht ; en quamen ſpoedigh wederom op
op Batavia. Batavia te belanden.
LangduriDen Ooꝛlogh tufichen de ſchrandere Portugefen , en brave Nederlanders,
ser Oorlog foa veel Garen hebbende geduert / continueerden als noch ; Doch waren de

Nederlan.

Portugefen verre aen de quaetſte hoop : ſchoon dat in Gun florifanten ſtaet/

ders en Por- nu tſeſtigh af tſeventigh Paren geleden / noch alles byna beſaten. Wat nit
sugefen. _ in Ooſt Indien, ſtant/ lũyſter en macht aen de Ed, Compagnie gaf: de
ſtercke Steden Colombe en Punttogale „ap Ceilon ; Negepatnam ap Kormandel ; Malacka opde Maleycfe lxũſt; mitfgaders de meenigte Cafteelen/
Fortreffen en Daſtigheden /met haer vaem - Waerdige Pierchen/ rupme
Nlooſteren / envoorname Gebouwen / getupgen nach / hoe de Portugefen
van outs Die heerljck geſticht /voltoyt / en gañtſch weelderigh in hun flori⸗
fanten ſtaet beſeten hebben; de welcke tzedert (door de hulp en zegen des
Alderhosghſten) Dao? de macht der Nederlanders gebuckt /ons moedigh

volck doog 't ſwaert ten epgendom zjn geworden. Soo dat de Portugefen,

die de onfe inhet begin Lan haer Mavigatie in Ooft-Indiën , dooꝛr hun ndigGept/ liften en lagen/ meenden geweldighlyck uptde quartieren VanA fia
te banfen/ felfs hare voornaemſte Steden en Daftigheden dervaegen zijn
qunt geraeckt /dat tegen\waopdighim Ooft-Indiën wepnig meer bezrichten
konnen, Echter lagen de flerche Steden en Deftingen Cochin, Cranganor,
Cananor , en Coylan , op de- beroemde Ruſt Lan India, of Malabar, de onfe
nech al te Beel in toog ; en waren den Nederlandſen andel en Navigatie
te hinderlijck / om die langer in handen /en. onder 'tbeftier der Portugaelfe
Krijgsetoe. Vroon te laten, Dies wẽgen doos ſchryvens en laft ban d'Heeren Meeſto⸗
zuftingh op ren /met belofte van Schepen en Dolck daer heen te ſtueren /upt’t Daders

Bava

Tant geftijft, de Hooge Machten op Batavra refolveerden /om tegenwaoze

digh een brave Oorloãs· vloot /met wacher volck / krygs· voorraẽet en proe

Biande/ nae Colombo, de rendebous /en vorder heen nas’: beroemde Malae

an
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bar gedeſtineert /te equiperen/ en ſpoedigh af te vaerdigen. Soo drae bee
flemt/ faa drae begonnen, Cwaelf kloẽche Oorloags-fchepen wierden in Av gute
1601.
* aller haeft uptgepickt /om ban Batavia derwaerts heen de ſtevens te wen⸗
den. Onder dit getal Wiert oock het ouſe getelt ; Dies Kregen wp dagelycks
alderhande nootſaeckelyckheden acu boort; op dat ten fpaedigften klaer gez
raeckten. dtregentaen o2dere / om LAN ſtonden aen met twee Schepen/het
onfe/ cu het Jãcht Sluys, Lan Batavia vooꝛ heen na Punêto gale, gelegen

opt Eplant Ceilon, te vertrechen ; ont aldaer aen den Weer Commandeur

Adriaen Roetbaes, tijdelijek ons deffepn bekent te maecken.

Op den lactften Julius, quam het Schip Maerfeveen , upt het Daderlant /

en van Amfterdam , alhier behouden aen te landen; hebbende op dees upt-

ils { ban acht Maenden / 86, Menſchen daor een brandige fiechte Verz
oaren,
Wp hlaer geraccht/ en Daer op De veienden adien gefent hebbende, Ger- Den Schrie
trocken den twaelfden ban Auguftue, voor de bievdemael, van Batavia, en VT verueke
(als geſeyt) naer het Caneel-rijck Eylant Ceilon. Hregen een Loor de wint /macl van
en lieffelijchk weer 5foo dat wy / nae het Weſten zeplende/ ſpoedigh de bogt Batavia, nae

ban Bantam , de haege Bergen ban het luſtigh Anyer , en Sundas Straet paf, Het Wetten,
feerden ; komende dus in volle Zee : Daer met een gewenſchte koelte uptten

zupd-ooften /weſt aen vorderende /binnen tien. etmael tits /outrent drie
hondert Mylen / ons meenden geavanceert te zijn ; Lan waer de caers toen
Border / met een ſnedige voortgangh / naer het noorden quamen Looet te ſet⸗

ten. Daaz-fneden (fao feggen de Water - Gelden) de Linie Æquinoctiael;
daer up te met flilten/ en kort daer aen fare ffopm- en vegen-bupen upt

den naogd-weften kregen, Dit berachterde onfe voorſpoedige Reys tot ſoo
verre / dat doop geweldige ſtroomen / en hoogh opftupbende water· baren /

untnemende nae het ooſten wierden geflingert. Waer tegen eenige dagen September
66
hebbende gewaaftelt /eyndeljck op den feften September, de groene Bergen
van Get Eplant Ceilon bernamen ; doch nader komende /bonden ons verre
beneden Punto gale vervallen. Wier vloog een feer vreeſſelycke ſtroom naer
t aoften : waer door wy perijchel leden / Van Ceilon mis / en bogtwaerts
nae de Kormandelfe zee te Drijben ; doch kregen ter naeuwer-noot ancker⸗
gront : en lieten gan paer Schip / twee der ſwaerſte Ancher / op 40. Lace

Dem Diepte neder-Dallen; Gier topuden Wap voor ep /en lagen fcijzichelijck in
de Holle zee terpens Wierden Lan de geweldige ffoztinge /der hoogh⸗-vlie⸗
gende water-gelven/ ſtaegh aen aver-fEroamt; lagen ontrent een IPD van
ant « lieten echter de Prince-Llagh waepen / en ſchooten cen ſchaot met

grof Canon, om die van't Kandt te kennen te geben/ dat Wp Hollanders
waren, Die ban Batavta quamen herwaerts aen gezeplt: dan niemant en
kon noch deſen dagh / daa ſnelheyt der ſtroomen / en Galle zee / tot ons ko⸗
men. Doch des anderen daegs / Wanneer de liegende ſtroom Wat af nam /

bonden Scheeps-opperlaofden geraden, de Chalsup met dubbelde Roepers

nae ant / en een Dargeant met twee Soldaten/ nae de ffadt Punto gale,

over Landt te ſtueren: Get welck ban ſtonden
aen Wiert te merch geſtelt.

Den Sargeant Samfon (een Duytfer , doch zier te Lande bekent) namaen/ Komt op
De Brieven vanden Leer Generael / enNaden Lan India , van Batavia mede tEykmis

ebracht /perſonelyck ſelfs aen Den Weer Commandeur Roothaes te bee “°°

dellen, t Welck acnbangende / Peucden He Hants en quam des midder⸗
:
B 3
nachte
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nachts de Chaloup cerft weder aen boost s hebbende in geen kleyn gevaer
geweeft / van wegen wegh te dzijven. De Noeyers hadden den Sargeant
met twee Soldaten te Kande gefet :om langs haoge Bergen/ en door Dichte
Boſſchagſen / door de Galyettes , Dondery ,Matera, Bellingam, en andere
Zee-contrepen / de Reys nae Punéto gale te voltrecken.
Doch eerlang begon Get Weer te beteren / de int en see te ftillen/ en de
ſtroom dervoegen te kenteren /Dat de ſelbe Wederom Lan het ooſten nae het
weſten (dach foo mel niet als voorheenen) begon te gaen; Dies 't volck de

Anckers hebbende gelicht /en t'zepl geraeckt zijnde /laveerden weſtwaerts

aen. Onderwijl quam met een Ceilonfe Tony , of een hol Paertuygh /upt
een Boom gebouwen / een Hollander , met drie farte Cingalefen , ons aen
Get boort geraept & komende upt de Galyet
tis bogt / daer up verſtonden niet
Bere van af te zyn. Defen ons hebbende beſocht /ſtack weder nae Kants

ban waer nu o2dze kregen ban den Beer Conmmandeur Roothaes , de Galyettis-bay , twaelf Myleñ be weften Puncto gale gelegen/teſoecken: tat nader
en inde
laſt; ‘twelch gefclhieden + geraeckten in deſſelfs naeutwen Inham / ander
Galyeris. het boſch⸗ryck Gebergt, ontrent twee ſteen⸗werpen van de fEenle KRlippen /
en luftige Water-firant / ten ancher / en op een boven gewane Wijs bertupt :
op dat niet door Get gewelt der Winden / of Water-baren / tegens den Klip”
pigen Oever wierden aengebonft.
Gelegene
Te Kant gevaecht zijnde / befagen de voornaemſte Oorden en Negeryen
A via, Vande Galyertis: Die met alderhande Daucht-baamen/ en ſchoone Gewaſ⸗
en hierin. ſen / rontom Beer waren befchaduwt. Doch leefden de fwarte Cingalefen
woonders. alhier gantſch armelhck: waanden in Klepne Hutjens van kae-mift /klap,
en riet/ te amen geftelt ; zijnde met Kokos-bladeren boven gedecht/ en
maer een mans lengte hoogh / en hier en daer in het groen /op een onorden⸗
telycke wyſe gebouwt. De JRans-perfoonen / Vrduwen / en Dochters: /
liepen het meerendeel naeckt /als dat een Kleetjen om De heup /en boo? de
ſchamelheyt droegen / ’t welck hun ſwarte knien nauwelcks kon bereye⸗
ken. De Vrouwen en Maegden toonden geen ſchaemt / als met De naeckte
boeſem / en andereleden/ ontrent ons guamen / en ans in aller oprechtig⸗
heyt en neerftiahept ten Dienfteftonden : ons Verfchaffende't geen te beko⸗
men was ; doch Bao? geede betalinge : ’t Welck dauckbaerlyck quamen aen
tenemen. Dp leefden allier gevuftigh en wedigh /onder fubjectie Lan de
Nederlanders, en op een fobere \uijfe / van de Viſſery en den Lant-bouw :
daer fic met weynigh gereetſchap mede wiſten te geneeren.
DesSchrije · Wp peurden met onfe drie Wandelaers te landewaerts / door de groene
vers bant, Boffehagien, nae het Stedeken Dondery. Hadden onderwegen een groot

Sredehen …Vermaeck) in’: fien vaneen groot getal Apen /en Meerkatten;
Dondery.
Groote
—
Meerkaten

die in de

Wilderniſſen / Van ’teene geboomte op't andere /met een aroote"gef Wint:
heyt wiſten te fpgingen. Doch wy boogt-trechende / quamen over fommige
hooge Bergen / die vol dichte Boſſchagien ſtonden /s middags in het Ste⸗
Delken Dondery : t welck aen de zeeKant leggende / wy LAN Cingalefen

in de Wil vonden bewoont; Waer Lan de ſommige wiſteñ te verhalen /dat dit Don-

demniflen _dery voormaels placht de baartreffelijcke Hooft
plaets van het Coning⸗
B Befchrij vijch Candy te zijn: waer Dat meu nachtegenwaordigfj
aen ons De oude ver⸗

vingh vaa vallene overblyfſelen /en de ruine Van't oude Coninglijrke Paleps liet fien 5
Doudery. t welcke (foo de verdiſtrneeerde Muragien getupgden) door — —*

ouwen

/
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bouwen / en ruymen omkrepts / doenmaels uptnemende hadden gezege⸗
paelt. Doch was (gelijck men ons wift te feggen ) tzedert daa? den Doze
logh / tuffchen den Haning Ban Kandy en Portugefen , Daas Get ge welt der
laetſten /aldus verwoeſt geworden en t'onder-gzebzacht, De vervallen mu⸗
ragien lagen tot puyn
·hoopen neder geſtort /met kreupel-rupate begroept/
feer naer /angftvalligh en bol fpelanchen; alwaer Cpgers / Jackhalſen/
——— Slangen / Padden/ en veelderley Monſters / haer verſchuplen
Onder.

Wp repten ons dan Lan daer / en koofen beel liever het ffedelken Donde- Vermake
ry daor te wandelen / de welche met beguame ſtraten ordentelick / en met lickheye des

plapfante krups-wegen bonden afgedeelt ;en Br met beter waeningen/ Circe.
als inde Galyettis befo2gt. Ce landewaerts wierden veel hooge Bergen /bofichagie.
en oock Caneel-rijcke Landeryen geften / Die ban foet-rupfchende Rivieren/
@Cancken/en ſoete water-ftroomen wierden bevochtight. Dan voren wiert
Dondery daz dent fouten Oceaen befpaelt : des felfs Inwoonders gingen
oock beter gekleet / enbetoonden ons gunft en briendfchap. Doch de ſeedige
maegh begon te jeucken; ſchickten ons daerom in’tgroen : lieten De Indianen eenige Kokos-nooten, verſch en graen bande hooge Boomen afpluchen ; en hielden metdefelve
/alg ooch met andere aengename Ceylonfe
Jrrupten en Boom-gewaſſchen / de maeltiydt : dewyl om ons te vervar⸗
fchen/ Gier in Dondery geen herbergen anders / dan publycke hoer- en
fmackel-Gupfen gevanden vierden ; doch bonden ons Gaeft in ons Lerma:
kelijck middaghmael gefteurt : ant een Vervareliche Slang ban onger Vermake
meene graate/ quam ſchielick ter zijden ons upt de kreupel-rupghte te vodr⸗ Iek gu

ſchyn / en met beel krintkels en bochten genadert / onfe maeltijdt fleurden ; 35e

dach ſyrongen hem fiende /heel vaerdighaver endt; waer door hp ſich /Ber- Stang ge
mits het geraes/ het welch wy maechten / ban ſtondenaen weder tuffehen Leurs.
de hupfen der Cingalefen verfcljoal ; daer ſelfs de lieden /aldaer woonach⸗
tigh / haer niet eene en guamen te ontfetten/ noch lieten haer faa beel daer

aen miet eens gelegen zijn/ Dat pooghden em Dit gedrocht te vangen 5; maer

nach om onfe berbaeftGept lacchende: prenten ons te vafter in / De vervloek⸗
te Afgoderp Lan defe berblinde Cingalefen : die (ſoo men ons getungden )
fulcke Slangen, Cygers /Crocodillen/Apen en Bavianen /mitsgaders an⸗ Groot gedere Janfters, heel plechtigh en Godsdienftigh kamen aen te bidden / te Paas
careffeeren/ en ſelfs met fpijs en dranck te begunftigen 5 op dat haer ban de van Ze slan?
Slangen en menfch-vernielende Gedzochten /geen quaet mocht kamen te gen en dierwedervaren. Gelyck men dan oock Geel zelden hoorde / Dat de Cingalefen ———
ban de ſelve mierden beſchadight. Sonmige Nederlanders willen uyt de

baerblyckelycke teeckenen poefimmeeren/ (doch wie ſal Get evenwel konnen

ſeggen) dat den bedriegelhcken ſatan /hem ſomwylenin de gedaente van

Slangen) Cygers
/Crocodillen en Bavianen /aen De wangelodvige Cingaleſen vertoont. Dan ditisbevonden / datdeCeylonſe Tovenaers/ alg
oock andere Natien van Ooft-Indiën, met de ſelve /in het vangen /beſwee⸗
ren/enz. boven· natuurlicke actien weten upt te wercken; even gelijck ons
dickmael Boo? waerfchijnlick ie bericht, Doch bp gelegenthept hier van
breeder. Wp dan Get Hepdens Dondery latende, keerden weder / enguamen
in de Galyectis aen Boot.
Bp Bonden ong hier om verſch water bekommert ;-alfno geen — Ni⸗
Ieren

_«
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vieren ontrent de ſelbe mierden bespeurt, Doch den honger en dorſt KAn
raeuwe boonen foet / en het modderigh water aengenaem maken. Onſt
Matrooſen banden mt Boſch / niet bere ban ſtrant / een ſtinckende Put/
van welckers water wy genoatfaecht Waren eenige Tonnen bol aen het
Bekomen Booägt te laten komen / Dat bupl/ ſwart /drabbigh en ongefont am te drinc⸗
orirc,om na Hen was; behielpen ans hier mede cenige Dagen / tot dat van Punto Gale
de kuft Cho. ordere kregen / om Gier ons Schip met Areecka te laden ; en daneen kort
—
te Toghjeun na de Viuft van Choromandel tedoen. Wet Jacht Sluys kreegh
VOREN
Jaft/ ten ſpoedighſten als’tkonde zyn /de Bay van Punte Gale te ſoecken.
Vaerdigh wiet alles wan Scheeps Opper-hoofden en Boots-geſellen
en tot diente werck geftelt + de Fupmen ontrupmt/ en Lading ban defen Areecka

Pinseet Angenomen 5 de welcke anders niet En is/als gedzoagde Pynang : cen
Arceca:

Deaucht/ aen hooge / ſteyle / recht-opgaende wel rieckende

Des ſelts be·

Boomen waſſen⸗

de; De welcke niet anders dan boven in den top
/ eenconde kruip Lan altjt=

fchrijvins groene tacken en bladeren/plupms-getotis/ gelijck die Ban Kokes-boemen,
—

— doch kleynder en fynder /uptwerpen:

Lager / upt de ronde en rings ge⸗
wyſe ſtam van de Boem / hangt doorgaens een groot / middelbaer / of ten
minſten een kleyn bosje Pynang te groeyen /die gelijck Deuyven met kleyne
fleeltjens / aen de groote baft gangen. Defe Pynang-boomen worden by
Dupfende op Ceylon, Groot-Java, Makafier, Arrakan,Pegu,Siam, en andere
Landen Lan Indiën, doch foo abondant niet ap de Luft Lan Choromandel
en in Bengale, geften + worden voor cierlicke
/Wel-rieckende/ en oock nutte

planten/ bpde aenfienlijchfte van Alia, ſelfs oock bp de Cheiſtenen /in hun
vermakelicke Luft-haven/ geozdineert/ gefet en Laoet-geteelt. Deſe vzucht
of Arcecka, wort be Bonden Wat wang en t'ſamentreckende in het begins —

doch evenwel lieffelickt van ſmaeck te zijn + De welche niet alleen bp de Moo-

ren, maer oack bp alle de Indianen Gan ’t Ooften , dagelijchs met een aen⸗
genaem toekrupt/ Ziriboo, of oock met Betele (dat ſamentreckende groote fpitg-taeloopende bladeren zijn) worden gebeupeht « 't welch aldus gee
(hiet : Sp nemen het affinjdfel Han den Areeck , of een Bierde part ban de
verſche Pynang, (pder Pynang is antrent een ockernoot groaf) Winden
bet felve alg een peperhups ineen Betele-bladt, doener een wepnig kalcks
van aefter of andere uptgebzande fchelpen bp. Dit edel gerecht wort onder
malkanderen foo lang in De mont geknaut/ tot dat de ſpeeckſel faa root als
bloedt / en voorts de Betel en Pynang Berteert is; alleen ’t Gapcigd over⸗

Blijffel wort upt geſpoogen: gebeupeken dit coufortyf dickmaels op eenen
dagh: en niet alleen d’Indianen, grooten en kleynen /met hare vꝛouwen

en dochterg ;maer oock de Portugaelfe, ja ſelfs de Nederlantfche zouwe
brouwen en dochters: zijn doorgaens even als de mans -perfoanen / uptz
nemende ap de gemelde Pynang en Bertel verſlingert; ja faa/ dat belg ban
haer van's mozgens vroegh / tot 'Savonte lact/ De ſelve Kamen te knau⸗
Wen / om een el-riechenden adem /vaſte tanden / en fupbere maegh en
harſſens te bekomen; waer toe des ſelfs gebruyck Geel dienſtigh is. Geen
maelttjdt wort ’er bp Perfianen, Mooren, Benjanen , Gentyven, Chynefen,
en Portugeefen, bp na gehouden /daer den Areecka, of de Pynang, niet alst
een Bancket / de Maegh en het Gaftmael komt te flupten/en in cen goude/
filvere/ of ten minften cen koper becken/ de
aften wort Looz-geftelt. Geen

dient en fal Den' anderen vrient beſoecken /of Van ſtonden aen (al aach
pe
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Pynang-becken te Hooefchijn komen. De vriendinnen onthalen malkander /
en de Mooren,

en Andere Indianen,

De Nederlanders met dit Banckert:

want Gier in beftact De voornaemſte betooning Lan heushept / cer en vrient

fchap ; datmen pemant ban defen Arcka of Pynang , aldus berept, komt

aente pefenteeren, En vele / (aa wel van onfe als andere Cheiſten Natien/
die de ſelve niet alleen langs de ſtraten; maer (elfs dock inde Vercken (gez
Wijck alg ick dickmaels op Batavia ,en oock op andere plaetfen hebbe geften)
komen te knauwen / om roode lippen en een mel-riechkernden adem te bez

kamen,

en Boningrijcken des werelts / in verftant/behendigheyt /en goede manie: macera ze
ren/teboben gaen ; en Hao? Wien oock Vuptlantse Eiefanten/ met knie⸗ Gen.
len en bupgen reverentelick hun eerbiedighept komen te betaonen. Wp bez

(echten alhier onfe Lants genoten / en boornamelick
den Opper-Lijprurz
gùún Lan Matera, die ons aen Baarteninde Galyettis bermellekomt heb⸗
bende /-briendelichk uptgenaat hadde. Lp Was met een Cingalefe of CeyJonfe vꝛouwe / die vedelich blanch/ en tot het Chriſten Geloof gevordert
Was / getrouwt; en leefde met haer (fas deel Wy konden fen ) een ſtil gez
ruftigh leven. Sp anthaelden ong tiſaem / heel vriendelick: dach ap on
hadden alhier geen blijvende plaets; geloovende upt de Galyettis deg andez

ren daeghs na Choromandel te fullen bertrectien, Beſagen dan hoztelijchk pr

alles in Matera, wat ons ’tbaognaemfte ſcheen. De Hõollantſe Fortreſſe ving
vanLes
“Sas aen een Bermaechelijche oort gebauvut. De Cingalefen bewoonden ftedeken
tamelijche Wwooningen/ op cen ouhafteliche \uijfe gemãeckt. Welter, Ma- Matera
tera ſagh meu luftige Kantsdaunwen/bergen/blackten en faete water-ſtroo⸗

men. Oe Boſſchagien gavenaen fanmmige oorden /groote abondantie Lan
wel-rischende Cancel, Dit Stedeken was miet groot / dan echter met ruy⸗
Z
me
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Swarte

Hoeren in
Dondery.

Vertreck

uytde Gal.

jettis, made
Kuft van
Choroman-
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me ſtraten /opp volck· rjck; en langs heen een Klepne Bap of Inham / ane
trent de Zee gelegen : daer de fwarte Cingalefen , onder 't befchut der Nederlanders , gevuftelijck en feer breedfaem Woonde ; haer geneerende 1
den Lant-bauu / infameling ban den Oegſt / die meeft in Cancel en Areeck
beftont ; en aack eenige met de Viſſcherß /Jacht/ en andere oeffeningen.
Doch wp ons affchept Lan de vrienden genomen hebbende / trocken weder⸗
om door de Boſſchagien /en oock fam wijl lange ſtrant / tot dat in Get Ste⸗
deken Dondery guamen : daer Beel farte Dzonwen (Die Wp Hao? Cingaleefle Hoeren aenfagen) te midden op ſtraet/wel luſtigh danften / fongen en
guincheleerden; en wiſten met hare befpottelijcke grillen / holbollige Latz
ber-fpongen / en fatte actien / Deemde aperpen te bedzijven. Bachs wp
fi —* ons voort /en quamen des avonts wederom inde Galyettis, aen de

chepen.
Onſe drie Anckers des anderen daegs gelicht /en met buyigh weer het
Zepl-tupgh los gemaecht zynde / kregen in het upt-loopen Lan de Galyettis
Bap / heel fchielpch een hevige Travaedt. met fare Dal-winden verz
mengt : waer doop in perijchel quamen / Lan te midden in defe engte/ tez
gens de fteple Rlippen en Fotzen te fullen werden gebonft 5;Daer / wegens
De felle beandinakh/ een draebige fchip-breuck vreesden. Doch wierden /
Gode zp lof en danck /door fijne befcherming nach bewaert: foa dat Yup
opeen gevaerlijcke wife / tuſſchen de Klippen en Kotzen door/ in bolle Zee
geraeckten; latende onfe macker / Get ander Schip/ nach in de Galyettis,
naede goede wint vertoevende /blijven / om (als't kon wefen) nae Punto
gale te vorderen. Wy ſetten het taen voor wint / en met bolle Zeplen/ nae

‘t aoft-noord-aoften / en te met noordelycker / langhs heen de vermaecke⸗

Weke Ceilonfe Ruſte: paffeerende De twee gevaerelycke drooghtens /de
groote en kleyne Baxos genaemt ; ffaechen toen noorden / en te met noo2dooftaen : kregen de groote Bap Lan Batacalo „ en kapt Daer aen Die van

Trinquenemale ap zp ; toen overſteeckende
hae de Ruſt ban Choromandel „

Catâm2.
ous, een
felsfaem

Vaertuygh

Aer Indianen

van

Choromandel.

geraeckten Ceilon upt’t geficht «+ en (achten de Leede Lan Negapatnam te
Bezeplen 5 kregen eerlang de blacke Lantsdouwen / ban de bermaerde Ruſt
Choromandel, in'tgeficht, Wier quamen De Choromandelffe Biffchers /mies haer klepn/ doch wonderlyck vaertupgh/ Catamarous genaemt / wel
twee of drie Mylen t'zeewaertg in gevaren ; on ons aen boort met hare
vangſt te verfriſſen; alwaer Die boog een civiele prijst verkochten.

Deſe Catamarous Waren niet anders dan maer dzie of bier klepne Balck⸗

jena / die aen malkanderen tot een kleyn Vlotjen Waren gebonden / en
Pfaem gewoelt. De ſommige hadden een klepn Matjen op ;en konden mes
gen klepn Zepltjen / ban baft Ban Boomen gemaeckt/ heel Mmedighzepten 5
doch raepende / fat den wacheren Viſſer en Zeeman met fijn billen in't waz
ter : fcheppende met de boeten, en met een Riem / aen pder eynd met een.
blat / met bepde handen ffaeg over enweder flingerende / wel luftigh voort /
maeckende grooten Baert, Wy fagen met geen klepne berwanderingh tae/
hoe dat defe naechte Indianen ban Choromandel, on fulche Plotjens/ of
Catamarous, haer met de bifch-Langft Wiften te geneeven ; nemende ſelfs
—* Hinderen / van tien / acht /feben/ of minder jaren aut / dus verre met

aer ter zeewaert in; Die voor het af-fpoelen ban de vallende \water-baren/
gebonden hebbende / in de viſch vangſtonderwefen, Dus wiften haer hij
uz
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Viſſers /fao Wel onder en deur / als boven het water te behelpens fehaan
ſtaeg aen / Van wegens de branding en Galle zee/ als t'eencmael wierden
ober-firoomt. Deſe Catamarous Wopden niet alleen bp d' AInwoonderen

ban de Tant
·ſtreeck Choromandel , maer oock by de Indianen ban Malabar,
ffoutelijck tot een goet fluck weegs in zee gebrupyekt.
úì

Wet Kandt genadert zynde Bonden ons bp gen Cooren / de Canarijnfe
‘Pagode genaemt/ belandt. Zeplden in de meſt · kamende nacht langst lage Kant /en vaag de aint Geens tat dat wy / aen de Tichten en Bueren /Die
Wp bermerchter/ meenden niet Degre van De Stadt Negapatnam te zijn.
Wieten Get Ancher vallen /en Wachten tot dat den dageraet begon Beag te

bzeechen ; Vanmeer voort· zeylende / op deRede voor de gemelde Stadt ten
ancker guamen ; van Waer / met onfe komfi/ twee Schepen/ de Vlielant
En de Provintie , nae Ceilon de Reys aenvingen.
Wier loften wy {tracks een goede partpe Ban anfen Areeck; en begaf ick
mp ondertuſſchen met onfen Ouder-ftierman nae Lant /om Negapatnam,

als aack deſſelfs omleggende Kanderpen en Delden te beften. Doch waren
nauwelijcks binnen de Stadt gekomen / af wierden van een baftaert Por-

Veevzilen
ontrent de
Canarijnfe

Pagode,

Komft op
de Reede
voor de
ſtadt

Ne-

gepatnam.

Des Schrrvers komft
in Negapatnam,

tugees (dien ick geloof dat Lan een Portugaeclfe vader /en farte moeder
was geteelt )ontmoet /verwellekoomt / en met een laccheude mont/ op

dusdanig een Wijs/ Geel vriendelyck untgenoot /en aengefpzoacken : Wellekom Vrienden ; ghy zijt hier Vreemdelingen , nae’ fchijnt. Ey komt tot
mijnent t'huys : ghs fult’er een goet onthael, en fchoone Vrouwen vinden;
ja puyckjens vande Stadt. Alben ick wat fwart , de Vrouwtjens fullen heel

en teſcon
tre met een
Roaen.

blanck in ’t wit, en bevallig inuwe oogen zijn; en uw voor een civiele prijs

haer vriendelijckheyt betoonen. Dustreet maer aen; fiet daer (wijſende
nae een out Wupsjen) kunt ghy mijn Wooninge fien. Waer op ick mijn

niet onthouden en kon ban lacchen ; en defen fynen Muftijs ten antwoort

gaf: Wel hoe mijnen Vrient, wat benje dan een Hoere=waert? Och neen,
Wy foecken uw foet gefelfchap niet. Doch anderwijl vroeg den Stierman/
Die noch eerft in Ooft-Indiën mas gekomen, en daerom De Portugeefe tael,
De welck Mp ſpraecken / niet en verſtont: Wat defen Man begeerden? het
welck Berffaende/ betoonden fijn gratigheyt / om het Huys Lan defen
Boef / en ſulcken fchoanhept eens te beften + faechende mp oock met hem
Der waerts heen te traonen ; doch dit hem ge wengert/ en hp gewaerſchouwt
zijnde / dat / indien hp niet Wilde bedrogen efen /hem Wachten maft van
fulcke framen gebaar te geven, Doch onfen gratigen Stiecrman floeg mijn
raet en goede waerfchauwing in de Wint 5; en mp verlatende /peurden met
Defen Benus-jancker heen ; np belovende / dat hp maer eens am een hijchje
ging ; en des middags /ten hupſe Lan den Hollantſen Opper-Chirurgijn,
Wederom bp my faude kamen: gelijck hp dede 5; hebbende in het Pups Lan
Dien dooetrapten Moffiaen (alhoewel faa onkundigh inde Portugeefe tael }
noch evenwel faa geftuert/ en bpdeeg Negapatnamfe Pupcki-jurueelen te
gaft geweeſt /dat wel 14 dagen ander mjn handen geraechten / cer weder⸗
am tof fiju geſontheyt was gebracht,
s

Ben Opper-Ehirurgijn /mitfgaderg andere vrienden befoeckende/ wier⸗

den Wan moer vriendelyck ontfangen /en Wel onthaelt. Wonden alhier de Portugeeft
en Indiaenfc
meefte Nederlanders, met Muftijce dachters / Die ban Portugaelfe Gaders /daahters.;
en ſwarte moeders waren geteelt/of ach met Indiaenſe Peoũwen /doch tot die meg

Za

Chꝛiſtin⸗

Hollanders
getrouwt
zijn, haer
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Cheiſtinnen zijnde gedoopt / getrouwt; daer mede fp wel eert geruftigh en

dracht, en
maniere van

leven.

vreedſaem leven Ronden leyden: maer ſich ſelfs benevens dien oock ſod vaſt

aen Ooft-Indiën Gadden Verbonden / dat haer leen / in deſe Geweſten van

Afia, waren genootfaecht te verſlhten /fander opt weder eens in het geſe⸗
gende Daderlandt te mogen komen: of ten ware dat have brouwen ſoñder
Kinderen guamen te overlijden. _Deſe bruyne dieren gingen (alhaewelmet
Hollanders getrouwt) nae dedijfe des Tandts gekleet/ met een enchelt

Floers Lüfjen voor de naechte boefem / en een wit Lywaet /Fotas, Zpde/

pf ander Wleetjen of Schortjen / drie of Dier keeren om De naechte heuß en
onder-leden gewonden: bloots hoefte / met lochjens: en kleyne Muplen/
met hooge hielen aen de baeten 5 ſpreeckende alle goedt Portugees, fam:
mige (doch met maepten ) kram Nederduyts ; wordende Get meerendeel
Wel goetaerdigh /dan oock benevens dien daorgaens eer jaloers ontrent
hare Mannen befgeurt. Dus Negapatnam befiende /Londen de Stadt
met luftige Vercken /wijde Straten / en groote Gebouwen booeften ; doch
die ſeer aut / en naer de Wijfe Lan Portugael , met ruyme Zalen/ Ramers/
Pertrechen /en Galderpen / Waren geboutut £ en tamelyck volck-rijck /
dach meeft ban het beupne geflacht / namentlijck tan Muſtijce, Caftijce ,
en Portugeefle Nakomelingen / dat Ciziftenen Waren ; oock Mooren,
Benjanen „en andere /van de voornaemſte ſtoopluyden en Handelaers defer
geweften : die alhier /onder 't beftier der Hollanders, geruftelijeks haer gez
neeren konden.
É
De Dtadt Negapatnam ig door de Portugefen eertijts gefticht + Die de
Korte befchrijving
felipe tot Anno 1658, befetenr Gebben ; alg Wanneer Die/ door de Wapenen /
van de ftadt onder de macht der Ed, Compagnie gevaccht ig. t’Zedert wiert NegaNegapatpatnam doode Naik , of Weerdes Kants, belegert ; doch daoz een upt val
Ree
der onfe/

de nederlaegh bekomende /gaf

hykoop.

Wy bevonden de Stadt

vedelijch ſterrke: met Punten en Muren / als oock rontom met een Watergracht voorſien; en ſoo met Compagnies Guarnifaen befct/ dat (ander
Hen hulp en zegen) oogdeelden beftant te zijn/ om machtige bpanden af
te keeren.
Het Choros
Des nachts Linnen Negapatnam geflapen hebbende / namen des mage
mandels Ne- gens de wandelingh nae bupten ; daer aen de nao2d-zijde een fraepe Boor⸗
apatnam:
Tempels / Pagoden / en AfgodtsBelrelés ge- ftadt banden / alwaer geel —
Jegentheyt, kluyſen / het meerendeel doncker en vupl/ en even ſchſer gelijck in Hollant
Tempels,
de Betiel backers Ovens gebouwt / konden werden geſien; en daer bin⸗
Pagoden,
sa Beelden, nen de Heydenſthe Afgoden /Beelden / en Monſter-koppen: meeſt alte⸗
mael monſtreus / en heel verſchrickelyck /doch maer van klap gemaeckt.
Voꝛder heen ſagen ay een fleenen Cooren/of Pagode, die (nae dat de ſom⸗
mige wiſten te verhalen) aldaer door Satans lift/op eenen nacht gebouwt
en toegeftelt was
doch kan ick niet wel gelooven /dat de Dupvel foa
fraepen Baes inde Metſel· konſt foude zijn/ Hoewel hp een dupfent-konftez
Vertreck
naeris. Dugde voomaemfte bpfonderheden alhier geften/ en een ſwarte
man Negaeet dn tot mijn dienft gekocht hebbende / als oock genoegblen van onſe
atnam,na
ading te Lant gebzocht zijnde : lichten ans bolck het Ancher / en vertroc⸗
t noorden,
Paffeeren ken uopder / langs de Ruſt ban Choromandel , nae’t Noorden: paſſeerende
Carcalla ,
Carcalla , Tranckebare , Kolderon , bier Pagoden, en Tiere popliere ; *
Trankeba.
ze, Kole

deron, vier Pagoden, €n Tiere poplieic.
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het Ancker wederom lieten vallen. Oy

Tranckabare handen wy/ in ’t voorby paffeeren/ de Deenfe Daſtigheyt
fien :Voor 't welcke dat twee Schepen der Deenen ten ancker lagen. Dn

Ioften op Tegepatnam een goede partpe ban onfen Areeck ; en fagen allier
de voortreffeiycke Logie ban de Nederlanders; en ’c groote Cafteel ban
Tiere poplier : dat op de Gentijffe manier, aenftenlijckt / groet, en met

hoogh opfteechende Gebouwen, Pagoden / en Toarens/ alle van ſteen
en metfel-erckt gebauwt/ ſich deftigh en ſterck rontom vertoonden 5 tan
Waer de Heydenſche Dlaggen en Wimpelen wierden geften. CTuſſchen dit
kiſtigh Slat/ en onfe Togie /ſagh men noch de ande Muragien van een
Cafteel/ het welck de Portugefen mel eer befeten hadden. Achter de Hollantfe 3Lagie lagh het Stedehen Tegepatnam, Ban Gentijffe Wepdens bee
woont. Dach wp vertreckende /zeplden Lader nae aarden / langs heen
de lage vermaeckelycke Kantgdouwe der Choromandelfe Huff 5 antmoez

Komftop
Tegepatname

Befchrijvingh van
Tegepstnam , ep het
‚Slot Tieree

popliere,

Vertreck

van dacr.

ten een Hollants Schip / genaemt de Schelvis : daer den Peer Commanz
deur Isbrant Goskin (alg Dice-Admirael der vorige Schepen) op come

manbderende/ ons Belaften / ten ſpoedigſten onſen Areeck op Satrispatnam

te loffen : en weder geladen met Hijs /de Dtadt Columbo te faechen ; Daer
alle de Hollantſe Schepen / upt defe quartieren/ ffanden bp een te kamen:
om gefamentlijck onfe vpanden / De Portugefen , op de tuft ban Malabar
te befoechen. Wy dees erder ontfangen hebbende /abanceerden voort: en
guamen ter Leede voor Satrispatnam ten ancker. Hier loffen \up dagh en
nacht onfen Areeck; en fachten de Bupmen ſtracks weder met Choromandelfe Lijs te vullen, Dit loffen en laden geſchieden met Porckas , Moflels,
en Diergelijck (lagh Lan Gol-balligh Daertupgh : die ander kiel/ langere
pigh ront/ Gol/ hoogh/ en Lan enckelde planckjens opgeboept/ en aen
malkanderen tzaem genaept / met hars beftreechen / gevaecheljek nijgen
en buygen konden 5 achter op fat men als op een halle Water-traghy : Wor⸗
Dende ſomwyl hoogh en laegh /en ſomwnl een Keer rontom geflingert ;
want lagen op’t water / ledigh zijnde /—
een WDater-tobbe,
De Indianen pangayden met lange Lriemen / Hegels gewijs; en (aten als Apen/

ep klepne ſporten.
laden.

Komftop
etr ispatnam.

Wonderlijck Vaertuygh der
Indianen
van Choros

mandel,

Deſe Moflels konden eenige Laſten Areeck , of Riys inz

Ickhk Loer met de felbe dagelhycks te Hant/ om de Htuysvrouw des

Opperhoofts enfer Logie / dat een Portugaelfe dochter Was / van een quellinge te genefen/ die haer upttermaten hinderlyck was; en ſulcks te weegh
gebracht hebbende /

—
Gefchiede my de gunt
Van’t Middagh-mael ; maer geen betaling voor de Kunft.
Pagoden,
Onderwijl gingen Wp dickmaels de Geweften ban Satrispatnam beſien; en Afgoden,
Banden het Stedelken kleyn met Wijde Straten / en luchtige ADaaningen/ op Satrisvan klap/ koemiſt / en viet/ en Boven met Hakus-Gladeren toegedecht, patnam.
Beſagen alhier / en landewaerts heen /Der Heydenen kleyne Tempels,
Pagoden/ en daer in Geel monſtreuſe Beelden / van klay / vervaereliück /
en als Dupbelsafgemaelts voor deſe quamen de Bramines der Jentijven,
en oock de Heydenenñ ſelfs /ootmoedig ter neder bucken: verrichtende hare

afſchuwelycke Godtsdienſt /Afgederpe /en Offerhanden /met Beel grillen/
en vzeemde ſuperſtitien

bid

'
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Quade beDus trocken wp fom wijl cen gaet ffucht weegs te Landewaert in; daer
zegening, en wy eens ap feecheren dagh / in een tamelich groot en luftigh Dozp/ ban
wacrom.
fwarte Jentyven, of oock Gentyven genoemt; geraechten ; daer wy niemant
anders / Dan eenige Galf-naecht-laopende vꝛouwen / aldaer woonachtigh/
befpeurden ; vermits de mansg-perfaonen elders ten landtbouw fcheenen

getracken te zijn. Wy dan alhier / ban Wegens de brandende Gitte des
Bons, en daar de geweldigen dorſt / een Koele dzouch Waterg foechende/
quamen op een vupm erf / daer peen groote Put/ en verſch water von⸗
den « hier van met eenpot / aen een Lup] touw gebonden / geput / en upt
ven of Cee Der fchoonfte kruycken / Die Wp Daer Bonden/ gedzoncken heb⸗
bende / Wierden wel haeſt gefteurt / en Lan geen kleyn getal Jentyffe beau

wen omringt / die als andere Amafonen, met ftocken of at bekomen

kanden/ kloecknioedigh op ons quamen aengefet ; doch haer hantdadighept
was van ſtonden aen / parten en kruycken
/ daerupt wp gedroncken hadden)
aen ftucken te bonfen ; daer ap ons met een luptgeſchreeuüw
/ hand· klapping
en koddige actien /onder Poogenfiende/ wel dapper upt ſcholden /om dat
wy (Die Theiſtenen / en dienvolgens / ten aenſieñ van haer uptfteeckent gez
loof /en kleyn geael t'ongwaerts ) fulcke onreyne en ongeloabige menſchen
waren / haer patten aldus bedurben en Berontrepnight hadden ; dewijl wp
die niet alleen aengetaft / maer oock daer upt gedzoncken hadden : doch hier
in beftant de voornaeniſte faut / Dat wy drinckende / onfe Kippen enmonden
aen de potten hadden gefets t welch deſe Jentyffe Houwen Lao, een beeft:
achtige daet en fchandelijck bedzijf / genootfaeckt waren upt te rijten ; om
dat niet alleen de lentyyen, maer aack de andere Heydenen / in Heel Kander
en Roningrycken van Ooft-Indiën, upt gorgeletten, of water·kannen /met
een kleyn tuptjen daer aen gemackt/ dzinckende/ ſulcks daen fonder de mont
of lippen daer aen te Voegen / gietende door dit tuptjen Lan om hoogt tot in
de mont / ent weten Get water aldus met cent opgefperde Keel / en fonder lun:
ting der lippen /door het ſwelgen tot inde maeg te laten neder-rallen ; en
foa/dat oock in ben graatften doeſt verkaeling bekomen, Die bp deft Indianen dan anders drincht/ begaet (na haer meening) een (chandelijck ſtuck/
en drincken (gelyck fp ſeggen) als beefken; infonderhept toonen de ſelve

haer van ſulcks af keerigh/ die lande waerts in Waonachtigh zijnde /noch
weynigh het leven der Nederlanders hebben geften. Dus Hadden ap dan

oock op Defe Hoofſe manier Lan defe Ientyffe Brouwen geen acht gefagen:
dies wy ons nu / de oorſaeck defer ontfteltenig fende /en van t gewelt/ het
welck (ach armen!) D'onnoofele potten was aen gedaen / en konden ong
uiet onthouden / Ban Gelder op te lacchen ; aemmerchende de vreemde actien /
en de ſindelickheyt Lan defe Choromandelfe vrouwen / die ſelfs het boben=

Wijf naecht / en D'onder-leden met een vupl fletjen (het welck de knpen past

konde bedecken) hadden bewonden
/ envan buplighept floncken, Doch ons
lacchen verweckten een meerder toorn; dieg wederom keerende /ſagen t gez
heele Dorp in vaer /om dat wy upt haer vuyle potten gedroncken
hadden;
ſchrꝛeeuwende ſoo lang ons na /als meenden ons te konnen bereycken: waer
daoz ons floffe gaven, de welck ons onder weegt konde dierten fot vermaeck

Dracht der
Choromandels vrou-

wen,

en brolichtept. De zee-hant zijnde genadert / bevonden aldaer de Ienty ven

beter gemantert /en in kleeding byna de Mooren gelijck + hare vzouwen en
dochters (immers die de voornaemnſte ſcheenen te zjn) droegen Klepue Re
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de ringen door het onderfte bande neus en ooren / en Waren Get meerendeel
met berlackte/ kopere of ypoore armringen /om De onder-armen tot aen den
elleboogh /of wat lager) opgepzoncht : Draegen een Lywaet· kleetjen om de
heup en onder-Bupch/ en gingen vorder teenemael naccht,
Dee Landen Han Choromandel , geven abandantie vande fchoanfte Caz Vruchtbaerde
tacne fijne Epwaten/ die in Ooft-Indiën te binden zyn; oock alderhande heyt
rt ft van
van
zyde /mitsgaders andere ſtoffen en overvloedige onderhoudt Loo, Des men: Choroman⸗
ſchen leven. De Schapen zijn hier heel abandant te bekomen /dan met geen del.
wol/gelijck alg in koude Landen ; maer met een hayrige hupt bekleer, Het
Landt ig overal meeft ganfchj black / gelijck en effen / met wepnigh gebergt
of hooge boomen. Doch wat voorts de kuft ban Choromandel belangt /
fullen wy bp gelegenthept kortelick pogen aen te roeren; dewyl nu naer Vertreck
Colombo maden gedreven 5 daer heen (De Lading inhebbende) wy Lertrocz van daer na
ken: kregen eerlang de groene wal Ban Ceylon weder in't geficht. Paſ⸗ Ceylon,
feerden Punto Pedro, Trinckenemale en Batacalo , daer dDooz contrarie win⸗

den en bupen laverende/ tegens de felle fform-\inden en woeſte waterbaren/ niet weynigh hadden te woeftelen /en Ban wegens de donckere nach:
ten/ (ware Lading /en lechhept des Schips
/ geweldigh in de nijpert waren /
en in gedurige perijckelen /ban met het fcyip / lading en al het bolck / ten af:
gront heen te ſincken: onfe Matroſen meften nacht en dagh pompen / en
* water uptmannen/ fouden anders wel haeft gefonchen hebben. Wp had⸗
denechter in dit tempeeſt / ('t welch drie etmael duurde ) tegens harde win⸗ Storm en
den en halle water-baren aen/ de ſtroom ſoo wonderlijck te bact / dat ons / fterke ſtroe⸗
men.
toen de lucht begon op te klaren / tot bp de Bap van Punto Gale bonden gez
anchert te zijn 4 zijnde in de Wint op /voorby de Galyettis, Dondery,Matura,

Bellingam, en andere zee-contrepen van Ceylon vooꝛt gedreven, Waveerden
nu met een noortweſte wint (doch heldere ſonmeſchyn) niet hulp der ſtroo⸗
men / al voort tot Punto Gale, Caltere ; en de Rivier van Alicaon Haozbp
geraecht zynde / op den eerſten November, ter Meede voor de fladt Colombo
(Godt lof ) behouden quamen te arriveeren.

Komft

op

de Reede
voor Columbo.

Het achtfle Hooft-fluck.
„Der Hollanders Krijgs-toerufting , en Scheeps- vergadering ,voor de
Stadt Colombo, Des felfs gelegentheyt. Tweede vertreck des

Schrijversvan Ceylon. Komft mert d'Oorlogs- Vloot voor Turocorijn en Calpatnam. Parel viffchery ‚en hoediegefchiet. Vertreck
vandaer. Pafleeren de Caep Comorijn. Komſt voor de ftadt (oulang. Landing van ‘t Hollandfche Leger. Der Mairos vreemde
Coftuymen en Dapperheyt. Hun Leger door ‘t onfe geflagen.
onlang gewonnen. De Koningn, en het Leger der MVairos, andermael verjaeght. ’tPallays verovert. Danckdagh der Nederlanders în Coulang ,enop d’ Oorlogs-vloot gehouden.
B benden Gier voor De ffadt Colombo, een kloecke Bloot Hol:
landſche Oologs-fchepen/ diens geta! nach dagelijcks quam
te bermeerderen, Hier bp faa quamen oeck noch upt ons sene

Der Holian«
ders Krijgs=
toerufting
voor

andt / lombo,

(Cor-
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landt / deſe bijf Geerliche Schepens alg’t Huysder Swieten,
Son, de Waflende Maen,

de Rijfende

de Beurs, en ’t Raed-huys van Amfterdam ; die

alle bol volck / ten Oorlogh toegeruſt /en ryckelyck waren ge proviandeert /
ent uyt gefonden / om Bag, Colombo, de rendebaus-plaets / te verſthynen /
en Gaer met defe gedachte Dorlags-vlaot te conjungeeren. Dus wierden
algier in wepnigg dagen /meer als twintigh klaeche Schepen getelt/ die nu
van Kant met Dchoppen/ Dpaden/ Houweelen /Stomm-ladders/ Schanskorven / Blinden en Palliſſaden; mitsgaders Rrupt /Roegels/ Gefchut/
Mortieren /en andere kärygs-·Anſtrumenten /wierden voorſien. Een goet
getal Soldaten /upt de garniſoenen Der Hollandſche Paſtigheden /Lan Ma-

nare, Jafenepatnam, Negombo, Caltere, en upt de Steden bPuncto gale,
Negapatnam, enandere plaetſen gelicht /guamen vaſt dagelycks op Co-

lambo aen te landen. Somma/ den toeſtel gingh pberigt vsort; ſoo dat
eerlang ten vallen gereet en vaerdigh raeckten: om De Veufte Lan Malabar,
de Steden Lan onfe Dpanden/de Portugefen, te beſoecken.
Caen hielden de.Nederlanders binnen de Stadt Columbo, als nack op
de Oagloogs-vloat/ een algemeene Daft- en WBede-daglj ; om Godes be:
ſchermingh / hulp en zegen / op dit gewichtigh erploict verlangen: op dat
Seven Oor- Yup met Bictorie machten weder keeren. Seven Schepen Wierden op den

loogs-lehe- 6, November, met 800, brave Saldaten/ van Columbo, Laa? Geen nae
Poor
uycna Futocoryn en Keilpatnam gefonden: namentlijck /den Achillis, de Gouts-

Keilpainam blom, Tertolen, Vliflingen, Bloemendael , Bantam , en de Schelvis ; ten

en Tuioee epnde omt een goet getal blot-gaende Daertuygen / en quantitept Roe bee⸗

Ben

ſten / en ander Dee/ van deſſelfs Inwoonderẽn / dat anfe vrienden waren/

voor goede betalinge te bekomen.
Kortebe- _ Cerwijl wy dan Laa? Columbo noch lagen/ troffen wy Dagelijcks de
ehaigineh gelegenthept aen / om defe aude beroemde Stadt te gaen beſien: Daer / Wez

degentheye gens deſſelfs ouderdom /(ware belegeringe/ en Gorloogen /veel ſchaoue
der fladt

Columbo.

Gebouwen,

ja ſelfs geheele Straten / lagen ten puyn-hoop neder-geftoet 5

en waren een goet getal ban Dien met groente / gras / en kreupel-vungite
begroeyt. Doch wierden noch evenwel ſchoone Gebouwen / luftige Werc

fen/ ruyme Straten en Wandel-wegen / dock groote Hupſen /in overvloet
binnen de Stadt gevonden:
Die ruym / luchtigh / en hoogh /van loutere
fteene muren / alg of tatineeuwighept maften beftaen/ na de Wijfe Lan Portugael waren gebouwt.
Deſe van outs beracmde Stadt Columbo,

leyt ap ſchaers ſeben graden
benoorden de Linie Æquinoctiael: ter weſt kant apt groot en luſtig Cancelrich EplantCeilon. Is daor de wackere Portugefen, Van auts/ en oder
meer als hondert en vftigh Jaren geleden / geboũwt / bevolckt / en tzedert
in weelden /en prachtighbewaont ; tat dat de kloeckmoedige Nederlanders

na 1656, in May , nae een valftandige belegering Lan ſeven Maenden /
en beel heete ſtormen / furien / en fchermutfelingen/ de Portugefen gedwon⸗
gen hebben/haer fchhaanfte Parel in Ooft-Indiën , de gemelde flerclhie Stadt
Columbo , (doch met Accodet) in Ganden Lan de ED. Compagnie over te
geben; tot geen Klepme verwonderingh Lan de voornaemſte Honingen in
Oofl-Indien : ſelfs oock Ban de Portugefen , die Columbo onverwinmelijek
eftimeerden. t'Zedert hebbende onfe de Stadt /die ruym en groot was /
en te beel befetting hadde Lan daen / tot een beknopter Defting/ en —
tadt
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Btadt gemaecht. Doch War Columbo nach met veel ſtercke Punten /
Bolwercken/ Wallen / als oacit een loutere Water-gracht voorſten; en
met Schut / Urygs voorraet en Polck /dervoegen beſorgt /dat voor geen
Binnen- noch bupten-lantfe Macht / feer licht behoefde te kreuchen. Dan
achteren / nae de ooft-kant/ en ten noorden /lagen plapfante Tanderpen/
Plachten/ Belden / en Caneel-rijeche Boſſchagien / alg each binmnen-lantfe
Poelen/ Moeraſſen /Tancken, en groote Water-ffroamen ;en weſtwaerts

Wiert Columbo, tegen deſſelfs Alppen en Notſen / van den grooten Oceaen

beſpoelt.

Aliede Kant-militie aen de Schepen geëmbargueert/ en daerop ten vol: _De weer
len klaer gevaecht zijnde / liet ans bolck van d'Oorlegs-blaat /van Sten- lon
gen en Maſten Dlaggen en Wimpel Waepen; De Saldaten ffacchien Bur neer e Op:
Daendels op : alfoa den Kaet en Burgerye der Stadt Columbo, Den Wijt- per- AdmiBeraemden Heer Rijcklof van Goens, Booz tegenwoordigh Gheerlijck upt- — van de

gelept hebbende /wy den gedachten Heer ale Gpper-veltheer/ en Adnurael Snerde

Generael Han onfe Barlags-macht/ op't Schip de Muflchaet-boom fagen macht, door

over· ſtappen: om de Feps nae t Kant der Malabaren aen te vangen.

Gn⸗ ge Kact, en

dertuſſchen branden Columbo niet wepnightas, en donderde Lande Wal 5.Sor,

ten dervoegen met grof Canon, dat alles ſcheen tekraecken; en de Muffchaet- cotumbo ,

boom, alg oock d'andere Dlange-fcheven mfgelijckg « terwylen van alam heerlijk uye-

Geen Trommelen en Erompetten klonchen/ en veel Schalmapen) Flip 35% za

Een /en ander ſpeeltupgh Yeiert gehoort; want de ſwarte Ceilonfe Lafca- qe vloot.
fijns, of Soldaten / die een goet getal mede voeren /ſpeelden oock Gelder op, _Adriaen
Onder deft vermaecke yckheden vertrok den Heer Adriaen vander Meyden, td
Wefende Gouverneur Lan Columbo, met fijn gevolgh wederom Handt- verneur van
waerts. En Lan flenden aen met alle de Schepen tien! geraecht zijnde / Columbe._
Berlieten Columbo ; en ſchockten met ecn heldere tucht/Klem koeltjen /en —
ſtille Zee nae’t Noorden.
MEE

Onfe Dorloas-Llaot beftontinza a 25 Schepen /bal Dakck /Peovian⸗ de Kut van
de en Waper-fupg gepropt. De Hant-foldaren wierden im 27 Compagnien Meleber-

verdeelt > waer aber den Veltheer Rijcklof van Goens, het epperfte com „Gelegen

manda boerde ;en tat Dier ende een Wimpel /onder de Dlagh van de groete Bloei
Atenab/liet waepen. Daazts waren de Beeren Adriaen Roothaes tat Ad⸗ vloot , en
tairael/ Isbrant Godskens tot Dice· admirãel / en Petrus Was tot Capitepn —
Majooꝛ geſtelt; en voerden elck bpfandere Schepen en Blaggen. De dE
Bootsgeſellen wierden oock op de Reps in Baendelen verdeelt, Conftanele, Boſſchieters / en pder sutfingh fijn order, En wierden oock over de
WDater-macht bpfandere Commandeurs, Bice-rammanders/ en Capitepz
ven geftelt, Den Chirurgyn Majoor Gan defe Oorlogs-macht / had ſtricte
padze ban den Veltheer/de bifite op alle de Schepen te doen; en de Meeſter⸗
Inſtrumenten / en vaerdige hulpmiddelen / die nootſaeckelyck dien⸗
kiften/ /
Pen in tijdt ban noot
/bp alle deChyrurghus der Schepen te viſiteeren; Dit.
é les mer belofte Han avancement /aen Die haer behoorſyck guamen te com⸗
yorteeren « eneen verſeeckeringh Ban deportement en fEraffen/ aen de nae⸗

latige. Somma / groeten en kleynen / ban wat conditie / ſtaet /of gelegent⸗

heyt dat oock machten zjn / pder ontfing fijn order / waer na ſich hadde te
reguleeren.

Alle veertien Dagen Was vaft geftelt / dat men in de Steden en

Beflingen van het Eplant Ceilon , en oock * de Oorlogs· vloot / een Dafta
en

136
WoureEr
ScrRourtrTeENs
en Bede-dagh houden fau ; om den Goddelycken zegen (fonder de welche
dat mp tegen de groote meenigte vpanden/ foo Portugefen, alg Malabaren,

niet konden beftaen ) ban den Hemel afte bidden. Woztelijch/ alles wiert
daer Genen gedirigeert /om gelückigh/haeſt /en in goede ordere / des ppants
bodem te Betreden.
:
Paffeeren- · Op de blaeuwe lafure Peeckel· vloet voort· ſchockende / paſſeerden de bee
Negombe. roemde ARederlandfe Fortreſſe Negombe; de welche bier of LF Mylen bez
noorden de Stadt Columbo, aen een luftige Lant-fEreech/ en opde Zee-hant
was gebouwt, Geraeckten boozbp de hoeck en Get Kif Calpentijn ; ancherz
de fom wijl eens / wegens ſtilten; tat dat epndelijck met een kleyn luchjen

upt den Weſten/ en ffille Zee / na de afte Kuſt Lan India over-frekende/

Ceilon upt Get geficht —
en ſagen eerlang het vaſte Lant: ’t wele⸗
ke zynde genadert / lieten niet verre Lan een ſpier-witte ſteene Pagode/
Mourkeurijn genaemt / deAnckers vallen / om de naeſt komenden mor⸗
genſtont te verwachten.

Op den 19. November weer t'zepl geraeckt zjnde /laveerden tegen het
weſtelijck Wintjen opwaerts aen ; doch moſten tegens den avont/doog ſtil⸗

Brantin te /Wederom auckeren: alg wanneer het Oozloogs-ichip de Beurs, dooꝛ

het schip

ongeluck in de bzant geraechten; dan wiert (Godt lof ) noch tijdig gebluft.

Beblufte
Parel-bancken in Iodiën.
Gelegent-

Tutecorijn : beroemt ban wegen deſſelfs Parel-vifferp /die (mnijns wetens)
Maer deie in't getal in Ooft-Indiën Worden gebonden : als een antrent/ en
Miet gere Dan Ormus;, dander ontrent Aynan, op de Ruſt ban China; ende
derde alhier voor Tutocerijn , die wel De flechtíte gefchat wort; evenwel
heeftſe De Portugefen, in vorige Garen/ geen kleyñe winft en voordeel by⸗

deden,

Paffeerden deg anderen daegs / ontrent de middagh

/ Get luftigh Dtedeken

heyde der gebracht ;doch weten die heter / als el de Nederlanders, de Indianen van
Gael vie Defe Geweſten (die vry wat halſterrigh en koppigh zjn) tot haren dienften

niee intvefttebewegen + teneerften/ doo? Get behulp der Portugeeffe tael/ Die
lichtelyck by de Indianen kan worden geteert; en ſchier ban pder een wort gez
fipraochen : ten tweeden / door de practijch Lan Gun Beeldern-dienft/ dieint

veel actien/ met die van de Afgodiſche Heydenenaccordeert; gelijck als ick
(elfs in India menighmael hebbe geften ; en ſchjnen Die Heel Aperpen van de
Portugefen ‚ of de Portugefen Van haer te Gebben geleert £ teu derden kane
nen de Portugefen ,
hunne aengeborene bleperpen /cn ſchyn· bedrieche⸗
lycke verlockſelen
/de Indianen veel lichter onder haer ſubjectie bekomen / als
welde onſe /Die haer met gene geveynsde vleyeryen en konnen behelpen/
en bp gevolgh de Parel· viſſers een grooter belooninge maeten verſchaffen.
Dit Stedeken Tutocorijn is dan (gelijck Wp hebben gefept ) bermaert/
van wegen deſſelfs JParel-bifferp ; en hier dan /gins berfchupbende Parelbancken/ doch die gemeenelijck tuffchen de zupder-hoeck Lan petvaſte Lant
van India, Cabo dẽ Comorijn genoemt / en de Eplanden Ceylon en Manare,
namentlyck hier ontrent Tutocorijn te binden zijn 5 foo dat te Lande/ niet
Parchvi- Alleen hier /maer oock op Cailpatnam , beel Parel
·viſſers woonen: Die
fehersver- der ſelver Oeſters /door een gevaerlyck dDupcken/ upt een verſchrickeljcke

richten
bre Diepte /ban 8/ 9/ en meer vademen waters / weten op te Galen. Dit behom⸗
groot ge- merlyck werck valt upttermaten ſwaer / Eu wort maer op feechere tijden/
vac.

en ftillefapfoenen begonnen / en wel dickmael vruchteloos weder —
2
door dien de Parel vanchen ſomtijts met (ant bedeckt /of de Oeſters te
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kleyn / en fonder Paerlen worden bevonden. De ſwarte Parnas , of Indianen defer Geweſten /(felfe de gene die haer bp d'onfe beroemen Cheiſtenen te
zjn) bef weeren met eenige dupbelerpe de apen / die Gier in ſtilten haer
veel vertoonen / eer datſe ten JParel-bangft komen ban ffrant te ſteecken:
9 dat miet ban De ſelve (als in de diepte neder-dalen) verflonden en ſoude
orden.

Op banden dit Stedeken Tutocorijn gantſch open / ſonder eenige Mu⸗ _percnrij
en is daerom te lichter Anno 1058. in der Nederlanders ving van hee

ren ent Wallen;

handen gevallen.

Drie groote Bercken Lan de Portugefen , wierden in —

Tutocorijn gevonden; De eene / meeſt nae de zeekant ſtaende / verkoſen de

id

onfe tot een Wogie + en de andere tot de Bereformeerde Godtsdienſt.
Czedert (om den Naick, of grooten Tant-heer / geen ombragie te geven)
Gebben de onfen alhier geen Daftighept Willen bouwen. Anderſints lagh
Dit Stedeken Tucocorijn vermaechelijckk aen De zee-hant/ in een (andige
Blache Lantsdouwe. d' Inwoonderen / altemael Parruas genaemt/ zijn,
hoewel Cheiſtenen / veel noch Heydens in haer Bedrijf ; dar ſonimige waren
foo bezre geavanceert/ dat klepne beginſelen Lan de Chriſtelycke Keligie in

Baer wierden gevonden.

De Hollanders hebben tzedert / op velgende / of diergelhcken maniere/ en op war
dees Parel· viſſerye te werck geftelt : De Indianen wozdert alom heen tij- wijs de va-

Delijch verwittigt, tegens Wanneer /door ordere Bande onfe/ De Pard.- Ber
viſſerye (al acngevangen orden. Aenſtonts konten van Wit en zits / veel °
Dupfende Menſchen Pannen / Prouwen en Viinderen/ herwaerts aen gez
bloept; en eenige hondert Parel-dDupchers /met Hlot-gaend Vaertuygh/
op de geordineerde plaets, Het Lant Woet bedeckt doo? Centen en Daick ;
en pder foecht fijn voordeel te bejagen.
Een vaſt bedingh wort beflaaten /
ger t werck fijn aenvangh neemt ; en De Gerechtigheden aen de Ed. Compagnie betaelt ; die de Diſſers / in ongelegenthept komende / en oock haer:
reddeloos vaertuygh / hanthaeft. Dus weet pder / op wat boet dat hp gez
win en voordeel te verwachten heeft. Alles klaer geraecht zijnde/ ſchiet

men een ſchoot met grof Canon; daer op ſteeckt elcht van ſtonden aen t'zee
en pogen met luftigen poer/ tijt en plaets te winnen.

De Parel-dupchers,

met een Mandeken / en een ſteen Lan ontrent dertigh ponder gewicht /bp
een langh touw dan neder-gefoncken
zijnde / ſchroffelen ap de gront /met
een Yſer / daer toe gemaecht /devaſt fittende Oefters log: erpen diein
De Loef 5 err om Gaer adem te halen / is my bericht /datfe een groote Spons
met alp gevult/ en vaſt aen den arm / tegens De neus en mon aen⸗ drucken.
Als t
Mandeken Lal is/ of datfe het in het Diep niet langer harden en kon⸗
wen / rucken aen’t touw / en Worden geſwindelyck opgehaelt. Wet water
is
hier ſomwiyl (gelijck op de Meede Ban Tarnaten ) foo klaer /dat men de
Parel-dupckerg/ uptde vaertuygen tot beneden op de gront kan ſien. De
Oefters tot hun genoegen bekomen hebbende /orden (acer Kant gebracht
zynde) m’tfantgelept + tot datſe /door Get heet ſchynen van de Son / verz
vupylen
/ ſtincken / en open gaen; Daer in men dan de Paerlen bloot fiet leg⸗
gens dach nietinalle ; want de ſommige hebben berschepde Paerlen in / en
Andere Wederom niets, De felve dan geſupvert / en tot verſcheyden trap:
per en graden ban groote /in Zeven (Haer toe gemaeckt) gefift/ent uptge⸗
focht zynde /wort een beguame site toe-geftelt, De klepufte
a 2
aer⸗
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Paerlen worden Loor Paerl·gruys / en bp het gewicht verkocht; en Vane
dere doorgaens aen DE meeſt
·biedende geveplt : en kamen De grootfte/ als
Wafenaoten/ in Peijs tat tachentigh / of aack el tat meerder Kijcdaelders
Bp te ſteygeren: al na datfe caat /ſixver / en fander vlecken Worden bevon⸗
den.

Deel Menſchen geraechen doos defe JPaer!-bifferp om den Gals : fame
mige wozden Lande geweldige Hapert opgeſſlockt /én levendig verſlonden;
andere ſmooren in het verſcheickelhck Diep / of ſterven naderhant daag de
hevige ſtanck en LUPlIgGept Han de Oeſters. Daadat de Paerlen / daer de
dertele Bufferen Lan-ong Daderlandt/ tot vermeerderingh Lan haer —
ei en ——
proncken /dickmael aen menig Menſch het leven
ebben gekoſt.
xomſt met
Wy kregen van Tutocorijn abondante ververſſingh aen de Schepens
pd———— doch voort·ʒeplende /guamen voor Calpatnam/ met de geheele Oorloõogs·
voor Keil- Blaat tenancker; en bp Get Efquadze Schepen /die vañ Columbo waren
panam.
Voor uptgezeplt, Aenſtonts kregen wp hier ten goet getal plat-boomde
Schupten in de Plaat : zjnde bequaem en dienſtigh / om daer mede op DE
Kuſt ban Malabar , t alc aen lant te fetten. Deſe Baertupgen wierden
aen alle de Schepen verdeelt: daer Gan pder Schip de fijne nat Malabar
flepen maft. Kregen toen oock op pder Schip 4 A 5 / en ſommige meer
Hoe-beeften aen Bao2t ; en Wierden Lan ſtonden aen Lier beguame Schepen
uptde Bloot gecommandeert / om dateluck t'zepl te gaen /en de Stadt Coylan-te water te beſetten; op dat haer den toevoder ter Zee macht tijdelijchk af⸗

gefneden zjn.

Vertreck _ Wy/ en noch drie andere Schepen / als Tertolens Sluys , ent Vlifingen,
vandaer.
deſe opdere Van den Deltheer ontfangen hebbende/ lichten ons Anckers /
peurden voor heen / en lieten de Ploot Lao? Cailpatnam : de welck ong met
„ den eerften foude Lolgen; Kregen een goede \uint ; en ALAnceerende /qua:
Paffecren men ſpoedigh dehooge Bergen der Cabo de Comorijn te paffeeren5.Lan
se Caep daer de Malabaerfe Huft (nae't Rooden ſtreckende) begint. dach moften

Comorija.

np nu/ vermits de contvarie wint/ laveeren.. Wadden eenige dagen felle
Nuck-winden / Wegen-bupen/ Bander en Blixeni. Dus woeftelende/ tat
Komft voor Op den eerften December, Dat quamen Lao? Coulang te arriveeren; doch

Coulang.
Beferten

_goegden ong met pder Schip / ontrent een klepne mijl van malkander : om
De vnanden /Portugefen en Malabaren , alfgier hun Zee-vaert te beletten.

demadte Doch en biel niet bpfonders boor : alg dat wy ſagen /hae Dat de Portugefen

Per Portu- dagelycks in de Stadt, en Bupten langs heen de Zee-kant/ haer Bolwerc⸗
gefen yver, hen/ Batterpen /Afſnydingen /en kleyne Verſchanſſingen/met een louteren,

pepe Pier quamen in beter ſtaet te beengen/en te berfterchen ; doch dorſten nu met

landen sve _geen Daertupgh L'zeewaerts kamen / upt deeg dat Lup haer fouden oere
beletten.
Hallen, Evenwel was de Portugefen het wercken ap de Zee-huft haeſt
De geheele benomen : want den s. December guam de geheele Oozlags-bloat bp ons

Oene, te arrweeren / onder ’taf-bonderen Lan ong grof Canon, en het geraes ban
opdeKeede Trommelen en Crompetten; oock gavende Ei

yoor Cou-

MOED

ten/ van eenige hondert Ceilonfe Lafcarijns , of

Schalmepen en Flup⸗

Soldaten/een aengenaem/

foet/ en wonderlyck gelupt. d'Orangie-vlaggen/ Copftanders en Wim:

pelen/ ſagh men alom van Maſten en Stengen af-Wapen; en Wierden dB

Daendels om hoogh geſteecken /om de Portugefen
dus onfe komſt tever⸗
toonen ; Die (ſchaon dat in Ooft-Indiën Baogztijts plachten te ———
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au in hare bemuerde Steden/ en ſtercke Vaſtigheden / langer geen ſeeckere
vaſtigheyt vanden + veel minder een veplige ſchupl-plaets /om haer fit-

EE geruſtelyck te befitten / of macht am die te befchermen. Evenwel
ieten de Portugefen, in onfe breugden-teeckenen / haer van Want aoch eens
haaren: want bearsgeten ong met bier ſchooten vpt graf Canan 5 doch hee
voorſichtigh: Want haer Roegels troffen ons niet / ſchoon dat nu met alle
de Schepen de ſtrant fas dichte bp genadert guamen / alg daenelijch Was ;
daer dAnckers antrent Bezig mijlen bezuyden de Dtadt tearant\vaertsdael-

den. Zagen alhier recht Lao? ons cen Stedeken / ban de vyandelheke Ma- Sndicht by

labaren bewoont ; ’t welche doos een Af-fnijding, en Paliffaden /boor one Saat

fen aenval niet alleen was beflaoten / maer oock met eenigh Geſchut Haag: van de Mafien. Voorts waren de Zee-cantrepen langs Geen de water-flrant/ alhier — *

met ſchoone Boſſchagien /Lan hoog⸗· getopte beucht-dragende Kokus-boo- vetet.
men beſet. Beneffens het Stedeken (eben gemelt) ſagh men een binneAuater te landewaerts heen ; van’ t welck ter wederſijts plapfante groene
Hantsdouwen mierden befpeurt. Somma/ dit Landt Lan Malabar toon:
pesteen luftigh wefen ; en fcheen Lan bere een Aertſch Paradys gelyck
€ zijn.

Wy bevonden de Stadt Coulang, opeen uptftekende punt der Zee-hant „PIETS

gebouwt ; was een der alaude

:

Steden / die de Portugelen, alg eerſt in äer sede

Ooft-Indiën guamen /hadden gefticht :hebbende de felve meer als hondert coulang.
en vftigh Paren bewoont. DMOpfagen ban verre de Wallen / alg oock de
Stadt /en herwaerts aen de IDater-ftrant /niet dupſende Clappus-boomen
over· ſchaduwt. d'Inwoonders zijn alhier niet geel te Bertrauwen : gelyck

de onfen voor eenige Garen heben ondervonden ; die de Dtadt coulang

ban de Portugefen verovert hebbende / bewoonden: levende hier geruſtigh eenige jaren
en til / en fteunden op het Derbont / met ’t volck des Wants gemaecht 5 ap te vooren,in

welckers vzientichap dat te veel vertrouwden,

Maer defe /daor deſſelfs Neder

aengebaorene booshept /en Get oprockenen Lan de Portugefen, Baart ge⸗ gen geween.
flouwt /facijten en vonden beguame gelegenthept /om haer goddeloos Vaag:
Ontrouwe
nemen upt te voeren: Want vermooꝛden den Capitepn Hendrick Gluwinck, dek rn

en die ſy ban fijn gefelfchap handen befpringen /als Gp met eenige Office orantes

ren des Sondags bupten de Stadt upt wandelen gingh; en qumen dus Opper
(haer bezraet vervorderende) op een argliftige wys/ en met hulp der Por- ——

tugefen, binnen deStadt; Daer deſe Malabaren , ſoo moortdadigh als trou⸗·

weloos /Getal vermoorden wat konden behamen,

Czedert hadden de Por- mallacraren.

tugefen, tot op deſen dagh / Coulang weder Be waant,

Doch nu maechte men alles klaer, om met ans Weger des anderen daegs
telanden :om de Portugefen in Coulangs Stadt/ en oock den vyant in De

bupten-ffaende Vaſtigheden te befpeingen 5 Die wy te Bande nach luſtigh
befigh (agen / am hare Batterpen / Koap-graven/ en bozder Afſnndingen/
tegen ons landen /wel te verſeeckeren: Daer nu Baer grof Geſchut in ordere
ſtelden / om ans als Helden ander De aagen te fien / en tijdelijck af te keeren/
en t landen te beletten. Doch de Vpanden veechenden fonder de Waert/ pe Hoi:
en deden verlooren acBept : als des anderen daeghs bevonden / Wanneer lane Schemet alle de Schepen / in ſtil weder / en gelucke Zee / den lufkigen Oever feer pee von,

decht bp genadert zijnde / met de zijde val Schut naer Kant / en achter mals orare dichsn
kanderen op een ſpring / een aast ſtuck aid
de ſtrant diervoegen erken, by ’s (traots
a 3
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dat die met Schroot en Koegelen /meenden genoeghfaem te fullen konnen
December

baenen: boo? het aendzingen der Portugefen of Malabaren, die ons Get lan:
den faude Willen beletten.
_ Op den fevende December , Arma 1661. met een Geldere lucht/ fEil water/

vakies van Cmt heete fanne-fchijn / was alles tegens den middagh berept en vaerdig / omt

% Leger „op DEN vpandelycken Oever te befpringen. Den wackeren en geftrengen Delt-

de Kuft van heer Rijcklof van Goens , en d'andere Weeren Admiraels /Commandeurs

Malabar,

en Militaire Officieren; en Lant=faldaten/ mitsgaders de moedige Boots⸗

gefellen/ Conftapels/ Buſſchieters en Gzanadiers/ benevens de gef winde
Cingalefen, alles ten Lant- en Wapen-tacht berepdt/ waren nu VAN De
Schepen / in al het klepn Daertuygh it-gefcheept / de ſtrant genadert ; en
ftonden fclyzap / om ſtracks de baeten op 't Kant te fetten : wanneer in deſe

faeftant/ doop eene der Leger · Peedicanten/in't midden Van alle de meenigte
des volcks / noch eerſt een Bebedt /om dert Goddelycken Zegen / ten He⸗
melwaert wiert upt-geboefemt ;daer op firaks-eenchergie van grof Canon/
ter ſtrantwaerts een goet getal kleyne Roegels joeg. Doch konden hier op

geen teeckenen ban onraet merchen + daer ap het ſchieten ſtaeckende /ſpron⸗

wen de meenigte te Landt ; en fagh men ban ftonden aen'tWeger in flagogdere langs de ſtrant gefchaert/ en baerdigh am eert Aenbal des bpants te
Wederftaen : maer defe Waren alreets te landewaerts heen geweecken;

dies het onnodigh benden / om met ons Gefchut op defe Batterpen / allier

gemaecht/ te bonfen.
ik
Wet Hollants Leger te Landt geraeckt zijnde / beftont in 27- Daendelen
Soldaten / eenige Compagnien Matrooſen/ Arbeyts volek / en Lascaryns,
Die Ban Ceylon vꝛywilligh / met de onſe tegens den Dpant waren opge:

trocken : ſoo dat iu alles ontrent een Macht ban Bier dupfent koppen uptmaechten; alle gemoedight om als dappere Helden / onfe Dpanden onder
deoogente ſien. Dit Leger in drie Brigades afgedeelt /en onder’tgeraes
der Trommelen / Erompetten / Schalmapenr/en’t gefpeel der Cingalefen,
opde rupme Zee-ftrant in opdere ſtaende / ende gereet am langs de ſtrant na
Coulang temarcheeren; ſoo quam een Swarten Oberlooper tat ons upt
Bekomen De Boſſchagie fpzingen : defe bp den Delt-heer zijnde gebracht /diende hem

ie

boog waerachtigh aen/ dat maet een groote mijle ban Hier ter Stadtwaerts

ding,hoe dae Deen/De Portugefen en Malabaren, met een Meger van ſeven of acht dup:
een Leger fent man/ haer onder De hooge boomen / in het voordeelighſte bande Ne-

van kor geryen, en Dorpen/hadden in ftilte neder geflagen / daer onfe komſt kloeck⸗
bos. ferck
Boco. managra
hun komst’
verwacht.

Maedighlijck waren verwachtende; hebbende voor genomen om ong achter
fulck een Batterpe / die wy voorby of binnewaerts heen paffeeren maften /
t onwerwachts te overrompelen / te beſpringen
/ en faa met grof Canon/
/ te heer tegaen /en de wel⸗
SRuffchetten/ / Houw· meſſen en wackere Zabels
lekomſt te bieden / dat ong niet meer luften en ſouw / de Steden /Vrafteelen/

en Daftigheden Lan de Portugefen of Nairos te verſtooren.
Deſe Nairos fullenons/ op deeg Oozlogs-tocht/ fomtijtg vooꝛkomen:
* en van Gare bromde conditie en hoedanighept/ dit kortelyck eerſt
gefepdt.
ge! De Nairos beroemen haer Edel-lieden/ en naeſtde Honing- en Prie⸗

N
—
ſterlicke /van't haoghſte geflacht en Adel afkamftightezjn : fijn door⸗
vreemde
ceflaymen. gaens ſterck en grof van leden/ ſtout trots/ hoovaerdigh
en opgeblafen ;
groo
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groot /en vyanden Lan de Cheiſtenen / en ban liefde en nedrinhept : mo⸗
gen nopt trouwen 5 Dan wel de Drouwen en Dachters ban d'andere
Malabaren beflapen : zjn upttermaten onkuys/ dertel en ongefchicht ;
pemants vrouwen gebeupekende / laten haer Schilden en Zwaerden bupe

ten de deure ſtaen; Get welck De Man / Van buyten agenkomende/ fende /
treet voorby/ en laet den Nairo fonder ſchroom / fijn luft en begeerte vol⸗
brengen. Die van andere geflachten/ als Ambachts-lieden /Boeren en
Biſſchers / haer antmaetende /maeten vaerdigh Wijchen ſoo niet/ magen
die Bepelgek ter neder ffaoten : en daerom raepenfe dickmaels /Po, po,
Wegh/ wegh. Deſe Nairos hebben 't bewint der WWapenen ; worden Lan
jongs op in des ſelfs handeling geoeffent /radt / geſwint en vaerdigh gez
maeckt ; en metRamaflen/ ’t welck in het uptrecken/ weingen / wrijven en
Bupgen der leden beftaet ; tot ſpringen / ſwieren /drapen en worſtelen /dage:
lycks geërerceert / en van de feven jaren af Daer in onder wefen en bequaem
gemaeckt + waer in dat groote Meeſter
·ſtucken kannen betaonen : en wor⸗
den in ’ (chermen/ alg oock in’t worſtelen /ſeer geſwint en ſterck bevonden :

handteeren de wapenen al haer leven ; charcheeren alg dappere Europianen

in oder + weten Pijlen / Boogen /Muſſchetten en oock Canon te gebzupee
ken; maechen hun Moers met fterche Loopen /oock Hont en Buspoeder
felfs : komen naecht in den ſtrydt /hebbende maer alleen de fchaemte bez
deckt: zijn geel / ſwart /gladt/ wat hayrigh en blinckende ban hupt ; Die fn
tot dien epnde met olie beſtrycken: dzagen lang hap2/boven op’t hooft met
een knoop gebonden : de Daoz-geboagde Ooz-leilen hangen tat op de ſchou⸗

ders : hebben feer lange Nagels /daer mede be wijfende datfe ban Adel
zjn. Cegens hare vpanden in actie zijnde/ komen famtijts hun meette avan⸗
tagie in de vlucht te ſoecken /Daar dien men haer niet houden en kan ; Want
fpzingen en Lliegen gefWindelijch over hecken en dammen / door kreupel
rupgten/moeraffen/tanchen en wilderniſſen /en vallen ban een andere kant/
ep fowwerwachſt /wel Wederom ins Weten haer met hun Schilden won⸗
derlyck te betsijden s doen meer quaet met hacken en kerven /als met ſchie⸗
ten; want micken niet wel/en Dliegen hun Roegels meeft in de lucht : ſul⸗
ten niet lichtelijck wijchen / ſtaen als palen/of Dringen door vuur en ſwaert

en koegels ſtoutelycken in/ pun alg rafend en dul door't nuttigen Lan De
lichthoofdigh-makende Amphioen, Waer OLerften gaen oock naeckt/ of
met een Cataene kleetjen
am 't ander-lijf ; dragende gaude of ſilvere armringen boven den elleboogh. Selfs de Princen en Vkoningen van Malabar ,
die in’tuptgaen/ oock anders / altijdt met een gaedt getal Lan faodanige
foute Nairos zijn verſelt. Het worden de machtighfte Voꝛrſten geacht/ die
peel ban deſe verwoede Nairos kamen te belde te Brengen. Schrickelijck
fouden fp haer weeecken /alg pemant Lan hare graatfte perfonagien was
omgebracht, Dragen ſtaegh de wapenen met haer, Die fp ten dienft des Ma:
nings/pder een gaerne komen te vertoonen.
Gp de tijding en Get aenbzengen Lan deſen Over looper / troch ons Le⸗
ger een weynigh boort /daer het fich toen (dewijl den avont Biel) ter nederſioegh/om t volgend dagh-ticht/ en Godts hulp en zegen) af te wachten.

Des morgens vroegh lichtende geheele Oorloghs· vloot /de Anckers uyt Aennade

de grant/en zeplden met lieffelyck weer /ſlecht water /en landelhyck luehjen /
langs ſtrant /in ordere ſagh eus voort /tot dat beneffens aus Leger achzijndeaz mast:

zoz
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gekomen
/ Get zepl-tupah minderde 5 fchochende toen met de Mars der
Mederlanders/ en gantſchen Creyn ban Schupten /Paertupgen en Boots /
Ontdecken Heel foetjens ter ſtadtwaert heen /tat bp de eerſte Batterpe des vpauts

her moedis quamen/ die de Portugefen Hadden op ſtrant gemaeckt. Hier begonden

he voet Onfe banden Gevigh uvt haer Canon/ met (chroot en kaegelsop ons te
Scheeps.
wijde
De Legers
ene B

-Banfens doch Wop met de lichtte Schepen dicht bp de fepl-afioopende ftrant
___genadert zijnde / ſchooten ſoodanigh ap de gemelde Batterp/ dat eerlan
gan daer De furie feeen te minderen. Wy fagen t'elckens als vuur gaven/
onfe vpanden achter haer aerde Wallen neder-Dupchen/ om onſe koegels

Farieusacn. te ontWwijchens maer ſtelden Haer datelijck tan weer bloot /met Spietſen

en Zabelg inde vunſt. De Stadt, en andere buptern-baftigheden langs de
ſtrant /begonden oock nu na haer bermagen ep ons te canonneerens De
kneppels en Goegels ſnorden voorby ons Geenen, Doch ondertufichen quam
oock den Delt-Geer nu met fijn LTeger/dicht bp gemelte eerſte Battery daer
d'onſe niet van voren /gelhek Den vpant hadde gehoopt ; maer van achter
tnvallende/ onder de hooge boomen het mâchtigt Weger der Nairos von⸗
den, geftijft daor Portugefen en Maftijcen; ſtracks Vielen de Nairos met
ten verfchzichelijch geſchzeeuw en Woede, alg Cygers on Leeuwen /
op
onfe kloeckmoedige Batavieren aen 5 die Wederam op dE vpanden gefwint
en vaerdigh / en heel opdentelijck quamen te charceeren / en ſchooteñ huftigh

Neiros,

inden hoop. Deſe cerfte furie was upttermaten heet en heftigh; dach dane
gen D'onvertfaeghde Nairos ſtoutelijck tof D'onfe
in / om in ens Weger een

hare Moeke fefgpich/disorder / of fcheuting te Krijgen 5 dan liepen het meerendeel in un

heyt. eypgen doot: dewijl onfe Troepen heel dicht in malkanderen bleven gefta=
|
ten /eu vaerdigh charſeerden. WDpdoyften van onfe Schepen taen niet meer
fchieten ; overmits Gepde deLegers/ Beient en vpant/ achter de bopengemelde Batterpen en Wallen / onder het ſchaduwm gevende Lokus-bofch/
numet malkanderen waren geengageert. De Vpanden/ als dul en uptz
finnigh/ daor Get gebruyck des Amphioens, ſtonden als palen + fchaoten/
hackten /en zabelde met groote Zeeg-meffen/ of Dlag-{waerden/ alles nez
Der /wat konden bereycken of raecken. Doch anfe Nederlanders niet bez
ſwiyckende / opende haer gelederen / en flanckeerden met eenige Legerfiuchjens / met ſchroot geladen / op't naechte gefpups : en Bieten bele van
haer ter neder; doch d'andere/ aber De dooden heen ſtappende / ſpꝛongen met
lantere fprangen \veertotons in. Den Onder-koopman Dublet , in defe
furie een \wepniah hem ter zijden begevende / was van ſtonden aen ban fijn
De Vyanden hooft enieven berooft. Evenwel guamen cerlang nu onfz Dpranden / daar
Bren de De geweldige neder-lacg / te bef wijchen / ban een te ſcheuren / te verfkvopen/

pedet ſact ·en Baort cenfufelijch haer op de Blucht te begeven. Aenſtonts vacchten by
Hun Leger D'onfe de Blanche Zabels upt : en jaegen de Nairos (doch in oder) een fuel
Boron weegs nac; wiens Wichen het Aertryck deckten: retireerende met een
Breltkobi groot berlies ; en fcheen de troüwelsosheyt hun Meeſters hier te belaanen ;
want de furie van de onfe Was te geweldiger / wegens het ſchelm· fuck / en
de wreetheyt /tegens de ouſe boog eenige Haren/bupten en binnen Coulang

De bauc· gepleegt. Dug haer te landewaerts nagejaegt / en op de Llucht geflagen
men des „ hebbende / veroverdealle
n des vpants Batterpen en Werecken / die fp in de

dlonfe ver. Bupte-ftadt/en in defe Negeryen, langs heen de Zee-hant hadden gemaekt ;

evers.

Daer in verfchepde Steen⸗ en Camer-fluchjeng vanden ; ale ooch pe

ont-

——

A
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F
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Zeep· meſſen / Spietſen / Roegels: doch wepnigh

Bus poeders. Bevonden de Hupſen Der Malabaren t'eenemael ledigh /en
dooe de lucht ontrupint. Wen onfe hant Waren dertien dooden / en ontrent

dertigh geguetften,

Dan de Nairos waren seer Veele geſneuvelt: dewyl faa

roeckelaos tot ong geweer in ſprongen / em D'onfe te moorden.

Paden /

Wegen
/ Belden en Wanderpen/ lagen alom heen met hun daoden befacpt,
Ons wacker balck / upt defe Furie / en upt de Negeryen, en 'tluftigh

Avonwe-

Klappus· boſth / om niet ſchielyck adegrompelt te worden / weder op ſtrant lijk middag-

der
gekomen zynde hadden eenige Schapen, lide beeſten en ander Bee gebane mac!

gen/ en mede genemen ; daer mu ieftigty op fijn So daets met vuisten te ler GEOmde

gen : beieden daer baar geheele Bierendeelen / met huyt ern met hap? / tegeng ders.
Bet Lup? / aen houte ſpeeten aen Degens / Piechen en lange Dteechaden/
tot Fupters-gacr / nach bloedigh / beſpat
/ begruyſt en befandt/ en van malz
kander aen riemen en Bachten geſneden / elchander de Weoeder-liefd’ Betaons

den / in't gunſtigh om-deelen des ſelfs. Dan ſtonden aen iel men teen act
de koſt / en op de luftige ffrant ter neder, Wet vruchtoaer Klappus boſch/
verſchaften een goet getal vijpe Filappus-naoten: wiens Geerlijck/ faet / en
aengenaem bocht, Gier pder eens doeſt herfloeg.

Ket Weger aldus geſphſigt zynde/ſtelde men alte de Baendelen ter flag- De Hoiordere wederom gereet en vaerdigh / om de ge wanne Lictorie / onder Oodts — —

Gulp en zegen te vervolgen : marcherende fachjens lange de vermaechelijche Seg, cou
Zee-ftrant vaoet; en naderden mr de Mallen en Muuren der Stadt Cou- lang aen.
lang. Stacchen in de marſch berfchepde Wooningen
/ van des Lpantg Negeryen, Die ous hinderlyck Waren / en acn De Nairos tot een ſchupl-plaets

Dienden/ aenbzant: de welche /daor lichtighept van de ſtoffe/ſeer haeſt ten
afchj-Goop lagen neder geſtort.
—
Dari de hortugeſenſchooten onderwijl noch ſomwil eens upt de Stadt/
nae ouſe voorſte Schepen: die tot onder des vpants Geſchut gekomen zyn⸗
de /nu Loor hum Anckers lagen geſet. Boch wanneer de Portugefen nu

ſagen / dat ons Leger met vliegende Daendelen / ſſaende Crommelen / en in

geſchickte ordere De Stadt Coulang dus quam genadert ; foo begon t hart

@mae'tfcheen) haer in de ſchoenen te ſincken: ftende ſich ſelfs niet langer bez
ftant /om onſe Water- en Lant-macht te ueder-ffaen ; en kort beraet naa:
digh zynde /fluerden aenſtonts twee ſwarte waecht-toopende Malabaren,
met een wit Deede-aentjen / en Beief /naer onfen Deltheer Rijcklof van
Goens : daer in fp de Stadt wel prefenteerden op te geven /doch onder ſoo⸗
danige Conditien/ daer onfen Veltheer niet gefint Was nae te luvfteren ,
Dies dees bruyne Geſanten Lan ſtonden aen Wyuchtelaosmaeften Wederheeren: en ging de marſchop Coulang voozt.
De berflagenthept/ ſchꝛick en vreeſe Der Portugefen , was upttermaten

De bPortugelen foccjemen hen.
en goede
Condities
En—
worden a€geflager.
Schrick dez

graaf; het welch haer datelijch dede beflupten / om Dit oude Coulaag te ber- Poruseten,
eed 5 En voort met vꝛouwen en kinderen /landewaerts Geen de Vlucht te Heranasche
eſen.

Macht.

Dus trockendePortugeſen, vol ſcheick /iet al haer geſelſchap / endienſt⸗ vruchten
baer bolck / in ſtilten /en vaerdighupt de Stadt: om noch tydeluck Iet ge⸗ heel vaerdig
welt Der Nederlanders te ont gaen; falaeerende haer / met de nader konfte met Vion

Van't Weger / in't lammer rck Boſth der hoag-getopte Hokus-baauren : geren uytde
dart ſich Wederom bp de verſtroyde Nairos a

)

/ en cen Beguame Kang stade.

ver⸗

To4
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verhoopten / om tegen de onfe noch pet notabel aen te vangen : alfoa dIn⸗
Woonders van °t Toninghryck Coulang (welckers Wof wat herder in
tant gelegen was) foo goede vrienden der Portugefen , alg bittere vpan⸗
Dender Nederlanders waren. Dies ſtuerden de Portugefen hun Drouwen/

gefelvena inderen en Dlavirmen/ te Lande vorder heen / nae De Stadt Cochin; en
en rucken

ruchten in aller haeft weder een kloecke macht Nairos tfaem : voornemende/

‘tverftroy-

ons te vernielen/ of wederom Van het Lant te zagen ; maer biel hun reechez

.

Ming anders npt : alg naderhant noch getoont fal worden.

wederont
Gnſen Deltheer dan nu geen tegenftant meer befpeurende/ track noch dier
vfaem. __ felben achter-middag met fijn Leger binnen de Stadt : die Peenemael ledig
Coulang Bonden, Aenſtonts wiert toen een groote Peince- blagge/ als ooch de

gewonnen, Daendelen Van de Nederlanders,op Punten en Wallen der Stadt Coulang

De gele.
senthey:
sellelfs.

geplant ; en eert Canou-fchaot/ tot tepchen ban overWinning/geloft: Godt
Den Weer voor fijn hulp en bpftant lovende.
Ì
Dus was m de Stadt geen bupt Lan impoztantie te Linden/ alſoo de
_Portugefen, al langh boog onfe hamft/ haer befte goederen nae Cochin gez
fonden Hadden. Wy vonden binnen dit oude Coulang ‚ noch ſeven uftige
ſteene liercken: ruym / groot / enommige met Altaren Wang-hamers/
Galderpen/ Vertrecken / en goet getal klepne Woon-kamerkens ; en daer

nevens met groene Bleech-veldeu voorſien. Doch ſtonden maer kleyn gez

tal Bupfen in de Stadt : Want de voornaemſte ſtraten en wooningen /faz
gen wy niet alleen door Den tjt/ en Get verval der Portugefen in deſe Lan⸗
den / tot puyn·hoopen neder gefta2t / maer oock het meerendeel met Rreu⸗
pred A rupgte begroept ; daer Slangen / Padden /en Dupfent-beenen
ch onthielden.
De Oor. ¶ Deg anderen daegs liep d'Oorlogs·vloot foo dicht onder Coulang, alg
Jogs-vloot doeneiyck was / tent anchker ; maer banden hier fao Beel Blinden /en boven

kom onder her ater uptfteechende Blippen/ dat met vier der ligtſte Schepen (te veel
ten ancher. het Kant genadert) op de blinde Wlippen quamen vaſt te geraechen/ en ez
gens de halle dyniug des Zees / ſoo Vzeeftelijck te ſtooten / dat alles (cheen

aen ſtucken /en van malkanderen teſullen breecken /barſten en fcheuren5
Het Schip Waer doo? oock Wp een haeſtige ſchip· beruck vreesden: alſoodeafgebrooe⸗
des Schrij- kene ſtucken van onft Kiel / reets boven op't water quamen dzijben ; duch⸗
vers, en _ fende VOOr een opening onder in't Schip: Waer deur het in-Lliegende Water

noch drie ons Gaeft op 3 / en bozder grontwaertg konde trecken : te lichter, om dat
aen feer lech /en fwaer met Figs geladen maren.
raecken
de gront,

Onfe Matroafen peurden

gen't pompen: doch envonden als noch geen meer lechagie /dan te baren,
Daer op voort de grootfte Zeplen los gemaecht hebbende / lieten het lande:
Wijck Wintje daer in blafen; ſoo dat toen over De Hilippen ſchuerende /Wez

wa wederom Derom driftigh vaechten 5 deſgelycks deden ooch de andere Schepen /met
des,
een gewenfcht fucces, Caen vorder een wenig vande Klippen afgeſchockt
znde /lieten deNnchers voor het verovert Coutang weder ballen.

Een ouden Portugees, hebbende hier alg Burger binnen deStadt gez
woont / en numede zijnde gelucht /quam eerlang
met vrouw en kinderen
Wederom Bp de onſe: Berfoechende ru ten tweede-mael (even als toen
Wp de eerſte reys Coulang befaten) alhier te magen woonen; ’t welch

en toegeftaen zijnde verkreegh een braefHupẽ / daer hp hem neder-

Ong

wenenon en

——
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Ons Leger was nauwlijcks binnen de Stadt Coulang twee dagen ſtil

opioen

geweeft/ wanneer Den dapperen Deltheer Rijcklof van Goens, (om deg der Neder-

vpants t'famen-rottingh im Get begin te ſtuyten) dupfent kloecke Helden Laders :
uptkaos ; met welcke dat op den tienden December, des morgens vroeg/

iu ſtilten upt Coulang fpatte + ruckende doos Verfchepde Negeryen en Dor⸗
pen /die rontom met klepne Paliſſaden bepaggert waren ; en onder Get
dicht en Tonumer-rijck Boſch / der vruchtbare Hokus-baomen/ te landewaerts heen :om bet aengroeyent Leger der Nairos, (’t welck de ſwarte

Coningin des Coningrijcks Coulang, met haer Booten / onder ’t beftier
der Portugefen, commandeerde)

foa vaerdigh en onverwacht / als ’t doe⸗

nelyck wãs / ten tweedemael te Befpingen, Dus met wackere ſcheeden
bodet-geftapt / geraeckten wel haeft tegen het vpandelyck Leger der Nairos,
im een vnnigh en Geet gevecht. De naeckte vpanden fchooten upt Bare aie nee vyan:

Paggers (alg wel gedzeffeerde Europianen met haer ——

* heftigh de'ijk Leger

op de onſe; Hadden oock graf Geſchut /en kleyne metale Baffen: daer upt grdermacl
met ſcheoot/en klepne koegels /furieus quanien op onfe Batavieren los te makara

branden 5 doch Die en vruften oock niet ; maer fn order /en Geel geſwint ren vecnemarcheerende / braecken en Drongen door des vpants lichte Wercken doop ; mac! komen

en Kregen/ naer een iangdur igh en Geet gebecht /de averhaut / en het Weger fris.

der Nairos op de Vlucht; en floegen in het bervolgen/ een groot getal ter
neder. Quamen in defe Jrurie/ tot aen het Paleys der Coninginne Lan De Koninkt Lant ban Coulang : Die ſelfs ooch mede was gevlucht ; alwaer de onfen licke Pago-

een Heydenſche Tempel, en daer in een Geel bergulden Afgodt vonden, Hier dr, “5 het
flelden haer Weder een goet getal Nairos in poftuer / om (volgens hoop)eek
in tegenwoordighept /en ter plaetfe van deſen Afgodt / de kans dervoegen

noch eens te wagen / dat berhoopten/ doop de hulp Van dit bergulde HKlapgedrogt /een eeutwigh hepl of overwinning te bekomen.

Doch kregen meeft alle Deeg ſtoute Nairos hier de Klop ; de reſt ver—

ſtroyende / fetten het op de loop: foa dat des middags, Lan fulcken grooten
meenigte/ niet een Menſch te binden was, Dies keerden de onfe victorieus
en wealijck wederom naede Stadt: hebbende tamelijck beel bunt/benevens
twee metale, twee pfere / en tien andere klepnder fluchjens Canon / in defe
optocht ban den bpant bekomen: Die fp in het verovert Coulang beachten.
Wadden 30, dooden /en 34. gequetften ; D'eevfte wierden begraven /en D'an- Dooaen en
dere behoorlyck getracteert. Doch aen des vyants zijde was het getal geauertten.
* —
en geguetften (door een heylooſe eder-ftrebingh) meñigh⸗
vuldigh.·

De victorie dan aldus toe genomen zijnde/ ſoo wiert /door oꝛdrꝛe banden
Deltheer /ap den 24. December, binnen de ſtadt Coulang, in het Hollants
Leger / alg oock op de Oorloogs·vloot /een algemeene Daft- Danck- en
WBede-dagh gehouden ; Waer benevens dat in een der voornaemſte Kercken
bande Stadt, het heplige Avontmael des Weeren / met antrent hondert

Danck aag
—
Coutane,en
op de Oor
——

en veertigh Bontgenodten van de Gereformeerde Religie devatelijck wiert kenorden.

gecelebreert: danckende Godt den Heere met herten en zielen /voor dees
onverdiende genade; en dat alhier de vpanden hadden overwonnen. Bid⸗
dende vorder om hulp en heyl/ in het aenftacnde
ten eynde / op Dat Lan
deſe Delt⸗· en Oorlaogs-bocht/ met zegeningh en victorie mochten wederkeeren.

—*&
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Het negenile Hooft-fluck.

4

N

Somer- en Winter-maenden op de Kuft van Indien. De Hollandfe
Vloot wort door een geweldige Storm , voor Coulang , op tonverwachtft befprongen. De fchrickelijckheyt deffelfs, Het groot
gevaer der Schepen op lager wal ; die, deftorm afnemende, wonderlijck wordgn verloft. Vertreck met de Oorloogs-vloot, van
Coulang, noordwaerts,

Komtft voor Caliconlang , Cochin, en Cran=

ganor. Den Samorijn , Keyfer der Malabaren, komt met den Koping van Cranganor , en fommige Vorften van Calichat , in de Vloot.
Deffelfs verrichtinge by den Veltheer. De Hollanders landen in
t Lant des Samorijns. Des Schrijvers Lant-tocht. Komft ín het
Leger. Cranganor nauw belegert; heftigh befchooten; en ftormenderhant verovert.
Dooden, en gequetften. Danck-dagh;,
wegens de Viétorie,
EE onfe/ eenige dagen beſigh hebbende geweeſt /am het veroverde
Coulang in beter ſtandt te beengen/ en tegens den aenlaop des
bpants behoorlck te verſeeckeren meende men nu met onfe Daze
lags-vlaot naec’t Nooꝛrden de Lictarie te vervolgen. Deen Schepen, on:
der de Dlagge Lan den Heer Commandeur Roothaes, kregen order/ Laag
Geen nae Cochin te zeplen / om Die bevaemde Stadt te \uater te befetten;

Ir beſiooten / om miet het reſteerende onſer Dlaat/ des anderen daegs
fe volgen.
Dan ons beliepallner onverwacht / cen verſchrickelncke ſtozm: Die ſoo
geweldigh was / dat mer drie of bier en twintig Schepen / enalle De leven⸗
dige zielen / geen andere giſſing maeckten / alg om in aller haeſt /en bp na
eppder oogendlick /op de lager wal /en Dupfende Klippen / door het ver⸗
vaerelijck bonſen der Water⸗ baren / vernielt te ſullen worden.
Stchelnch en onverwacht quam deſe ſtorm: ant het was min’ hartje
van de lieffelijche Somertyt /namentlyck /epden ro, ban de Maent De-

semer-en cember; vermits de Somer/ of Somer· maenden / langs heen de kuſt van
——
Malabar, doorgaens van Get begin / of half September, tat il: Maert, òf
deKuft van uytterlyck tot April : en wederom de Winter-maenden/ vandien tijtaf/ tot
tediën,
in September „of Oäober, ten langften komen tedueren : fchjaan het gez

heele Zaer door de Daamen en Planten altijdt groen gebonden worden.
er Winter-fapfoen geeft vorſt noch hagel /of fneeu\u ; maer el / en meeſt
alle dagen / loutere vregen-bupen/ Travaden „mift / nebel/ en donckere wolc⸗

Ken 5

gaens lieffelijch

—— verſchaffen het meerendeel door⸗

heldere dagen/heete ſonne⸗ſchyn /en koude /of ten

minften heel koele nachten /door de Landt· winden / die des nachts umt den
nao?d-ooften Bep tamelhck komen daor te blafen + en over dagh /infonderz

heyt nae den middagh Get aengenaem luchjen uptter Zee Boart-komende /
maecken gefamentijch een ſtille gelijche Zee daer nochtans Wire
ceaen,
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Oceaen, (fonder na bp gelegen Eplanden in ’t weften) met fijn machtige
Water-baren / de Kuſt ban Indiën of Malabar befpoelt. Wepnigh/ of im⸗
mers Geel felden/Wozden in de gemelde Somer-maenden ſtormen / harde
Winden / of veel hevige regen-bupen beſpeurt; dies wp dan oock nu / dooz
Bet lieffelhek weder /en het beſtendigh fapfoen des Jaers verlockt/te Dichter
aen Kant/ en Bp een uptſteeckende Punt /Ban dupfenden Klippen en Notſen
bewalt /met alle de Schepen ten ancher lagen.
Dy meenden (welck gefept is) nu met alledeSchepen banier te Verz pe oor:
trecken « doch kregen een langs hae meer toenemende koelte upt den J2o02: logs-vlcoe

Den; welck met een betogen lucht/ naosdweft/ en in de voor nacht Heel weſt jor fchien

Waerts loopende / ſtracks tot een Vliegende ſtorm quam upt te barſten Dik cen gewel.
Wel haeſt npt den zupd-weften (Daer hy bleef ſtaen) ſoo vreeſſelyck blieg/dze Rorm
dat indenacht (Die vreeſſelyck Doncher was )meenden ons aller leven te beſptongen.
fullen verliefen + vermits op een botte lager wal zijnde gelegen //rontom De chris
achter ans heen/ en mèt fonumige Schepen ñauwelycks een Wuſquet
·ſthoot keliekheye

vezre / de ſchorre ffep!-aftoopende ſtrant /en Dupfende Wlippen en Kotfen defieifs„op
hadden : waer op de holle / woedende , en hooglj-bliegende Water baren °2°*“*
des amgeroerden Oceaens, reets Hemel-hoogh opgefiepgert/ dervoegen
guamen te bonſen / dat den beſtoꝛmden oever Ban Coulang, ſcheen Lan mal⸗
handeren af te ſullen ſcheuren; en de Schepen /nu als tot Wemel-waerts:
in de lucht : den wederom nae een Diepen afgront quamen neder te ſincken.
Dies wp niet anders te gemoet en fagen / dan dat anfe Cabels /of Anchertouwen/ die ons hielden / ſouden breecken / en met Schepen en Volck op de
Vilippen gebonft te ſullen worden: alwaer geen lijfs-beljoudenig voor ans
ſtont te verhoopen; want deiftigh geracchende / Waren (infanderhept de
landelyckſt leggende Schepen / oock wy / die nader aen ſtrant / en Dicht by
—
et voorfeecher gefneukelt + en met alle deMenſchen om
hals geweeſt.
J
An deſe verlegentheyt gehomen zijnde/ſoo Londen wy ans noch in De vol⸗ Het SEI

gende warigheden ingetwiekelt, Ons graf Canon font aïtemaci noch/Vene

wanneer de ſtorm begon /te boort. De Schut-pearten guamen feer laegh in grooe
aen ’t water/ door dien wp ongemeen ſwaer niet Choromandelfle Rijs ger gevaer
laden ware. Wet Schip was upttermaten leck; en Van alle de Schepen
der geheele Ooslags-vlaot/ en Was niet een het onſe gelyck
/inhet continueel/
enfeer verſcheitkelhck oper en weder flingeren ; ja faodanigh / dat Schut /
Poorten / en't Want/ ſchier ſtaegh tot ten / en diekmael onder het water
guamen; waer doop feifs De ſwaerſte galven Lande Zee, mert loutere mac:
Ken waters quamen ingevlogen s dies traden wy ep denbenedenſten Ober:
laap/ tal tot de knien in tſoute water. Miften,/ KRadels /Ronen /Cane
nen /Daten en Huppem raeckten gaende; en dit alter int doncher/ onftrent
ter middernacht. “De veeeſe /dat nuu met Schip en Bolck naer het vervaert.
lyck diep ter neder fonchten/ Wasupttermaten graat; en De benauwtheyt
en berflagenthept niet kleyn. My hadden noch drie Auckers / lichten en
fare ; Die wp in Defen noot / en breeſende voor Get deiftigh raecken / alte

ter grontwaerts lieten neder-dalen : De welcke un Maeft Lont) deeenigtte
hoop/dach evenwel fwache ſteunſelen onſer behoudenis
/ waren. Dus laz
gen wp (opde genade en barmhertigheyt Godes haperde) alhier fe midden
Mt ziſtigh ſchupm der ffaute Water
·baren Ee
ried te tuymelen / en Eeed
3
elen, -
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ſtelen. Edoch onſe ghef winde Water
·leeuwen / ruckten en maechten Heel

vaerdigh alle Schuf ꝓoorten toe /wanneer het Geſchut met geen minder

perijkel als moepelyckheydt en ſueren arbeydt in gekregen / envaſt verſeec⸗

kert hadden; andere peurden aen 't pompen / en manden met een wackeren

pier Get water upt/ en foo verliep beftdroevige nacht.
k
Defchricke. _Dach des morgens woey het nae ong docht noch ſchrickelycker alg opt te
— 5 der vooren; de zee verhief hem langhs hae meerder / en vloogh tot in de lucht/

Wassbaten, Cn Donchere Wolcken
/diemet de Water-baren/teenemael fcheenen veree⸗

night te zins ſchrickelyck was ’t rontomme te fien ; van booren quamen de

Wemel-haage Water
·golven en de rafende winden ons beftoocken / maken:

de een afgrijfelijck gelupt alg donderflagen/ en taanden haer graote kracht ;van achtere ſaghmen de fteple Velippen/Aotzen en lager Mal / daer rontom
heen de vervarelycke Brandingh / het woeden / ſtupven / ffaoten en bonſen
van de zee; De ſtoutſte van D'anfe kon doen zidderen enbeben. Wet hoogh
opliegende ſchupmn der barningh /maeckten dat Wp nauwelycks de hoogſte
Gebouwen der Stadt en toppen Der Yoochus-boomen konden fien; Van
boven ſaghmen een donchere farte lucht / enonder ons de bertooninge van
het grouwVſaem diep; fanuma/ rontom niet anders dan de ſeeckere doodt voor
pagen: flingerde breefelijch/ maer doo? Wp deel den Stengen en Maſtente
gerliefen ; dach epnoelijck kreghen anfe
Matrooſen de Stengen/dochh met
een kleyne moepten/ voorſichtigh neder /waer door noch meer Dan te boren
Kingeeben, doch waren nu Dies gaende een weynigh meer Herfeechert / Dreef
den oock Loop ’t Gefchut/ dat het ſelve door dit flingeren / gaende mocht ko⸗
men te geraecken
/dieg onſe
Maets met fterche talien dapper beſigh waren/
omalles behoorelck te verſeeckeren: (eer geluchigh
liep het af /dat in alle
Dit woelen ban ’t volck geen arm of beenen geplettert en gebzoken wierden:
want alles/uptgefondert het Grof Canon / ſchier gaende gheraeckten /Wat
op den Overloop kon gebonden worden.
Verfcheyde
_IDp fagenop defen dagh, dewijl de form continueerden/ berfchepde vaer⸗
Vasrtuygen tupgen/ Chaloepen en Boots ban achter de Schepen / daer aen Die met tou⸗
5— ——— wen vaſt gemaeckt waren / los raeckten / en door het geweldt der woedende
en het volk Water· bãren nae de Rlippen en lager Wallen gebonſt /waer dat de (ammiz
gefneuvelt. ge wierden aen flenteren gefimeten / en deMatrooſen /daer intot des ſelfs
bewaringh geſchickt / deerelijchs ſneuvelden / ſonder dat haer pemandt konde
Het Schip behulpigh zijn. Het Schip’t Raedt-huys van Amfterdam , \wiert ban Cour
——
wen en anders afgeſmeten / en gantſch wonderlijck tuſſchen eenige Rlippen

Klippen ge.door/tot in een liil /en op de Notzen gevoert / alwaer de Baopnaemfte Kracht
fmeten.

° en bzandingh der zee /dosr rontom leggende Klippen/ſcheen gebroken te zyn/
doch daer nach evenwel ſoo vervaerljck op ſtiet /dat peder een wenſchten/
niet om het ſchip
/ maer het balck te ſalveeren; ’t kreeg een loutere barſt / en
dogg fulcr datelijck foo veel waters in/ dat in het nederfincken voort op Klep:
ne Lelippen en Rotzen quam te ruften/ en aldaer bleef fitten: fchictende ſchoot

sey, OP fchoot om hulg/doch te vergeefs; tant niemandt bp het felve konde kor
ge et men, Wet Schip de Erafmus wierdt infgelijckg van fyn Auckers afge-

wert over de Bonft/ en tuſſchen de Rotzen door / ober Coulangs klippigh uptftekent Kif /
Klippen ge- gerucht / tot (door de wonderlijke bewaringhe Gades) weder in 't diep gez

Voert etek Faechten /en wepnigh befchadight was.
behouden.

Wet Schip t Zee-paert geraech-

ten een en andermael / jag ten derdemael in debzandt/ doch wierdt —
eder⸗

——
—
—
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Wederom tijdelijck gebluft: Dus hadden de Schepen niet alleen met de zee
en winden /maer oock met vuer te ſtryden / peder een as in gqraoten noot :
en warelijck hier was mt de geheele Jacht der Nederlanders in graat ge⸗ De geheele

baer ; de Oorloghs·vloot wierdt met een totale ruine gedzepght /en ’t voſck ——

inſonderheydt die te lande waren /omme geheel en al/ ten ſpot Lan onſe vpan⸗ ve © ae
dert /in haer geweldt en wreetheydt te vervallen.

Wet bidden tot Bodt om

fijne genade in defen noot /Was dan het noodighſte / ent oock het befte dat kor
Werden gedaen: Dalgens 't oude fpreech-waordt / welche fepdt/ Die niet

‚kan bidden ‚moet varen op groote Water-ftroomen. ®it leerden hier d'on⸗
derbindingh mede / want heel yverige en ernftige gebeden quamen aock upt
de onbolmaechktfte voort: te lande was men/ geduerende onſen grooten naat/
pack inde Viercke meermaels beſigh /een yverigh gebedt ten Hemel⸗waerts
uptte boefemen, Duerende deſe verſchrickelycke ffoym den gantſchen dagh
tot in de naeft-kamende nacht / als wanneer de Winden begonden af te nez
men / de lucht te fcheuren/ en de zee van langer handt weer te flillen. Wp

waren oock een ban onfe Daer-tupgen quyt geraecht /’tWelch ol water

zynde geflagen / wech ſonck; een Matroos daer in zijnde / (albeerden Gem
doo? het ſwemmen/ het touw bekomende / raeckte noch aen ons boort.
Epndelnck de WDater-ffroomen eenigermaten geftilt zynde /kortemen ſtracx
met allede Schepen bedt t'zcewaert en Han de Wal /reparerende alleg wat

en
wonderlijck
wers behouden:

reddeloos was geworden: en Londen ons nu met herten en zielen al te mael

verplicht / om Bodt den Heeretedancken voor fijne Baderlycke genade en
goedertieventhept/ ſowonderlyck aen onfe geheele Ooslags-blaot betoont.
Wp kregen nu ooch het Raedt-huys weder bande lilippen af / hebbende „Schip
hes
fes voet waters in: berepden ons toen /vermits de tijdt verliep / om na Co- serzekt
wier
chinen Cranganor te vertrecken. Den Delt-heer/ en andere der Laornaemfte vande Klip-

Officieren; geraeckten met de Kandt-militie weder acnde Schepen. Den
Capitepn Burchart Kockx , benevens den Voopman G. Nyhof , wier—
den als Opper-hoofden / met een tamelijck garnifgen in Coulang ghe⸗
laten ;en \up vertrecken metalle de Schepen ap Herg-dagh noordtwaerts
Tanghe de ſtuſt ban Indien, nae Cochin en Cranganor, quamen ter reede

voer t Coninckryck Calicoulang ten Ancker /daer het noodighfte zijnde ber:

Pen
Opperhoofde ——
donneert.

De Vloor

richt /peurden
weer voort /en lieten alleende Fluyt Elburgh alhier verblij Sane
ben / die vanhet Hollandts Comptooꝛ / de Peper in-nam / omme daer mede gepatteert,”
na Suratte een tochje te doen, Paſſeerden vorder heen; Komende langhs als cock het

de Cuft ban Malabar, t Coninckrick van Percatty oft Porca, t weſtk Koninckrijk

voorby geraeckt sijnde /kreghen wel haeft de voortreffeljcke fferche Dtadt en ae 'scads
Cochin in’t geficht /die wp des middaghs met de geheele Bozlogfs-blaot cochin.
voorby laveerden ; lieten hier drie van onfe Schepen
ten Ancher legger
/ om
de Portugeefen haer Scheep-baert te beletten
/ dienu van haer Wallen /
Mueren en Coorens /alomnie de blaggen en vaendels luftig lietenwaeyen.
Twee a drie kleyne Scheepjens lagen in deRivier / en onder de Stadt ghe⸗
kort /als oock een Engels ſcheepjẽ; doch Wp toonden geen vyandtſchap /
:
maer vervolghden onfe koers na't Noorden.
Tanuarius
Vooꝛt zeplende
/juamen opden eerften dagh tant Pieuwe-jaer 1662, op —
de Aeede /voor de Riviere ban Cranganor, met alle de Schepen odentelijckt ze —
ten Ancher, en lieten de vlaggen al te mael waepen /tat een betooninghe dat vloot op de

Wp Nederlanders waren,

c
ran=

—

ScHoureEns
Wouter
Z00
pe cheer _Cranganor lagh ontrent vijf mijlen benoorden de Stadt Cochin, ontrent
—

een grodt uur Varens landewaert
in /zijnde Lan dien Kant ban de groote

Veer er fibier bepaelt / en aende Tandt· zyde ban een luftige vlackte / tanckeñ /vel⸗
Cranganor. den /en groene Landeryen voorſien.
—

Het Malabaers Cranganor Magjn een

ſeer vermaeckelycke Landt-ſtreeck / methooge Nokos en andere Boomen
overſchaduwt / niet verre Lan t Portugaels Cranganor, doch hexrewaert
aen /en wat meer nae de zee-hant gelegen. De Stadt Cochin was de eenig⸗
fte Brupt /daer wy om danſten / doch die en Was niet hiciytelijcht te bekomen /
gock met geen klepne macht rontom te beſſuyten / dies die van binnen niet
melde toevaer konden werden Belet ; evenwel hadden Wp nu ter zupdt-kant

de Stadt Coulang gewonnen / en die van't Roninckryck Calicoulang tat

vrienden) foa dat onſe vpanden de Stadt Cochin van die kant niet heel goets
en konden verhaapens dan vande Noort⸗zyde kon haer Cranganor dapper
ſtyven /’t welck dan gock nootſaeckelyck / en Laag al eerft diende aengetafts
om faade Portugeefen in Cochin de paffen af te Mnijden/ langhs De welche

Dat haer Lan Cananor, Goa, en andere plaetſen /volck en bppres konde
werden geftuert.
Den Zamo- _Danftondenaen quam Gier de Samorijn of Keyfer van Malabaren ‚met
zijn, Keyfer den Yeoninekt van't Malabaers Granganor ; en andere farte Prinſen en

der Mer Dooften ban defe Geweſten /met haer ghevolgh /onsen Opper⸗Admiraei

met den Ko- Et Veldt-heer R. van Goens ‚ te midden in onfe @orlaagtyg-bloot aen.
ninck van Baoztbefoechen en te verwellekomen: Alſoo defe Borſten haer vpanden ban

rimor DE Portugeefen, en zienden ban d'anfe/ als in vorige Paren / verklaerden
worften van te zijn ; beloovende onfen Deldt-leer
/als hp met fijn Weger was te Lande
Chalichut, geraeckt
/ de bequaemſte wegen te ſullen wyſen/ om ban de Kant-zijde Laer:

in de vloot: digh dit vpandelyck Cranganor te beſpringen /ons volck met goede verver⸗
ſiñgh / ſpys en fruyten /abondantelck te beſorgen /en vock ong Weger met
des felfs ver- gen kloecke macht Nairos bj teftaens wenſchende onfen Deldt-heer / in't
richtinge. _genbaerden / en Get beflupt ban deſen/en andere goede belaften en wefentaz
tien, veel gelucks /en een voorſpoedige Lictarie ; ten eynde /sp dat met zegen
ver anfe Branden machten triümpheren; die haer, valgens hun voorgeven/
noch dagelijchs veel verdriet /fchaden / enLilanpe quamen te betoanen : op
dit alles / wierdt wederom Ban den Deldt-heer zenden Samorijn, en dare
dere Doften ban Malabar, onfe gaedt-gunftighepdt belooft. Oock dat
„men haer Baor’tgeweldt der Portugeefen verhoopten /ſoo veel doeueluck
was / te beſchermen: Daer
op deſe groote Perſouagien wederom Lan den
Peldt-heer / en upt de Vloot / na Kandt vertrocken/te meer voldaen/ dewijl
ſy met negen ſchooten upt Grof Canon vierden bereert.

Pan

ffanden aen waren anfe Kloechhmaedighe Nederlanders wederom

Klaer/ om op defe -Malabarifle Ytuft/aen de Noordt· zyde van De Kivier van

Cranganor , aen Landt te fpzingen/ om de Portugeelen te gaen beſoecken.

De Hollan·
Den tweeden Jamiarius / ruckten onfen Deldt-heer alle de macht weder
/mid⸗
/ineen vooe
ders Jaoden bp malkander ; lande/ en Herdeelden het Weger andermael

ks * Zimo. den erachter vleugel /die wederom alg Hao? -Goulang wierden gecromman⸗
zijus.

deert/en vande ſelbe Hoofden beſtiert. Cerftont begande

Mars van ſtrant/

onder fchhaduu-gevende Wolug Boomen / te landewaert Geen
/ dooret Ma⸗
labaers Cranganor ; en trocken /nae dat heel bpiendelijck ban den Samorijn,
Ben Coninch/ en andere Dogfien waren verwellekomt/in't geficht des ſelfs

é

en
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en dupſende menſchen
/ voorby het Ronincklyck Palleys
/enandere der voor⸗ Sell,
naemfte Gebouwen van Cranganor , tot dat opeen open veldt en groote Cras
vlackten geraeckten / daer in het geſicht ban hare bpanden/ de Portugeefen , ganor.

niet verre van de Mueren en Mallen Ban Get bpandelijck Cranganor, ſich
tegens den avondt ter nederfloeger.
Mins belangende/ ick was tegenwoordigh / door o2dze Banden Chirur- Den Schigjn Majoor van't Teger
/ van het Schip de Roode Leeuw, ap dat van —

ben Beidt heer de Muſſchaet Boem, met mijn kiſt en goederenaver ger Ii, °°T
fcheept / am aldaer De opper Chirurgyns plaets waer tenemen ; doch nau⸗
welijchs was ons Weger in't Koninckrjck Cranganor te lande gerucht / aes ſelte
of ick kreegh o2dze van daer / mp ſtracks ban’t Boost / en derrewaetts heen Le

te begeven / met al wat nootſaeckelhck was / ont aldaer mijn dient belzaos CTO
licht waer te nemen,

Om fulcks dan naer te komen / tradt ick ban landen

aen ineen gemaude Barck
/waer mede Wp ſtracks van ’rbooet afſtaecken /
Konmende geen quartier uurs tijdt bekomen / om mp van t noodighſte vac:
een landt=tochje / ban ruym twee Maenden / een weynigh te verſten: Var
Tandt quam weder eert opper
·Chirurghn inmijn plaets aen boort
/omaldaer
faa langh mijn bedieninge waer te nemen,
Wpbegavenons dan dus haeſtigh / en tegens den avondt bant boost /
en quamen ontrent een were na ’tonder gaen des Sons /upt zee / tot in De
mandt der groote Riviere van Cranganor , Die up met kout /doch heldere
ARane-fchn weder /op-Loeren / doch foo ſtil alst mogelijck was /upt vree⸗
fe Beor’t Portugaels- Baer-tupah/ die noch upt Cochin in Cranganor alz
tes beachten
/ wat noodigh oordeelden / èn miſſen handen ; en dienvelgeng en sent ze

ong alhier lichtelijk hadden honnen vermeefteren: gnamen due tegeng

Le”

ſtrsom / en al ſachjens voort geroept/ ontrent midder-nacht tot aen de Wa⸗
ter-plaets / daer De onfe alle noatfakelijckteden Lan de Plaat te lande brach⸗
tens vermits hier niet Herre Ban daen het Hollandts Leger lagh. Dus upt

de Barck / die aenftondts wederom t° zeemaert boer, aen landt geftapt
zijnde / wiſten Wp niet waer henen ons te begeven / dewijl Gier niemant Lan
Kennis bonden 5 doch eyndelck /hebbende eenen goeder Boom gekooſen /

ſochtenwyans indegroente / totdat dert morgen-flonst begon te komen /
anderde ſelve neder te Boegert 5doch Gootende eert partß voſrke niet we⸗
tende vriendt of Lpandt te zijn/ Die herrewaerts aen genadert quamen / ber
vonden Wp die ſtracks den Deer Commandeur Adriaen Root-haes, met
ontrent 25, Soldaten te zyn; Die, ſiende een vaer tuygh 't welck langhs Rer-onwe

d'over-wal Stadt
·waert Daar de Rivier boorby de Water
·plaets pafFeerde/ mee den

aen ſyn Soldaten ordze gaf em opt ſelve los tebꝛauden t elek gefchjiede ; aode.
doch quam eert art Soidaet in defe aetie fijn Asertepeingen

daer bande

ſtueken ons am de oaren Llasgen /Bies hr drie vingerenen een gedeelte Lan.

(ju vechter gandt berlaags ſtracks riepnen Tupt-heelaom Egiraranins/daer:

op ick voort /eu noch twee andere te Booafchijn quamen / verbanden hem /by

gebreck van kaerſſen /in deMane
·ſchin / en lieten hem onder den blaeuwen

Hemel /en ’tgroen geboomt
/mit luſtigh veldt / ter nederleggen /daer rde
nacht / bu gebreck van huns
·veſt nh /wad ‘gehantfaccht ster ‘te Hens

gem Op trachen alsdoen nua midder nacht met ons dere Chirirgynus dooe
belden /boſſchagie en veel kreupel-rupeljte /f1a?t Hollandts LTeger / tot it
Get Quartier Van den Weer Commaͤndeur 7Ysbraidt Godskens quamtên/
RE
c
Die
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die alreedts /volgens ſyne gewoonclijcke dapper en edelmoedigkhepdt /tot
Dicht onder de Mũeren en Wallen van Cranganor banden geavanceert te
zyn / en nu in't vlacke veldt / den dageraedt en een goedt ſucces verwachten.
Dier komende / koofen alg d'andere / de ruft-plaets/ in't lange bedoude nat⸗
te gras /daer ons het groene veldt tot een leger-ftee / den blacuwen Hemel
tot deckſel / en de ellebagen tot hooft-kuffeng dienden / leden groote kaude/

enwieren —* den douw geheel door nat; invoegen de vaeck ons Gier niet
eel en quelden.
Verhacl aer >g Moꝛgens vꝛoegh/wanneer den lieffelijcken dageract begon
/ ſoohoorde

beleserinBì

ganor

en binnen de ſtercue veftingh Granganor , de klocke lupden/ alfoo de Por-

tuseeſen allemozgens/envaomamentlijck nu de Mis
/ enopdinare Godts⸗
dienft quamen te behertigen ; wy (agen nu hoe nabp de wallen van Cranganor genadert waren : van ffonden aen hoordemen toen/ ſelfs noch eer de
lieve Son Lan upt Den blonden en gulden Horifent te voorſchyn quam/een
groot getal van onfe Trommelen enCrompetten/ als oock de Hooreus /
Schjalmapen en Fluptender Cingalefen, alom heen rafen /makende door

malkanderen een feer aengenaem en onderlijck gelupdt : en daer op

klonck een morgen groet /van menigbte Muſquetten van weder-zijket : daer
bp de Portugeefen haer grof Canon oock luſtigh lieten hooren ; alles fcheen
binnen de Stadt in rep en vaer te zijn. De onfe waren /gelijck gefendt ie, tot

niet verre van Cranganors hooge mueren geavanceert ;dan alhier ging het
D'onfe berre bupten haer

giffingh/ meenende ſlechs met een aenloop en korte

furie/ meefter ban defe plaets te \uogden ; dan bonden het rantom ſoo ber:
ſterckt en vaſt gemaecht/ dat omme dit Cranganor onder bedwangh te
krijgen / tat een fozmeele belegering moft werden gerefalpeert. Paerdigh
bzachtmen dan tof dien eynde /het grof Geſchut
/yſere en metale Iuerboekers /Mortiers / Bomben/ Stinck-potten / Handt
·granaten /Herupdt/
Hogels / en andere Mrbadergereet hap, upt de Oozlogtys-blaot aen lant/
Daer De Matrooſen werck aen bonden; nacht en dagh gingh den arbepdt
boort; ſchoppen en fpaeden quamen hier wel te pas /omme dafſnydingh /
Loop-graven / Aprochien en Battarpentemaken. Fu't kopt / bevonden

Ditoude Cranganor foo ſterck en baft „en des ſelfs mueren en wallen met

bolck dervoegen voorſien dat geneeghfaem machtigt (cheen/ om tegen ons
een lange beleringhte verdueren.
Avonwer Ons aengaende / wy peurden in deſen ochten-fkont met onfe drie Chirur⸗

enweder ging doop het groene veldt / en langhs de bupte-mueren der Stadt /hoewel

Schrijvers. De Portugeefen met grof Canonen Muſquetten / dickmaels na ons ſchoo⸗
ten/nae het Quartier ban onſen Deldt-heer / om daer den Chirurgijn Ma⸗
joo? van't Weger op te foechen/ die Wpin t vlacke beldt/ vupm hondert Roe⸗
den ban Cranganor, beſich bonden / met het verordineren Lan een groot
Hoſpitael / am daer de gequetften en ſiecken in waer te nemen ;'t welch daor

de vintige Cingalefen, van Áiet /Bamboefen /en Adap of Palni-tachen/

heel vaerdigh Wierdt toegefteldt ;alfoa rontomme de Stadt niet anders
dan blache belden /aen d'eene/ en de groote Rivier acn d'andere kant/(onder

eenige Wupfen/ Centen /of Hutten/ tot f-bergingh wierden gefien. Den
gemelden Chirurgijn Majoor van d'Dorloghs-blaoten’t Heger/ was Ni
colaes Henry Darfycour genaemt/ upt Piccardyen in Vranckrijck van gez
baazte ; hebbende wel antrent 17, of 18, Haren de Oorlogen/(ao in Vrankrijck,
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tijck, Nederlant, alg ooch hier in Ooft-Indiën, tegen de Portugefen gee
bolght; zijnde ongemeen fchzander / geſwint en gauw /in alle fijn actien :
boch infonderhept in de Gentes ·en Heel-honft/ daer in hy graote ervarentheyt betoonde. Deſen nu commandeerde (upt dert naem en ordere ban den
Peltheer) alle de opper- en onder-Chiturgijnes van d'Oorlogs-bloot / daer
them beliefden/ en noodigh docht. Mp bp hem gekomen zijnde / belaften
ons pder fijn plicht Behoozlijck waer te nenten ; en Dat wp Chpturgüns/
(namentipck eenen Abraham Boudarts, ban Zeelant, en ick) in dere Bele⸗

gering /ons in het @ugrtier van den Beer Cammaudeur Godskens hadden
te ſchicken: om op deffelfs Brigade , of Negiment /te paffen ; en de gequet:

ften / aldaer bekomende / flracks behoorlyck te verbinden; en dan met de
eerftegelegenthept / die nae Dit Hoſpitael hem toe te ſtueren. Deeg ozder

bekomen hebbende /namen ons afichept ; en trochen ban ſtonden aen we⸗

derom/langs de Muuren en Mallen ban Cranganor , niet (onder peryckel:
tot dat andermael in het Quartier van den dapperen Godskens quamen ;
Daer wy / ter zijde onfe Woop-graven/ in het open beldt/ dicht onder de
Stadt ons neder
·ſloegen. Maeckten een Hhutjen van Cacken/ en ruygten

van Boomen:

en boven met Palm/of lrokus bladeren /toegedeckt; pder

kan dencken / wat ſchoon gebouw dat dit was: immers / tkon nijgen en

bupgen/ trots de beleeffte

Hovelingen ban AGa ; evenwel dienden het ong

tot fchupling/ om snachts de ſtrenge koude, en overvloedige dauw / en
s daegs de geweldige hitte (Die waerelijek groot Was) eeniger maten te
ontgaen ; daer Wp ons nu over dagh ter woon / en s nachts ter ruſt bez
aven.
Ondertuſſchen wierden nu in het onſe / alg oock in d'andere Quartieren, Nader Bevan ’t Leger / met een wackeren vlyt en luſtigen pber / de Circumvalatien legering des

epgeworpen/ Batterpen gemaecht/de Trencheen geapent/ enmet (chupng- nije Laan”

lopende Loope graven geavaneeert/ te Want rontom de Stadt beflooten / ganor.
Get Bolck in alie de Wercken fraep verdeelt

De Batterpen met Schang-

korven / Blinden/ Atorm-palen/ Affupten/ en (waer Geſchut: ooch met

Moꝛtieren /
Bomben /Gyanaten/en3. Wel voorſien. De lichtte Schepen
onftr Bloot kregen order /om in De Aiviere van Cranganor, faa hoogh als _

doenelyck was/ te kopten :om ſoodeDpanden-gevoegelijck. alle toevoer
te water af te ſinyden. De Barcken /Boots / en Sloepen/beachten ooch.

nacht en dagh / al wat nootfaechelijck tat de Belegeringh dienden /uptde
Plootaen Kant, Daerdigh waren de Batterpen valtopt en opgemaeckt: De Veling

Beginnende met ang grof Canon en Mortieren/op Wallen Torens up- (lsrok ber

fen en Herchen ban Cranganor te bonen. De Waendelen ſtonden opdente

Iek / in het geficht des vpants / op onfeBorſtweringen te proncken, On:
telg
nf Portugefen; dooꝛ hun pverigh canarmeren / alleste

oeien.

etten.

(Cot dus verre zijnde geavanceert / gingh alles
wel: dair vonden ong nun Gebrek van.
miet weynigh om Proviande bekommert, Den ſamorijn, en Andere Boz: 3
fkert van't Malabaers Cranganor , ent die van Calichut , herwaerts aen ge- Legers Ha

komen zynde / om defe Belegering Pobferveeren/ hadden den Deltheerin

het begin belooft / ons Weger met Bictalie/ IPcupten./ en goede ververſſin
ge/ rijckelijck te boaorfien ; dan vielen tot dus Berre nu Door de mandt/ dat
giemant/ van alle haer Onderdanen /met EEN noozſchyn quamen /one
—

ſulcks/

”

204

Wourer

Sew

OU

TEINCS

ſulcks/oo? goede betalinge /te verhandelen 5 en ons alekin Get lander
weynigh voorraets hebbende mede genamen / ſoo was nu alhier den hon⸗

ger her meefte krups. En feecher / noyten heb ick /inalmijn Bepfen/meer

Den honger gevaelt / alg inde Bier of Wijf eecfte dagen / datalhier waren gez
landt. Ach hadde van boordt wel geldt /maer fpijs aengaende / nietmeer
‚als drie of vier Batavifche Biffehupten mede genomen /met een Wepnigk
ltaes; Doch deſe voorraet was haeft geconfinmeert/ en hierterwerelt niets
te bekomen: Dies hingdeleege maegh dapper ſcheef en ſſincks. Ick had
wel cen Duraton /of meer /voor wat vermuft/droogh /en hart Scheepgbzoot willen geben: doch 't \was’er niet. Wp peurden des middernachts
dewijlbp daegh niet doeften Lan onfe plaets af⸗ wycken) na ffrant : daer
ick (De
Boot van ons Schip gebonden hebbende) foa Veel verrichte /dat
ons bolck Bet overig gedeelte van mijn Hollandſt Vaes / dien ich van Ba-

:vs mede nam / mp deg anderen daeghs ter gandt Befchickten / met wat
tt Scheeps-bzoot, Ick verwachten dok een partpe Batavifche Biſſchupt/

dae in den
Veldtheer
veerfiet.

„dan dit was mig «+ want mijn Slaef/ een klepne ſwarte Choromandelfe
„angen van Negapatnam, Dien ick/ont op mju Goederen te paffen/ aen
got gelaten hadde /Gad inmijnaf-zjn/ d'andere kleyne Slaven Lan den
Deltheer/ De jonge van Goens, Derwjongen Ieer-Piedt, en Wan andere
Graatente gaft genaodt. : hebbende alles /wat icf voor een ſiecken af be⸗
hoeftigen daghbewaerden/
wel fyntjens met malkanderen geincopporeert5
upt vreeſe (gelyck
hp naderhant wiſt te (ergen) dat de ſelve faude bedorven
hebben ;foa dat ick taen maeft bekennen /dat nijn trouwen oppaffer heel
voorſichtigh was geweeft. Doch de hongers
· noot in Get Leger duerden
niet langh: Avant onſen Veltheer (Die ſelfs heel ſpaerſaem deelden) gaf

‚mel haeft order /Vleeſeh /Speck /As / Broot /en andere Levens· midde⸗
Jen voor het Weger /uyt de Schepen aen Landt te brengen; dus raeckten

‚ Leyden ontſet. Ben Zamorijn, mitsgaders d'andere Vorſten /ooch dies⸗

aengaende zijnde vermaent / gaven haer Ouderdanen de ſchult: feggende/
dat die niet doeften in't Leger kamen / upt vreeſe voor eenigh quaet; Dochs
fouden tot fulcks haer pagen aen te moedigen. Onderwijl konden en moch⸗
‚ten de onfein het Malabaers Cranganor vꝛpeljck komen /om Daer te koopen

al wat hun gading Was,

De Nairos mierden ooch alreets bergadert/ ent

‚ffoudenmel taeftons bte kamen; on onfer /in defe Belegeringh/ tegens
Manee

meno der

enfen voor
Cranganor.

€ Portugefen; te aſſiſteeren.
radaatelas
At in \ AERO oa
A8
Dit hielp (aa veel als t kon: doch gingen de onfe nu met haer Wercken

luſtigh voort: men bonsden van onfe Batteryen
/met halve Cartouwen
op Cranganor. De Portugefen dorſten het hooft niet bupten ſteecken /of
kregen upt onſe Loop-graven/ door de Muſquettiers / een meenighte Lan
klepne Roegelen /tat een groetenis en vereeringh; die Wederom / met cen
vinnigh fchieten upt grof Canon/ Muſquetten en Duur-roers / d'onfe quaz

men tebejegenen, Hun ſtoegels/en pfere Dander-Klaaten/ ſnorden en bla
gelbageliens boorby ons henen. Wy naderden allenachten met ſchupus·

opende Loop-graven,; de Stadtstat datans foo Dichte bp Landen geavanz

ceert te zijn/dat de Portugefen-(verfmadelijck tot ang vaepende) konden
Berffaen.

Loen wederom andere Batterpen dichter
aenCranganor opgez

Worpen hebbende, planten aldaer Get grof Canan ; en fchaoten/ infanderz

hept ‘gmmozgeng vzoegh / entegens den avont / heftigh op de Stadt, et
*

Ooſt· Indiſche Voyagle. T woede Boeck.

205

Moꝛtieren braeckten grouwelyck Dander-klaaten en Steenen; het welck De Mortiegeen kleyne alteratie (Benevens den brant/neder
·ſtorting van Daecken / en heee.
Efmeubelen van verſcheyde Portugefen ) in Cranganor caufeerden.
Bömbes en
Daer en tegen Dielen onfe vyanden alle avonden /ontrent een half uur nag Steenen.
Sone ondergang / furieus tat ons upt : taonende waerlyck brave Saldaz Des vyants
tente zijns ſtelden haer aen / alg of ons Peenemael wilden Lernielen ; poo⸗ oehoes

ende al egarfeerende /-met cen gefWinde- kloeckmracdigept /dae? one SEP ezen

Toopegraben en Werchen heentebreechen ; Doti allesalleeultjchk maer ap Doen fuons @uartier /en niet op de Brigades Lan den Beltheer en Commandeur gn lag

Roothaes; (chietende foo geweldigh op ons/ als oft ANoegels hagelde: Konin
waer door Beel dooden /en ſware gequetften Kregen 5 de lactfte verbanden veickens
wy onder den blauwen Hemel / op't open belt / bp de kaers / faa bequaem te

als ’tdaenelijch was /in’t graotfte gebaer des werelts: dewyl de koegels bighienge

uiet \wepnigh ons ontdeooren ſnorden. Voorts lieten wy daar de Ceilonfe pe paese⸗
Lascarijns (Die daer toe Waren geopdineert) De gewande nae ’ Hoſpitael racrs beko=
af-bzengen : terwyl de onſe /met dappere tegenftant /de uptvallende Por- DE veel

tugefen guamen te ſteunten; doch lieten die fontWuijl met voordacht /tot imre 2e

na bp onfe Batterpen en Erencheen naderen : Daer de vpanden faa hevigh queetten.
Dan wierden geftut/ en upt ons? grof Canon/ met Scheoot geladen, begroet /
Dat meermaeſs /meteen graat verlies / haer datelijck Maren genootjaecht
in Cranganor te falbeeren.
—_ Mus bielen de Portugefen , Muftijcen, Tocpaflen, enz, gedurende deſe
Belegering /meeft alle avonden tot ons upt 5 doch hae furicus / hevigh en
bloedigh defe vefcantres waren, jaegen haer evenwel t'elchens wederom
Binnen; en Dele wierden ter neder gevelt,
Onderwyyl guamen oock ne tat onfer hulp (Han wegen Den Zamorijn:,

Den Za-

en Coning Ban Cranganor ) eert goet gefal ſwarte / naecht-lopende/ dacig more
fond
gewapende Nairos, in het Weger : met Moers / Zeep-meffen / Kondaſſen gewapende
en lautere blanche Zabelg booeften 5 Dochy D'eerfte Wapenen fcheenen Bez Nairos, con

guaemft te sijn / om ale noch tegens de Belegerde te gebzumehen. Sy ſton⸗ bant der

den oock in de Loop- graven / op haer manier / wel louter hun poos te roer; gers , in
dach alleenlyck maer bp daegh/ Lao? wepnigh uren/ als om de geweldige ‘deger.

Gitte /el’t minft van wederzijts Wierde gefchooten. Fn 'tloffen/Llogen ‘Hunne
hun Koegels meeft inde ruyme lucht: niet mickende/ Waer/of op wien dat Kriighsfchoaten; maêr’t hooft omdzaepende/ gaven dus buur, Deandere Waz Cen
penen wierden Heel fpoediger by haer gebzupekt; doch feheen’thaer als noch
geen vechten ernſt te zijns want weten alsdan (gelijck Wp te Loren Gebben
gefept /en oock ondervonden) bep groote proeven / en klare bljcken van

dapperheytte geben.”

u wiert ick uyt ons Quartier /in de Brigade van den Veltheer /bn den
Chprurghn Majooꝛ ontboden /am De gequetſte (waer vant getal ſeer toe⸗
nam) in t Hoſpitael behoorlyck van mjn konſt tedienen; daer op ick mp
aenſtonts derwaerts heen begaf, Pooꝛts order ontfangende /met ons drie

Chyrurghns /om pder een Derden gedeelte ban de geguetften/
dieaddaer

Den SchrijV
van den
veltheer,

Hy le

waren gebracht / err noch ſtonden te komen /waer te nemen 5 het Welch Ertaden,aewingen: en nam ons Werck dageljche toe.

Onderwihjl naderden onſe en geordi-

kloeckmoeùige Batavieren , met hare fchupng-laopende Trencheen /Borſt⸗ veert:

peren en Batteryen / tot onder de bent en Muuren /ent ——
C 3

et
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het melch de Portugeefen ontrentde
Aivier ·kanthadden gemaeckt
/maer

Hollanders binnen dat Holfandtfe over· loopers waren /die ſoo berbaftert/ alst vupi

tot den vy- en ontrouw in voorige Paren van hare Kandt-faten af/ enbpden Portuant OVEEE 8 oeefen
Joopen,hare

over-geloopen
waren; die fielen
4
« fchoaten heel vinnigh op d'onfe/

fhoode vy- fcGolden /riepen/ en fpoagen verſmadelyck
leynie.

dupfende Lan laſter
·woorden op

png upt: roepende onder Anderen
/dat fp daer binnen dagelijcke befigh war

ren /om een groot getal galgen opte rechten /on ong daer aen op te knoo⸗
lafteringen engrillen meer, Het flerche Cranpen/ en veel Diergelijche

ganor veertien dagen aldug belegert zynde /en met geweldt ——

(00liet den Deldt-heer door een Trompetter de Stadt op· epſſchen: dan
Den velde

heer doet hreeghten antwoordt: datſy Portugeefen , daer tae noch niet enkonden

eneen berftaen
ofte reſolveeren / en daer toe noch te eel bloedts inde aderen hade
— ml “Den/ om haer Beer en Meeſter /den Koninck van Portugael, foo ontrouw
cyichen.

te zijn/
en te veel moedts
/ om faolaf-hertigh/ het Cramganor in onfe

Antwoorde Den te laten vallen: maer op van fkanden aen Wederom heftigh op malkan⸗

desvyanss. Deren wierdt geſchooten.
'
Refotutie · Doch dit flancheeren en duerde niet langh: tantop den naeft-komenderr
emt for- dagh /deg Sondaghs den 15. Fanuarp ’s mozgens /als de klochen.in
men.

Cranganor hlepten en kloncken /om balgens de gewoonten / in de Kerken
Miſſe te daen: foabeftaot onfen Deldt-heer watte raeken ;want de moedt
van ons bolck was veel te groot / Den tijdt te hozt/ en het Cranganor al te

Klep /omme niet denftondts tat een ſtorm te vefolveeren : Manger
in Dit open veldt te leggen/ffondt niemandtaen.

alhier

De Portugeefen ſchoo⸗

ten nu /vermidts Get upttermaten heet/ſtil en Daer benevens Herch-tijdt

was / heel wepnig : en hielden Wp ons oock van gelgeken ſtil tot tegens de
middagh /wanneer d'onſe gereet ent vaerdigh ſtonden /om een ftopm op
Cranganor te doen. Ous bolck lieten alle haer vaendelen /onmie den

vpandt te abuferen / ter geftelder platts / op de Borſt⸗· weeren en WBatterpen

ftaen / en trocken in grooter ſtilheyt daer Genen ;alwaer door een Swart /
alhier gebooren /hun aengedient was /het Cranganor fwachft te zijne

t Gebedt wierdt in de Loop· graven / achter een heuvel/ onder de menighte

/

Doo, den Predikant Philippus Baldeus gedaen; ffrachg wierdt toen
op 't
zepn van een grof Canon / geheel op d'andere kant /een looſen allarm en lou⸗

—* Wapen-kreet gemaecht/ om foo de vpanden derrewaerts henen te
en.
3 37. Corn ter geſtemder plaetfe t Geſchut geloſt zynde / ſtoben de onſe ondert

deg roachg / met een louter gefch2eenw /val aen/ val aen /recht ops
VIEfameur
ganor
bes *— werchen los/vloogen als hatten hetBol⸗werck op; doch von⸗

Kloekmoe- demaldaer foo vinnige tegenftandt/ dat lichtelijch wederom hadden moeten

en Bagels der Por
ie teruggedepufen. Be Wandt-granaten / Duer-potten/
bee

Ser vorte tugeefen, ende bigoreufe defentie bande Muftijce Nairoe, en toepaflen/

zeefen.

gaven deonſe genoegh

te doen: Doch met geen minder furie /en

het: in-

Werpen Han een me
Wandt- granaten / kregend'anferupmte/en
dzone
vpandts (aa
des
/roock /wapenen /en het gemeldt
Dapperheyt gen door vuer /vlam

eden

Baerdigh.in/ dat ober het Bol·werck heen/enbinnen

ns doc

de furie heet
dam Urbano ftelden haer daer De vpanden wederom ſchrap: andermael’
ft der
Fialho Fe- en heftigh Den Capitepn Moor Urbane Fialho Fereira, 't
zcita.
Portugeefen, en Gouverneur van ditCranganor , toonden (oa
ar
pz

Ooft-Indifche Voyagie,
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dappere edelmaedighepdt en getrouwighepdt Loo? fijn Roningh / dat
met quetfuren overladen /epudelijck nederftopten.

hr

Stracks namen toen alle Den vrane

d'andere tegen ſtrevers de vlucht / haer retirerende inde groote Herck der Pefwijcke.

Jefuiten ; verſoeckende Bon Quartier, dat men haer datelijck gaf. De voor: „Srgmor
naemfte quamen toen ſtracks met een witte vlagh / tot den Beldt
·heer upt /randere ee

verſochten en kregen beter conditien/Dan fp (ban wegens haer te laet en hert: wonnco.
neckigh tegenftreven ) hadden Lerwacht; trocken Daer op met vrouwen en
Kinderenupt Cranganor, Des Konincks foldaten meendemen/dat op haer
verſoeck /nae Europa foude werden gebuert; d'andere Wierden
eer langh
met onfe fchepenna Goa geſonden / daer fp bj hare Landt· ſaten / hun quaz
de refcantreg in Ooft-Indiën, tegende Nederlanders, en Get verlieg in dez
fen aoplogh/ fom wijl genootfaecht waren te overdencken.
Dit ſtoꝛmen fEondt den vpandt feer duer: de Portugeefen verlooren on⸗ Dooden des
trent hondert en tnegentigh blancke koppen / groot getal Nairos, Slaven vyandts.
en Dienaers: geen kleyn gedeelten bevondt men noch svenwel /dat over de
groote Rivier van Cranganor waren gefappeert / die fichy binnen de Stadt
Cochin begaven : daer defe tijdinge Lan hun wedervaren /de Portugeefen
nietal te wel in de ooren klonck.
Wen onfe kant dobbelde men nietmig : want ontrent tſeventigh dooden rn
wierden getelt/ daer onder ervaren Officieren/ en hloeche Delden: al De kelders Ee
geſneuveſde wierden beklaeght /enin Cranganor begraven. Ong belan: veel gequergende /hadden (elfs defe bloedige furie vanhet begin/ totdat den Lpandt Een ar defe

begoute wijcken/ aengefien ;doch kregen doen wel haeft de handen vol [ELS Peko
werck /en ontrent tachte ntigh fware gequetften onder handen; ommige

guamen / om eerft verbonden worden / felfsttot ons genadert/ en d'andere

Wierden dooy de blijtige Cingalefen ong toegebracht.

Wier hoorden wy

5

nueen jammerlijk gekerm ban foo veel ellendige menfchen
/dielagen te hoedanigh

wentelen in haer bloedt /en ong biddende bpna met gebouwen handen/ pder senanders.
om eerft verbonden te zijn : doch de beſcheydentheydt /gaf de meeft bloeden:
De / en de fwaerfte /bp deft gelegenthept /de eerfte plaets, De voornaemste

Capitepnen/ Tuptenants /en Geel mindere Officieren / Waren gequetft /en

fommige doodelijck gewont /en veel Soldaten en Bootsgeſellen deerelijck
pa, de Bandt-granaten gebzant : ſommige hadden een handt/arm/of been
berlooren ;andere Banden. Wp het hooft/ de borſt /buyck /of andere lede:
maten met koegels door· boort·Somma, hadden genoegh te doen /om alle
Dees arme menfchen behoorlyck waer te nemen/ en wel te beforgen ; alles

Dienden nu met een geſwinde baerdighepdt/ en goede berfeecherthepdt te
gefchieden : Fn welcke befighept /dat wp den geheelen nacht / en noch Drie
en etmaelen boven dien/ ſonder ruſten of flapen/ overbrachten : want
nden alle de gequetften/ die ontrent honderten veertigh in getale beliepen/
Golgens gupting ban onfe gewiffe) niet helpen /of maften geduerigh nacht
en dagh befich zijn. Ons Wofpitaels ’t welck geduerende de belegeringh / in

Het open beldt gemaecht was / viel te kleyn / de Helft van de gequetften kon:
Den nauwelijks plaets bekomen ; deandere lagen in 'tbeldt/ en moften
geel koude /komnter enongemack uptftaen ; doch wp Lan ſtonden aen Daer
Bu voorſiende / kregeneen Van de grootſte Hooft
·kercken / Die tet ſeven in't

getal in Cranganor \wierden gebonden, tot wooninge boo? ons EN het

genuetfke volck 5 daer heen de felde Dan Lan ſtonden acn daag de Gellonie
as
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Lascarijns wierden gedragen / of kannende gaen /de wandeling namen.
Wp lieten oock faa veel Kadels, of Leger-ſteden
der Portugefen, in Cranganer opſoecken / als hier nootſaeckelhek waren: op welche wp gequetfte/
in lange rpen beneffens malkander/ opdentelijck quamente boegen. Doch
was de Herc{t / alhoewel ruym en groot /ons noch te kleyn; maer namen
…_ de menighvuldige Vertrecken / en Cellen der Geeſtelycken / te baet. Stel:
den oock WHollantfe Hacks en Bootsgeſellen /tot Dieche-baerg te werck:
om dees arme lijders in haer ongelegenthept te accommodeeren. Maeckten
onfe Chyrurgyns Winckel en Apotheeck /boort Altaer /daer De Portugaelfe Priefters de Miſſe plachten te doen. Somma, flelden alle Doene:
Icke middelen te werck /om onfe gewonde Patriotten wel te doen / en / ſoo
Beel mogelijck / Wederom in haer vorige gefanthept te herſtellen. Nregen
gack noch twee Chyrurghus tot onfer Gulp : Want konden Get aldug nacht,
en dagh niet langer gaende houden.
s.
Dit kleyn/dach fterck en out Cranganor, in onfe handen nu zijnde geval:
Danck-dag
der Neder- len: faa hielt men alhier /en oock op de Oazlaags-vleot, een algemeens

·dagh; en Wiert in cen Der Hooff kercken van Cranganor,
landerwe Danck- en Bede

de Danck-pzedicatie dao? den beroemden Pzedicant Philippus Baldeus gez
daens en adt den Peer Hoor fijn Daderlijcke beſchermingh/ in de ſtorm
dao, Coulang, ‘t veroveren defer plaets /en aapder betaoninge van fijn Gulp,
en goedertierenhept t'onswaerts / eenftelijck gedancht/ gelsoft /gepreſen/
en groot gemaeckt.

Vitor.

Het tiende Hoſiſiuch.
Den Zamorijn, en den Koningh van Cranganor, met een gevolgh van
Swarte Princen en Grooten , komen in het veroverde Cranganore,

Deffelfs verrichting ,en wedervaren.

De Vefting verfterckt. Een.

Overlooper gehangen , en twee gepardonneert.

Optocht der Nen

derbandets uyt Cranganor , nae Cochin. De Sterckte Nieuw Orangie
gefticht. De Stadt befchooten. De Schrijver komt uyt Cranganor
inde Oorlogs-vloot.

Landt wederom met het Leger ten zuyden,

Cochin. De Nederlanders worden feer vriendelijck van den Koning

des Lants ontfangen. De Marfch van dit kleyn Heyrleger ,nae de:

ftercke Stadt Cochin, Ruft-plaetfen. Avontuetlijcke bejegeningens

„De Hollanders komen tot onder de Muuren der Stadt, Hun optogt:
tegens het vyandelijck Leger. Hevighgevecht, Des Vyandts nes

- derlaeg. _Het Konincklijcke Paleys verovert,
‘ vangen.

De Koningin ges

Hare geftaltenis,

act
à

:

e

bled

4|

Den Zame-

P Der 18. ban Januarius, 1662. quam den Zamorijn van Calichuty:

1 kieSbomt

aock dert Koning Lan ’t Malabaers Cranganor, pder met veel Staet⸗

—

sad

net noch eenige andere bruyne Borſten Lan defe Geweſten /alge

met fin on- Bouwers gerfelt/ in het Berovert Ore

et —

„om den Deltheer, over des

ſelfs Victorie/te congratuleeren /en veel geluck te wenfchen/ die haer wg

Ooft-Indifche Voyagie.
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getrontom los·bꝛanden Van't grof Canon / gantfch heerlijck / en feer vro⸗ en vor flex;
pek ontfing : haer latende al de voortreffelyckheden van Cranganor befien, in het verdie / alhoewel aut / echter aenmerchens waerdigh waren. Wp fullen hier overde
Cranganor.
nae van alles een weynigh ſpreecken / bant gene wp hier en elders Gebben Deflelfs vergeremarqueert/ Wanneer een kleyne befchzijbinge defer Landen (ullen doen. richtinge.
De Malabarifle Dozften toonden haer (eer verwondert / doch voornament⸗ Den Veltlyck/alg den Deltheer met haer tot in de groote Rerck (ons Hoſpitael) aen- heergeleyt
haer in
guam : Daer fp ons bp foo veel Swarte geguetften beſigh Londen 5 die fp
nu met geen kleyne verbaefthept (immers nae’tfcheen) (agen verbinden:

aenfchouwende /hae verſchrickehck Dat de fommige waren gewondt. De
mededogenthept ſcheen alhier in haer upt te munten, en de Ber monderingh
groot te zijn ; te meer / dewyl fp Vorſten /gedurende defe Belegering / noch

’t Hofpitacl!,
by alle de

gequetſteh.

an het ſtormen niet een eenigh man der Nairos hadden Lerlooren 5 wantin
de laetfte Jrurie waren geen fWarte Nairos tegenoordig geweeft / dewijl
onfen Veſtheer de ſelve Doenmaelg met voordacht niet liet verwittigen / dat
men een ſtorm op Cranganor meende te doen : Want hp betrouwbden Gem op

de Malabaren noch niet feer geel : Die lichteljyck door een Overloper /van de
Aibier-kant/de Portugefen ons vooꝛneem hadden bekent gemaeckt. Den
Deltheer vrꝛoegh dan nu aen de Doeften / Hoe dat haer Nairos voeren? en
hoe veel dooden en gequetften onder de hare wierden gerelt ? Wier ſtonden
fp als betentelt /en ſeer Bedeeft /niet wetende
wat op ſulcks ten antwoort
fouden geen ; Want hadden beloaft/ de onfe Laar Cranganor (foo Veel daenlich) taffifteeren 5 doch fp bzachten tot haer berfchoaninge baart: Dat het
haer leet was, dat fy van des Veltheers voorneem niet en hadden geweten,

Geſpreck
met hacer.

als Cranganor wierde beftormt; anders, de Nairos hadden voorfeecker

oock ‘haer befte betoont.

Daer op den Deltheer (hem willende dienen
van Gare meedogenthept ) dent Zamorijn, en d'andere Dorften/dees of dier⸗
teke woorden in toor beet/ feggende : Hoog-beroemde Vorften! fiet
ier leggen nu defe bedroetde Menſchen, die foo veel bloet geftort, haer

vinden in dees bedroefde ftant : en zijn (gelijk ghy bevint) met fware quet-

furen overladen; ja die, om de oude Vyanden van uw, en ons, te verdrij-

ven, haer lijf en leven dus hebben in gevaer geftele. Geliefje nu (volgens
uwe geloften) haer gunftigh in defen noot by te ftaen, fooftuert hier van
de Vruchten, Spijs, en overvloet uwes Lants; op datſe, wederom tot gefontheyt komende , uw‚en ons, vordere dienften mogen doen. Wet welck

“den Zamorijn, Koningh /en andere Vorſten / gelijckelijck beloofden / dat
aenftonts faude gefchieden, Dug wederom Geel bernoeght bertreckende /

kregen alg vooren /een goet getal Cer-fchooten ban de Wallen Han Cran-

ganor 5 ftuerende (elfs noch defen dagh / envoort dagelycks /alderhande

IPrupten/ oock Loenderen / Schapen /Groenten /Everen/ Melck, etc.
—
— tot ons in t Hoſpitael: Die degequetſten /oock ons /wel
ienden.

Onſe Nederlanders waren in Cranganor niet lang ſtil: want aeuſtonts Cranganot
ver·
Wierden de Wercken alom heen/bupten op de vlackte gefiecht; Canon, wordt
erckt :
FRostieren/ en Paliſſaden /binnen gefleept ; en wat noch dienden/ pt onfe
Schepen te Lande gebracht. De brandt in ſommige Bupfen / daag Get afloſſen van onfe Duur-mostieren aldaer antfteechen/ terſtont gebluft; de
Wallen en Muuren gerepareert ; en de Benehlte Porchesien ‚ Die in defe
:

d

ver⸗
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Dienst vanDar hun Coning
——
opt of opt
ifte \

betleben lieten / een eerlijche begraeffer

ienden.

Naber Ere
ergelbingei habben bieop—
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Wwort/

geſen, als ooch een graat agenſienelyck Huys des Biſſchops vanden.

Hier

Maecken

5
een
wierpen donſe van konden aen een fferche Daftighepdtop : Die ( Nieuw
E°

Vaftig-3

Orangie genaemt) eerlang derbaegen bevonden klaer geraecht te zijn /dat Rui ians

queert/ en van daer dan weder ter zupd-zijde gelandt, Cen dien epnde nu —

alles hlaer geraeckt sijnde / ſoo wierden nu bier hondert man tot Beſetting soes

Dau terftant ; en telden ontrent de tſeventigh perfaanen / Die ban Gare quet- beenaer
Ì nae
In,

ters/ bevolen.

é

Ì

Wy dan nuumt Crangavor met klemt Baertuygh de Nibier af-fachende/

fagen nach hier en daer de doode Lycken / der Berflagene Nairos, in hetwa⸗
ter drijven. In Zee getaecht zynde / traden over in't Jlupt-fchip Hilverfaum; het welck toen ſtracks het Ancher lichtende / met ong nae Cochin

/
Komft in

vertrock /daer wy tegens den avont bp de Bloot aenquamen; 5en fcheepten de Vloot,
ni
Dd 2
nach
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Bereyden noch ſtracks op't Dozloghs-fchip Vlielandt over; aldaer Lan ſtonden aen

haer, om … weder een groote Medicament
kiſt voorons Weger / upt de andere/ die tat
ger voor

Cochin

haden.

Dien eynde ons upt het Vaderlande, heerlijch verſien /in goedt getal maren-

te foegefonden / berepden en vaerdigh maechten /alg oock een Crein-kiftmet

perfehepden naatfaecheltjchheden gevult /omme dus klaer gevaecht zynde /
weder ons Valck ten Dienft teftaen.
Nu ſtondt oock de kleyne Weger-macht wederom ſchrap / om bezupden de

Stadt Cochin aen landt te fpzingen / dies lichtemen met meeft alle de
fchependeanckers
/zeplende langs de Malabarifle kuft/tat dat ontrent
Bier mijlen bezupden de Stadt Cochin, niet Herre Van landt / de anckers
wederom lieten vallen; daer ons dan Loopt vervaerdighden /omme deg ane

deren daeghs te landen.

Den Ko- Doch quam toen des morgens vroegh den Koninck van't Malabaers Ko
ninck — ninckrijck Cochin, vꝛymoedigh met weypnigh gevolgh in een kleyn vaer⸗

gent
:

Cochintupgh/ den Heer van Goens aen het bodet befoechen
/daer hp den Beidt

Vloot ;
fijne
ine

beer Bolmandigh quam aen te peefenteren : dat hp den ſelven met fijn Leger/
in't landen en Voort marcheeren ter fladt-waerts/ alg oock in't bazdere /
ver- ver, geerne wilde behulpigh zjn; dat hp genegen was /am onfer in alles / met

Ben Verde ſyn getrouwe gunſt en bziendtfchap bpte woonen; dat oock ons Leger /
heer.

doop fijn Onderdanen/gaedt kaap met ververſinge / proviande /etc, kande
geſpyſight worden; mitg conditie dat oock de onſe/in het door-trecken deg
landts
/der Inwoonderen Landeryen / Boomen
/ Buchten / Hupſen/ en
Goederen Wilde verſchoonen. Defen koninck was den vechten
eere des
Koninckrycks Cochin. De Portugeefen, fijne vpanden / hadden/ am dat
bp de onfe ſcheen toegedaen te zyn/hem Lan fijn Ronincklyck erf-rechht verz
ftooten /en lieten het Opper-gefagh des Nycks /aen D'oude Roninginne /
de Moeye Lan defen Honingh /alfaadie de Portugeefen genaegbfaem zyn⸗
de fubject; en dienvolgens tegen ons op-gemaecke/ oock onfer noch tot
gen vyandinne verſtreckte: Echter was defe Koninck doos fijn aengebarene
Vriendelijcktjept en vrolyck gelaet /bpmeeft alle d Inwoonders des landts/
alleenljck De voornaeniſte Nairos uptgeſondert /uptnemeude bemint en
ſeer geſien; die hem oock noch als haren Vorſt en Roninck pda
betoonden s Dies beloofden
han oock den Beldt-heer / op fijn Lerfoech/ wat
redelyck was ; doch met bedingh / Lan ons de bequaemſte megen ter ſtadt·
Waertg aen te wijfen /ende voor gade betalinge ons Weger met abandante

Pe Hollan-Jevens-middelen te vaorfien.

ders landen

’

Den Almachtigen
/toenam fijn Gulpenzegen aengeroepen hebbende /

rijk Cochin, zeylden met alle de fchepen dicht onder de wal / Lan maer met Klepne vaerworgen van tupgen/ fchupten en boots te lande geraeckten; fettende nu de voeten op de

denne germaeckelijche zeehant des Yoninchrijcks Cochin, alwaer den verdreven
komt ‚en Koninck / maer alleen met een Bramine of Heydenfche Priefter verſelt/
met een onſen Deldt-heer uptnemende briendelijch / gantſch bzolijck/ende met een

Seoentheyt gulle open-hertighepdt omhelſde
/enwellekom Gieten in't Koninckrijck

ontfangen. Cochin: toanende hem int ons bp-ztjn / geheel ——
vol couragie /
Degeftakte geſwint en ſchrander in alle fijn actien te 3jns fijn
Wapens waren een
——
anghwerpigh Schildt /en blanche Zabel in de vuyſt; hp was niet anders

defen Ko. dan met een wit fijnCatoene kleedt /t welck hem van oe rup
tot op de enc⸗
mogh.
elen hingh
/ gekleedt: gaende vorder nae De. wife deg landts —

*
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naecht ; fijn hap? was infgelijchs / bolgens de couſtume der Nairos, (even
gelijck by ons de bramen doen ) tupts-gewijs ap bet achter-haoft gebon⸗

den ; evenwel droegh hp ſchoone goude vingen / en bercierfelen ban edel gez
ſteente aen fijn lange neder -Gangende Daz-lellen/aack aen fijn onder-armen/
vingers /ett· Syn naeckte opper-leden waren ooch met een loutere goude

Heeten / rontom de middel omgaende Lerciert ; hy was baneen goede gez
ftalte/ bep corpulent/ vadt/ſchrander /Geel Bzalijeck ban geefts ervaren in de
Portugeefe Tael „redelijck blanck van lichaem /en na mijn giſſingh ontrent
De 34. Garen oudt. Syn Priefter, of Heydenfche Brameny , hadt oock
een Ipwaet kleedt om t onder-ljf/ en gingh vorders naecht,
Wy dan nu met ons Leger aen landt geraecht zijnde/ wierdt Get ſelve we⸗t Hollante

derom ſtracks in drie Brigades verdeelt / en als vooren beftiert; marchee- onePT,
vende dus in ordre voort /langhs heen den luftigen Oever des Koninckrijcx korset
Cochin, die met een ſchoone Boſſchagie /ban (eer goede Leucht-dragende Cochin aen,
Clappus-baamen/opdenteljchi/luchtigh en aengenaem overſchaduwt was :

@uamen des middaghs de Stadt Cochin, ontrent een groote mijl zijnde
genadert /ineen plapfante Aldea, ofte vermakelyck Stedeken / Lan Malabaren bewoont /’'t welck met fraepe Wooningen nae de wyſe des landts/ 5leën —

en boven met Kokus en ander Beboomt, ſeer aengenaem was verciert; de croone
daer wy ons / van wegens de fchier onlhdelcke hitte /rontom in de graen: hitte in een
teneen weynigh neder-floegen: fagen alhier te landewaerts heen /verma: vennen

keljche velden /blachten /wpbers en Wandel-wegen /die met alderhande ne

bzucht-dragende Boomen ban malkanderen fchepden/ en bunten om-heen
ordentelyck en feer luſtigh ſtonden beplant. dAnwoonders waren gevlucht,
dan quamen op's Ronincks woordt /en Daar den per des Bramine, alg
sock op onfe berfeecheringh/ haeft te voorſchyn / en taanden hicr ſelfs den
Coninck aock fijn pver /met eenige van fijn voornaemſte Edel-lupden/en -Des Ke.

Bramines opte ſoecken
/en bp den Deldt-heer te brengen/die haer alle gez Binche de-

famentlijck boor ons verklaerden ; waer op den Coninck hem feer verblijt Frar”
en open-Gertigh toonden /voornamentlyck in het pingen

van ſommige nen

hee

aerdige Cabzialen ; echter wiſt hp hem by de fijne/ſoo wel ontfacctgelijch /vlucheen te
alg beballigh en minnelijck aen te ſtellen. Oach liet den Peer van Goens beleten.
alhier wel ſcherpelyck en ſtrickt berbieden /dat hem Lan D'anfe niemandten Den veld:foude vervorderen / de Inwoonders eenigh maleft of schade aen hare Per- heer doer

donen
/ Hupſen / Goederen
/ Pruchten „etc. aen te doen /op peene van het “A,LP

leen: maer datmenin alle briendtfchap ban haer mocht kaapen/ het gene niemant der
ſy beachten / en Loo? al haer minnelpck hadden te bejegenen. Dus quamen HP
Inwoondebele
eerlangh nude Malabaren met brouwen en kindeten upt hare fchupl-plaetfen bppmaedigh tat ans genadert / ſchynende feer begeerigh en nieuwsgie: °
righ te zijn /om dit Leger der Hollandtſe Chriftenen te fien / diequamen ,Blijtfchap
am de bpandelijcke Portugeefen te berdzijben ; betoanende groot genoegen Be En le

en vreughden om onfe komst; wenſchende dat alhier in dit ConinchtHek komtder
de bictorie mochten bekomen; op dat haer eens Lan de geduerige ongebon⸗ Nederlan-

dentheden en quellagien der Portugeefen verloſt /en onder omſe beſcher⸗ ders
mingh /in een gewenfchter ſtandt enmeerder vephepdt/ bevinden machten,
Ontrent Drie vuren / tat dat de geweldige hitte een Wepnig begon te wyc⸗ _die weder.

Ken/ due hebbende uptgeruft /marcheerden algdoenmet Vliegende Daen- Wennen,
dels/flaende Crommen/ enonder Get klincken der Crampstten/ Poorens/
DD 3
Schal⸗

ar4
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Schalmayen en JPlupten / wederom Hoort; begaven ons taen in goede ordre
langhs de ſtrandt /op Dat behoorelyck uptfien konden: Wier Gadden de
Portugeefen de luſtige zee-hant/met affimpdingen en toap-graven gemacht;
omme d'onjen aldus tet landen te beletten; ‘Tweich de Portugeefen , Dez
ijl wy faa verre bezupden Waren gelandt/nu vruchteloos bevdnden; want
Wp quamen nu/ fonder eenige tegenftandt te binden / tot op een kleyne mijl
nae de fterche Stadt Cochin genadert. Wier Londen wy maer een wepz
nigh van ſtrant
/en ander het kuym/ doch luſtigh lommer-rijet Kokus-bos,
een haer eeñ graate Herck/ door de Portùgeefen fer eeven ban Santfago gebauwt/
oenon: en rontom Geen met een goedt getal bermaeckelijche Wooningen omringhts
trent de inaegen dees landt-ffreech Geel planfant en volck⸗ryck Banden. Gock
Kercke van waren d'Iuwoonders des morgens Gier ban daen geblucht/ dan quamen
St Jaso pp’t woordt Lan Gare Ja-bueren Hapelijck wederom: en tracen wy nu/
alfoa de nacht genquam/ in defen Llecken /en nae Sant Jagos Kerck 5 had:
dert ſeer veel bekycks van mannen
/ vrouwen en kinderen.

De

Portugees

fen waren alreets an hier met hare gereetſte goederen /nae de Stadt gez
vlucht; Dies wp de gemelde Herck geflaaten / doch evenwel haeft daer in
geraeckt zijnde / en t'eenemael ledigh Landen ; jae ſelfs haer Goden / en oock
den Heyligen Sant Jago, fcheenen
gan hier /en binnen Cochin gefalweert
te zjn: De Verchelijche Wooningen / Cellen / Dertrechen en Cupnen /
Wierden oock het meerendeel ledigh gebonden 5 ſoo dat Gier geen plundering
Het weder- Voorde grage ſoldaten en Biel : alleenlyck quam een ouden Portugees tez
varen van

gens den avondt /met fijn vrouw en oock tee Dochters / die ſeer ſchoon en

met fijn
tweedoch
—

heer
/ dien hy geerne wilde fpschken ; up Weſen hem ſtracks de plaets /daer
hy den Heer van Goens kande Binden : Bp den felven gekomen zynde /
wiſt te ſeggen / dat hy alhier veel Jarenals vꝛy· man bupten den dienſt van
fijne Landt ſaten /de Portugeeſen, hadde gewoont; en dat Gem in allen
Dien tijdt /met dent Oorlogh van fijn Natie /niet en hadt willen bemaepen 5
Dienvalgens Was nu fijn beiendelitck verſoeck /datmen tach hem/ fijn
hupsbrauw / en oock voornamentlyck fijne twee lieve vp re niet
en wildemifdaen ;maer Dat hy ongemalefteert en geruſtigh alhier in fijn
wooningh / als vooren / Het fijne befitten macht; 't welck hem taegeftaen
zijnde/ vertrock hy met fijn gefelfchap wederom doa? het Weger nae fijn
Wooningh; doch gram Gp deg morgens andermael bp den Deldt-heer /
daer Gr vaar nederdiel /Klagende dat bepde fijn liebe Dochters / in den voor⸗
leden nacht daor vnſe moedtwillige Soldaten waren beflapen eur geſchent;
doeh alſos den goeden man defe frélen (Die Vaarfeecher lijbelaas waren gee
weeft) niet en wiſt aen te Wijfen/maft hy bedzaeft en onbaldaen vertrecken:
Doch mijns aasdeels / was den ouden man niette voorſichtigh geweeft :
want ick geloof / dat / faa wanneer hp fijne twee Dochters Fhups gehou
den / en niet door het Leger /als brave Juffrouwen aenlockelyck op-gez
prouckt / ten taan geboert hadde dat vock niet lichtelyek aen haer dit on-

bn oeden puvubaer waren /dao? ons Teger /enbp ong ;vragende nac

den Deldt-

geval ware geſchiedt geweeſt: en hp ſomwyl /-orifrent en met
foadanige lichtveerdige @uanten/ (gelyck als veel Soldaten en Boots ·
geſellen zn) na’t Hollandes fpppeeck-\adpdt; Jamentlijck/
Dat het ooge
PAN niet fier, begeert het hert niet.

enKiosbaen

Ong Heger dan /ruſten in deſen nacht op be ſtrant
/enrantam de Boeie
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gan Sant Jago. Den Ehprurgijn Majoor /en wy met ons Brie Chprur⸗
ghns van t Leger /kofen bp malkander de vuft-placts ap een Cruch-tafel/
Die de Portugefen , benevens een kRlos-baen / in de voornaemſte Galderpe
voor deſe Rerck / aen den ingangh deffelfs hadden gemaccht 5 Daer ans De
lichte Uleeren tot een befchutfel en deckſel ende elbagen tot Maaft-kuffeng

moften dieren.

in de Gatse:
derve van

joren vo,
de Portveefer gemaks
en

8

ſin

——
Wo-

zi
ter ſtrantwaerts heen. Daer onfe Vloot /sack nu onder zepl gevaecht zijne
marcheren

klepne Myl ban de gemelde Stadt : Waer Geen mumet Vliegende Daender
len, flaende Crommen/ en in feer goede ordere voort marcieerden. Dagen

een goet ſtuck voor ons heen de Vierche Lan Sint Jan, Die maer eon groote

De buyte

Muſſchet· ſthoot /herwaerts vande Dtadt/ ap de Zee-kant was gebanwt, Stk 25

in de lichte blamme ſtaen: Lermaeden (gelijck als naderhant aactt verſton⸗ den vyande

den) ſülcks der Portugelen werckte zijn / om te beletten / Dat Wp niet in in brant ge
de gemelde Yerck en fauden komen te fogeeren/ en an daer Cochin aen- ſteecken;

randen. Evenwel tot dus vezre/fander eenige tegenftant/ genadert zijnde/
flant de ſelve noch in De lichte brandt / dan wierf Dao? Lljt der: ouſe eeniger doch wors
maten gebluft ; foo dat Wp ter nauwer noot / hier en daer in De Galderpen/ aen —

Cellen/ en Buͤpten vertrecken/ Wat ſthuplingh Londen,

Vierch het meerendeel afgebzant / alhoewel

Doch was de

(immers nae't ſcheen) De ſelve derlanders

tamelijch groot / ſchaoin/ en met loutere fEeene Muuren te varen hadde. ger sebiet

peouckt 5 zijnde rontom nach met een dicke Muragie / alg een Fo2tveffe bee
flaaten/ die ban onder de groene Kokos-boomen, tat ap de ſtrant fijn eyn⸗
de nam; de welche Ban de Portugefen oock met een Uf-fiijdina /Ban Pal⸗
liffaden en Loop-qraef/ tegen ’t aen-maderen Lan de anfe / verſeeckert bon⸗
den ; hebbende vodrgenomen/nae t ſcheen /am ans hier te keeren ; welck
haer nu (ſich ſelfs te ſwack oordeelende) grootelhcks Was gemiſt; Want
dees Af-ſnydingh oock ons el dienden /vermits den Veltheer die tatde
beguaemfte WDater-plaets quam upt te kieſen: daer al Wat dienden/ ge⸗
boegelÿck uyt de Ploot te Lande gebracht kan werden / ſonder dat den
brandt (Dae fijn eygen werck aldug geabuſeert) ſulcks machtigh was te
berhinderen, Cat dien epnde quamen gack onfe Schepen hier mt faa na bp
ten ancher/ alg doeneltick was,
Wp tracken toen over eer black Belt / fander Boomen / in het geſicht der Pe hollan-

Portugefen , die van des Dtadts Bolwwercken/ /Muuren en Wallen /met sers komen
Muſquetten en grof Canon foa vreeſſelhck naer ons ſchooten / als of ONS qe mauren
teenemael wilden vernielen; doch Waren fp voorſichtigh / want ſchooten der Staat
meer Baamen als Menſchen onder de boet : daor Dien haer grootſte koe- Cochin.
gels’tmeerendeel achter ons in het geboomte neder vielen. Dus trocken
Wp voor de oogen anfer Hpanden/ met Vliegende Daendels / tat dicht ander
de Muuren der ſtercke Stadt Cochin; daer langhs dé ſelve /Indewaerts
heen / een dichte Boſſchagie /van feer hHaage fchadum-gebende Kokos-boomen; dervoegen Londen geplant / dat ans tat aen de Vallen der Dtadt gee

nadert
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nadert (agen/eer (ulchs ter degen Suiften. Dies trocken wy Weder cen
Wwepnigh te rugh/ om niet ſchielyck beſetof overrompelt te worden; en
floegen ons in de groente / onder het lommer-rijck Kokos-bofch, om ban

Wegens de groote Gifte wat te bedaren/ een weynigh neder.
Kiefende _Me Dtadt Cochin Was de grootte Stadt / naeft Goa , die de Portugefen

——

noch in Ooft-Indiën beſaten; zijnde niet breet / maer in lengten ontreñt een

vanieger, Dalf uur gaens/ te landewaerts in ; daer heen oock het Lof van d'oude
naer het Caninginne van’t Malabaers Cochin,
alg oock de voornaemſte Pagede van
at ed de Depdenfclhe Malabaren , niet bezre ban een beguame Water-plaets / ge

van "Lande legen was ; daer de meefte Nairos ban het Coningryck Cochin, daar het
Cochin.

beſtier des oude Doeftins/ en het aenmoedigen Lan de Portugefen, haer
confiderabele Eroepen bp malkander / tot een bep machtigt Weger / qua⸗
men t'ſaem te vuchen / om de onfe te overrompelen / of ten minften als Hel:
den onder de oogen te fien ; alhoewel dat haer mas aengedient/ dat up de
Wapenen tegeng de Portugefen, en niemant anders / Loerdens dat de
Poeftin/ noch niemantder Nairos, of Inwoonders / daag de onfe eenige
bpantfchap faude gefchieden / ſooWanneer dat haer maer quamen ſtil te hour
Den. Maer defe dul-koppige Nairos, naer geen reden \uillende haaren/
guamen/ alhoewel anderg den Portugefen heel afgunftigh waren / nu door
het aendzingen deſſelfs / buyten eenige nootſaeckeſyckhept / ſich felfs in Dez
fen Oodrlogh in te wichelen / daer geboechelhck hadden konnen bupten blij
ven 5 ruchende foa verwoet /alg onbedacht /hare voornaemſte Macht by
een / om ans (waer't doeneljck) ſchielyck ban achteren te beſpringen /en
vaerdigh te vernielen. Dies drongh nu den meer-gemelden verdreben Co⸗
ning van Cochin, onſen vrient/ inftantelijck daer op aen / dat Wp niet dien:
den op Cochin pets te beginnen /Loor en aleer deſen grooten haap Nairos
Waren op-geflagen : om foo ban die kant ſeecker te zijn/ en de Portugefen
in Cochin deſſelfs hulp/ taevoer en affiftentie/ te beletten. ’t WDelch dan
oock den Leer van Goens faa naatfaechelijck keurde / dat Lan (landen aen /
met t\mee derdendeelen Lan ’t Leger /doch met een ſtille Crom /dezrewaerts
Refcontre Geen marcheerden ; daer komende /banden Get als verhaelt. Aenftants
tegens de ſtelden de Nairos haer ten tegenweer (clap / en bielen even als uptgelaten/

pyandelijke Dul/ en uptfinnigh / met een geweldige furie tot ons in: te ſtouter zijnde/
Geraecken Dao? den licht-haofdigen Amphioen ;ffanden daerom als palen/ en weecken
in een feer vooꝛ geen Ytoegels/ Dpietfen/ noch blanche Zabels /voor en al eer ter neder

hevieh ge wierden gevelt. Dies deden fp geen kleyne ſchade onder ang

volck /met

eenige
Stuchjens grof Canon/ * Zeep-meffen/ Wont-roets/ en ander
geweer ; ſoo dat al beele ban onfe bzave Soldaten quamen te meubelen / die
of doodt gefchaoten / of neder-gezabelt wierden ; andere/ ſware quetſuren
bekomende / geraechten in onfe handen: die Wp alhier / gedurende deſe bloe⸗
Dige Furie Verbonden. De ſtrydt gefchiede am en ontrent het Coninck⸗
Het Leger lijch Paleys / het welch van kalck en ſteen ſeer hoog / met loutereKamers
der‚Naros en Vertrecken /was gebouwt, Cen laetften defe hartneckige Nairos,
Doop het Dapper aendzingen der onſe/en veelheyt Lan dooden / genootfaecht
fazen.
Bet over- zijnde te wijcken / blagen (volgens hare caftupme) in grooter meenighte

fchotvlucht nae de Pagode, en tat in dit Coninglijck Hof : ban daer à/ in de tegen
woor⸗
digheyt

na degroote

Pagode, en

het Paleys.

* zeep-meffen „of groote Slag-fwaerden . met lange hechten of handvatfels, daer acu de beyde
handen gebruyckende , kappen vreelfelijck onder den hoop.
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·open ſtaende aagen des blinden Af⸗
dighept des Doeftins /en voor de wut

godts/ diens hulp berhoopten/ wederom vinnige tegenſtandt betoonden /doen aappe
maer alom nief; den Afgodt fcheen grootelycks vertoornt of ongevaer re wederWijck van eenn anders ellende /en als van freen te zijn/Daer donſe noehtans Lende:
eftadigh avancerende /met een geweldige furie tot dePagode en het Pal- krijgen de

eys indrongen: Gier gingh het feer Geet en Weftigh + de Nairos flarden "terkegh.
als paelen ; en donſe en weechen niet / maer kapten en ſchoeten geweldigh

onder den heen / tet Bar de Lpanden haer eyndelhyck Bender gedwongen de ,De Nederupt teſpringen / en foa nach landers verZaelen en Kamers te vupmen/ ter benfteren
Gun pad
dao} abe te aha en wierden veleter neder: ——
geveldt

—

5

daer op d'onſe voort meeſter

van Dit Vorſtelyckz

Ee ſifte Konincks.

——

ndefe bloedt· ſtortingh waren ontrent
de bier hondert Nairos

te Verfchric-

belt; de Tycken lagen hal over Bal, enmet — hoopen over Ae —
ren heen geſtapelt; de wanden waren van't bloedt geverft, en met Gzep Berne

beſpat: de Wegen rontom de Pagode en ’t Vorfien Hof, lagenmet des 5 ne Ì
bpandts dooden bezacpt. Ick ſagh een Soldaet ſyn Fapier uyt vruchten) en de ——
acneen Nairos, die met guetferen beladen /de geeft gaf / noch eenige ſteec⸗ en_ gequet⸗

Ken geben :hem beſtraffende /gaf mp ten antwaazdt ; el waerom met, 1“

die handen hebben mpde Heus afgekapt, Dat oeckde waerhepdt mag ;Wrseckgie-

doch bracht iels gem dooe de Hunften vleeftij-gracpende Medicpnen /noch BPN

al een redelhen

ftompjen aen.

Guder des bpandfs Doeden wierden oock

Ao

eenige van de voornaemſte Oberften/ (ea Lan het Koöinckrijck Cochin

als sack upt nabuerige Ncheken landewaerts in getelt; de reſterende macht
der Nairos, Was verſtroyt en wijten zijt Door ſtruycken/heggen / poelen,

en maass, 1 gene en: —
3p vanden in

Dit

verovert

Palleys veel grof Geſchut /Urupdt

Slagh· ſwaerden / Lom· roers / en andere ain

zot/ DeNedere

ten ir ed landers be-

fligh: fommigevan ons balcit/ Die de knap handighſte aren / kregen Kon vee
oock luſtigh beuut / als Oos-Bercierfelen : Goude Lingen / Retens / Diaz
manten
/etc. Alhier ſagh men de begrerlyckheydt
van Adams kinderen:
want Ooz-lellen en Digeren van de geſneuvelde Nairos, wierden ge—

*

{wint en Geel vaerdigh afgetornt /om ſulck een aengename ſtoffe te bela: Hoe de ouz
men. Deverflagene vanden vpandt / eerlangh om geen ſtanck te ver⸗ partjcize î

wecken / in groote Kuplen op cen gedampelt /en vaart met aerde gedecht :HALE,

De veouwen nach andere Malabaren alhier woonachtigh, ale Umbachte- TE

Yumpden /Boeren en Viſſchers /Wierden in Bare Perfaenen/ Jranzitien,) aen te ſtelHupfen en Goederen / felfindeſe furie /uiets ter Werelt (mins eters) —

ban d'onfe beſchadight; dock waren die ’£ meerendeel niet gevlucht; de

mans perfonen/ fittende hier en daer aen de Wegen/ ſagen van verre deeg PeSware
Blaedige actie goedts moedts aen / en fclheenen ſich weynigh / am Het ver —
lieg der Nairos, te bekreunen: alleenelyck d'oude Koninginne van Get Weser
Malabars Cochin, Wwierdt Doo? den Vaendrigh Jonckheer Hendrick

van den Vendrig

Rhede gevangen genomen; dewijl die de Portugeefen ſoo gunſtigh /ale Hendrick
ens bpandigh was gewmeeft ;dach fchonck haer den Beidt heer het leven/Lenco.
en men teacteerden haer wel ;temeer/ van wegens de goede voorſpraeck “Berchrijdes Honincke /onfen Dziendt/ dien Het (gelijck als boven verhaeldt fijn VES vn

MWoepe was; echter Gielt men haer baart ingoede Verfeechevingh/ meer voon.
e

om
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om dat haer niet en betrouwden / als om haer ſchoonheydt; Want het was
een oudt en leelijch wijf / doch met Goude Hetenen en ſtleynodien Lerciert/
die wonderlyckop haer farte vel af-flaken. t Palleys wierdt door den
Heer van Goens , aenanfen getrouwen beiendt/ den meergdmelden Koninck
van Cochin gefchanchen, doch liet men evenwel twee ban onfe Compagnien
Soldaten / tat befettingh daer in blijben.

Het elfde Hooft-ffuck.

fcheyde mael ín de Vloot.
Wederva-

mrdel

PB defe bloedige Actie banden Wp Chirurghns
van ’t Weger /ans tez
genwoo2digh/ om de gewonde Lan ſtonden aen met de bequaemſte

middelen bp teftaen; eu kregen aldus tot beupt / ontrent de vnftigh

met de ge- fare geguetften onder handen / dre in haer bloedt gewentelt /wy faa vaer⸗
queen; _Digfpen feecher als doenelyck was /verbonden) en lieten haer al te mael dooz
de Ceilonfe Lafcarijns van daer naebeneden/ tot de Hercke van't Sint Jan
af-d2agen.

Onſe dooden /Waer ban de ſommige ſchrickeljycke waren gez

zabelt/ wierden genſtondts tn groote kuplen begraven; doch hadden up
nauwelijcks hier gedaen / met onfe gequetften te verbinden / of eenige baz
die, op de den quamen te paft en Geel fnellijck upt de andere Brigade ban’t Weger /
eyding dat ’E welch dicht onder de mueren der Stadt gelaten hadde /met tydingh dat
den yani de Portugeefen opde ſelve waren uptgevallen /am die/terwijl hier tegens

ad) gevat- den vpandt beſigh waren te overronmpelen/ en voorts neder te makken ; doch
len, der.

Dat de uptvallers niet alleen door d'onfe geftut / maer wederom binnen gez

waer heen Detsen waren; hebbende onſe Batavieren geen dooden /maer alleen cenige

gefonden mare gequetften bekomen / die nootſaeckeſhck dienden verbanden ; diest

Den vyand wiert icht van flonden aen derrewaerts heen geozdonneert /am oock De ſel⸗
weer binnen 3e De behulpſanie handt te bien/ dien ick Dicht bp de mueren der Stadt Co-

gedreven chin gewonden hebbende/ voort verbondt /en Liet haer oock nae de Herche

giment der VAN Sint Jan af-D2agen ; daer in De vooz
·nacht alde geguetftenbpmalkan⸗
geguetflen deren kregen; dan Vanden aen defe plactg klepne gelegenthepdt
/omme den

oment de felven we te doen. Detwijl die het meerendeel onder den biaeuwen Hemel/
Stan,

Dan wegens den vorigen brandt/logeeren moften /gu niets te bepligh /dooz
or
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aver-bangende ſtucken Ban mueren /daecken en gevels / die dreyghden van
boven neder te komen : oock quam nu de vorderẽ Macht / van het verovert

Pallays /weer bp ang ;daer ſigh de menighte in de groente nederftoeghs.

Ons aengaende/ waren / alhoewel doop Get marcheeren niet wepnigh

bermoept/ nach evenwel defen geheelen nacht beſigh / om de gequetften
(Die jammerlick Waren mishandelt) behoorlick Waer te nemen £ (ettende
smoꝛgens vꝛoegh de ſommige / dien het de hoogen noot quam te veren:
fchen/ Gare afgeſchooten of teenemael vermaefelde Leden /Laast behoorlickt
af/ om (sa fot een goede kuer te komen. Stelden ong daer ep Weer andere

——

mael ſchrap /alſoo den Deltheer (Dochin ſtilte) ons liet de weet doen, Dat on Aenor.

hp nech defen Dagh meerde een form op de ffadt Cochin te Deen 5 ong Lan Cochin te
fijne intentie /(voſgens fijne vooefichtige gewoonte) dies aengaende, tijde: bellormen.
lyck adberteerende/ om cach op ſulcks berdacht en vaerdigh te zijn,

Onſe tijdt was alhier vaar Cochin feer kort/ de vegen-Moflon wel hacft

pp ijanden/ en onſe Macht te feer gefinalten / en al te kleyn om in dit open

Meldt ons lang te avonturen:
dit porden en dzang den Beltheer aen / ons
Dao? een fpaedige force (Waer 'tdaenltjck) Cochin te bemachtigen. De ver⸗
·hof /maeckten een meerder maed en grooter cou⸗
overing ban Get Borſten
ragie onder d'onſe / om upt te wercken t gene /waer tac een meerder macht
en getal des volcks wierde verepyſcht. Aen Get eynde der ſtadt Cochin,
ſcheen niet alleen pet voordeelighs; maer oock ſelfs De kans een beguame
gelegentheyt aen te bieden/ om door een manhaftigh ſtormen binnen de ſtadt
te geraecken.
Wet was nudes Sondaegs 's morgens vroegh
/ als dit gevefolgeerde aachk Deoitaxaenſtonts ten effecte wiert aen gevangen. t Gebedt Was / eer Den lieven ders doen

Dageraet began doo te bzeechen/alreets gedaen. Ven Capitepn Major Pie- [FCS

ter Was,kreeg o2dere/en nam aen/de Daoz-troepaente baeren 5 doch dreyg⸗ Laat. E
de en fammelde menfaalang/ tat dat de ſtralen der Son het aertryck bran:
Den; als wanneer taen/ aen een andere hant der ffadt Cochin, daag d'onſen/
een looſen allarm wierde gemaecht/ en ter beſtemder plaets dock furieus
aen gevallen : doch was den Vyandt Lan ſtonden aen oy fijn hoede 5 wer⸗ Krijgen d
Dende onfen acnbal/ oock eerfe began /gewaer : Komende op Get allarm
ge⸗·
raes der klacken en trommelen/ faa geweldigh op onſe befprmgers aendzin: eenige buygen / dat de felve bpna Van rontom haer bonden omcingelt ; dewijl die reets 1e wercken
per eenige onde muragien/ tot inde Lao? of oude Stadt waren geavan: **
ceert; ſoeckende onder ’t geduriah charfeeren daar te breecken /om meefter:

ban het Cochin te worden; het welch allier/ Ban wegens eenige oude Psormea
muuren en vervallene timmeragien / fcheen het alderſwackſt te zijn : waer
ober onſe Helder nu voortgeſpat wetende /eenige Gupfen der Portugefen inregen : Daer nu door luftige tegenftant des bpants / hevigh wiert gevoch—

?

tens doch Drongen de onfen al baart, en meenden ſommige /dieteHaorbãa⸗ poen wer.

righ waren / al meefter vande Stadt te zjn; dan Banden Het haeft heel anz aen‚door de
ders : Want den Dpandt de baant in eenige hunſen /Daer in d'onfe waren tegenttant

geabanceert/ gekregen hebbende /faa Veranderde voort de kans niet wep, Str, Por

nigh : en Londen haer d'onſe tuſſchen deodude muuren / vuur /plam en agen , en
rodck / en door de Portugefen, dierboegen befet en rontom ſoo benart /dat gedwongen

tiet aid int nauw geraecht zijnde / genaotfaecht waren /om met de j° “ee
Blanche Zabels in de vuyſt / te rugh en —— af te wycken.
e 2
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nu {so grasten booefichtighept in de aftocht / alsinden aenbal noodigh·
Capiteyn Den manhaften Eapitepn Major Pieter Was, wierdt met twee koegels
ak be, faadanigi getroffen/ dat ſtracks de geeft gaf. Den Meer R, van Goens,

bere mand Wiert tegens den Gouden haeck van fijn Hoet gefchaoten/ Get hap, gez
pen,gefneu- zengt / doch anderfints niet beſchadight. Den Weer Commandeur Adriaen

vels,

Roothaes was in graat gevaer / als oock andere helden; dach drongen
epndelick d'onſe geweldighlijck door de beant en furie van Den vpandt Geen z
dwongen de Portugefen viupm te ſtaen / am haer daazte laten. Geluckiger
liep dan noch deſe reſcontre af / dan het een weynigh te vooren geſchapen
hadde geftaen + even\vel waren Veel dappere Mannen geſneuvelt /en geen
kleyn getal gequetften wierden ans toegebgzacht ; daer ban de fammige een
arm of been ſtucken/ of t'eenemael afgefchaten Waren / die Wp in defe furie
met geen kleyne perijckelen verbonden.

Hollande
Wy trocken / aldus begroet /een weynighaf / en hielden een Klepne gez
woor fade deelte ban De baor-ftadtin. De verſwackte Teger· macht wiert toen ãu⸗
in.
dermael in dryen verdeelt : en befloor men noch doop een korte Belegering/
—
op Cochin ſoo te benouwen / dat men door ſulcks pets goets verhoopten upt
tarn “ te\werchen. Dan ffonden aen Wierden met luftigen per, Schappen/ Spa⸗
ring ten Den, Wauweelen/ Blinden/ Schans
· korven / Ntoegels / Canon / Muur· breec⸗
kers en Bomben / aen Landt gebracht /Batterpen /Loop· en Naeck· gra⸗
Ben gemaeckt /Mortieren en grof Canen geplant / en furieus op de Stadt
De kerck geſthoten. Den Bevel-hebber Adriaen Roothaes, legerden Gem ontrent

der EE de Storm⸗plaets hp de Fivier/ aen het epnde der Stadt Cochin, Den Deer

moschnfte Commander Ysbrant Godskens,ontrent de Zee-kant/langs Geen de Werc

Hofpitacl

ke van Sint Jan : en den Deltheer in’t midden ontrent S, Thomas Herck ;
de gequet Die van de Portugefen op een Vermakkelick plepn/ vry groot en hoogh van

dincerg

Tralch en Steen / valgens hare pryſſelicke gewoonten voor de S. Thomas

Chꝛiſtenen (oan de welcke Dat wy naderhant fpzeechen fullen) was gez
bouwt/ Die hare Godsdienst in de felbe hHaddenbevertioht. Deſe Herck
kaog nu den Veltheer Baez ons upt/ om daer in het geguetfte bolck behoor⸗
lick Waer tenemen 5 ſtaende ( gelijck gefept ig ) ontrent in het midden van
onfe wijt · uytgebreyde Verf wachte Heger-macht. Wier lieten wyſtracks
De ſiecken / (Diens geta! dagelycks toenam ) en alde gequetften in brengen :
en maechten wederom onfe Medicinale Winckel vaag het Outaer. Want
De Neder. ongemeen vaerdigh gingh't werck van onfe Belegering voort / om alles te

Janders Be goltapen ; al fchaou de loeckmoedige Portugelen, door gedurigh flancz

Biene onder Steeren/ Get ſelve ſochten te verhinderen. Pp, daer-eu-tegen bangden nu.
Cochin.
van diie vaſte Batterpen,/ dicht bp de Stads muren tegens den vyant ap-

daze

ewozpen/met halve fartauwen ſoodanigh op't flerche Cochin,
dat Walz

venen Bate ſen /Coorens / Hupſen en Herchen feer befchadight wierden. Verſchepde
terven
mael fchoat men des vpants Canon upt de Affuÿten onder de boet : dach
— —
mamneſck toonden haer oock de Portugelen, ſtoppende ſtracks / als up

Aain PSS

een Beeſſe gefchoaten hadden / de ſelve Wederom toes en (na het fcheen) faa.

vaſt als Beren : bonſende hevigh op ang/ treffende menigh bzaef Soldaet.
Meeſt alle dagen wierden eenige Lan anfe Welden (Die alhier ſchaers en
dierbaer waren) doodt gefchhaeten / of ſwaerlick gewont/ ons toegebracht.
Somms / hadden genoegh te Doen / om nacht en dagh deeg arme menfchen
Waer te nemen, Den Godtozuchtigen Pzedicant D, Philippus Baldeus„

cen.
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éen Man getrouw / yverigh / en owermoeyt in't ierck des Leeren /quam

Prijfrelijke

alhier tweemael’g weecks (namentlyk Sondaegs / en des Bonderdaegs) ordre, door

in deſe Frercht (daer Wp met alle degeguetften ons onthielden) cen traofter eer nn.
ljcke Predicatie daen: behalven Rrantk-beſoeckers,/ Die alle morgens/
edes avents / het Gebedt Lao? de gewonde deden / et voorts ontrent de
felve asch hun bagdere plicht Wacr-namen 5 alles tot trooſt /Beulp/ en
hepl/der neber-geflagene arme loers, De Portugefen middelerWijl /er

fammige Overloopers / riepen (evengelück unt Cranganor) aack Lande

ger, en vor
verwooftine
— se

aengerter.
Overtoo:

Wallen ban Cochin de onze Geel verſmadelyck toe : daer op eenige Ban ong PST buane

bolck haer wederam met gelijche munt betaelden ; maer hatſt wiert fulcke Lise
aenonfe kant/ boorden Heer van Goens Verboden ; ep dat niet onderhet

°

ſelve /pet nadee!igs quam te geſchieden.
Ondertuſſen quamen sack dagelycks een goet getal Malabaren (@nder-

°°

Het Leger

danen des Conings /ouſen vrient) Bp ens in’t Leger :brengende veelder⸗ jO'dr door

hande Eer-⸗waren /Gewaſſen / en Frupten /te koog ; maeckende hare danen des
ARarckt-plaets op het vermaeckelck Pleyn / rantam de Berck / Daer Wp Koninghs
met onge geguetfter in woonden ; Daer ſy ven alles goet koop aen ons ver⸗
353el

achten. ier Wiert nu oock onfen beient / den rechten Coninck van’t Ma-S 275"
labaers Cochin , ’g Tandts Ingeſetenen voor-geſtelt; De welck Gem /met Den gemcleen groote blydtſchapen toegenegenthept /wederom tat haer Vorſt en Co⸗ —
ninck hulden/ en boosts getrauwighept quamen te belooven. Daer ep aenveltheer
wiert hy Ban onfen Deltigser Beel geluchs gewenfcht + en das? ons Weger) wederom in
alg aackt bp fijn Onderdanen /Baar Coninck Lan ’t Coninckryck Cochin f meen

erkent,

padde nu veel Tamboryns / Speel-lupden /en Lijf-tramane

CT

ten /behalven fijn aenſienelyck Wof-gefin/ bp hem : die alle met Lancien/ angen cn

of Schilden en blancke Zabelg/ en oach met Schiet geweer gewapent , eritheit.
hem eerbiedelijck quamen acter nac gevolght. Deſen Coninck Was nu
bep koftelijcker alg ordinaer /met fijne witte Catoene Lywaetkleederen
aengedaen : zijnde met loutere Goude Vetenen cierlijch omhangen / en met
fehaane Mlepnodien Lerciert. Hy Wift hem bp den fijnen niet alleen min⸗
faem / maer oock antfacchelijck aen te fEcllen ;houdende Laast fijn Lof
ieGet Paleys, het Welck De onſe De vpandtlycke Nairos af-genomen
hadden.
f
Cer\uijl wy nu met anfe Wercken/ die Ban de Stadt hae langs hoe na⸗
De Ne.
der guamen / ſoo kreegh den Deltheer tijdingh/ dat den Caning van Per- Benders

catti, of Porca, fijne gewapende Troepen in aller haeft bp malkanderen meer vaa

ruckten: om de ouſe /met cen Weger Lan fes Dupfent Mannen /vanachter den ge-

ren (Daer up teenemael open lagen) tebefpzingen/ en (waer t doenelyck) Lever

ons/met Gu'p der Porcugefen, geheel te vuineeren,

Welcke tdinge ſoo „cr Kenins

waerachtigh wierdt bevonden / dat den Beldtheer ong in de Herck Der ruckt Gin

St. Thomas Chieiſtenen /langer niet en Gertrauwden ; dies fEelde men Magesyeen,

voort / en in aller haeſt /een licht enluchtigh Hoſpitael / binnen de Muuren, om deonfe

op’: Plepn der Verche ban St. Jan, Baar ong toe, Vanden ons andertuf” vovervarien.
fehen in graat gebaer / Wan Daos de vpandelhycke Malabaren Lan Porca, Die

% Gevaer
alreets (gelijck men riep) in aentocht maren / averrampelt / en met allg des Schrij-

maunbp nacht vermaart te worden / alſoo ons Weger nu dichter ander De IE net

Stadt / eu \un met alle de weerlooſe gequetfte /alhier ſeer lichtelijck hande °
beſprongen orden. Epndelyck wierden de daar Den Beense
ge3
aen⸗
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Paendelen Soldaten / tot beſchermingh toegeboeat ; dan ſulcks kon wen⸗
uigh helpen : waren des nachte in het geaotfte gepaer / en genaoten in de
kleyne nacht-ruft weynigh ruſt: (lapende met een loutere Zabel aen De zo.
Doch haeſt verhuysden Wp van Gier / met al de geguetften / nae de tercke
van St. Jan 5 Daer wp ons in't nieuw-gemaechte Hoſpitael /dicht bp de
ſtrant/ter neder flacgen.
Maert 1662. _ Drie valle Weecken dan vu met ans grof Canon op de Stadt gedondert
Den vele hebbende / foa liet Den Deltheer / doo? een Crompetter / dit ſpytigh Cochin
—— op⸗eyſſchen; doch het antwooort des dapperen Gouverneurs lgnatio Ser=

—

mentos Was + Dat, dewijl-hem de beſchermingh defer plaets was aen-

dochte ver. bevolen, dathy noch lang die verhoopte voor fijn Heer en Meefter ‚ den
Koning van Portugael, te bewaren, Waer opaenſtonts weder eben hef
geefs.
S
tigh op malkanderen wiert gefchoaten.
Doch nu regende Portugefen bp klaren dagt een merckelijck Decoers
De Portuge- · ¶
fen Kan van Dalck/ en vordere Urygs· behoeften upt Goa, binnen de Stadt Cochin ;

gelegentijept der binne-lantfelje
by Maren dat licht honde gefehieden/ dooz de beguame
/ Die wy / doa? ſchaersheyt van valch/

merekelijk Arinieren/ en ſoete Water-ftraamen
Secoers in niet honde befetten / als wel behoorde. Aenſtonts wierde op ſulcks bp de
Cochin.
_agglegerde van Wallen, Bolwercken /Carens en Muuren / veel Dlaggen/

Nreushde Dimpelg en Daendels; om hoogh gefteechen ; Fantom het grof Canon ge⸗

Deſe flagboegh biel den vyandt niet wepnightoe/en ons tegen. Den Deltheer hielt
Urghs«raet /om te beflupten / Wat ’t noodighſt diende gedaen : want Get
begon ons aen bele dingen te ontbreechen 5 (et regen-fapfsen begon vroe⸗
De Hollan- ger als ordinaer ans bp te komen ; de Winter was op handen; en kreegh
ders worden men/ daar faa veel geleden ongemacken des Valcke, Beel fiecken ; foo dat
eters ons Leger /door het bemachtigen
derSteden Coulang en Cranganor, En
ringh op te OP Get Eplandt Vaypyne , de Paftighept Nieuw Orangien, en deſſelfs ber:
breecken,en Epfchte Guarniſoenen /niet Wepnigh zijnde gefimalten /Laar tegenwoor⸗
ſoo dat ans nu / bene
—* * de digh geen 1400. Manuen (tercht beanden Wiert

Belegerde; loft /en doo het lupden ban Helocken /graate vꝛeugde betoont.

over het
fclve.

Tse

Bens de macht, de moedt ontviel/ am in defe Belegeringh Meeſter van

Cochin te Cochin te worden: voornamentlyck in Get aver wegen Lan de wiſſelvallig⸗
verlaten;
heyt ban den Oorlogh/de ſchaershept van Lont /en andere naadige krjgsbehoeften: het Secders der Portugefen binnen Cochin, enz, Men verz
wachten het Jacht de Kabbeljauw , met Oozlags-tupghj van Choromandel, te vergeefs. Den ſwarten Coninck ban Porca, ſagh maer \mepnigh
Mulen achter ans / met fijn aen-graepende Croepen / gereet en vaerdigh/

om ang bp nacht/ efanders/ op't lijf te vallen. Somma/ 'tYuas met ons
hoogh tydt am door te gaen / faa wanneer wy geen verder ongelegenthept
en ſochten: daerom koos men cen kort beraet/en Baar het noodigſt /tegen⸗
woordigh ap te breecken /en de Belegeringh te ffacchen/ tat dat een beter
nwelek op gelegenchept ſich quame teopenbareũ. Daerdigh Wierden, op defe reſo⸗
de ld lutie/ alfe fware beflonmmering dan Kant na boort gebaacht ; als oock het

——
gefchiet.

graf Canan/ Moꝛtieren /en andere materialen / Bie men op Dlotten / bj
nacht/en in alter ſtilheyt aen de Schepen kreegt. Doch niemant en fcheen
Dit werck minder te bejagen dan Matroos / die blammende op den bupt/
tiet wiſt wat ſulcks bedupden mocht ; doch haer wijs gemaeckt zynde/dat
men noch andermael de Stadt Cochin eens wilde beſtormen /en vermits:
d on⸗
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d'anfeechkerhept van den uptbal / de voornaemſte beflommering Wierde nac
boot gefonden 5 doch Matroos/ de ſnof in de neus gekregen hebbende /
fchudden het hooft /feagende volgens hun gewoone civilitept/ en Hoofſe

Complimenten: Ja,ja, wy fien het wel ; wat duycker (ouden wy ftormen,

wy fchueren ons gat ; nu krijgen wy niet een bruy,

Sproochente meerder

font / als wy ten laetften mer alle de gequetſten wederom nae de Vloot ber:
hunsden:

daer wy (volgens opdze Ban den Veltheer) het Schip Vlielant

tot ans Wafpitael verhofen.

Al de ſware beflommeringh dan Scheep gez

raecht zijnde / (oa was nu een graote voorſichtigheyt ban nooden / om fort:
der fchanden of ſchaden af tetrechten/ en metal het volck Behouden aen de

Schepen te geraecken. Op dentweeden Maert, tegens den avont/ ſtont
dan pder gereet en vaerdig / om met een fEillen Crom Cochin te beftarmen ;

doch onfen wijfen Deltheer hadde wat anders in den fin : latende fijn bolck Alle deMaga

in ftilfgept na de ſtrant marcheeren / daer in klepn Baertupgh zijnde geftapt, FAI ben

guamen alle geluckigh en behouden aen de Schepen.
de Schepen,
En op dat de Portugefen niet te ontijdigh ons vertreck vernamen / ſoo
verdienden / en kreegh een Lode een geet ſtuck gelts /met in defen nacht de

kloch/ als voren, te flaen ; oock Was der Conftapel van het Schip de Muf-

fchaet-boom, Hendrick Boerdorp , aen Landt gebleven: maeckende den
gantſchen nacht / dao? onfe ontbolckte WBatterpen en Crenchementen/ niet
Wepnighs de bravade/ roepende : Wie daer? Ronde, Stae Ronde; Corporael, en5. volgens d'ordinare krygs ·gewoonten: Wetende fog op pder
waagt fijn ſtem te veranderen / Dat de ſelve door verſcheyde perſoonen ſcheen
te gefchieden ; Dochy pachten hp hem des morgens vroegh nae ſtrant/ en
guam oack behouden aen boost, Coen ober De gantfche Blaat het volck

gemonftert zijnde/Wiert niemant/ als een eenige ſwarte Slaef
/ vermiſt.
Aldus verhuysden Wp / tot ons hertelyck leet efen / Van boorde ſtercke
Dtadt Cochin. Wet was op den derden Maert al ontrent den middagh /eer
dat de Portugefen Gevonden / dat de Stadt van fijne Belegeringh was ver⸗
lof; en hoe dat wp /fender adieute(eggen /voor ditmael waren geſchep⸗
den, Sp daer op upt-getrochen zijnde / ſtaecken alle Get overſchot Ban onfe
Werckenin de brandt : lichtelijck vreeſende voor onfe weder-komft/dieniet . ——
Boop in het aenſtaende Jaer geſchiedde; doch niet wederom ſoo als nu ber: cochin
treckende: waer Gan hier nae een weynigh geſeyt ſal worden. Wp fagen ’s jaers daer

des anderen daegs / hee datde verloſte Portugefen van vꝛeugden Gun grof An door de
Canon los-branden / en bp nae van aller wegen Dlaggen en Winipels lier gers verten wmaepen.
r
over.
Wp dus wederom in de Bloot geraecht zijnde/berzeplden met alle de 5 De Vloos

Schepen een weynigh/ tot dat voor de Sterchte Nieuw Orangien ten anc: gescore
ker guamen : daer in den Deltheer den Hooft-⸗ hopman Pierre du Pon, EEN Nieuw O-

Dapper Melt / voor Opper-bevelhebber opdineerden ; Dien hy (met ſeven Gon: rangien ten

dert Mannen tot Guarnifoen ) beval / de Stadt Cochin faa beel te benou⸗
wen/als doenelijch was, Wy fetten de ſelpe upt de Bloot / Urygs-voor⸗
raet /Proviande / en at nootſaeckelhck Dienden/ bp ; waer op Wp/met het
meerendeel der Bloot /berzeplden nae Cranganor : daer vyf hondert Man⸗
nen tof Guarniſoen in wierden geſchickt benevens Lirijgs- en Weens
middelen : en tot Opperhooft /den meer-gemelden Verfpreer , om Cranganor tegens den acnval der Portugefen te beſchermen.
5
e

ej —
geer verre.

om de Stade
Been te
POUW
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De gequetften numeeft genefen / of bupten perijchel zijnde/foo Kreeg ick
gpdere Banden Veltheer / Daar den Chyrurgijn Majoor, (Die noch een jaer in
Defe Handen verblhven foude) Dat ick mp wederom ep des Nomiraels
@chip/ de Muffchaet-boom , ſoude vervoegen /em Daer de opper-Chprurghns plaetje waer te nemen 5tenepnde /om met den Heer Rijcklof van

fchaeboom Goens de wederam repſe na Batavia te Doen ; t welck van ffonden aen faecSCORE Bende nae te kamen / fchepden ick Lan de vrienden en geede bekenden op
Vlielant, en geraechte wederom op de Muflchaet-boom aen Boort; daer

op ick ontrent bier Gondert en vÿſtigh menſchen / ſos Nederlanders alg

Cingalefen bevont /waer onder geen kleyn getal ſtecken / en dre met ſwa⸗
re accidenten aengetaft Waren / Wierden gebonden ; die berlegen am Gulp /
untnemende na nijn kem verlangden:
ſoo dat ich hier Lan D'eene onrufk
in de andere quam ; en nauwlycks inaldit gevoel / Des nachte cen wey⸗
nigh tijdts/ em wat te ruſten /honde berkrijgen.
Ondertnſſchen Gaarde men dageljcks aen ons Boot / Landes morgens
vroegh tat des avonts laet / de Crammelen en Crompetten hiſtigh rafen :
Waer onder Dat oock de ſwarte Cafcarijns van't Eplaut Ceylon , met haer:
germakelijck geſpeel op Fluyten /Dchalmepen en kleyne Hoorens / hare
genegentheyt betoonden / in Het gedurigh komen en gaen der voernaemſte

Den Zamoed fijn
komreeren
andermael

in de vloot.

Helden en Hoofden onſer Oorloghs-vloſt / als oock die van het Lant qua⸗
men / om gare opdere Ban den Beltheer te ontfangen. Esen meer-gemelden
Zamorijn , of Repſer Ban Calichut en hef Lant der Malabaren ‚ quam oock
mu tat verſcheyden mael/ met fijn ander-iebbende Coningen en Vorſten
Vn Defe Geweften Lan Malabar , den Veltheer aen ans Baart befsechen 5
zynde famwijl Lan geen kleyn Nairos, enn Manhafte Lf trawanten om⸗
vingt et nagevolgt : Waer doo, Get op ons Schip meest alle dagen Lan de
menfchen crioelden; alfaa niet alleen den Zamorijn, maer ooch des ſelfs
gevolg / upttermaten genegen waren am ons heerliek DSech:p te fien.

Het twaelfde Hooft-fluck.
Des Schrijvers voofneem, om een korte befchrijving van de voornaemfte Orientaelfe Landen en Koninckrijcken te doen, De voor-

treffelijckheyt en grootte van Indien. Des felfs verdeeling en grenspalen. Vaert der Nederlanders op ‘t Roode Meer. Des felfs Befchrijving. Mocha, fijne gelegentheyt, handel, en toeloop des
volcks. Befchrijving van Medina, Talnaby, „Aden; het Eylandt
Zocotora, kuft van Arabia Felix, Ge. -Arabiers, hare vreemde

Conditie, Zeden, en Scheeps-coftuymen. Greus-palen, Macht,en
Heerlickbeyt van ’t Koningrijk Perfien ; des felfs beroemde Steden,
Befchrijving des Hoofts-Radts Hispahan; des Konings heerlickheyten weeldrigh Hof. Perfianen, haer Stature, Kleeding, Geloof,

Zeeden, Coftuymen,&c, Vruchtbaerheyt des Koningrijks Perfien.
Des Schrij- De bere Gebben wy onfe Keps ·beſchruving /ſoo van Ceylon, de

—

neem,

om

aen Korte

auſt ban Choromandel als die ban Malabar ,eenvoudighinck ver⸗
bolgt ; en voordaghtelick het aenmerckenswaerdige defer *
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den over geſlagen. Om nu/ eer wederom na Batavia keeren /een hlepne BefchrijBefchzijving daer ban te doen. Wp hebben inr eerſte Boeck /in Get ame Vos, Mr,

f werven daor de Ooftelichtte Geweſten van India, Ban Het Lierendeer/ of ze 1 ESE

immer de voornaemſte Eplanden beaaften Batavia, of Groot-Java gelegen/ en KoninkKoptelich gefproocken.

In dit Tweede Boeck / ſullen wynu den Hefer / by —

bet gene van tConinchryek Arrakan is gefent ; ooch wegens de machtige

°““

Landen en Coninckrycken /Weſt en Poord weſt⸗waerts ban Batavia gez
legen / ten korte verklaringe daen:: beginnende ban het Roode Meer ; der
wijl dus Lezre de Nederlanders met hare Schepen / heu rycken Kandel datje

te

Bens ct foa vervolgens langs de Orientaelfe kuftei, tet aen Oryxa, bewe⸗
fen de groote Rivier de Gangesblöbende. Sullende tot Get Berve Boeck
byſondere ſtoffe ſparen;
usordwaerts/

en dan ter occafie Der tusee repſen Lan Batavia

eack aen ouſe gaetgunſtige Lants-genooten / pet aenge⸗

naems pogen te verſchaffen.

Doch niemaur hoeft hier een pertinent of lang verhael Gan allés, ofte Ban
pder Tandtſchap in Het byſonder te Ber wachten ; Het welck ons voszneem
niet nig ; maer alleen tat een ftichtelijch Bermaech deg Leſers / kortelyck
De voornaemſte vreemdigheden Lan defe Orientaelſe Coningrycken / ane

den /Polcken /Dieren en Planten aen te roeren; volgens ⁊ gene Daar loof⸗
waerdige aogj- en oor·getupgen / als eygen ondervinding/ ons bekent gez
maechkt zynde Wop den nieuws-gierigen Leſer verhoopen te vertoonen.
India wort voor het grootſte/ richtte en ’t vruchtbaerſte Landt des we⸗ Heeriikheyg
relts gereeckent; Daer De geſontſte en plap{antfte Lautsdouwen / die ar: °° —

Der de Sonne zjn /worden gebenden ; is al van outs, en felfs ten rijden TPA

van Alexander de Groot, bekent geweeſt; 5 die niet alleen het machtig Co⸗

ningrijck Perfien , maer cock dit geaet en machtig Indiën ſelfs/ tat aen de
Rwiere de Ganges, onder fijn heerſchappye kreegh. Doch is noch navt/
als nu /door⸗·krupſt / en alle de Werelt bekent geworden. Sommige heb⸗
ben vijf dupſent Steden / behalven d'ontelbare Blecken en Dorpen, in t ſel⸗
ge willen optellen. De lengte langs Geen der ſelver bupte-kuſten /meyuen
eenige dat mel tſeſtigh dagen en nachten zeplens van nooden heeft /om ban
het Ooſtelyckſte gedeelte, tot aen het Weſtelick epnde te komen Boch tot
een kaater en ſeeckerder verklaring, dient maer Dit volgende geſeyt.

India, nade Riviere Indus dig genoemt / wort doorgaens in twee bp: Verdecling
ſondere deelen gedeelt /namentlijck ; in India, binnen ofte beweſten de Gan- jan deOogesleggende : vande Perfianen en Arabiers gemeenlick Indoftan; ef eers in maive.

tijt (na de ſommige meynen) in de Heplige Schrift / ’t Landt Havila ge- weten ‘of

noemt: t welcke wederom in verſcheyden Eoningrycken en machtige Kane
Den wort verdeelt; alst Ryck deg Grooten Mogols, Guferatte, Decan,
Malabar , Choromandel , Oryxe, Golconda, Ceylon; mitsgaders de meez
nighvuldige Eplanden / Maldyvas. Wet ander gedeelte / is India, bupten
of Ooftwaerts de Aviere de Ganges gelegen; melee zijn De Coningrije:

binnen de
“°°° >

ca in India
peooftenof
kenen Wanden Ava, Arrakan,Pegu,Tanaffery,Quedapatana,Malacca,
Siam, Genees
Cambodia, als sock ontelbare meenighte ban &planden langs heen der ſel⸗
ver Cuften/ of Zupdelicher en Ooſtwaerts tot aen Nova Guinea gelegen;
daer onder de machtige Eplanden Ban Groot-Java, Sumatra, Bornea, Gelebes, Mindenao, Ceram,Gylolo,de Moiuckes,Amboyna,Banda,Solor,
Tymor,

en andere /worden getelt ; Waer bande ande wederom in beroemde Car
f

niug⸗
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wingrijcken worden berdeelt/ en Van malkanderen onderfchepden.
Wet vafte Landt Ban India, begint dan Meftelick
vAn de Rivier Indus;
den iens
—
Rtoningryck ban Sinde, of Diul, leyt /en aen de mont
det Arabifeaf Perfiaenfe-Zee; dewijl Die tuſſchen de twee groote Landen /
Perfien ent Atabien, ſigh noordwaerts tof op dertigh graden ſtreckt: palen⸗
de wyders weſtwaerfs aen het beroemde ſtoningryck Perfien; noord- en
noordooſt⸗waerts aen het gebergte Taurus, en groot-machtige Chyna ;
Beren —* het Goſten en Zußdwaerts Lande groote Ooſt en Indiſche
zeen
beſpoelt.
Vaertder
Onſe Nederlanders, die tegenwoordigh dit graat en machtigh India alom

Bépaling

van indra.

Nedcon been komen does te krupffen ;varen niet alleen ſterck op Suratte en Perfien,
“Roode

maer oock met lichte Schepen op 't Roode Meer : pant welche wp Dit wep⸗

Meer.
nige ſullen ſeggen.
peffelfsbeWet Roode Meer, Beginnende Bande Caep Gardefuy

tot Sues,ofnooꝛ⸗

fchrijving, delijckſt epnde/ begrijpt een lengte (na ſonimige meenen) van 380. mijz
groote,
len; enig op fijn breedte 40. a 45, mijlen wijt : ſtreckende ſigh van Sues
ftaneplacts,
clegentrin

boornoemt/tot aen Aden, ontrent zuydooſt /en tot aen Gardefuy goftelicker/
fich loſende in de Indiffe-Zee.

Een Weften lept het nrachtigh ZEgypten , en Zupdelicker het graate
ZEthiopien; Ooftwaerts het Woeſt en Geluckigh Arabia. Bit Roode Meer
valt feet kommerlick te bevaren / ban wegens de meenigvuldige klippen/
ondiepten /eplandekens/ ruygte/viedt-boffchen/ etc. Daer vant felve rijchez
lich is voorſien; wart daerom wel meeft bp daegh / en het minft/ of wep⸗
mah/ bp nacht Bezeplt + en dient noch echter een woede uptficht/ (aa niet op
eenige Zanden of ondiepte Willen vervallen. Deſſelfs Water ig Gelder ent
klaer /niet voot /als eenige hebben gemeent/ maer gelijck dat van andere

Zeen. Be gronden zijn 'timeerendeel Van Wit Zant/ of Caracl : ’t welck
zijnde gebiſcht /beel Baritepten boo? de Liefhebbers verſthaft /dewyl de
fomntige feer vol maeckteljen Klepne Boomtjens komen te gelijken. Men
kan dé aront/ als ap de Beede Gods 't Eplant Tarnaten , op eenige plaetsen.
ops of 6 vadem diepte perfeetelijck fien. Wort daor de Arabifche Differs en
Wandelaers met klepn Daertupak/ dat maer alg aen malkanderen hangt/
Waerde Gebaren. Noordwaerts leggen ter weft-zijde de vermaerde Bergen Sinai

Berre en Horeb, niët verre van't Roode Meer ;Daer de Heere fijn heplige Wet

gelegen —__AEH Moſes gaf: en ban de welche dat men lefen kat Exod. 19, vers 3, ers
18,20. Exod. 3. JelusSyrach 48. vers 7. &c.

zijn:

Stedenen

ige in
PRoote
Meer.
Gelegent-

—

anus de Hanatfiveetkk van't Roode Meer , tof aen Get ooftelijch ende /

Wierden Ban outs Lerfthepde neering-rijche Steden en Dandel-plactfen gez
vonden /alg Medina , Mocha, Juda, Magora, Zibit, Aden, ent andere 5 dacht
munt tegenwoordigh het weelderigh Mocha boven alle de andere upt / gele⸗
genin het Geluckigh Arabien ; Wort van de Roode Zee befpoelt; ie wel

groot en Volek-rijch /doch het grootſte gedeelte echter onbemuert: alleen⸗

“tek ſchynt een kleyne Daftighept / met weynigh Canon voorſien/de bez
fcherming aen dit neering-rijck Mocha te willen geven. De Stadt is eer⸗
tijdts van klepn belang geweeſt /Wanneer de ſelve onder Den Sequemir
('t welch Heylige Heer Betepchende /zijnde de voornaemſte Vorſt van Het
Arabia Felix )behoorde; maer tzedert onder de Weerfchapppe des Turcke
nde geraecht/ ig wonderlyck in aenften/ handel en rijchdam toe-genomen.
Dee
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Defe groote en neering-rjche Dtadt Mocha , is gelegen op cen (eer dorre
en (andige Landt-fireech ;Lan achter met eenige Bergen alg omringht:

Daer / van wegens D'onbzuchtbaerdept des Landts

Boamen noch Plan

ten / Urunden noch Beuchten/ komen te groepen, Goet Water /en Brant:
haut/ is er niet te behomen/ als boogeendueremzijg. De huyſen zyn
al⸗

Deltels

daer ep aenfieneljeh/ nae de wijfe Der Turcken , Boven plat/en van gez HEVfCnen
hacken blaeuwen of rooden Arduysr-ffeen gebouwt.
Tareken, Arabiers, Armenters, Mooren, Benjanen,

De Stadt wort ban gen.
en Joden, bewoont; dach

de laetſte feijen Wel 'tmainft aldaer geacht te zijn, De Eet-maren wor⸗
den aldaer upt Vruchebaer Arabiën, Zgipten, en Achiopien , gebracht.
Bezie Mahometaenfe HRercken worden in Mocha gebonden 5doch munt de Tempels
voornaemſte /ſtaende in’tmidden Der Stadt /met een feer Gaage Cooren shi”
boen de andere upte Ontrent anderhalf mijl Kaudtwaerts/18aockeen
TT
Bergh / alwaer de Turcken feggen Dat Abraham gum / om fijnen Soone
Ifaac den eere opte offeren 5 daer fp een Berdichtfel
/van verſehende beuſe⸗
dingen/ weten Bote voegen. Aen deſe Bergh is aack een volck ryck Dorp/
en vupmen Tempel gebouwt : daer de Mahometanen, enn devote Pelgrims/
hare Offerhande komen toe te brengen s Komende’ jaerlijckeg met Beel Stercken
duuſende /Van by nae alle quartieren Van Aſia, deere maerts heen gevloept / —
om Mahomets eaf te beſien: want Mocha waat bp de Mabometanen
hen⸗
in

ligh geacht.

De Mooren Varen oock fEerchupt India , Han Malacka, Ta- Meche, om

naflery, Pegu, Arrakan, Bengale

,Choromandel en Suratte, op ’t Roode —

Meer :brengende alderhande fijne. en groove Indifche Kleeden/ Stoffen/ aen.
LTpwaten van Catoen /Syde /Indigo/

e

Porceleyn /Gommen/ en diverſſe

Speceryen / oock Suxcker Geugber / Caback / Boter / Carw/ Kys / en
Andere Waren. Alle Jaren varen oock een of meer Conings Schepen op 't
Roode Meer,

De Mooren krijgen op hunne Schepen (Die fp niet Wel en Hollande

kannen beftieren) op haer berfaech/ Vande ED, Waetſchappy /welbp ger Atuurluydegenthept Hollandtſe Piloten/ en tot Get Canon Canftapelg/ Lao eenige … woort
aren ter leen: Want fp van die bepde niet al te wel zjn vosrſien. Stuur⸗ schepen.
lunden heb ick beefchepde gekent /Die bp de Mooren Heel Laren aldus gez

garen hadden.

De Ketauren upt ’t Roode Meer, zijn Bom Ben Arabia,
Deaecken⸗ vloet /Aloe van het Eplant Socotora , Mierhe / Civet /Amber⸗
grijys /Saffraen /Quickſilver /Dermiljgen : voorts Camelotten /Satijnen!

Scharlaeckens / Fluweelen /Blaet- en ander Corael/ Roſynen/ Dadelg,

Amandels /Wortels daer Craprootaf mort gemaeckt
/ en meerandere Wa⸗
ren en Koopmanſchappen. Dus trocken de Mooren niet-alleen nae dit
‘Mocha upt devetie/ om Mahomets Gaf te beften / maer gock om hare .
Traffcke te Deijpen /Handel en winſt te doen : vertreckende MandeWeurt
ban India, of Suratte ‚ in Maert , of epntelijck-in April ‚en komen gemeene:
Wick in September.of Oétober wederom / azdinaer met goedewinſt. Mack
Stercke
Baren niet alleen auſe Nederlanders, Engelfe, Mooren ,en-andere Balcker Wit, vn

ven /maer oook de Poreugefen (Hach-nter foo ſterck alswel van outs) an Natien op

_ ‚Goa, Dabul „Daman, en andere plaetſen/ op't Roode:Meer ‚met Indifche Mocha.
en Europitche Maren / en-beengen andere wedergna. Oock voeren de-Malabaren eertyts maer nu ſeer weynigh/ met haer holbollige Schepen ap
tRoode Meer, om Wandel en winſt te dgen 5 het welek de Portugefen haer
ſoeckende te beletten: en deſe annae als ſtoute Helden gemopent
f2
zynde /
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zijnde/ſaten ſomwijl malkander eens louter in’t Bap. Hach
cks
t groote Dzacht-fch'p Manfoury , ban’t Roode Meer op
Wederom Gan Suratte op't Roode Meer , daag ordre ban dert
fer/ die geen klepn gewin daer af trecht ; vertreckende met een

vaert s jaer:
Suratte, ent
Curckſen Hepvijche lading/

en bal Daſſagiers gepropt /Van't aoft-epnde Lan ’t Roode Meer (daer geen

kleyne meenigte Fepfigerg tat dien epnde by malkanderen blaepen) nac

Suratte ; heerende weder met Bolck / en el de voornaemſte Fetouven die
Ooft-Indiën kan gerfchaffen/ in Januario. Doeh en Wart Mocha niet alleen

Cafflas, of Daar de Scheep· vaert /maer ech Das groote Callas, af Carovana, befocht5
ant de Rooplunden BIeepen by na van alte quartieren Des Werelts derre⸗
eha reyfen. waerts heen, Pan outs Wiert Aden, maer nu Dit Mocha , dear Schepen

Carovanen , W
die op Mo-

en Carovanabefocht,

De Cafhlas komen gemeenelijck in deMaent Maer,

van Damafcus, Aleppo, Groot Cayr , enn Alexandria , met eenige dupfenden geladen Ltameelen tat Moeha aen. Zijn lang/ en ordinaer wel twee Maen⸗

den onder⸗weegh; Want trecken maer dzie of Lier Hollandtſe Mylen in
t etmael gaozt /en dat noch Dickmeels bp nacht / in JRaen-licht weder
/ vau
Wegens He brandende hitte des daegs.

Befchrijwingh defer
Carovancen.

’

De Kroaplupden van defe Carovana, die voornamentljek in Turcken, Arabiers en Armeniers beftaen/ brengen met haer alderhande Europifche en

;

Turckfe Waren; Bertrecken opdinaert in December met Ooft-Indifche Mer

tauren wederom ; ſoo dat in Defe koste Dopagie/ /weypnigh minder als een

Jaer befteeden : en foa mel de Turcken Van het Waorden,/ alg de Mooren
mt India, tits genoegh hebben / vm / geduerende haer verblijf tot Mocha,

Mahomets Graf te beſien. Op den 23. May Warden in /om /en ontrent defe
Stadt / fomtijtg wel zo. of 49, Dupfent Pelgrims getelt/ die alhier kamen
Godsdient in Bedevaert/ of am Handel en Winftte doen. De Mahometanen , Mahoder Moho · mets Graf Befien hebbende / offeren groot getal Schapen.
Catde Sodts⸗
metanen in
Dienft waat devooꝛnaemſte Mollehea, of Cempel /gebꝛuyckt; geen Cheriſte⸗
Mocha.
nen mogen inde ſelve kamen. De Mooren en Tureken krijgen van den
opperften Cady , of Priefter / vergiffenis /nae dat fp geoffert / en een begie⸗
ting van water /alg een Daopfel/ ontfangen Gebben.
Mocha verſchaft den Curckſen Keyſer s jaerlycks groote winſt; de bez

taling der Collen en Ancker⸗gronden loopen hoogh. Inboegen de Ture⸗
ken ongemeen/ ja ſelfs boven de redelyckheyt /aldaer Hun groote begeer⸗
lyckheyt en gelt
·ſucht toonen.
Doch niet-tegenftaende Mocha ſuſcken toesloop bam devote Pelgrims
‘Heeft/Die komen an Mahomets Geaf te beſten /ſoo nochtans getungen en
Medina
Falnaby,

deſſelfs getegentheyt.

gelooven andere/ dat den Derlepder Mahomet tat Medina Talnaby Ct welck
de Stadt des Propheten gefept ig)geſtorven en begraven is; waerom eerz

tte groote taeloop van alderiande Mahometanen, alg Tarcken , Mooren,
Perfianen „en Abiſſynen, daer Geen wierde befpeurt. Wit Medina lept wat
haoger op noortwaerts aen de Roode Zee, ontrent een onvruchtbaer Most.

De Carovana, Diealdaer ban outs ban Aleppo, Damafcus, Alcayr, Alexan-

dria, en5, plachtenaen te hoimen/ hielden Baer Bp een Bron / ontrent een
Jil van Medina gelegen / foo lang ſtil / tat dat hem een pder gewaſſen /en
met fchaane Rleederen aengedaen bant + em nietalleen op een devote wſe /
maer aackt eeniger maten aldus geſuyvert zynde /in De Stadt te Kamen.
Ben Cempel / daer in de Mahomeraenfe Peieſters tGaf ban Garen Pro⸗

pek

—
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pheet vertoonden / was recht vierkant /met twee deuren / Beven doorgaens Den Tem⸗
ber\wulft. ’t Gebouw was graat/ en ruſten op bier Gandert Pplareñ /Lan pel van Ma

fleen gebouwt. Dpie hondert brandende Wampen wierdemer in getelt. De homet Grat
Wanden waren met Side Tapijten en Stoffen behangen 5 en Wierden
geen Beelden (dewyl de Mahometannen Lan deſelve heel afkeerigh zijn) in

deſe bermaerde Moffchea geften.
Inhet Graf Mahomets, willen eenige / dat oock Bier ban fijne getrouw⸗
fte Blaet-Hrienden ſoude gelegen zyn: namentlijck / Mahomets twee Doch⸗
ters JRannen/ Haly en Otman 5 en fijn tee Swagers / Bubecher en Homar, Deſe Bier Waren fijne getrouwſte Booftlupden ; pder frhzeef Boec⸗
Ken/ bel dwalingen en ver waende grillen : doch die naderhant in veel din⸗

gen ſtrydigh tegen malkanderen Wierden bevonden; Daer upt Dan Lerder
De verſcheßdentheden ban Secten / die noch ten hupdigen dage bp de Mahometanen worden beſpeurt /geſproten zijn,
&
Aden was eertijts een der fierchfte / neering-rijchfte / enberoemtſte Dte-

’
Aden, wel

den Van Arabia Felix : van wegens den Handel en toeloop aller Dolcheren/ SL Sen be

Die met Schepen upt India, Perfia, Arabia en Zthiopien, enmet Carovana Koop-ftadt.

upt Turckyen, Ægipten, en andere plaetſen /aldaer quamen sengelandt :

leggende upttermaten wel ontrent de engte Lan Babelmandel , in het inlio- de gelegent-

men des Roode Meers; ter naozt-zijde op de Ruſt ban Arabia Felix , opp Derz heyrdellelfs.
tien Graden naapder-beeettes aen De Tandt zyde lent het hlep-rijck Ger
berghte Datzira, van welchers hoogte Aden in cen Bermaechelijche vlack⸗
te) ontrent de Zee-kant/ wort geften. Deſſelfs Soldaen was eertyts Ben
Sultan Sequemir , of Opper-vorft van het geluckigh Arabia , onderdanigh 5
maer tzedert daar de Macht der Portugefen gedwongen zynde / geraeckten
Den Coning van Aden aen de ſelve Cyñnsbaer /Beengende 's jaerſycks dupe

fent Ducaten op. Bach verlooren eerlangh de Luſitanen Dit voordeeligh
genot ban Aden ; want Soliman Pelopenefus, Overſte van Zgipten, traci/
doer ordre ban den grooten Ottoman , met een Bloot van bo, Schepen /met

Jamitfaren, Turcken, en ervarene Bootsgefellen bemant/ tegen de Portu-

gefen, em Die upt India (Waer Get mageltick) te doen verſtuppen; en door
Get Roode Meer, tot bea Aden afgefacht sijnde / veynſt ſich vrient /en Krijgt
met lift den Coning aen boot / en foo veel volcks aen Bent, dat Aden in
fijn gewwelt verviel. Den Coning / Soliman fijne valsheyt onder de oogen De Konink
fEellende / wiert / met eenige van de voornaemſte Hovelingen /aende groote erdoor

3Raftgeworgt.

@scdert (meen ich) ig Aden onder de Beerschapppe des 5,Terken

‘Turcks tot op defen dagh geleen /doch wonderlyck in fijn neeringh en ve mat vers
rijckbam afgenomen. dD'Gnwaeonders zijn Het meerendeel Mahometaens, Worgt.
en Dap ſwart van Gupt/ van wegens de groote hitte/die Wanneer de Sanne
benaazden De Linie fijne ſtralen neer-fchiet/ het Hertrijch aldaer als t'eene⸗ -—
mael daet verdroogen en verbranden.
Nat

Bupten de mont van't Roode Meer, niet Bere Gan de Caep Gardafuy, Befchrij·breete / Get Eylant Zoco- herEran:
leptop12, Gyaden/ en eenige Minuten /noorder

tora: Beroemt/ Ban wegens de beſte Ala dew Werelt / Die Dit Eplandt zoeorora

geeft/als oock Ambergrjs/ Draken⸗bloet /enandere Medicinale Gom⸗

men.

Sommige willen / dat Alexander de Groot dit plant veroverde/

taen Gp victorieũs upt India weder-heerden : en t ſelve /om het genat Lan

d Aloẽ / met een goet getal Grieckenbevalchte, De Portugelen hebben heb
,
€
F3
…_ felte
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ſelve in De lactfte Eeuwen / door feecher Hooftman / Bareyta genatint/ ont:
Dect 5 dient tot een berverfclj-plaers Hoorde Schepen Hie uut India komen/
en nae Mocha, Aden , enandere Yioop- en Wandel-fteden van dere geweſten /

bt Ardila
zin gedeſtineert.
KoftvanA- — @uffchen de Roode Zee , Ban Aden tataen de Perfifche engte / Sinus Per-

vabia Felix, ficus genaemt /wort de RHuſt ban Arabia Felix, daor De Indifche Zee bez

fooelt.

Bier leggen wepnigh Steden of Landel-plaetfen /en dieer sijn/

en zijn nief even alg Aden Mochaberoemt. Men zeplt baozbp de Ge weften
van Fortaque, Defar, Pontas, Maffa, totaen de Caep de Rofalgate , noord -

ooft; en au Daer tet acu DeCaep Moncadon hinnẽewaerts / noord· weſte⸗
_Perfifche lick aen/ daer (gelyek ſtracks gefept is) de Perlitche Zee, of engte ban

Zee» Of_Bazofa begint, Han de Caep Rofalgate, tot aen Moncadon, zijn antrent
r /en te⸗
70, Myleñ zeplens: zijnde gelegen op 26. Graden noorde
Barger,
·breette

gens Get oude beroemde Ormus overs ent vorder binnewaerts Geen/ Bande

Taep Mondacon, tot aen Het noordeſyckſt eynde ann de Zinus Perficus ‚kan
in deſelve langs de Arabifche Kuſt moch 80. Mylen Warden gevaren/ tot
Verdeeline op De hoogte ban 28. Graden) en zo. Minuten / noorder vᷣreette ·Arabia ig

van Arabia. al van oufs in Arabia Petrea, Arabia Deflerta, en Arabia Eelix ,dat is / in

Bet fteenigh, woeft, en geluckigh Arabien, vanmalkanderen onderfchepden

Arabia

Pea, of

geweeſt. DeRinderen Ffracls /in Gare veertigh jJarige omf Werving
Doorde Woeſthne / Daor-krupften voornamentlijck het Arabia Petrea ; heb⸗
Bende defen naam / naer Bet schijnt /niet ban wegens de klippen eu fteenen/

feenachtig maer geel cer van de vermaerde Stadt Petra, tzcdert Herag genaemt/ bez
ANDER
omen. Gn dit Arabia wierden van autsdeLanden
van Amaleck, Edom,

Arcbia
Deflara,
Pia

BO

Moab , als oockdegroote Wilderniſſen Ban Zin, Zur, Cedar en Cades, gez
vanden : beginnende Han de Jordaen , en fchept ten zupden aen 't Woeft Arabien, doop geen klepn getal Bergen / en een groote Wildernis }Banafcaly
genoemt / die men houd Wel zo, of 12, dAgh-repzens lang te zijn / met een
ſant /faa finals ſtof. Vorders heeft dit Arabia Petrea, ZEgipten nae Get
weſten / Paleltina en-aoch Syrien nae het noorden /en ooſt en zupdwaerts
Arabia Felix, en Deferta. Goede Water-bzonnen worden aldaer gevon⸗
Bets doch in Get Woelt Arabren zijn de Wateren ſchaers /wennigh /enfam:
wijl miet te Bekomen. Wet felve heeft ſeer graate Wildernifſen; is door⸗

gaens weynigh/ enmeeft met Roversen Af-fetters bevolckt. Echter bez
flupt het in fich Medina, daer ommige de Stadt Mocha komen by te Haegen.

Het geluckigh, of zuydeljckſt Arabien , heeft Wel de ſchoonſte /enmeefte bez
Woonde Lautſchappen / als Jafuf, Magora; Zibit, Aden, en andere /tot aen
de Caep de Rofalgate. Doch Geeft den Turck aen de eene/ en de Sophy, of
van Perlien, aen deandere kant / geen kleyne gedeelten den Seque_Eoning
mir, en andere often van Arabia, afgenomen.
De Arabiers zijn doorgaens ban naturen een blood en vreesachtig volck/
Arsbiers

Arabia ee
dix, of hee
Pr Taa
We

hare vreem. alhoewel dater faa bele Beſpringers /Noversen Af- ſetters /onder gevon:

de conditie· Den worden. Waer worden vierderhande ſoorte van Arabiers op-getelt:

ale /de Baduinen, ofte Baduins, de edelfte bp haer geẽſtimeert; het welck
nochtans niet anders dan de Woeſtyn
·bewoonders zyn: verachtende de
bennurde plaetsen: trecken met vrouwen en frinderen daogtet Wout / en

Teven in arme Hutten ; beminnen dusdanigh de edele vryheyt / dat haer lie⸗
ver in afgelegene Wilderniffen /als in de Steden willen neder-flaen : Dez
wijl
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foopte zijn Lant loopers / die met hare Buffels niet alleen door Het Landt/
maer fam wijl oock tot inde Steden ap-trechen / am haer Buffels-melch te

verkoopen.

De derde foozte zijn / Die ſich ten Kandt-bau komen te bege⸗

ben. Ende laetſte /Die haer in bafte Steden Hebben neder-geflagen ; doch
Die zijn bp de andere / en Wel infanderhept by de eerfte/ Get minfte geacht:
Die ſomwhl met heele Benden / en machtige Croepen / niet alleen vatte Ste:
den/ maer ſelfs de Carovane (die in Beel duyſent Zieten beftaen) geweldigh⸗
licht komen te beſpringen/en aen te taſten: pretenderende Lande Reyſigers
gelt 5 ſommige fitten te Paert / anderelaopente voet / ſwierende founder:
gpdere door malkanderen heen : zijn met Bogen en Pijlen / Zabels /Spee⸗
ren/ en fommige oock met Schiet-geweer gewapent: ontkleeden gemee
nelijch de vechter fchauder et arm / eer Dat de ſtrydt Begint / Die fp nochtans
niet lichtelijch / voor ert al eer Dat kang ſien / fullen avonturen. Sonumige
Ban haer beroemen
fic ban den Aerts vader Noach afkomftig te zyn; deſe/
als ook de andere Arabiers, trouwen het meerendeel met geert Bupten-landfe Zeden,
Matie/ maer gemeenlijck onder een maeghſchap aen malkanderen / en aen

Tupden van ’tfelfdeblaedt. De Arabiers van het gelackigh Arabien, gaen
beter als d'andere / en vey eerlijcker / met Zijde en andere floffen gekleedt.
Deſe ombelfen het meeftendeel de Feligie der Mahometanen, fammige na de
wijſe der Turcken, en meer andere nag die Lan de Perfianen.
De Arabiers worden niet alleen in haer epgen Lander, maer oock in veel en Scheepsguartieren Ban Ooft-Indiën gevonden.
efe dieren om een kleyn gelt de coſtuimen.
Portugefen en Mooren op hare Schepen voor Bootsgeſellen: zyn heelon⸗
derdanigh /dienftbaer „en Wdfaem / alhoewel dat fam wijl op eenn harde wijfe
gehandelt worden; Laerende gaerne Gare bouwen ent kinderen met haer
op Reys: ſtaen gemeenelijck onder een Overſte /DiefpMoncadon neemen 5
defe veraccordeert met den Hooftman des Schips / en Weet hac Beel Ma⸗
trofen hp voor ſoodanigh een (omme gelts fal hebben te leveren ; hy most
alleen betaelt/ en weet dan Goe Geel Gp een ygelyck heeft teeven. Hoope
lupden/ Paſſagiers / en Bootsgefellen / hebben elck haer ergen Proviſien
en Dottagien : zjn altemael ſeer kloecke

ſwemmers.

Op Malabar, Cei-

lon, of elders aen-komende / anckeren gaerne dicht bp de Wal; varende /

als t kan weſen /met alle man nae het Want / Daer ſy met drincken en kline⸗

ken, ſugen en quincheleeren / en in veel ongebondentheden/ onfe licht
·hoof⸗
dige Bootsgeſellen komen gelijck te zijn.
De Perfianen later haer sock in veele Geweſten van Ooft-Indiën Binden,
als in Batavia, Bantam , Arrakan , Pegu ,Bengale , Malabar , enn geel andere
Orientaelfche Landen en Coninabrijchen, Wy fullen/ om anfe beloften
en wandeling te vervolgen /korfelyck tgene de Perfianen van haer Dader:
Tanòt weten te berhalen / en in het genevael oock Gare conditie / {aa veel ous

kundigh is) den goetgunſtigen Leſer gaerne mede Deelen.

Wet Coninchrijck Perfien is eert groot en machtig Ayck / paelt ten weſten
aen t Aijck des grooten Turcks, fen noorden aeñ de Cafpifche Zee, ten
ooſten aen’t Caninchrijch ban Zamarcane, het welch eertijts de Zetel van
den Tartarifchen grooten Tamerlanus Mag ; alg oock aen’ Fick dee

grooten Mogols, en Guferatte; agt ter zupd-zijde ban de groete Indifche
Zee beſpoelt/ en Dao? de Zinus Perficus, van het geluckigh en woeft Arabien

afz
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Jen.

232

Wourer

ScmourT
EN Ss

afgefchepden : is al van outs inde Heplige Schrift bekent en (zer vermaert
geweeft / ſelfs ten tijde van den Roninck Cyrus, t welcke nu al ruym twee
dupſent Jaren geleden is; tot dat het Alexander Magnus onder fijn Heer⸗
ſchappye kreegh. Tzedert Gebben Get ſelve nu de Griecken en Parthen, dan
De ingebarene Perfianen, Daer op de Zaralijnen en Mahometanen , en eynde⸗
lyck wederom / nae Beel worſtelingen en groote Veranderingen / De rechte
Sophy, af Perfiaenfcije Coningen/geregeert.
Machten

heeriijek.
—

__ Dit Coninckrick Beflupt in ſich beel ſchoone /groote /vermaerde Landt:

fchappen /_blaepende Steden/ luftige WBeemden/ planfante Kanderpen/

Wijn-rijefke Oapden / en vruchtbare Bermaechelijche Boſſchagien.

De

Perfien.
voornaemſte Landtſchappen worden/ door de verſchendenheyt der namen /
Oefkeifs en Schrijvers, aach verſchendentljyck verklaert en aengewwefen ; echter
——
meent men die de navolgendetezyn: namentlhyck / Sequelpegh ef Sufiane,
ei *P-_Chirman'of Carmanien , Struan of Medien , Chorafan , Hircanie, BaCtriahe,

Rivieren,

Parthien,Curdiftan, Adirbeitzan, en beelandere. De voornaemſte Diez
Den zjn/ De Tigris en Eupbrates, Kur, mt d'Araxes; en benevens Dien een
groot getal andere/ doch Die klepuder zjn. De Tigris en Eupbrates met
malkanderen ſich vereenight hebbende / laren Gare beroemde Water ſtroo⸗
men ontrent Baflora, een rijche Handel- en Roop· ſtadt / op de Turchfche
Grenfen/ in Get Begin oft noordeljckſt epnde Han de Perſiaenſche Zee.

en neering- Laugs defe Vloeden /en alam heen doo? gantfch Perfien , worden Een groot

rijkesteden. getalneering- en baick-rijcke Steden getelt. Wen de Nivier de Tigris, lept
Baghdat
‚of Det beroemde Baghdat, niet bezre Lan 't oude Bagbdat of Babilonie, gez
Babilonien. bouwt. Eenige Pijlen van dit nieuwe Baghdar, worden als noch de over⸗
Tooren van bljfſelen /Ban de oude vervallene pupnen des Carens Lan Babel, gevon⸗
Babelsover Des zijnde antrent een Lierendeel mijl van de Rvier d'Euphrates af ge⸗

bijtieen

Tegen. Dit Baghdat ig een graste neering-rijche Stadt; defgelijchs Tauris

een fleccke in Medien, op Dieng Greenfen tegen het naozden bet ſtereke Derbent , aen de
Stade, aen Caſpiſche Zees De Circaffers, Albaniers, Tartars, en andere Dalcheren bup⸗

deCafpiuche gen (flupt.

Ardebi,en _Venevens defe / maechen oock Ardebil, wel eer de Zetel der oude Conin:

veel andere qen van Perfien, benevens Get out Sultanie, en de Steden Casbin, Chom,

Perfiaenfche gf Kom, Kafchan, Farhabad , Hamadan, Kafciane, Saru ‚ doch wel infonder=
zaan
Gept Hifpahan , en de Wijn-rijcke Stadt Sciraz, Get Coninchrijch Perfien
beraemt,

Maer om de boven-gemelde /mit{gaders alle de Andere Steden
van Perfien, met ſtilſwjgen vodrby te gaen /faa fullen wp bau de Coninck⸗
—* Waf- en Hooft· ſtadt Hifpahan , alleenlijck maer Dit wennige kamen bp
te brengen.
)
Befchri- __ Hifpahan, tegenwoordigh de Zetel en’t Hof des Conings /is de Waoftvingh der ſtadt Van dit Ceninghrijeh Peren; zijnde gelegenin de Pravintie Parthia,
eer Aad ep 32, Graden/ 30, Minuten / benonzden de Linie Mquinoctiael, in een

deisies> grooteblachte,
grooues

De Stadt/ met al fijn aenhangh en Bupte-eden/ wort

fijn omkrepts op 8, Duntſche Mylen gefchat; doch in fijn ſelfs en
was
de Stadt Len outs niet graat / maer daar den per des Conings / het naer⸗
ſtigh bouwen / en’ ſterck aen-locken Des vöolcks /van D'upterfte Greuspalen ban Perfien herrewaerts aen/ wierden wetter tijdt
aroote Ste⸗

Den aent Coninchrijck Perfien geknoopt /alg Abbaſabat, afte den Coninck

Abbas, voort⸗plantingh des voicks genaemt; Daer de Bolckeren/ die wel

eer
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eer ontrent de bergen Tauris woonden / en hare nakemelingen ſich heb⸗

ben neder geflagen.

Detweede nieuwe Stadt wort infanderhept
van Ar-

menifle Cheiſtenen bewoont; onder de welche Dat wel de grootſte Veoonlieden wordengevonden. De derde is/ Daer de Gauren, of Heydenſe Afgo⸗
Den-dienaers upt Indiën, alg oock andere maanen.
Dit ltoningrick Hispahan, Woet upt veelderley Geweſten van Europa,
Alia en Africa,befocht, Menevens de Ingeborene Perfianen, worden aldaer
oock Turcken, Indianen, Armeniers, Arabiers,Ioden,Engelfchen,
Nederlanders, Spanjaerts, Portugefen en Italianen, gevonden : Indianen zijnder in

en Volck.
tijckheyt
van alderhande Na-

tien.

graat getal; en ander deſe vele Bande Benjaenfe Sechte: behalvens de Europife Chriſtenen / zynder oock Beel upt de Landen Lan Georgie en Syrien,

doch voornamentlick upt Armenien , woonachtigh. De toevloeping des
volcks /van wegens den Aeering-rjchen handel in Hispahan, ig upttermaz Neeringrij-

ten groot : deel ſchoone zijden en andere ſtoffen Worden aldaer genaeckt. ken handel,
en
De Dtadt ſchynt opgeproncât en Val gepropt Lan alderhande Lermakelic: ;rijckdom
heerlickke welluſtigheden. De Winchel-ftraten,/ Pallepfen en fchaone Gebouwen, heyt van
ſchynen veel heerlickheden van Afia verre te overtreffen. De Bazars afte Hispalian,
Marckten zijn abondant met rycke Waren en Vaapmanfchapven gevult.
Het Koninglyck Hof / en voor het ſelve de vermaerdẽ Maidan , Berfchaffen Befchrijgeen kleyne verwondering in D'aenschouwers. Des Konings Palleps vinge van
de vermacrmuutupt/ en is ongemeen heerlick / ruypm en graat, met ſchoone Poorten / de Maidan,
Gebauwen/Zalen en ſtoninglcke Vertrecken / niet alleen voor de ſaecken en hect Kovan Staet ; maer oock in tbpfonder voor de RKoning. De Coninginne en ninglijck
Concubynen / die / al Goe Wel fam wijl een graat getal upt-maken/nachtans Palleys.
pder een particuliere kamer of Waan-plaets heeft, De Coninglijcke Der:
trecken zijn met Schilderijen en gulde Tof-wercken / konftighlijck verciert.
Schoone Luft-haven en groote Bogaerden / met Speel-hupfen/ Fronten:
nen/ en duyſent aenlockfelen tot vermaeckelyckheyt /worden niet alleen bin⸗
nen den rupmen omkreyts van't Coninglycke Palleys; maer oock door⸗

gaens in veele voornamnie Oorden van Hispahan beſpeurt.

De Meidan is

een feer groot /Geerlich en bermakelijch Pleyn / ontrent de feben handert
treden of paffen lang /en twee hondert dertigh beet; rantom met nette

en gantſch cierlicke wandelingen / bal winckels en rycke waren.

Hen de

eene kant/ langs de verhevene Coninglycke gebouwen / uptnemende fray
en luſtigh om aen te fien : een feer vermaeckelycke water-graft/ vliet buyten
gm deft Meidan Geens langs de welcke dat een planfante Wandelrp/ Der ciez
relichfte boomen des Coningrijchs Perfien, Defe vermaerde Coninglycke
vlackte gelijck beflupt. In defe Meidan krioelt het van alle de meenigte des:
volcks; en laten haer dagelijchs de Perfiaenfe Muſicanten
/ uytGalderpen
daer toe geſchickt /wel luftigh haaren, Groot getal Mercken / groote /mid⸗

delbare en aleyne
/ worden in Hispahan,op de Mabometaenfe \utyfe gebouwt /

gefien. De voornaemſte wooningen zijn / gelyck ale ooch d'andere/niet in

Hoogte /maer meeft vierkant langs daerde / enmet verſcheyde Vertrecken

en Hamers gebouwt ; en bele Der groatfte met fraepe Balderpen / Fontep⸗

nen / Tuſt· hoven /Dpeel-hupfen en Boomgaerden verciert: uiet alleen Ne⸗

ring-rijche Winchkel ſtraten; maer oock veel andere oorden en wycken
van Hispahan, krioelen ban alderhande Hatien des werelts.

Den Roring van Perfien, is in areth ban Tandt /Nckdom en meer
g

nigte

Des Ko-
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nighte des volcks /een Ban de machtighfte Doeften Lan Afia : Houdt een

nìngs heer-c uptſteeckend pachtigh en weeldrigh Hof: de voornaemſte Weeren van
lijckheyt,
weelderigh

Hof.

Staet
/ ſtaen hem ootmaedigh ten dienft. Zijn Volck is vedelich ſtrydbaer /
en weten geſwint met Pijlen en Bogen /Speeren en Zabels / om te gaen.

p is als het hooft der Godts· dienſt / die dao? fijn geheele Moningrijck

doverhant heeft behoudens alſoo hp/ gelijck fijn onderfaten/ de Wetten
ban Ali, Mahomets behuwde (aon / bemint : diens Boetftappen de Perfianen, alg de gefupberfte Godts-dienft /Kamen te am helfen en na te vol⸗
gen. Den Coningh trouwt foo veel echte brouwen / als ‘them belieft :
groot getal Concubiynen worden Gem daer benevens / doop fijn geheel Vaz
ningrhek/ upt de ſchoonſte en beft-begaefde Maeghden / opgefocht en tacgevoeght; dien hp met Coninglycke pracht onderhoudt : en Worden defe
hoofſe Dames, en Speel-vriendinnen des Conings / door fijn Capades,
vlhtigh op gepaft en Waer genomen. De Coning/als aock de grootte
Hee⸗
ren Ban Perfien, zyn het meerendeel doorgaens groote liefhebbers ban de
Warten / Kranen /Keygers /Wazen en Comjne-jacht. De Zadel en Coom /
en het Cupgh der Paerden van defe Vorſt /en Dupfent andere dingen in
t Koninckljck Paleys / zijn / en blincken meeft alle van louter gout. Als
de Ytoninck /met fijne D2ouwen en Eoncubijnen/ genegen is op de Jacht
te gaen / doet Gp verkondigen / dat hem een pder falbinneu houden ; ’t welck
gehoorſaemt zijnde / falfich niemant / daer hp paffeert / de ſtaetſie tot op een
mufquet-fchaat beftaen te naderen /alhoewel dat de Dzouws-perfoonen/ in
overdechte Tentjens/ op Kameelen worden getorſt / en dat den HRoning met
fijn gevolgh voor aen /De VBꝛouwen in't midden /en de Befnedene achter de
ſelve komen te bolgen ; doch aen de Ronincklycke befloatene Hacht-plaets:
zijnde gehomen/ blijven als dan gemeenelyck alle de Weeren / in andere ver⸗
maechelijchtheden te plegen/faa langh bupten/ tot dat de Jacht met fijne
VDꝛouwen geëpndigtis. In't Hof des Conings zijn veele Beampten van
ooge qualitepten / gaven/ en Politucke bedieningen ;als oock doo? het gez

eele Coningryek Perfien, vande welche dat den Coning (volgens s Kants

woonte) op fieuwe-jaer /'s jaerlycks rycke Vereeringen en gefchencz
en ontfangt/ die hem ban pder in aller aotmoedighept taegefanden worden.
Olearius, in fijn Perfiaenfche Reys-befcbrijvingh ; befcljzeef in fijn tydt
ben Coning Schach Sophy, aldus : Den Koning , fept hp / was een Man van

27. jaren, wel geformeert van lijf, wit en fris van aengeficht , met een opeworpen neufe ; gelijck de Perfianen meeft alle hebben, met een kleyne
warte knevel-baert.

Sijn kleederen waren van Goude-laecken ; op’t hooft

een fchoonen Tullebant, met een fchoon Juweel, daer een bos Reygersveeren uyt quam ; met een fchoone fwarte Zabel op de zijde, de welcke

blonck van Diamanten, gelijck de Sterren; achter hem lagen Boogen en
Pijlen; opde rechter-hant ftonden zo.fchoone Jongmans, die fijn Pagien
waren , alle Chanen , de Grootfte van’t Landt haer kinderen : de fchoonfte

en teerfte ftont voor den Koning met een Wayer, om den Koning wint te

maecken; neffensde Pagien ſtont den Kamer-dienaer; voor den Koning
over ftont den grooten Maerfchalck van verre, met een gouden Staf in fijn

hant; vier treden vanden Koning, ter flincker-hant , fat den Rijx-Cancel=

lier, en daer alle de Chanen en Vorften van den Koning , alle nae malkander
in ordere,
u
B
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De Perfianen zijn (in't gemeen aengemerckt )doorgaens middelmatigh Perfianen ;
ban ſtatuer / bep ſterck en vadt van leden /beupn npt den geelen/ maer niet b are ftature,
geheel f\wart 5enn nae ’t Noorden blancker als nae't Zupden : dragende lan:
ge neder-hangende knevels; en gaen met frape Wacken ofte Cabayen, Ban K leeding,

Zijde / Bloem werck / of andere cierelijche ſtaffe / inverſcheyde koleuren
beſtaende / eeniger maten op de Moorſche wijſe gekleet; met brꝛave Culban⸗

den / Ban Zijde en fijn Catoen / of een geſpickelde ſtoffe /op een witte gront /
t welck heel cievelijck ſtaet; hebbende Gordels /van Zijde en Vemelg-hair/
em’tlijf. De Prouwen gaen niet ſeer weyts / Von ſtatigh / net en fuer,
en beel met uitte doecken ouer het aengeficht gedecht,

De Perfianen gelooven datter een Godts is/die Wemel en Aerde geſcha⸗ Geloof,

gen Geeft / en overal tegenwoordigh is : maer lochenen / datter dzie Perſoo⸗
nen in De Gadthept zijn ; bekennen den Heere Jelum Chriftum van cen
Maegt geboren : hem houdende voor een graat Propheet /maer niet taaz
Godes
Doon: Godt) feggen fp/ heeft geen Peouw /dienvolgens oock geen
Daan. Mofes, Mahomer, Ali, en andere / worden bp haer als groote Pro⸗
pheeten / benevens den Heere Chriſtum geftelt; doch weten noch daer-onboben aen groot getal andere te noemen / De welche Godts Bienaren in bele
bpfondere epgentchappen zijn : raemende haer waerdigheyt hoogh; en \uilten dat pder groote Bedieningen in den Lemel komen te befitten ; hebbende
macht / om haer gebiedt / beſthermingh en vegeeringh / over de Menſchen/
Dieren, Elementen; Boomen en Planten/ Wint en egen / Heede cn
Ooꝛlogh / vreugden en droef hept / ſieckten en kranckhent /veuchtbaerhept /
en ſoo Boots / op Godts believen /geſwint en vaerdigh upt te wercken.
Defe naemen fp Heyligh : aenbidden de ſelve in bpfondere naoden en ſwa⸗
righeden / ontrent Get gene / daer over fp duncken dat de ſelve als Regeer⸗
ders en Gebieders zyn geftelt ; vertrouwende defen hare voor
·ſpraecken by
Godt te fullen zjn. Wouden haer Honingh /en Leeraers /in qraater waer: © n
den: alg oock Get Duur / dat fp niet gaern voordachtelyck upt en bluſſchen.
Bieren verſcheyde Jreeften in't Haer : namentljck / die van haer Nieuwe⸗
jaer/ in deMaent Maert ; die Van Abrahams Offerhande /wanneer hy
Ifmaël, en niet Ifaac , den Heere foude geoffert hebben ; Loots de Bier-ryden ban Paeſſchen / Lan de Roſen /van Alis doodt /Lan Huflein „en andere/
Die voor un hepligfte Martelaren en graatfte Propheten worden geroemt.
Hechten als dan / bp haer antallijck getal ban grove dwalingen / Leel uptz
ſporigheden en teeckenen van haer geeſtelycke verblintheyt aen.

Zeden.

De Perfianen maechen de Turcken (Diede Wet en uptleggingh deg Al-

corans van Homer kamen nae te valgen ) even als Iketters mat /en die Wez
derom inſgelycks de Perfianen , dewnl die Alis uptlegging /ap den Alcoran
ban haren PropGeet Mahomet, voor de befte keuren /en pagen nae te Lal:
gens Waer daa, malkanderen nieten magen lijden. Deel geeftelijcke Der:

Geeffelijcde

onder
foanen worden onder De Perfianen gevanden : defe drincken geen Wijn. De £enerfianen.

geſtrenghſte /Socar genoemt / legen armelck /in afgelegen onvrüchtbare
plaetfen/ van Get gene men haer ter lefden van Ali geeft. Een ander ſlagh
leven in een geduerige Pelgrimagie. Back zijnder die Beloften ban kurg:
heyt daens: dragende vingen vanpſer /of ſilver /aen haer ſchaemtelycke deez
len /om in geen ongeval van onkupsheyt te vervallen. Andere zijn voor hiPhilofo-

untſtekende Philoſophen Lermaert : veel eert
5
2

worden ander deſe Se rkundiec.
gevan:
Len.

a
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gevanden /metende wonderlicke Dingen te baoz-feggen ; zijnde feer haag by

Tiever-_qroaten en klepnen geëftimeert, Meñ Linter ook groote Worſtelaers
/Tht·
drivers.
__gerdzijvers/Dpeelders/Danffers en Danſſerinnen. De berſianen, ſelfs den
a Kon- Coning/zijn doorgaens groote liefhebbers ban de Dtapre-konft/en waerfeg-

Geen gerp/der Schoolen
/enDzpe-konften/van de Dicht-honft/ frape Buur
·wert⸗
beminnen. Ken/groote Gaſterpen / Fruyten / Blommen /enaengename reuckeryen
/ voor⸗
Aengenaem namentljck oock van Rooſe- water / dat ick geloof in de gantſche Werelt niet

Roofe waer beter alg in Perfien woꝛt gevonden : Get Wot feer abondant in Raſſen
Gen voenn
fel.
Vordercoftuymen, en
leven gen”
Perfianen,

JPleffen/ daer tae gemaecht / door bele quartieren van Afra verftiert; het is
dooꝛ my ſeer Veel gebruyckt/ en heb ick Het else upttermaten goet bevonden.
_WDypders zijn de Perfianen (immers feer vele) ban nature ſin⸗rijck/naer:
ſtigh/ beleeft) gemeenfaem / goethertigh en liberael / infonderhept daer
fp de
milde weder-gift berlhoopen, De Hinderen worden van jongs op in de
Mahometaenſe Schoolen geoeffent/ en voort ·geſet. Doo bele Drouwen
te trouwen / als pder geneeren en beljeeren kan ſtaen niet alleen de Geeftelycke /maer ſelfs de Wetten ban deu Alcoran haer toe: verkieſen oock daer
bp Concubynen / volgens hate welluftige begeerte, Let Dzouw- volck heb⸗
ben (als’t weſen han ) in hare YPupfen meeft al bpfandere Wooniugen ofte
Vertreckeu / daer fp haer onthouden ; felfs in graate Gaſterpen/ fitten de
Vꝛouwen apart / en maechen haer met malkanderen vrolick. De Perfers
(ſelfs den Coningh) fitten alle met de beenen onder Get lichaem : hebben
feer gaern de naem / ban datfe (volgens hare Wet) geen Wijn noch flercz
ken dranck gebeupclien ;maer gele Deinchen wel om een hoeck /of alg op
vrolicke Pfámen-komften haer laten binden / een luftige raes / eu fpoelen de
f\warighept / met de Perfiaenfche Wijn / eens louter van’thert. Dpeeren
het meerendeel de Dreemdelingen/ beminnen de Gaſt- vryheyt / en haaren
gaern een aengenaem: Muſijck; ſommige fpeelen aack wel op Schaeck⸗ en
Lickhtack-bosden. Ware Wapens zjn Pijlen en Bogen / haute Schilden/
en blanche Zabelg ; trecken wel ſtil en zedigh / maer niet te gefchicht in
hare gelederen voort: zijn ſtrengh in haer Rryghs-tucht; maetende ſom⸗
wijl al beel uptftaen / eer tot de gewenfchte oeffeningh van de wapenen zijn
gedzeffeert : nemen haer Bzauwen al veel ten Ooslagij mees de welche
fchzeplings/ even als Pannen / te Paerde fitten. De Dooden worden bj
nae met ſulcke Ceremonien ter aerde beſtelt geltjch als ick bp de Mooren
hebbe geften: waer ban Wp naderhant beeeder ſullen fpreechen.
Vruchtbaer- · De Wegen in Perfien zijn Geel veyligh am te reyſen. De Landeryen zijn
heyt —* — aen veel Odrden uytnemende vermaeckelyck / verſchaffende overvloedelyck

*

De gewenſchte zegeningen en goederen / voor des Menſchen leven; ſoo ban

kleedingh / ryckdom / Dee /Gewaſſen / Frupten / en Medicinale Gommen
en ſtruÿyden. De Frupten en Pruchten zijn Citroenen /Limoenen /Gra⸗
naet- en Orangie⸗ appelen /Meloenen /Drupven /Appelen
/ Peeren /Bucen/
Amandelen / Hooten / Karſtanien /Perſicken / Dijgenen Roſijnen. Deel
De wijn- Oorden / doch wel inſonderheyt de luſtige Stadt Sciraz, zijn aller Wegen be⸗
rijcke Stade roemt /van wegens de Perſiaenſche Wijn/ die aldaer obervloedigh groeyt
—
en waſt. Deſe vermaeckelicke Stadt lept aen een fchhaan bosachtigh Ge⸗
bergt / ban Orangie /Eppzeffe /Palm- en andere Baamen/ en in een wn⸗
riche blackte ; zunde van cuts beroemt Lan ſchoone Drouwen, en goede

Dijn ; ban tlaerfte kan ick Dit getupgen /dat ick De Perftaenfche Wein
nief.
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niet alleen int berfchepde quartieren van Afia „maer oack ſelfs opp onſe weder⸗

om repfe nae Get Daderlandt / tot Weel verre ban India, goet en lieffelyck heb
gedronchen. Zp is wat (Waer / root koleurigh / en (mijns oordeels) heet
ban kracht + foa datfe / te veel gedroncken / het bloet /de gal/ en geeften ont⸗
ſteeckt; evenwel meen ick /datſe de koude magen / en phlegmathcke licha⸗
men / matelyck gedroncken /Geel gaet kan doen; doch de dagelijchkfe onder⸗
vindinge leert /datde gebrande en andere Wynen / en benevens deſen oock
de Taback /meer door hun misbruyck worden geconſumeert / als daer het
behoort behoorlck gebruyckt.

Hoedanig-

heyt van de
Perſiaenſche
Wijn.

fr

Het dertiende Hooft-fluck.
Ormus bloeyende ftaet, en onder-gangh.
neering-rijck Gamron,
ninckrijck.

Riviere Indus.

Groote hitte ontrent het
Zinde,of Dinl, een Ko-

Grens-palen, gelegentheyt, en

ninckrijck Guferatte.

grootte van t Ko-

Korte befchrijvingh van deffelfs Steden,

-Amadabat , Zuratte, Cambaya, Din, Brotchia , Byfantagar , Pettan,

Mamadabat, en Brodera.
Regeering , Conditien, Zeden , Huyshouding, en ftaet der Inwoonders. Guf/eratfe Koopmanfchappen
en Waren. Vruchtbaerheyt des Lants. Degelegentheyt en lengte
van de Kuft van India. Befchrijving der Koninckrijcken Dekan,
en Viſiapour. Stant van Wingurla.
O

Rmus , eertijdte een byſonder Coninghrijck en Eplandt/ inde Per- hf Ormus
Gaenfe baefem of enghte /op 27. graden benaogden den Evenaer gez oeyende
zen on=

legen/ was om de Diffeherije der ſchoonſte Paerlen van gantſch —

India, graoten handel en wel gelegentheydt ban oudts /beroemt; en door de
bpfandere Bijt en Klaechmacdighepdt der Portugeefen, onder Des ſelfs ſub⸗
jectie geraeckt: trechkende Lan den Coning Lan Ormus en ſjn Onderdanen

graat gewin ;dach de (chzandere Lutanen epndeltjck haer tegens de Engelfen en Perfianen, ineen ſcherpe en hevigen oorlogh ingewickelt (tende/
bevonden haer wel haeft aen de quaetfte koop te zjn / en fich ſelfs te ſwack
om Ormus langhte behouden. De Engelfen quamen met negen fchepen te
Water, en de Perfianen met een aenfienelijcht hep? te landt;de vaſtigheydt

Kefem verovert /en den dapperen Ruy Freira , Portugeefch {Jaoft-man /
zynde gevangen /ruchte men baart de keyghs macht int Eplandt Ormus
ger / zijnde ontrent dzie mijlen om varens graat ; onvruchtbãer /klippigh /
fout/ verbzant van wegens de graate Gitte/en fander ect“ ge Boomen /Lirupz
den /of Planten / oock gantſch geen Water: de Stadt was van Chriftenen,
Mahometanen en Heydens bewoont / Die ſich terftondt / om Lan plonde⸗
ringh/ brandt en het ſwaert berfchaant te worden / haer aen de beſpringers
guamenaver te geven ;te meer
/ dewijl dePortugeefen Gun Stadt· vooght
Franfcifcus de Soufa, verlooren hebbende / met Gare vꝛouwen / kinderen /
fchatten en befte gaederen/in de fkerchte waren geretireert. Hevig ging hier
de Belegering aen : de Perfianen kregen te met / door't onder-graven/ de

MHandt-muer onder de voet /en Daag een feer bloedige foam / ſonmige der

GT 3

voor⸗
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voornaeniſte WBal-mercken in; hier op blaogen en beſchanſten haer de bez
narde belegerde / in't aenfienelijck Hups des Overſten /toonende hare gez
wone dapperhepdt tot aen het uptterfte /Dat van alles ontbloot / niet langer
en konden /en ge nootfaecht waren de Sterchte over te geben / nae een heete
belegeringh van thien weken; dach met bedingh / dat peders leven/en de
eere der vꝛouwen /ſoude worden verſchoont. Dus is Ormus den 1. May,
Anno 1622, in handen bande Perlianen gevallen. Den Coninghmet fyn
Difter en gevolg/ dat alle Mahometanen maren / wierden bp de Perfianen
berfeechert/ en van Daer vervoert: alle de Portugeefen met Gare vꝛouwen
en Geeſtelycken /gevaechten onder de macht der Engelfen , volgens Get
—
doch deſe wierden het meerendeel. wel gehandelt
/ en ae Goa
gevoert.
CzedertisOrmus meeſt verwoeſt geworden; alleenelijck hielden de Perfianen De veſtingh van doen af / met eenige hondert mannen beſet: tegen:
woordigh vertoonen fichmaerde puynhopen/ als overblyfſels vande bez
roemde {andel en Haop-ftadt Ormus De Perfianen Gebben den neringrycken handel /met geen minder aenloap Des volcks
/ Lan daer op KamGroote ron of Gamron Gerplaetft /’t\melcke tegenwoordigh een riche andel en_
En On: Vroop-ffadt ie ; op 't bafte landt en tegen het Eplandt Ormus over gelegen
rijcke Gem: zynde. De Stadt is feer volck en neringh
·ryck /doch het klymaet feer onz
gefont ban wegens de groote hitte /Die Daer bande Jaendt May tat in
ron.
September, bp nae anlijdelijch is, d'
Inwoonders begeven Gaer daerom

het meerendeel foo langh landewaerts in.

>
«

De onfe en oock de Engelfche

berliefen aldaer fomwijl veel volcks /ban wegens de Gitte / op hare ſchepen.
Deel geloof waerdige Perſoonen hebben ons meten te getupgen/ datfe vol⸗
gens Get gebruyck aldaer /dao? middel ban touwen en gemaechte ffellagien
ſanghs Getwater vantom de ſchepen / haer dagelycks genaotfaecht bonden /
_totaenden hals in ’t water te
begeven/ omme dus koelte en adem-tacht te
fcheppen. Deſe hitte maecht
oock aldaer een dog/faut en orwruchtbaer landt/
dat van andere Oozden moet werden geſpyſt.

Pan Ormus ooſtwaerts langhs de vaſte Cuft/ voor bp Cabo de Jafque,

*
1vj
p

’toude Carmania, en deſſelfs voornaemſte Laven / Guader, geſtebent en
voort· gezeylt zijnde / nadert men De groote vermaerde Aiviere de Indus, die/
komende van 't Gebergte Pyramifus, met diverſche tachen en fipzupten t ſa⸗
men geuloept/ van't Moꝛrden na’t Zupden afdaelt/ ballende met Lijf groote

tachen in de Indifche Zee, op 24. Graden Noorder bzeete.
BL)
Zinde of Hier lepdt het Coninghrijck Zinde, nu Dial genoemt/ is redelijck rijch/

Dialcen_ en bzuchthaer ban Cocos-nooten/Boter/ Supcher en andere Waren: fijz
rijck.

ne Catoene Lywaten worden aldaer gemacht; oock Doosjens /Schrüfkantoortjens /en klexne Útoffertjens/ konftigh met Parlemoer ingelept 5 die
nae diverſche plaetfen van Ooft-Indiën wogdenberboert. Danaudts gez
fchieden Wier graaten handel metde Portugeefen, en veel Orientaelrehe
Volckeren. Ongemeen vallen de Vloeden Gier ap- en neder
/ waerom de kin⸗

deren van Nepbtunis, tiever andere Havens /Bochten en Wapen /alg defe

landt-ftveecht/ begeerigh zijn te beſoecken.
\
Dolaht
hetRninghryck Guiferatte, datde Portugeefen en ſommige
rijek Gufe- andere Jatien/’t Coninghrtjchk Cambaya noemen
/van wegen een HaoptKoninck-_

vr

ſtadt faa genaemt / daer de Portugeefen graate Voop-Gandel dh
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boen. Dit beroemt Giuferatte,istegenwoordigh een van de voornaemſte
Provintie van den grooten Mogel; op 22. en meerder graden benoorden
de Linie ZEquinoftiael gelegen. Wet zupdelijkfte gedeelte hangt eben ſchier

't vaſte Landt /en is epgentljck Cambaya genaamt :
als een Eplandt aen
heeft ten noopden en ooftwaertg een grooten Inham / de naozdelijchfte on:

trent 40. en d'andere 18, mijlen wijt ; wordende daer) en oock ten Zupden/ SE BA
vande Indifche Zee befpoelt: vereenight ſich wyders ten Noorden oaft- Been el
Waerts metde andere Landen des grooten Mogols; namentlyck /met De groote.
Provintie ban Soret, Iſelmere, Chitor, en Chandis; en Daer Geen zupdtwaerts met het Woninghrijck Decan. De Zee-huft begrijpt een lenghte
van hondert en twintigh meten /en Geeft van't zupdelijck Dia , nat oop:
den/ geen Klepnder beſteck. De voornaemſte Zee-ftederr en Handel-plaetfen
Die Ban ſchepen Kormen worden bevaren / zjn Suratte, Brotchia ,Cambaya,
Duien Goga, Tantwaerts leggende Steden Amadabath,bp Santager,
Pettan, Mamadabath, Brodera, meteen groot getal nervingh-rijche Biecz
kenen schoone Dorpen. Bande voornaemſte Steden en Landel-plactfen /

fullen wy maer Dit wepnige ſeggen.
Á
Amadabath, de Hooft ſtadt des Lijchg Guferatte, op 23: Gract ber kanes
noopden den Everaer, ap een fchaane vlackte /langhs heen eert bermaeche: „an des(cifs

lijcke Riviere gelegen/ is een feer groote wel-gebouwde Stadt/met hare Steden.
Booꝛ·:ſteden en aengelegene Dorpen/ fes of ſeven mijlen in't ronde groot. —

De Stadt is met een vaſte ſteene Muer om-trochen: heeft 12. ſchoone

en

Pooten; Veel vonde Coorens; breede Straten; treffelhcke Gebouwen/ voick-rijcke
en nietalleen groete Moorfe, maer oock Benjaenfche Cempels/ nae der. Stadt.
Indiaenfe wijſe gebouwt: vele plapfante Wuft-hoven en fchaone Boomen
bercieren de Stadt; alg oock een tamelyck ſterck Wafteel /met haage mue⸗
ren omringt /daer den Gouverneur Generael / van wegens den Gzooten
Mogol, fijn heerlyck Waf en WDoon-plaets houdt: hier hielden eertydts de
EConingen van Guferatte Gaer prachtigh Hof, Den Gouverneur houdt
geſtadigh eenige dupſent Mannen voor dert grooten Mogol indienft. De
Pooꝛten zijn met Wachten befet/ fonder iens believen niemandt paffeeren
enmach. De Stadtisfeer volck ent neringh· ryck; de Winckelen zijn gez

bult van alderhande Orientaclfche Stoffen/ als Zatynen /Coulbanden /
Gozdels / Goude Takenen /Allegias / Attelag/ Fijne Damaften/ gaude

en andere ſchoone geblamde Alcatyven Baftas /Chits
/ Cateene Lhywa⸗
tert etc. als ooch Candpenandere Zupeker / Comijn /Gommelack /Am⸗
phion / Borax /Cenfituren/ Mirrabolanen /Salpeter en Indigo; Frup⸗
tenen ſchaone Gewaſſen: groote Wiſſelen worden aldaer gedreven; het
welck de groote Coop⸗ luyden Wonder wel dient / ter oorſaeck der menigh⸗
vuldige Maovers daor tlandt. Deonfeen Engelfche vepfen beel met De —
Caravane van Zuratte, op Amadabath, en van daerna de Coninchlijcke ren en Nes
refidentie plaets Agra, daer den grooten Mogol fijn heerelyck Wof en derlanders.

Woon plaets houdt /maetende onder weeg dickils ſrhran ſtaen /tegen de „Kasburens
ſtoute Rasbuten / die van dert roof op teenfaem geberghte leven, zs. Bp: vorser *

fandere /en ontrent zooo, Klepne Dorpen /ſeght men dat ander de Juris- volck.
dictie var Amadabath worden getelt,
——
45, mijlen ban Amadabath, ent 18. van Cambaya gelegen/ ig —
Zuratte,

·ſtadt; lepdt op 21, gradenen zo. minuten anghs de seit zu
De voornaemſte Zee
ver⸗ ratie.
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vermaechelijche Aiviere /Tijnde of Tapte genaemt / gebauwt :defe vloedt
looſt fichontrent 3, mylen beneden de Stadt in Zee: middelbare. en Klepne
Schepen kamen de felve opgevaren : een qraate nij! van de mondt deſſelfs /
let De Chom Lan Subaly, tũſſchen het vaſte landt en eenige ſteyl af-laopende
„

Sandt-platen:is maer gen mnuſquet
·ſchoot wyt /daer de graate fchjepen voor
het Dorp Suhaly ten ancher kamen/en hare gaederen lofſen;dievan daer met
Nazren /ban Oſſen Laagt-getvachen, te lande nae Zuratre worzden gevoert.

Zuratte , ig een beroemde Koop
·ſtadt /Neringh⸗ryck /vol Negotie /niet
ſeer graat: leydt langhs de water ·kant open; heeft aen de Kandt-zijde een
aerde Wal / drie Poorten / en langhs de ũivier ecn deftigh Slat/ met on:

trent 40, faa Metale als Pere Stucken Geſchuts voorſien / die den Gou⸗
verneur ban Zuratte Anna 1617, upt de geftrande ſthepen /de Middelburg
en Duyf , ban de Nederlanders kocht. De Engelfchen hebben aldaer
Nuna 1609, en d'onfe Anno 1616, hare Comptoirenapgerecht. Brengen
ban egens hun rijchken handel/de Stadt geen klepn gewin; en den grooten
Mogol, van wegens dert Col tegens 3; parcent/ van alle upt en inkomen”
de Waren/ graate profyten aen 5 alleenelijck t Goudt en Dilver geeft maer
twee percent. unten ’tCafteel is deWooningh des Gouverneurs / en
het Tol-Gups benevens de graate Marchkt / daer bp nae alle De ſoorten Lan
Coopmanfchappen en Waren des werelts te Linden zijn/ Die Lan alom heen
na Zuratte vaarden gevoert.

De Stadt lepdt in cen bermaechelijche vlacke Tandt-ſtreeck; heeft taz
melijcke wiyde Straten / en Beel hooge Hupſen /die men met trappen apgaet: men inter ſoo bupten als binnen de Stadt vermakelyck Geboomt;
als oock / dach inſonderheyde bupten/ bele plapfante Dpvers/ Dag-plaet:
fen en WDater-tanchen: deftige Sepulture of Begraef-plactfender Mooren:

gen munter boven al d'andere upt/ beftaende in een feer groote luftige Waz
fer-tanch / op-gemetfelt ban harde ſteen; hebbende over de hondert hoecken/
pederantrent 23, ellen Beet /met fEeene trappen neder-gaende/ tat So, in
‘t getal; int midden ſtaet de verheven Sepulture van den Stichter /een
groat en koftelijck Gebouw.
Engelfen en De Engelfchen en oock de Nederlanders, hebben hunne deftige Kagic
egg langhs de water-kant. De Opper-hoofden houden een groote fact /cy⸗

deftioe
Lo. Den met een aenſienelycke treyn te paert / ofworden in Pallanchijns gedra⸗

gie.
gen; alles om aen de grootſte Mooren , die hierin voszgaen /voldoeningh
Stact en FE geven /haer voegende nae de \uijfe des landts: doch munten noch hier in
Comerciein De Engelfche boen de Nederlanders umts detuijl haren Commandant /

Zure.

die al het bewint ban ſaecken ober den Engelfchen handel in Ooft-Indiën

heeft / gemeenelijck op Zuratte fijn vefidentie /Waf en WDaon-placts hout.
Behalßen de Uyclandifche Natien, ig de Stadt ban Mooren, Benjanen , Volckzijk- Jentijven, en andere Caftens, wel bevolckt /en upttermaten Neringh·rijck;
veydr ver De Koop-lupden en Schepen komen ban alle Ouartieren ban Alia dearer
vatte, © acrte heen gebloept. De Engelfchen, Nederlanders en Mooren baren
ban dacr feer abandant op Perfien, 't Roode Meer, en het geluckigh Arabien ; doende graoten handel en Winft ;bzengende fijne en grade Indiaenfe, Guferatfe , Decanfe en Bengaelfe Wleeden/ Stoffen /Catoenen/ bene

vens Indigo /Zuycker / Gengber / Bommen / Caback /en ooch Terwe

Boter /ijs /en andere Pzovianden: oock baren Coninghs erpen *
rach

Ooft-Indifche Voyagie.
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Bupten Zuratte Moge Gron ver.

den vermaeckeljche Wuft-Goven / Dpeel-Gupfen en Wandel-wegen gefien / 338

doch eenen Sawafy, of anders Syawagi genaemt / rebelleerende tegens DEN
grooten Mogol ; eerft een âcnfienelijch Hovelingh /en nu het Hooff van een
machtiehhepeleger RNovers geworden zijnde / heeft int Haer 1664, in/om
en ontrent Zuratte, geen kleyn bederft /en ſnoode verwoeſtinge aengervecht.
Cambaya de Hocfte ſtadt bande geheele Provintie, (aa genaemt/Iepbtop
23, graden benoorden
den Evenaer, antrent z0. mijlen van Zuratte, niet
verre Bande Zee) in een grooten Inham: Wordt door de Mivier de Indus
befgaelt 5 met hoogh ‘water komen de ſchepen tot boor de Stadt / vervallen⸗
de met de Ebbeindiepe Hillen haeſt rontom droogh. De Stadt leydt aen
eet bermaechelijcke water-ftroam gebouwt / is drie vuren gaens int vande

Rover Ss
waty. om, 1n
5, naden.
schei.
_combavs,
deffeifs ge
entheyt.
SFP

graof / wordt door 12. Pooꝛten gefloetens heeft Wijde en rechte Straten, voortrefte

drie Meringh-rijche Marckten / en Veel fchaane Gebouwen ; oack deftige lickheye ,

@anchen/Ppvers/ Das en Water-plaetfen : en bupten plapfante Hopen VNL

Speel hupſen/ en ſchoone Dauchtbare Landerhen. De Úegeeringh is
Moors, doch Get meerendeel der Inwoonders fn Afgodiſche Heydenen , Koophän-

meeft Benjanen : hoast Jentijven en andere; afgericht en ervarenin ’t ſtuck Ach
van Pegatie/ dryvende haren handel op Diu,Goa, Aethin,'t Roode Meer,

Perfien, Choromandel , Bengalen, ent andere Handen.

Gn Cambaya on Warensenz,

bupten omher /worden Gele Catoene Lywaten /Wedt-fpreden / Behaneſels

en Alcatjven gemaeckt: daer valt veel Bergh-criftal /aock edel Geſteent;
als Efpinellen /Granaden / Jacinthen / Amathiſten / Turchoifen/euz. eu
Wozden aldaer Veel Deooguen/ en uptnumtende IBediciynen gevonden ; alg

gock den Turbith / de Galanga / de Pardus, Lapis Laſulã / Aſſe Fetida /
Borax
/ Schamonea /en Beel andere; Wijders geven De Landeryen den
fchaonen Indigo /en Eet· waren in grooten overvloet
/ inſonderheyt Tarw,/

Aus/ Erweten/ Olie, Boter en diergelycke.

De Zuferatfe Coningen hielden Weleerin Cambayen hun prachtig Wof/ _De staar
en voerden

ſware aoplagen tegen de Portugeefen op Diu , en die wederom Sambar is

tegens haer /hebbende famil / dach te vergeefs /getracht haer meefter ban Hot
heszo
Cambaya te maken.
ningen van
Diu, gelegen op zr, graden Noorder beeete /lepdt dicht aen Cambayens Guieratte

nptfteechende hoeck nae’tzupden ; is een Enlandeken / ’twelck wel eer den SBE

Coningh van Guferatte faebelgaosde ; doch ig naderhandt de Uroon Portu- vinze vaa

gael onderdanigh geworden : onder Wiens heerfchapppe het tegenoordig Divbehoort; aloe wel Dru, den Portugefen,in den ooꝛlsogh tegens de Coningen
ban Cambayen , Turcken, en Mahometanen gan India, fzedert den Hare

1539, als eerft gebouwt wierdt /veel bloedt / onkoſten en furen acbept heeft
gekoſt: deal fp Diu „met Kammer en groot gebaer / nu eens gewonnen /
dan verlooren / dach epndelijk weder verovert /met drie Hafteelen verſterkt/
en nu geel Jaren aen eenbefetenbebben: Is om ſyn goede gelegenthendt /
haven / handel /inkomſten /en zee⸗ vgert van oudts berdemt geweeſt: waer⸗
omme de Ed. Maetſchappy vrymeer als tens /het doge op Diu geſſagen
heeft; doch is nach bp den ſelven nopt (myns wetens) met de wapenen pers
bpandeljcke tegens Diu acngevangen. De Stadt is Lan Portugeelen
en voorts Gnboorelingen bewdont.
Brotchia ig een Poſckrcke Stadt
/ op zr. graden en 50. minuten/ en brotehia.
bh
ontrent

Woursr
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putrent 1 2, mijlen benoorden Zuratte gelegen/ langhs heen een vermake⸗
liche Rivier /die met tee groote tacken ontrent 8. JA! beneden Brotchia in

Zee loopt / redelyck fterch en frap gebouwt. De Stadt lept op een hoogte/
in’t midden Lan eeu groote lachte: is rontom Ween feer vermaeckelick met
Tuſt-hoven / groote en kleyne Dorpen / die Lan ſommige tot op tachentigh
Worden begroot /verryckt. Hilepne Schepen komen tot Galf wegen de di
vier op-gevaren 5 de graoter buyten blijvende) leggen fonder eenigh beſchut
inhet vupme zap niets te vepligh: waerom Brotchia meer met Jachten/
en blot-gaende Daertupgen/ als groote Schepen) wort befocht. De Nivier
komt van baven het Coninchrijchk Decan, nederwaerts gevloeyt. d'Ane
woonderen zyn alhier meeft Benjanen.

Catoene Lywaten worden om en in

Brotchia niet alleen geweven / maer oock doorgaens veel witter alg elders
gebleecht /en cievelijck op-gemaecht, De Nederlanders en Engelflen , heb⸗
ben hier aleen gerupmen tijdt Gare Cantooren gehadt: het welch de Stadt,
en deſſelfs Inwoonderen / goede voordeelen komt aen te brengen.
Byfangatar.
Byfantagar is een grootẽ Stadt /in't midden ban Guleratte, en meeſt

Petran.

Marnadabath

Brodera,

en andere
kleynder
Stedekens
an ’t Koninckrijck

Guferatte.
Dit ho-

ninckrijck
ftaet tegenwoordigh
onder de
heerfchappye

des

Grooten

Mogols.

van Heydenfche Bramans bewoont: met Rercken/Coorens /en frape Ge:
bouwen verciert. Deſſelfs om-leggende Kanderpen geven een grooten
overvloet van Dee / Pruchten / en vordere leeftacht ; als Carwe /Boter en
Rijs ; benevens Catoene garen en Lywaten / die Ban daer alam Geen Maze
den verſtuert.
Pettan mas eertijdtg een groote bemuerde Stadt / doch is Lan langer:
handt wonderlijck afgenomen. DAnwoonderen/ meeft Benjanen , genees

ren haer met het maecken van Zijde ſtoffen Catoene Lywaten /Culban:
den/ Allegias , en Veel diergelijche, Gs bupten rontom met ſchoone Lufthaven en Tanderyen verciert.
Hi
Mamadabath ig \wel eer een vermaeckelck Stedeken / en een Coninck:
lyck Luſt- pryeel geweeſt /doch nu maer een Dorp / langs heen den Dever
vaneen bifchj-rijche Kiviere gelegen, d'Inwoonderen / meeft Benjanen,
geneeren haer met het verhandelen van Granen / Lywaten / en 't gene de
Landeryen rontom daer wÿders komen te geben.
Brodera ig een der vaomaemfte Steden LanGuferatte : met Muuren/
Bolwercken /Poarten/ enz. nae de Indiaenfche wijſe voorſien + groot getal
Doꝛpen hooren onder deſſelfs gebiet : fchaane Cupnen /Boemgaerden /
Tauckem en weytſe Begraeffenis-plaetfen/ Worden aldaer geſten; enfeer
fijne Catoene Lywaten/ benevens andere ſtoffen en kleedingh /om en in
Brodera gemaeckt. De Landeryen geben een grooten overvloet ban goet
Catoen /en Granen.
Poders/ wat Goga, Chittipour, Nariaeth, Waſſet, en andere giante
fen belanght : de ſelve zijn veel eer Dorpen /alg bemuerde Steden gelijck 5
die wy dan/ om de kozthept /fullen oaver-flaen : Looz-hebbende / meerder
plaets tat andere ftoffe te fparen/ en maer dit Wepnige noch van Guferatte
te vertoonen:
zn

Dit wel eer beroemde ltoninckrck /doch nu ſoo grooten Pzobintie /

ftaet (gelijck alreede gefept is ) ander de heerſchappye des grooten Mogols:
die fijn heerlijk Wof in de Kanden Lan groot India , in de Pzodintie/ en
deffelfs Laaft-ftadt Agra, houdt ; Lan de welche Dat Wp inonfe Bengaelfe

Repſen / lichtelijck iets bp gelegenthept fullen ſoecken inte voegen, mog
*

*
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opt Guferatte doop een Gouverneur Gensrael beftiert :waer onder dat

alle de andere Gouverneurs, Commandanten /en minder gegualificeerden/
haer moeten fubmitteeren.
J
Den Gouverneur Generael houdt een ſtonincklcke ſtaet met een ver⸗ Stace, en
tooning ban groote pracht en heerlickhept /ſoo in deſſelfs untrydingh / alg Hef hou

dagelickg binnen fijn ryck Palleys; en daer in pogen hem D'andere Gou: 1501

berneurs /Commandanten /en rycke Mooren , pder ſoo Beel hun ffaet/bez verncur

diening/inkomften en goederen ijden konnen /nae te volgen: zijnde ſulcks Generast.
den aert der Mooren van gantſeh Indiën epgen/ datfe gaern ſich ſelfs aenfien⸗
lck /met een luftige {leep van Staet houwers / en veele Dienaers / Komen
te vertoonen.
tGeheele Landt wordt ban Mooren en Heydens bewoont ; doch Hebben Inwoonde eerſte de Megeeringt en macht in handen. De Heydenen zyn Get grootſte dersgetal Benjanen ; de andere zijn Jentyven , Bramans, Goegis, Coelis, en
Rafpouten. Wy fullen Lan pder in het bpfonder Gier nae een weynig ſpreec
‚Ken : dewijl fee vrremde conditien/inanfe Reyſen op de Viuften Ban Indien,
Malabar, Choromandel, Bengalen, en elders /inde verſtheydentheyt Lan dere
Volcken /hebben ondervonden,
Dit wepnige fal nu alleen bpdefe gelegenthept genoegh zjn £ dat / in Get Concicic.
generael gefproachen / d' Inwoonders van Guferatte, Boog geheel ſcherp⸗
fmmigh en behendigh zijn vermaert / voornamentlyck inde Hegotie / die (p

niet alleen ſterck te Landt / maer aack ter Zee/ met de naeburige Handen

en Coninckrycken dryven: ſich ſelfs berfiprepdende tet in Goa, Dru , Chaul,
Cochin, Ceylon, Batavia, Bantam , alg oock nae Perfien ,’t Roode Meer, en

andere plactfen. S zijn door den bant laos ont pemantte bedriegen; gez
finder alg andere Indianen ban geeft; ervaren in alderhande Koopman

fehappen / infonderbhept van edel Gefteent. Seer ſtercken Wandel wort in
beel quartieren ban Guferatte gedzeben ; dewijl daer tot Dien epnde niet alz

leent Engelffen , Nederlanders, et Portugefen , maer aack Joden, Perfianen,

Tarters, Arabiers, Armeniers, en meeft alle Natien van gantfchj Indiën, uptz
gefondert Chinefen en Japanders, worden gebonden.
De Guferatfe Heydens , die haer (gelijck gefent is) niet alleen daer maer
pock in veel andere Kanden Ban Ooft-Indiën, laten Linden/zijn doorgaens geel; en ommige ſwarter van koleur en ffatuer /als die ban Europa. De
Dꝛouwen en Dochters der aenftenelijckfte (Die van de krachtigh ſteeckende
Son niet veel en warden Befcheenen ) zijn De fammige fchier foo blanck /ais
Die bande Portugefen. Sp zijn het meerendeel / fag vꝛouwen als mannen/ zeden.

Geel devote Pythagoriften : eetende niets dat eenigh leven af bloet ontfangen
beeft + fullende geen dingh/ hae klepn het is /daaden 5 nach om pets ter
Werelt /met geen Cheiſtenen eeten of drincken: fauden (naer’tfchijnt) veel
lieber ſterven /ja die geenſins aen-raeckhen. Sommige munten (aa bere in
hare verblinde waen-geleovighent upt/ datse aen de Wegen en Wilderniſ⸗
fen Sachen met water fetten/ en daer koorn / graenten / of andere dingen

in⸗werpen / om het Gevagelt/ en ſelfs het fchadelijcht ongediert te ſpyſen.
Waer afgadifche Bramines Dagen de fommige WBefemtjens in de hant/ om
De plaetfen diefe betreden /of Daerfe gaen neder-fitten/ eerſt tevegen : op

dafſe geen Wozmen /Mieren/ of ander ongediert /mochten verpletteren
en dooden, Fn Goa, alg oock ap andere Portugeeſche plaetſen / daer
Hij 2
Cam-
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Cambayers en Guſeratters worden gebonden ; koopen de fammige ſomwijl
tGevogelt / of andere Dieren / Van de Portugefen , Die dE ſelpe Wilden doo⸗
den :om die weder in vryhept te laten henen Lliegen/ en foo het leven te
fchencken ; geloavende dat de Zielen der overledene, ban Gaer vorige Drienden en Magen /in foodanige Dieren en Dogels zijnde verhupſt /geen klepe
we \weldadiggept kamen te ontfangen / wanneer dusdanigh upt handen ban

Huyshou- Gare berfteuvderg worden geredt.

dinge.

Waer ſpys ie kitzery, zijnde een goet

en vaedtfacem Geaen : boorts Boontjens/ Car, Nys /Naes/ Boter/Olie/

Melck /Woztels /Frupten /Druchten / en diergelycke. Waer dranck is
meeſt Water / of oock Wel Terry, een dranck/ die upt een foo2t van Palmofte Palmitag-baamen getijffert Wazt ; drincken (immers in’topenbaer)
Geel felden Wijn/of ſtercken dranck ; eeten heel faber en op der aerden neder :
fittende met de beenen onder het lyf / opmatten,
De rycken laten hun vloeren
met Tapyten bedechen /en leggen groote bladeren / Lan Bananas, of andere
Boomen / onder De ſchootels. Sommige eeten oock geen Wyupn/ Loock/

Eperen /Melck/of diergelijche: ſelfs oock niet ’t geen door een roode ksleur

nae bloet gelyckt / vreeſende datter ſulcks in mochte zijn. Sy waſſen haer;
faa vel Brouwen als Mannen/ eerſe gaen eeten /of als haer gevoegd en
water hebben gemaecht / of alg ’t werck des Huwelicks geben gepleeat.
Staet enGaen gelijck de Bengaelers , en andere volckeren Van Indiën, gekleet; en
Hupshoudingh /en andere
edn Ee zjn in haer Godts-dienft /Wooningen /Zeden, /

Herdenen. Actien/ De Bengaelfe Heydenen fag gelijck / dat \up dent Hefer /tat deſſelfs
beſchrhyving in ’t Derde Boeck, recommandeeren.

—

De byſondere Waren en ſtoopmanſchappen / die Guſeratte geeft / of des

Wren gels Guwaonders kamen te maecken /en alom heen upt den Lande wor⸗
Guferaue.

Den geuaert/ zijn veelderhande fozteeringe Lan feer fclraane Catoene Lywa⸗
tent: die aldaer /gelijck alg oock in Beogale, en op de kuſt van Choromane
del, uptftekende fijn en konftigh worden gemaeckt; vorders Canafaffen /
daer facken eu zeplen Ban Worden gemaecht ; oock alderhande Zijde ftoffen/
Tulbanden /Gordels / Sluyers vaar de Prouwen /am 't aengeficht te bez
decken / Capyten /Gaude-laechenen/ fraye geftichte Cambaerfen of Deec⸗
kens / vanZijde/ Catoen/ en ſchoone coleuren te faem geftelt: alg oock
weptfe Pavelioenen, Matraſſen /Cadels of Indiaenfche

Bedt ſteden Arm-

ſtoelen Cichtack-bazden/ en andere ſuupſterven: altemael konſtigh en frap/
Vracht Maer d’Indiaenfche wijfe/ gemaecht. De Kanderpeu geven oock abondantie
baerheyt des gan goeden Indigo /Salpeter / Borax en Amphion : mitfgaders Comin /
GengBer/ Rhabarber, Raponticum,Mirrabolanen, eu veel andere goede Me⸗
Lanis,
dichnen; alg ooch Diamanten, Fabynen / Spinellen /Granaden; en over⸗
bloedige leeftocht: als Carwe /Rys / Boonen / Kitzery , Mlie, Garſt/
Sucker; Olie / Bater / Melck /Moes-krupden /Wortels⸗ Frupten; en
aderhande aert van Boom gewaſſen; Orangien /Gzanaten/ Lymoenen/
Titroenen /Mangas, Kokos, en beel andere goede vrucht dragende
Boomen

worden aldaer in Luſt hoven / en aen plapfante Oorden /heel abondant gez
vonden: oack overvloedigh ban Dee / als Oſſen /Koepen /Schapen /Bep:
ten /Bocken/ Darckens / Hoenders /Eenden /Ganſen /en klepn-gebeent 5
dock ſchoone ivier⸗ en andere Dis. Somma / Guſeratte ig een Lal / vet/

en wel-gezegent Landt; Get welche niet alleen haer ſelfs /maer oockde

naburige Landen van Garen overvloet kan fpifigen, Deel Scheeps-ladin:
gen/

/
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gen/ ban aïderhandere nootdzuftigheden boor des Menſchen leven /wor⸗
den ban daer naer andere Coninckrycken en geweſten ban Coft-Indiën

verſtiert.

—V

Wp komen nu tot de Kuſt van India: die aen de mant of engte van Cam-

De gele.

baya begint/en zupden ten ooften ſtreckende / aen de Cacp Comorijn epn- ASU)en
dight: begrijpende een lengte van hondert en tachentigh mijlen 5 wort ep- de Kut van
gentlijck maer alleen de Kuft van India genaemt ; dewijl de andere Handen india.
van Ooft-Indien, pder hun epgen namen inhet bpfonder hebben : alg daer
zijn/ de Kuft van Choromandel, Oryxa, Bengale, Arrakan, Pegu, Tanaflery;

Queda, Malacka, enz. Deſe Kuft van India, pronckt noch hedens-daeghs
met berfcijepde oude beroemde Coninckrycken /Steden en Daftigheden 5
wortinde Wanden Van Decan, Cuncan , Canara en Malabar, Gerdeelt, De De bloeyens

Dteden en Dterchten/langs de gemelde Kuft gelegen/ Gebben de Portugefen ÈsHaer»en
het meerendeel een groot getal ban Haren befeten ; ſommige ſelfs gebouwt /der portugeen andere vande Turcken , Mooren en Malabaren , door't ſwaert verovert: fen op defe

zijnde hun macht en ryckdom tat ſoo Verre geavanceert,/ Dat oock ſelfs den Poeme
Zamorijn of $tepjer / en de voornaemſte Coningen van Malabar, enandere
Dasften /door canftdevabele neder-lagen verf wacht / fich ſelfs genootſaeckt —

banden / de bortugeſen na de dogen te fien + dan / tzedert den aenwas DES goor ae

Handels / en macht der Nederlanders in Aſia, is dien bloeyenden ſtaet Der: kong der
Lufitanen wonderlyck af-genomen ; gelijck Wp nu en dan hebben getoont /lan
en vorder/in defe kozte befchatjbing Lan de Kuſt van India, taonen ſullen.
Worge Eiiek
Det Ryck Decan , begint ten naopden ontrent de grens-ſcheydingh Lan afgenomen.
Guferatte, af anders Cambaya genoemt; paelt ten zupden aen’t Lant van BerchrijMalabar , aoftwaerts aen Bifnager, en weſtwaerts aen De Zee: Van fam: vingh dee

mige in deie Deelen berdeelt /ala Cuncan, Canara en Ballag uatte ; zijnde een “Ominkrijks
hoogh Geberght / eenige Mylen te landewaerts in gelegen : in de Regen⸗
maenden veeltyts met Wolcken over-deckt; boven met ſchoone lachten /
en graene wepden voorſien: bp klaer en Gelder weder /kan men deffelfs

hooge toppen in Goa fien. De voornaemſte Steden en Handel-plaetfen/ „ Befiel
op defe Wuft gelegen / zin ban outs Bazain , Daman , Chaul , Dabul en Goa ganga
geweeſt: de eerfte bier varen Van cuts beroemde Veaap-fteden / dan zijn in plaerfen.
den Ooeꝛlogh/ upt de verdeelde Regeering Der Heydens en Mooren, in der
Portugefen handen geraecht. Daman wiert daag Martinus Alphonfus Zofa,

Opper-zeevoagt der Portugefen, ontrent den Bare 1535. den Coning Ba-

durius van Cambayen, upt de handen geruckt /en voort ten gronde gez

demolieert.

Ontrent de felbe tijdt wiert inſgeljcks Bazain, dao? den dapperen Por⸗
tugeeſch Nonnius Acunius, Opperffe ban India, verovert / en ooch ter neder
geworpen.

Chaulen Dabul, zijn mede al voorz/ af ontrent die ſelbe tijdt / in handen
bande Portugelen geraeckt; dach Die hare Conqueſten / van wegens den
gedurigen oorlogh /menigte bpanden / en ſchaersheyt des volcks / niet alte:
mael konnende befetten/ zun genootfaecht geweeft de ſelve doenmaels te
flechten : doch hebben fp evenwel naderhant daer, en elders /
wederom eeniz
ge nieuwe Fatificatien op-ge\azpen : om haren Wandel eeniger-matein
te Gerftellen ; en d'
Inwoonders /die ban fich ſelfs flacfachtig en dienſtbaer
ban conditie zijn / te Beter onder fubjectie te behouden,

Dh 3
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De geleTandewaerts lept Get Coninckrijck
gentheyde aso, Mylen lang / en 150, Breet te zijn.
Aimekrijek Ten \mmopden verſcheydentlyck beſchreven:
Vifiapour,

uHourTeENsS
Viapour : dat fommige meenen
Deſſelfs verdeling en grens-paſommige trecken een groot gedeel-

te van Decan onder Vifiapour : andere wederom ter contrarie
/eenige Dteden van het laetſt genoemde /onder het eerfte 5 doch de Veel buldige verande⸗
ringen/ in de Regeering en Heerſchappye van ſommige defer Landen / (die
doo? onderlinge verdeeling /af-fcheuring / oorlogen / en fare verwoeſtin⸗
gen /uu en dan Lan Den anderen afgeſneden zijn ge weeft ) zijn (gelaaf ick)

de oorſaeck deſſelfs; Daer bp komt /dat defe Wanden van verſcheyde Natien

zijnde beſocht /beſtreeden en aengetaft /oock nu en dan de Veranderingen
der namen zijn onderworpen geweeft.

Immers / dewijl dit Caninckrijck

Vifiapour fen naozden aen ’t Aijck ban Deli, en andere Handen des Mogols
paelt :faa hebben oock fomwijl d'
Inwoonderen ondervonden /Wat ſwa⸗
righeden aack daerin ſteecken /als pemant cen machtigh dwingelandt tot
fijn na-buer Geeft. Want booetijts was den Coninck ban Viliapour ecn
faunverepn Daft / en niemant fubject + konnende (nae men fegt) een macht
var over de hondert duyſent Fupters/ en Daet-faldate naer advenant/ om
fijne vpanden onder de aagen te ſien / te Lelde Brengen, En alhoewel Heel
na-burige Dolcken onder fijn heerfchappije wiſt te krijgen / is evenwel tet
faa verre onder het jack Des grooten Mogols geraeckt /dat (gelijck men
ſcheyft) een Vaſſael deſſelfs geworden is. Dan tzedert dao de Wapenen
zijnde voorſpoedigh beſpeurt / en
wederom Meeſter van de noorder Steden
en Dartigheden zynde geworden / heeft eyndelyck Dit jack van den hals gez

ſchudt; en naeft eenige Taren fijn Tanden/ beterals Deerfte-mael / Laar
d'invallen ban den grooten Mogol berfeechert.
‚6
Stedenvan
De vaornaemfte Steden en Pandel-plaetfen zijn / de Hooft
·ſtadt Vifia-

Vifiapour.

pour, gao2ts Cintapour, Wingurla, Razapour , Rayebaag ,Banda, en anz

dere meer. De Conincklcke Loaft-ftadt Viiapour , ontrent tzebentigh
Milen baven Goa te landewaertsin gelegen /fou (volgens debeſchryviñg
aen ons bekent) van grootte bf Myſen in 't vande konnen beljalen : zijnde
met hooge Muuren en fterche Poostenbeflaaten/ en rijckelijchk met metael
en per Geſchut voorſien.
Fut midden ban defe geweldige Stadt/ is een graaten ſterck Caſteel /
en daer in het Voninglijck Dalens gelegen ;met loutere WDallen/ Grach⸗
ten /Gefchut /en een groot getal Soldaten) beforgt. De Stadt is wel bes
volckt van Mooren en Wepdenen; Waer onder Vele rycke Wandelaers en

Yooplieden gebonden \wopden.

Scant van __ Wingurla, beter als d'andere Steden en Plaetſen /by de Nederlanders bez
Wingurla, ſient /Tept maer een weynigh benoorden Goa, aende Zee : dient tot cen
goede ververfch-plaets voor d'onfe ; Wanneer die (volgens haer gewoonte,
gedurende deſen Oorlogh tegen de Portugefen) 's jaerlycks in de famer-

Mouſſon, met een gact getal Oovlaghs-fchepen / voor en ontrent de Bhare

Lan Goa krupffen/ omde Portugefen haer fcheep-baert te beletten / en
voorts te water te benauwen. D'anfe hebbenop Wingurla een deftige Lo⸗
gie/ tot haer berblijf- en Gandel-plaets. Den Coning van Viliapour, heeft
meer alg eens / de Nederlanders gepzefenteert/ Dat Goa met een aenſien⸗
lick Weger te Lande Wilde beſpeingen; faa die met een beguame Dorlegs-

blaat de befetting te Water aenbangende/ in de bequaemſte oe
5
ontren
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ontrent gelegen / waren gefint te aber-\uinteren ; dach d'onſe hebben (naer
t ſchynt om goede redenen) tat nach toe / Beel liever de WBefetting van Goa,
dan des ſelfs beroering geſocht.

Het veertiende Hooft-fluck.
De Kuft van India, ofte Malabar, door wien eerftontdeckt. Hoe
voor dien tijd de Speceryen en Koopman{chappen, uyt Oof?- Indien,
tot in Europa, wierden gebracht. Eerfte beginfelen van de Portugeefche en CaStiliaenfe Navigatien , na de onbekende Werelt,
Ontdecking van nieuwe Landen. Tocht van Dox vafco de Gara ;
ontdeckt, en komtin Ooff-Andien. Sijn verrichting en wederkeering. Aenwafchder Portugaelfe Vaert. Goa, door den beroemden
-Alphonfas Albuquerque, een en andermael gewonnen. Belchrijvingh; eerfte gelegentheyt; aenwafch, en tegenwoordige Stant
van Goa. Conditie, Zeden en manieren vanleven der Portugefen
in India.
:
B kamen nu tof de Boarder Beſchehving / Lan de Ruſt Ban India, De Ku van

of Malabar, Daer de Portugefen een graat getal van jaren in {ndiën ofte
top van glerie /macht en ryckdom / hebben gezegepzaelt. Dach soor wicn
dewl get deerſte Tandt ſtreeck is / Die in Ooft-Indiën,doaz de Portugefen, cerft ont-

onder t belept Lan Vafcus de Gama, Wiert ontdecht en aengedaen : foa deekt.

verhope ick / dat het den Hefer niet onaengenaem weſen fa) / bat Wp koste:
yck / bp defe gelegentheyt /verhalen ; wanneer, en hoedanigh defe Gewe⸗
ften van Afia, eerſt gebonden zjn.
Aleer De wegh naer Ooft-Indiën, Die ſich niet anders dan bupten omt Hoe voor

heen geheel Africa ſtreckt ontdecht was / brachten die Ban Zthiopien gie", t°
wel vocznamentlyck / en benevens dien oock felf de Turcken, d'Indiaenfe ceren on

Waren en Specerpen upt India, daar de Roode Zee, fot aen d'Egyptiſe en KoopmanArabife ſtranden; alwaer die van rycke Turcken , en voornaemſte Ne— —

getianten en Handelgers opgekoft/ met de Caffilas te: Tande op Alexan- Diit vor

dria, Smyrne, en verſchepden andere Neering-rycke Plaetfen/ aver-ge- in Europa,
Baert /voorts op Venetien \uierde gefcheept ;de welche dan aldus wijders —— 8e

tot ons plachten aber te komen,
5
Ooflt-India was dan tot dus bere /Gp die Lan Europa, meer genoemt Eerte be-

alg bekent. Die van Caftilien en Portugael, waren nach niet gewaan En gepor. —
naer ’t Supden/ of am de Weſt /de groote Wateren te beſoecken; maer bin⸗ tugeeffe en
nen geftelde palen blhvende / Gielf menalleen de JPaogder-deelen Lan Afri- Caftilaen(e

ca; boog D'uptterfte Daert : Berder heen bleven de Landen naer t zupden NEET

teenemael onbekendt: de onftupmige Water-baren Lan den geweldigen kende Wee
Oceaen, aen d'eene; en de ontoeganckelijcke boſſchagien /wilderniſſen en zel.
hooge bergen/ aen d'andere Kant / waren de krachtighfte beletselen tot dus
bere geweeft.

Evenwel ſcheen Hendrick de IV. Sane van Don Jan de 1.

Koning van Portugael , met een graote begeerte aen-gedaen/ om eenige
nieuwe Wanden te ontdechen : te meer /dewyl Gp fijn ouder Broeder/ *
ns
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fijns Vaders doodt / ter —
geſtapt ſiende /met te machtiger ſpooren
hem voelde geprickelt /om langs den Oceaen, de glorie Lan een onſterffe⸗
lycken naem te bekomen: vermoedende (volgens de waerfchijnlichfte blye⸗
ken) dat lang Africa, naer ’t zupden/daar De zeeaert/andere Handen en on⸗
bekende KRuſten fouden werden ontdeckt.
Verder ont.
Dit werck kreeg klem en aenwang/ontrent den Hare 1410, twee Seplen
hed van gevaechten ontrent feftien mijlen zußdelicker / alg opt Africa van Schepen
uirt Portugael was befocht. Doch den ſchrick der bloeden en groote Waz
ter-baren ’t bolck befpzingende/ keerden weder. Daer op (fchaon wepnigh
Gier daor was uptgerecht) Hendrick , nae tien javen /Weder een Plaat en
Volck/Gier toe beguaem/ Berhregen hebbende ; fteechende Schepen / onder
*tbelept van den dapperen Zee-thelt Johannus Gonzalvus, (sven als noptgehoorde waeg halſen) recht in bolle zee. Romende tat vier hondert mijten
boven D'eerft-bekende Landen van Africa; Lan Waer / daor fare tempeez
ſten / ſtroomen en andere tegenfpaeden afgemat / weder na Portugael keerz
den /om Lan haer bezre Bopagie rapoꝛt te doen.
Onderwijl ſtierf Defen nieuwsatierigen Hendrick; Waer daar / en oock
Dao? het zober ſucces / De luft en begeerte / tot opdoening van nieuwe Lan:
den/ Pao? een tijdt/ verdween.

Don Alphonfus, de IV. vandien Naem, naer 't overlijden fijns Daders

‚Don Joan de I, Koning van Portugael zijnde geworden; hervatte bit werk,
Doch dooꝛ de bupten-landfe Vrij / en inlandfe Beraerte (geduprende fiju

Wegeering) hem grootelicks in fijn voorneem fiende geſteußt /en quam ha
niet ten ende van (ijn Laapmeem & echter ontdechte men (Daag fijn wijs bez
fept) een graater gedeelte van Africa, naer ’t zupden / voorby Ben uptſteec⸗
kenden haech ban Cabo Verde, fat aen de weſterluckſte kuften bant groo⸗
te Guinea; Daer oack/meteen/ den Handel der Portugefen , ap Defe Gewe⸗
ften/ ſtant began te grypen.
Hier op is (na Alphonfus doodt) fijn Sane Don Joan de Groote, de IT.
van dien Naem, de Bader /in't Nijck Lan Portugael, geſuccedeert. Deſe/tat
d'ontdecking van nieuwe Landen / met poer en luft gedreven zijnde/ fetten
met kracht de Zee-Baert voort: fijn upt-geftuurde Mater
·helden de Mid⸗
“t Komng- Del-lijn door· geſtevent zijnde ; ontdeckten ontrent den Gare 1492. het Cor
rick Congo ningrijck Congo, tuſſchen de Linie Æquinoctiael en Tropicus Capricor-

Beeke

mussijnde gelegen, Alom Geen langs de geheele Kuſt van Africa, facht men

taen naer opening / am (Waer’tmagelickt) door· vaert op d'Ooft-Indien te
Binden : Bochten en Baepen/ Rivieren en groote Water-raamen, wier
den aen ſommige Oozden/ al daer men pets Bermaeden / hoogh te landewaerts op-gevaren ; maer nergens iert/’t gene nien ſocht /gebonden.
Chriftoren
Ondertuffchen Was Chriftoffel Columbus, een Guinees, na Veel aenColumbus biedinge/dien hp (doch te vergeefs) aen den Koning van Portugael,en oock

Boeien aen Die van Engelant, namentlijck Hendrick de V 11. hadde gedaen : met

van Florida, Drie Seylen /in Dienft des Konings van Spanjen, t'Zee gefteechen : de
Keeps nam op den derden ban 3336 Unna 1492. ſijn genvang: ſetten

het uyt Caſtilien, rechtop Gomera, een der Canariſſe Eplanden ;en Lan

Daer boost weſtwaerts aen ; ontdecht en doorſnuffelt de onbekende Wuften
van Florida ; ende befaecht de Eplanden/aldaer ontrent gelegen : bint over⸗
vloedt ban Gout en rijche Schatten ; waer mede/ en met tien —

we⸗
erom

'
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ſterckte /
derom t'Gupstuuert keert / na Dat op Florida, ineen opgeworpen
gelaten.
hadde
/
ng
cen Baendel Spavjaerts, tot beſetti
mael afgevaerdight en werDit lachten wonderlijk aen. Columbus fen tweede
de Eplanden / Iain.
beroem
De
,
diëns
Welt-In
de
zijnde / antdeckste vorder Geen

Hifpagniola, Cuba, en beelandere.

Dertien jaren wierden bp hem /in het

ontderken der Americaenfe Geweſten / doo? gebracht.

Onderwijl volg⸗

nieuwe
den andere fijne vaetftappen naer / met wijder en wader heen / deſe van
CaKoning
ndus,
Ferdina
Doch
en.
Krupfſſ
gebondene Werelt /te door
ftilien, maechte Chriftoffel Columbus Admirael /en ſijn Wzoeder Bartholomeus Columbus, tot Bice-admirael over de Weft-Indren ; Die Veel Sterck⸗

ten/ en verſcheyde Steden beftant te bouwen.

PePortuSulcken op en voort· gangh der Caftilianen in de Weft-Indiëns, ont: KAL OP
en.
Portugef
dige
edel-moe
alle
vonckte geen kleyne jalonfte mt herte ban
Cacp de—
meus Diafius krijgt let Elpatanec.
Den Heoninels vangt dan wederom aen. Bartholo
gh Dalck/upt Poropperſte Commando; en ſteeckt met Schepen eumoedi
tugael, langs d'Africaenfche Ruſt, fag verrẽ nte 't zupden /tat by den upter⸗
geweldige
ſten hoeck ſich pinden belandt: Lan waer ſich / door de Koude/
geflingert
/
oeden
tegenſp
vordere
en
/
baren
Water
ooge
Bemel-h
ftozmen)
hebben:
keeren:
te
wederom
echt
genoatfa
en afgemat fiende/ haer Vonden
yn ge weeft 5 dies /weder in Porde tot ap 35. Graden bezupden de Middel⸗
tugael komende /haer meening cu wederaren rapporteerden.
Africa, den
Deſe Water-Gelden hadden dien uptterften zuyd-hoeck Van
ſich niet
(Die
k
Yeoninc
der
maer
;
t
genoem
Mepfe
hunne
ap
,
Storm-hoeck
gen)
verheu
te
quam
/
ck
weynigh / over d opdoeningh van deſen uyt·hoe
de ſelbe t Hooft van goede Hoop , in't Poꝛtugteſch
begeerden / dat men
Alg hoo⸗
Cabo de bone Efperance gefept/ van nu voortaan farde naemen ;

opdoen.
pende lange dient upterften upt-hoech iets goets te ſullen , focht dan / inhet
cl
Portuga
Lan
h
Noning
efen Don Joan de tweede,
quam in het
gene bp em was aengevangen } poerigh woort te gaens doch
den :
vaverlj
t
Wereld
defer
igk)
Haer van veertien hondert of en tnegent
met kracht
werck
cu’£
/
wiert
olger
Staet-u
fijn
l
Emanue
Prins
den
dieg
ontfangt
quam voort tefetten. Den moedigen Edelman Vafcus de Gama,

Tost van

i/ Pon. valco
volkomen oder en laft des Conings ;en ſteeckt/als Nomirael Generac
on ooft.
(EPS
De
inZee,
1497.
Julius,
zo.
dert
JMan/
raoe.
en
met bierSchepen /
nae Die Indien op
vens mierden naer De Canarifle Eylanden gewendt/ en Ban daer
Alhier aen het Eylandt Sant lacob (Dat ick gelaof Sant “ foecken,

van Cabo Verde.
lago te zijn ge weeft) geanchert zijnde/wierden Lan Mooren te Lande niet
fare
alte beleeft bejegent ; doch andermael t'zee geraccht weſende /en Van tot dat
ingert;
onrgeſl
chelijck
ſtormen zijnde beſprongen / mierden verfchzi
de bon Efperance
ben klaeckmoedigen Gama verhoopten / cerlang de Cacp
gh aen 't mopren Wederfpo.
krachti
fer
alhier
ten
te bezeplen. Dan't Volck geraeck
digheyt af⸗ ——
edeimoe
de
Van
verre
die
/
tael
een
n
voerde
jae
eren:
en mitine
niet
ſtevens
de
men
r
Wannee
foo
dat/
/
geweecken fcheentezijn ; mei riep
ſnaeuden den
Men
was.
s
Hveloo
een
pder
/
wende
el
Portuga
nae
meder
/ in fijwbederf
edeler Vaſcus de Gama toe / dat men daor dalle vermetelheyt
t Clementen / en
liep + dewijl men Get Dolck / tegens vonmagelijchGepder
·baren / aen-Buerden ; faechende oer een grondeloos
nopt bezeplde Water
k Diep/en ſpooreloos fpooz/ en,paſſagie /die de ——
/helſch
bac
i

alder⸗
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WourzERr

SenourTENs

Gamas _Dalderftoutften geflaoten Gielt. Doch den edelen Gama Llepden en badt
kloeckmee- en vecommandeerde aen defe Klepu-hertige/ de flautvaftighept en kloeck⸗

digbeye

mocdigheyt: met bpboeging/ dat hoopten wel

Gaeft in vrediger Zee/ en

tot een gewenschte Haven te fullen belanden.

er al om niet + de voor⸗
naemfte booswichten conſpireeren /en ſftemmen den Gama Han kant te hel⸗
Set eenige Bes doch bzeecht het fchelm-ftuck upt. Stracks wierden de Schippers,
van fiinvoik en andere /bp de kop gevat, Don Vafco nam ſelfs het Stuermantchap:
gevangen. waer: eu fet fijn Reÿs onſchrickbaer /met wackeren puer voort; en komt,
Komt
dooxꝛ beel tegenheden Geen gewoeftelt/ ooſtwaerts de Caep de goede Hoop ;
beoofte de en vorder heen/ langs de onbekende Viuft noopd-aoft geſtevent / tot in een
Caepdebon Bagt/ dien Ip Sint Blafius naemde ; Daer niet anders dant milde naecht-Iooz

—
pende Africanen beſpeurden. Dies wederom tegen de ſtroomen en tegenStrde Zofsla Winden op-gedzongen / tat ander den Tropicus Capricorni , Bao? de Stadt
ten ancker.

Zofala dAnckers Heten neder vallen.
f
/
Detfel6s in·
Wier Bont men Get Balck met beter Zeden / als die ban het supder epnde
woonders. van Africa, Begaefts ban hupr bꝛuynachtigh / met Arm-ringen van koper)
pbaoz/ en Andere materialen/ berciert : fpzaechen een onbekende tael ; edoch.
berftonden/ hae Blanche Lieden /mer Schepen / hier fom\wijl upt vezre gez
Weften guanten handelen, Cwee Misdadigers liet den Overſten Gama
te Lant /om deſſelfs gelegenthept t'obſervreren.
—
Belandt __ Hangs't vaſte Landt wederom hondert twintigh mijlen gevordert zijn:
voor Mo-_De/ ancherden Lao? De beroemde Stadt Mofambique , ap een kleyn Eplan:

MDM

Defken/ maer een Galf mijl ban het vafte Landt /Sanguebar genaemts op

Sijn weder- 15, Graden bezupden den Evenaer zijnde gelegen, Boor fwarte Juwoon⸗
varen aldaer, ders (mét Tulbanden /en Kleetjeñs Lan Bombaſijn gekleet/ Die niet hlepn

Daertupgh quamen aen boat geroept) berffont Don Gama, dat dit Geweſt

den Nomnck Lan Quiloa.toe-behaopden ; en eenen Zacoeya't Gouberne⸗
ment van defe plaetfe bezat, De laetſte bewilligt Don Gama tot faa bezre/

Dat twee Pilooten verkrygt /em fijn dzie Schepen (Deijl Get vierde /door
ſchaersheyt des volcks / hadden verbrandt) Den wegh naer Ooft-Indien te
\ujpfen. Doch die verſtaende / dat defe geen Zaracenen (gelijch fp waenden)
maer Chriftenen waren; fpzingen gedachten Pilooten over boordt /en koe
men door’t ſwemmen te Landt, Daer op de Portugefen (Haer fiende bte
fpat) fea hevigh / met nopt gehoorde lagen des grof Canons / op Moſam⸗
bique beftapdente Donderen; datandermael/ op Zacoeyas beel /een Pic
daat verkregen. t'Zevlgeraecht zijnde/ſoeckt Defen door lift de Schepen
in Quiloa fe krijgen, enalles den ſioninck overte leberens doch dooz ecn

ftopm’t gebaer dñtſnapt / geraechen rupm 40. Mylen noordelycker (dewijl
Bictalie en verſch Water fochten) Leo? Mofambique ten ancher,

Daer

andermael’t fchelmftuch des Piloots miftuchende / fwemt Gp naer Landt /
als oock De befpringers der Schepen; Die twee Daertupgen /een Stuer

man/en zo, of 12. Mombazers, gevanckelijckinGamas
handen lieten.
Komft voor _Ban daer Gao? Melinde (een Roninckrijck op fijn ſelfs /miet verre bezup⸗

Melinde;

den de Middel· lju gelegen) aen-gelandt zijnde/ Wiert beter ontfangen / en

ongemeen Wriendelijck onthaelt. De Soon van den ouden Coningh quam
zn van daer ſelfs /en bracht Gefchenchen
aen Gamaes baordt
/als oock een braafPiloot 2

73waer mede vertreckende / ſtaecken nac de Nuͤſt ban India ober ; en quamen

aint

Die weecken daer. na/ ter Meede voor Calichut ten ancker.

®

et.
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Det was nu jupftin het onſtupmige quade zapfoen: geen Schepen lagen Sijn zvor-

hier vepligh; maer fander beſchut /genoegfacm als in eeu apen zee, Echter

en we

guamen ftracks eenige van de ſtoutſte waẽghalſen/ met klepne Daertupgen/ Se
aen Gamas boots die ooch veets een MMisdadiger hadde te Lande gefet.
Deſen vint hem Lan ſtonden aen/door een toe-Llacpende menigte Lan pickfarte nieuwsgierige Kijchers / anringt / gedrongen en Baort-geftourwt ;
dach ander deſe komen twee Turckfe Landelaers / den gelanden acn fijn ge—
®eneenen/ Monzaida genaemt/en
Waer vaoz eert Europiaen te kennen.

*

hkundigh in de Spaenfche tael / fpreeckt/ en biedt Den Dzeemdelirg Lziendtfchap aen, ſpyſt /en komt met Gem aen Gamaes baart ; dieu hy vari’s Hants
gelegenthept ondezrecht. Daer op zendt Gama Des anderen daeghs twee

SEdelen/ met Monzaida, nae Pandarane of Panane genoemt / een luſtigh

Goꝛt /niet verre bezuyden Catichut leggende ; om den Zamarijn , of HReyſce
bau Malabar (die ſich aldaer vermaechte )te verſoecken /Dat met fijn belieBen machte landen: dewhl Gp upt een andere Werelt /van wegen fijn Weer
en Meeſter / den Coming Lan Portugael , Gier was aen-gekomen/ om des
ſelfs vriendtſchap /met Brieven en trouwe aenbiedingen / den beroeniden
Opper-voeft defer Landen cerbiedigh aen te prefenteeren.
Deer wellekaom aren defe Vreemde Gefmten. Den Zamorijn leenden Dor GaGet aop met aendacht /als hoorden / hae dat den raam ban fijne doorluchtig⸗ mees ont

hept/ totaen des Aerdbodems epnde was uptgebzepdt.

wadere/ dat Don Gama,

Lp gaf aenftonts Siren.

ter vepliger Reede in De Laven Van Capocate, ge voor den

macht met fijn Schepen ten ancher kamen.

Heerlych wiert den edelen Zamorijn,

Gama ingeBaelt: na dat hy fijn 2Szaeder/ Paulus de Gama, het Opper bebeiKHE,

der Schepen / foo lang fijn abfentie duerde hadde gegeven : niet wetende,
wat hem te Lande machte beſchooren zyn. Den Catoal, Weer der Recht⸗
saecken en geſchillen / met een gevolgh Lan naeckte Tyf-ſchütten / Phpers
en Speelders /ontfing / verwellekdomde /en bzacht Pon Gama, daa Palanckijns of Draegh· zetels / en het gedzang Lan duyſende Menſchen / tot inn

daer Lan ſwarte Caymalen (Lof-graoten van Malabar) antfangen / en daar een Opperſte det Bramines, in het wit geklecdt /
fachjens bp der handt genomen zijnde /door Heel Ramers / pder met tien
Schiltwachten bezet / tot in een groote Zale wierdt gelepdt/ daer vloeren
en wanden met Zijde geblaemde Dpzepen/ en bergulde Behangſelen waren
Berciert. De ronde Loneels-geugfe op-gaende Crappen des Throons/

—

het Waf des Zamorijns;

waren met de voornaemſte Perfonagien des Aycks bezet. Den Zamorijn,

Kleedinan

na de wſe ban India, op een Alcacijf gezeten/ was met een wit gewaet/ des Keyfers.

Bant fynſte Catoen /met vergulde Hoafen/ Stricken en Diamanten ge⸗
ſtickt berciert 5 op’t hooft een Haet of Muts /die meeft van Gout /Paz

vels/en edel Gefteente/ beftont ; de daaz-gebaagde oaren / pronckten met
rijche Juweelen; de Blaate armen en Beenen met goude Boogen;
de vin—
gergen teenen met haftelijch Gefteent. Nevens em fant een genſteuelnek
Hoveling/ met een gande Schotel / met Aregck en Berel beſorght: 't welch
de Indiaenfche Dorſten / enandere / (even als meermaels is gefent) gedu:
righ knaeuwen / am lieffelyckheyt in ſmaeck en adem te bekomen; waer
mede malkander onthalen / en groote eer

aen doen. Den Zamorijn, brupu

van Get / en graat van liegaem,/ toonden in alle fijn vordere actien eu jee:
danigheden /een Konincklucke Majeſtept.

di 2

Gama,
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Gama, nag ’t epndigen Han de weder
·zyts complementen / gewenckt om

vesehtinse neder te ſitten /gaf Doo? een Colck bericht / hoe dat fijn Leer en Meeſter

de Verl. Don Emanuel Coningh van Portugael , doog de mijt uptgebzepde naem des
Hepfers vande Malabaren , aengelocht zynde/fchepen en volck dao? dupfent
gevaerlyckheden Gadt afgefonden/ om met ſyn Majeſteyt een berbandt Lan
Vriendtfchap / handel en nader correſpondentie aen te gaen : hier op leverden
Gama De Brieven en oock de Geſchencken ober / De Brieven aren in het
Arabifch en Portugees gefcljzeben.
Den Zamorijn , met een verwondert en vrolck gelaet/ / antwoorde; dat

Gp dees aengebodene vriendtſchap des Coninghs van Portugaels, dien hp

boog fijnen Broeder aennam / onwaerdeerlyck eftimeerden ; dewijl Dit Gez

fantfchap/ban upt de alder-verfte Geweſten ban den Aertbodem / door ſoo
vele gevaren /am ſyne Doorluchtigheydt te begroeten / was aengefteldt z
WDijders vroegh de Vorſt nach nae De voornaemſte byſonderheden van Portugael, daerop hp Gama toen
/ door den Overſten Catoal, tot een voor⸗
treffelijck Logiment liet afgelepden.
De-Zarace- · Doch dewnl nopt dufdanige ſaecken /ſoo Baar de windt en gaen /oft haz
nen foecken gert wel gemeenelyck pets : faa gingh het oock hier: Van ſtonden aen Was

ies ty dendtenjaloufieterbaen. De Saraceente Negotianten/die flerchen han:

den Keyfer Del in defe Geweſten deden /en haer imeen goedt getal op Calichut onthiel⸗
verdacht te Den / merckten haeft de intentie vande Portugeefen, en (agen daer in niet
maken.
anders dan de gewiſſe ruine Lan hare Negotie te gemoedt; dies tfaem qez
fehaert zijnde/diende den Keyſer aen : hae dat dees nieuwe aenkomelingen
niet anders / dan Luple zee-fchupmers en ongebondene roovers waren: dust
hadde fijn Majeſteyt toc te (ien 5 hem gevende te Bedenchen Wat beter was /
deſen / of haer die ſulcke groote Handelaers /en fijn oude vrienden en bondtgenaoten waren, te laten ban hier vertrecken.
Men ftemt _Monzaida vernam /endiende Gama Dit alles aens oock hae de MalabaDon — ren, op-gerupt daa de Saracenen, reets hadden beſtemt de bortugeeſen te

teveonr over-rampeleu / eu van kant te helpen : Gama 't gebaer ontfnant/ aen boort

ant te hel- en met fijn ſchepen tat bumten de wal in zee geraecht zijnde / berovert een Inpen;
diaens ſchip /met 14. mannen / daer onder eenige vandes Samorijns Hof⸗
doch die geſin: met een Ban deſe ſtuert ho den Keyſer ſchehyvens / verwyt Gem ſyn

Vivere, Frauwalaof Gepdt / en eyſcht de Portugeefen, enacngebhaelde gaederen /die
ontfnapthet Hechte lande Waren gebleben / ten ſppedighſten wederom « ’t welck epndez

Zeyaer ·lyckna veel tegenfirebens quam te geſchieden; de goederen Wierden gereftie

en hrift pueert/ ende gevangenen Weder-sijts gewiſſelt.

tight den

… Den Zamorijn xxcuſeerden ſich / ſcheeef oock een antwoordt op de Brief
Keyfer fijne des Coninghs
van Portugaels; doch eer langh eenandereaenflagh/ met

peurloof. kleyne Daer-tupgen/ bol Malabaren, tegen de Portugeefen, op handen
Jed

zijnde / kamteen
ſtorm / die deſe Moſſel-vloot verſtroyt / enGama ter zee-

waert denft.

Gamas ver-·
¶Monzaida vꝛeeſende /om fijn getrouwighepdt de Portugeefen betoont/
teck,
gevatte fallen oden / was upt fijn gebaer/ aen Gamas boort gelucht /
hem mede nae Portugael begevende/ daer hp feer mel geloont /en tot een
Chriften zijnde gedoopt, voortaeu geruſtigh leefden.
Dusftack Gama langhs de kuft van India noordt-waerts /ancherde
baar Goa, doch daer ſich aack niet te vepligh beſpeurende /haelen *

ker;
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kers op /en baopt zuydtweſt⸗waerts oberfteechende / komen eer lanah ten
tweeden mael vooz Melinde aen te landen / daer van den Coningh wel onthaeldt / en rjckelyck met leeftocht / enwat noch diende / zijnde verſorgt /haer
reys vervorderden tot Unna 1499. in Portugael, met twee ſchepen en ss.

Komtve-

totpeders verwonderingh / vreugt en blytſchap wederam aengelant E‚n Porzielen/
zijn : hebbende rupm twee Garenin defe bopagie doorgebracht.
Dug ig defen edelmaedigen Vafcode Gama, die Unna 1524. geſtorven
is/de eerfte geweeſt /die door dupfent hacchelyckheden en perijchelen/ langs
een onbekende wegh uyt Europa, oer de groote Wateren de Ooft-Indiën
heeft ontdecht,
@Ezedert fette Coningh Emanuel de beganne zee-vaert Krachtigh voort
en om het Caftilien niette
goedt te laten /wierdt door hem Americus Vef-

ape
pon cams
dood:.

/ Americus
VePvtes

putius, mna 1500, met fchepen en bolck nae De Weft-Indiën gefonden/ Wart 2

Die aldaer faa Beel uptrichte /dat nach ten huydigen dage / dit Lierde deel des dien:
Wereltg/ na fijn naem America wordt genacmt.
Mm
——

Pae’t Ooſten bleef Get ooch by de eerfte Boyagie van Don Vafcus de Seronsene

Gama niet ; maer alles aenwendende War kan dienen / zijn tzedert de Por- Werelt de
tugeefen wonderlyck in Ooft-Indiën opgekomen; doch met de Caftilia- neem van

nen, over D'ontdechingh der nieuwe Handen / oneenig geworden zijnde) is vererieh:

dao, Paus Alexander deSelte , ſoo beel hp macht daer aen te ſchencken had⸗ veraceline
De
/alle de Wanden Lan America in't Wetten aen Caftilien , en Die Vande der nieuwe

Oofter-Indiën Portugeefen, gefchoucken en uptgedeelt.
Den Oberften

Gaden.

Petrus Alvares Caprales, over dertien frhepen Gencrael Aenwas der

gemaecht zijnde /ftack upt Portugael nae de Ooft-Indrën , dwongh die ———
ban Calichut, daerhp ontrent ſes hondert Saracenen verſſoeg: maechten
f
bziendtfchap met de Coningen
ban Cochin, Coylan en Cananor ; en heer:

den met rijche fcheeps-ladingen wederom t'Gupswaerts,

Deſgelycks den beroemden Alpbonfus Albuguerquen , daar den Coning
van Portugael nae de Ooft-Indien afgevaerdight zynde /fatoock de Saracenen Dapper in't hap?/ en toanden bpfondere blijcken Van fijne kloeck⸗
moedighepdt ;beroberde Goa: daer tzedert De Portugeelen De zetel des
oozloghs/ en der Kaopmanſchappen in Ooft-Indiën Gebben apgerecht.
Dit beroemde Goa , ap een Eplandt antrent drie mijlen in’t vande groot / Coa deſſelf⸗

enrupm 15, graden bendorden de Middel· linie gelegen /is de Wooft-ftadt feneples,
ban Portugaels Indien; De zit-plaets des onder-LConinghs/ en daer Den iegentriept.
Mertz-biffchop ſyn reſidentie houdt. Wer Eplandt ig even gelijck Get meer
rendeel der Be weften Lan de Luft Lan India , banachteren met cen Ariviere
van t vaſte landt geſcheyden / die t zeewaerts loopende / dit en. Weel andere
tot Eplanden maeckt; zijnde meeft al te mael ſelfs langhs heen den grooten
Oceaen, met luftige Boſſchen van hooge Cokus-boomen vermaechelijck

verciert; foo aock op ſommige plaetfen dit Eplandt Goa, t welck meeft
alam Geen mel bevolckt /en met Beel Luſt-hupſen /Hoven en Doppen ie
voorſien; als oock ten deelen Bemuert met Poorten / en feer plapfante Wan⸗
Del-megen ter Stadt-maertieen. Deel Wachten beletten aldaer ’t wechTaapen der Slaven nae’ vafte landt 5 wie derrewaerts heen Wil / kryght
eerfteeuklepne Siap of Merck op de ander-arm of handt/’t welck
/ ederKamende / maetem taanen / en ontrent de waerde eens Dipte betaelen / eer
bp paffeeren magen ; dat van Wegen at ent weder-trechkende Le
i 3
noch
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noch metter tijdt een gaede fommebelaopt.

Cen naarden leggen de hooge

bergen Bardos, tent zupden Get landt Zalfette genaemt: vpt deſe gewesten
adt Goa geſpyſt. Det Eplantis's Winters en's Somers even groen
geeft echrer wepnigh anderg dan Fruptenen Bee. De Stadt lepdt meeft
nae de Cuft van het vafte landt; was eerft (eer kleyn /maer is naderhandt
hoogh in top geftepgert.

Goa door Goa ſtoudt eertijds ander den Coningh ban Decan: de Voꝛſt Sabajus
den bevoer geftozben zijnde / nam fijn ſoon Hidalean’t opper-be\uiut van Goater hant,
fas Albe

EM taanden Gem even gelijck fijn Dader / een bitter vpandt vanden Portu-

querque ge- geefen te 55

terwijl den beroemden Alphoofus Albuquerque, door de
genradingh vaneen Indiaenfch Waoft-man/ Tymoya genaemt/ ſyne gez
dachten en ’t oogh op Goa wierp ; alles beffemt/en Tymoya met Geertien
fchepen ter hulp berkregen hebbende /Komen inde Bhare ban Goa ten anc:
ker. Antonius Noronius en Tymoya met fluchfe kieien en volck voor upr
gefpat zijnde/veroveren feer geſwint de voornaeniſte ſterckten /krygende
aldus taeganghtat de Stadt; terftandt fendt Albuquerque een Bade nae de
Befettelingen / dat foo haer aenftondts komen over te geven / minnelijck ſul⸗
Ten geljandelt worden /anders was de fcherpte des ſwaerts /en het droevige
noot· lotdes ooꝛloghs onvermijdeujch haer beſchooren: Daer op Die van
binnen daoz d'af weſigheyt van Hidalcan, en het wech loopen der ſoldaten/
als aack door het opgeven der ſterckte / hare gantſch weereloos ſiende / ſich
ſelfsaenAlbuquerque quamen over te geven;: de Stadts ſleutelen te gez
moedt gebracht zijnde / ander t gejuych des volcks / eerbiedigh wierdt ine⸗
haeldt. Dau ſtonden aen ſtelden den Operwinnaer op alles ordre / hieldt
getrouwelyck fijne beloften: De ſoldaten moetwilligheydt wierdt in toom
gehouden; de Sterckte ſtracks voorſien en beſozght; temeer /dewyl Al-

wonnen:

buquerque Goa ſeer wel gelegenter Schip-baert ſeurden /en oock bequaem

ooꝛdeelden /om de naburige volckeren in toom te houden.

dochdiea

Deeg gerfte Veroveringh van Goa Was Geercltjehs Haay den Portugeefch,

dee rathag Maer Detweede veelbloediger enrampfaliger Dao? de Stedelingen. Hydal-

Heyreger can fijn Verlies verſtaende /branden Lan toorn /maeckte Leede met fijn vpan⸗
Morene den; vrucht haeſtigh een machtigh Eeger bpeen :Caymalcan fijn Krijghs-

tact

9*

WOE guerfte ſpat met 8000, Daet-foldaten / en een gaedt getal Gupters vaar unt /
en wordt dooz de Dorft/ met een Bepzleger van antrent 40. dupſent Mannen
gevolght; ſtracks hrioelden Get vaſte landt Ban tenten en volck; in Goa
zidderden Mooren en Heydens doa? bees / niet willende tegen Hidalcan,
ander wiens heerfchapppe noch onlanghs hadden geſtaen / de Wapens aen:

gorden: ſelfs dePortugeeſen oock daoꝛ Ditvolck gaende gemaecht/ begon:

ave er Dertemuptineren; doc alboquecque dit beſpeurende
/moedight fijnvalchk
Kloeckmoe- Dad? vriendtſchap en groote beloften acn / Berfeechert hem Ban de vosꝛrnaem⸗
&igheyde: ſte Bel-hamels /daer BAN DE fammige Wierden apgeknaapt ; 't Canon op
de Wallen geplant/ gaf luftigh buer ; twas noodigh / Want de vpanden
waren nu al tot over de groote Fivier / op't Eplandt/ ander de Dterchte /
Stadt en Mueren geavanceert; Mooren eu Heydenen liepen
in menighte
tot den bpandtaersdiegde Portugeefen dooꝛ ſchaersheydt des balche/ de
twee vodenaemſte Sterchten varen genoatfaecht te verlaten; ſich bege:

vene inde Stadt, daer Albuquerque met den ſynen veel Welde-ffuchen
betaande 5 dzijbende ki
4 de Beſtormers af; doch if
eynde⸗
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enndelijck/ als niet langer en konden beftaen /in ſtilte /met alle fijn Volck retircert mes

te Scheep: licht de Anckers /en boort /tot verwonderingh Der Berbaren, fijn volk vy:

al canonneerende/ door Get gefiop ban duyſeude Pijlen / en

Tnaeuwe Canal —

Der Haven/ die de branden der Schepen hadden geſtopt; ten eynde /om alle
:
de Portugelen te bangen ente vermoorden. Albuquerque verder afgefacht ontfnapt hes
zijnde/ anckerde/ overmits t quade fapfaen /om Lopder alhier te over- SY“
interen.
Onderwijl wierden de Portugefen Ban menigerlep ellenden en ſwarig⸗
Eltende,
heden befprangen ; de ſtormen en lag-regens / fierche water-ftroamen / be —
en

Pi en kocgels des vpants / t gebreck acn water en ſpys /de fieckten en non ser

dortſen /t berlies deg Valcke ; de Bhare Han Goa, doa t woeden Der zee/ porvugcten.
met zanden geftapt ;rontom te Lande ban maedende vpanden om-ringt /

geen hoop of uptkomft ban eenigh ontfet/ enz. Deſe / en Veel diergelycke
jk
eeigen / verteerden nu maet en krachten ban de kloechmaedighfte
ortugefen.

’t Geſoute Buffels en Paerde-vlees was op; het Wwilt-bzaet der Katten
en Mupſen / viel ſchaers

fie bielenterneder,

de fiechte nam toe ; beel gaven de geeft ; de ſterck—

Evenwel Albuquerque, in deeg uptterftenoot/ grijpt

Aenflash

andermael macdt : dewijl hw (een groote ſorgeloos heyt m de panden ber Vn Ale

fpeurende) Wift/ datde Mooren, Baopmamentlijch inde twee Sterchten) * “7

eerft Bj lem Verlaten / in plaetfe van goede wacht te handen /hun tydt met
ſſlempen /ſpeelen cn flapen / doorbꝛachten: niet bzeefende baar de Portugefen, Die nu ziel-tagende/ haeſt van ſelfs haer in de handen moften vallen,
Albuquerque refolbeert bp defe gelegenthept / in D'uptterfte noodt /oock gat else

D'uptterfte kans te agen : Kieft ontrent drie hondert van fijne beguaeme

“SY

ſte Mannen upt/ haer daende groote beloften : valt met fijn Melden ſchielyck
aen Landt / en op Bende de Sterchten acn 5 hacken de flapende Wacht ter
neder ; jagende reſt opde vlucht; en weder keerende / krijgen niet alleen
ryckeljck Proviande at Bupt/ maer (elfs Bet grof Caran Weer aen de
Schepen.
Cen laetften het quade Moflon wat ſtillende /en de ſterck upt-Lallende Versreckt,
Water-ffroomen openingh gevende, vertrock Albuquerque upt De Bhare Seen Ee
van Goa, nae 't Eplandt Anchediva : daer hp eerlangh tien Schepen upt manat anc
Portugael bp hem kryght / alleimer Helden van del en kloeck belegt voor⸗ kediva ven

fien/ en wel geladen.

Stracks branden Ben edelen Albuquerque ban luft ZEEF …

en pber /om Goa andermacltebefpringen. %lles/’t geen Diende/ beflaar scmeren ure
ten en vaſt geſtelt zynde /komt hp met ontrent z0. Strelen/en 14. A 15. hon⸗ Portugacl

dert Manuen
/ voorGoa gefiebent; verwachtende Tymoya noch daer-en- trlijn hals:
boven/met een geet getal Schepen en Dolck te hulp.

Met hebigh dander cen tornop

ren desCanons/ berechten in Goa geen hlepnefchpich.

De verbaesde Goa doer …

Mooren Berlieten ban Stonden aen De twee WBupten-fterchten.

Voort flanc⸗

keerden de Portugefen hier upt/ oel vinnigh en hevigh op deStadt. Dee
panden upt-ballende/ geſchieden een bloedig gevecht; de welck tot (aa
een geweldige nederlaegh Der Mooren quam upt te vallen / vat Goa ten dat hy ten

—— in de kloeckmoedige armen / Ban den beroemden Albuquerque,
neder ·ſeegh.
Scheickelyck was nude furie der getergde Portugefen.

Wraeck
Ce vooren was eigEenF

de geoeffende barmhertigheyt groot geweeſt /maer nu munten de geweldie Fort. orn.
IR
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ge weeetheyt uyt. De Mooren , en ſelfs de B2ouwen en Kiuderen /wierden
ter neder gezabelt. Drie dagen, Willen De ſommige /dat dit maagden duerz
Den.

Mer getal der dooden Wiertop ſes duyſent gefthat. De Heydenen
wierden Get meerendeel verſchoont /alſoo op de zijde Ban Albuquerque Waz
ren gevallen. Aenſtonts maechten hem defen Helt andermael ſterck: ffelden oder s en gaf een goet getal der begacffte Dachters des Landts (naer
dat hun Doopſel ontfangen hadden) aen de jonge Manſchap der Portugeak ten Houwelyck: om een aen-greoepende Colonie, in defe Ge weftente
drmeeren.
Czedert is Goa, doa? den owwermoeyden yver der Portugeſen, HAN EEN
heſchij·
vinge van geringh beginfel/ tot een machtige Zee- en Roope ſtadt aen⸗gewaſſen; en
lr
metter tijdt gantſch Indien ,doop den ſchranderen Lufitaen ontdecht. Be
Wwoordiee Tarcken, Perfianen, Mooren en Malabaren, dert Portugefen poagende upt
flan: van Alia te berdzijven
/hebben al menighmael / felfs met ſchaemten en fchanden/
Goa.
meeten te rugge keeren /met verlies Van confroerabele Loandel-ffeden/ For⸗
treſſen en wel-gelegen Doden. Behalven den kloeckmaedigen Albuguerque, hebben ootk Antonio Saldania, Lopes Zoares, Francifcus d'Almaida ,
eerfte Ouder-haning van Portugaels India, Laurentiusd’Almaida, Jaques
Lopez de Zequeira, en veel andere Helden /onder de Portugelen in kloeckz
maeùdige daden upt-gemunt,
Dus ig Goa ander de hant geadanceert « de Zetel der Onder-koningen/
des Aertz· biſſchops /Baets en Cancelerpe / geworden; met Bolwerchen/
Pooꝛten en Grachten verſorght; ſamwijlvergroot; en bupten met ſtercke
IDater-hafteelen voorſien: Binnen pranckten de Cathedrale, en Heel andere
groote Lercken / alg die Han Sinte Francifcus , der Dominicanen , der Jefuiten, der Parachien, en foo boosts ; met een groat getal Klooſters
/Cellen, en
Wooningen Laar de Geeftelijchen ; die aldaer A
ta / en in veelheyt
worden gevonden: alg daer zyn /de Jefuiten , Augultijnen, Dominicanen,
Francifcanen, Barrevoetfe Carmeliten , en5. Oock wozden Veel Drauwen-

klooſters / am ent in Goa geften. De Stadt is tegenwoordigh feer groot
en ruym: met deftige Marckt ꝓplaetſen /Straten, en luftige ADandel-mez
gen. De voornaemſte Gebouwen / Hupſen en Wooningen / Gebben groate
Dertrecken: zijn ruym en gemackelyck / om in de graate hitte/koelt en
adem-tacht te (cheppen ; en bequaem/ de ſtortinge Lan de Fegen-Moflons
te \meder-ftaen ; en zjn t meerendeel met een Tuſt hof voorſien: daer de
Portugefen ( wel eer in meerder weelden en ryckdom /alg tzedert der Nederlanders komſt in Ooft-India ) haer ledige zuren /in beolyehhept waren
gewoon te verflijten.
pi
Want die hebben de flariſantie der Stadt Goa, in den Oorlog die de Portugefen (dochtot hun fchade) tegen de onſe baerden / niet Wepnig beſnoept.

Eerſt ruſte men daer geheele Scheeps· vlooten en machtige Armades upt /

„am d'anfen upt India te doen verſtuppen: dan kregen felfs de nederlaegh 5
en al menighmael flagh op ſſagh: en epndelijck onfe Doslaags-blaaten op
Gare Vufts dies jaerlycks Lao, de Bhare an Goa krupſſende /Goa det:

baegen den taam gebzepdelt hebben ; dat de dertele glorie der. Porruge-

4

CAE
a

fen , en met eén Gun ffaet / bermogen en vijckdam / Wonderlijck is af=
_ genome,
*

Goa ig upttermaten balch-rijch : de Straten krioelen van alderhande

tien,
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Natien /ſoo van Europianen, Mooren, en Heydenen : ’tgraaffte getal zijn en Hoofe
Slaven / en Warte Indianen ; Veel Chynefen worden oackt daer gevonden. plaets in

Deegeering van Staet en liercke /Waat nae de Wijfe van Portugael ber Per Ie

fiiert. De Viceroy of Onder-koning/ houdt binnen de Stadt fijn Wof : wort door
beerende / met fijn Heeren en Hidders /een groote Staet; ’ welck hem de cen Onder-

andere Portugefen , faa Heel hun fobere ſtant kan Iden / oock eeniger maten Kong Be
poogen nate doen. De Stadt peoucht met luftige Winchels /en anders conaiee

hande toopmanſchappen:

in overvloet verkocht.

ſelfs de Slaven en Slavinnen /\uorden aldaer zeen, en

Sommige Portugefen Befrtten een groot getal ban maniere van

dees ellendige Menſchen; daer fp ban levende /groct proft van trecken. —

Deſe arme Indianen weten wat ſy haer Meeſters ofte Meeſterſſe/ met har in inden
ren ſuren arbept, dageljcks hebben op te brengen : faa te kort ſchieten /
wor⸗

den fwaer geftraft /en ſomwyl onmenſrhelycn geflagen. De Slaven die
jong / fterch en feeen zyn /en frcpe Want-Wwercken hebben geleert /gelden
et meefte gelt. Sommige der Slavinnen weten aengename Confituren/
en leckernhen toe te maechen / of konnen fraep napen,/ borduren / fpeelen/
danſſen /enzʒ. Deſen /wanneer noch Jonck en ſchoon zijn / worden vock diere

verkocht: niet alleen om haer konſt /maer oock om iet anders. DePortugeſen, ſelfs dat Ambachts-lieden zijn / ſtellen haer Slaven Die fp voort-

fetten en leeren) aen’t werck / en haer ſelfs als groote Weeren en Fonchers
aen: zijnde van natueren een feer groothertige Natie / die nietlicht (\wat
gunft en briendelijchhept men haer oock toont) te bergenaegen en zijns geIek als ooch wpin het veroverde Cranganor hebben bebanden : aldaer fp/
onfe gevangenen zijnde/ en ſwaer gequetft/ doo? loutere gunft Lan onſen
Veltheer /Wel onthaelt; en Wp haer onder handen genamen hebbende, op
de beguaemfte wijs cureerden 5 en felfs / Van ’tbefte dat te belkomen was /

met ſpys en dranck verſagen: maer konden / wat pber en gunſt men haer

betoonden / geen danchbaer gemoet / maer wel het tegendeel /in defe Natie
befpeuren, Evenwel meen ick berfeechert te zijn /datfp niet alle ban deſe

conditie zjn ; maer die muntin het graotfte getal ſoodanigh unt/ dat fp de

deugden ban danckbaerkhept en liefden in d'andere kemen te Lerdupfteren.
Wüders worden de Portugefen in Goa, en andere Portugaelſche Ster
den in India, in Cafados ‚dat ie getrouwde / en Zoldados, datis ongebon⸗
dene (of gelyck wy ſeggen /Devers) verdeelt / en Van malkanderen onder:
ſcheyden. Dele zijn met Inlandtſche Prouwen getrouwt 4 de Winderen/
daer bp gewonnen/ worden Mufticen , half-ſlagh / ofte gemengde genaemt ;
en die wederom kinderen teelende /noemen de felbe Caftice : Defe fier watten
geelen /doch de Mufticen ballen al bp wat byupn, De Portugelen fteecz
ken felden Ganden aen’t werck. De Mang en Deouus-perfoanenr/ die
maer een weynigh van vermogen zyn/ laten Gaer /van haer flaven en flaz
Binnen/ Peinceliych Dienen. De Mannen gaen luchtigh / met alderhande
fchaade ſtoffen Lan Zijde/ Fluweel /Damaſt /Scharlaken, enz. en Die van
ſſechter canditie/ met de voornaemſte Indiaenſe Cataene Lywaten / en dier⸗
gelycke /gekleet; enmeeft alle /nae danberanderlycke wijſe van Gare Lant⸗
faten/ gedoſt: als dat doock De faminige lange Muflchie broecken dragen/die
Haer/ om ’t fEeechen der IPuggen
Die fp/ en oock D'onfe/ Mullchieten noe⸗
men) feer ijt en luchtigh tat ap de Vaeten hangen : treden hooghmoedigh /
en vecht op haer leden / langs ſtraet; die a een weynigh ie / Ee eert
i
onne⸗
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Donne-fcherm boven het hooft gedragen /en Lan dzie of bier Slaben gee
volght: zjn (felfs tat de minfte ban qualitept) vol Eamplimenten / en cor⸗

tofije. De Soldaten/ enandere vande gerimgfte conditie /weten haer op
een fabere wyſe te geneeren : woonende in een klepne Waof-hutte /met haer
achten of tienen bpeen : hueren een ſwarte Slavin /die haer de ſphſe bez
repdt / bewaſt /en vogder bedient, Dele onder haer sijn feer luxurieus van
aert / en leven een DUptontuchtigh leven : maechende weynigh wercks van
overſpel /Goererije, bloet-fchande/en dootflagh. De Portugeefche Vꝛou⸗
wen zijn redelyck Blanck ; de getrouwde houden findelijch hupse ; beminnen
ſchoon Lywaet / lichte geblaemde ſtoffen en geurige Specerijen ; komen
feet hweprigd —
ſnſonderheyt als noch jonge dochter zyn) dan wan⸗
neer fp ter ercke gaen /of dat malkanderen Willen beſoecken: vele wor⸗
den in Palinckijns gedragen; die ſoo tae-geftelt zyn /dat / daer in ſittende /
konnen fien/maer niet geſien worden. Waer gewaet is luchtigh en ſchoon:
de bloote boeſem/ fchauders en armen /pronchen met een Daaz-fehijnent
Floers; datteenemael los /tat op een hant-beeet boven de navel hangt 5
en meer tat bekooring / als dechfel dient + dragende voorts een Kleet van
Zijde) Bloem-werck / of fijn Catoen/ met dzie of vier keeren Geel vaſt om
het onder-lijf gewonden/ het welck tat op de bloote enchelen neder waerts
hangt. Wet git-f\wart hap? des hoofts/ie cierlijchk opgevlochten; weder⸗
zIdts flingeren aengename lockjens: gamde bleots-Goofte ;en met een
Zijde Sluper/ die mer haer epgen borduerſel /of konſtigh naelde-Werck
pronckt / over de vechter af flincherfchauder verciert. De hals en armen
poncken met Breaſeletten / goude Wetene / ingen / en edel Gefteent ; dra⸗
gen kouffen noch fchoenen / maer weytſe geftichte Pantoffelen aen de boer
ten, Dit foete geflacht ig in Indien voor feex onkups vermaert; doch gee
faof ick / dat’er dock bele vroome zieltjens onder gevonden worden.

Ane

ders /Get meerendeel lepden een feer verachtelyck leven + zijn traegh en lup/
en ſoo gemachelijck /dat gock haer teere fupgelingen het moederlijchk zogh
outhoiden; en latende ſelve Get afaerdige blaet/ van hare (Warte Slavinnen/tot voetſel int-fupgen : ſas dat cen Verbafterde aert / der ontaerde moer

ders/oock op een krachtige wijfe/ in de nakomelingen der ſoodanige wort
beſpeurt. De Mamen zijn E meerendeel (en miſſchien met reden) ſeer ja⸗
foers op hare D2ouwen/ fchaan dickmael felfs tot fulcks aenlepdinge komente geven, Werfaete Drouru-geflacht wort ſeer naeuw bewaert; waer
datfe gaen / Lerfellen haer (laven of ſlavinnen: de flaven
/ omhaer Draegzeetels /Sonne-weerders /enz. en de flavinnen /am haer de Getp-boecks
jens nae de Mis /of Bertel, Areec, en Wat dieg meer is/ na te dragen. Geen
Wans-perfoonen fpzeechen deg anders Prouwen of Dochters alleen /dan
met gebaer ; en evenwel weten de ſommige / ap een Dooptrapte wijſe / em
dooz het behulp ban Gare flaven of flavinmen/ wonderljck hare perfanagie

te fpeelen,

De Mans/ het zap van't flaep-krupdt Dutroa (Doop lift des

Drouwen) in’t pf geregen hebbende) flapen een vaſten flac / ter\uijl met
fijn lieve Lerinde een tijdt-berdzijfje wert geſpeelt. De Prouwen waſſchen
meeft alle dagen paergantfche lichaem: knauwen /vau's morgens tot des:

avonts/de Betele en Areec, in hups en opftract ; daer bele ſoodanigh op

zjn berflingert / dat ſulcks oock met haer ter Bercken mede —

Den doen upttermaten veel van Suupf-tocback 5 dat fp in een

ou⸗

kleyn doosjen
qe
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Sommige Mannen gaen felden langhs

raet /of hebben een dDaasjen met Dnupf-taeback in de handt : preſentee⸗
rentmalkander/ met Hoofſe Complimenten / als iets: van grooter waer⸗

Bens nieſen pder am ſtryt /en maken aldus de neus een druyppende goot qe:

ie ; en haer ſelfs (een gelijck de geweldige Toeback ſnioockers) vot fla-

Ben ban hare quade gewaanten/ en vuple begeerlijck heden,

Het wijftiende Hooft. flúck.
Befchrijvinge van het Eylandt Anchediva, Onor, Babatacala, &c.
Canarijns, hare Conditie, Zeden, en vervloeckte Afgodery.

Woor-

ereffelijckheyt en playfantie van de Kuft van JZalabar ;deffelfs Ko‚pinckrijcken.
Befchrijving van Cananor en Calichut, Zanmorijn,
„Opper-vorftof Keyfer van Malabar, fijn Paleys , Conditie, Klecst dingh, en geftaltenis. „De gelegentheyt der Koninckrijcken van
Cranganor , Cochin, —
Calcoulang, en Coulang: begrijpende
het aenmerckens-waerdighfte van deſe Geweſten, tot aen de Cacp
Comorijn.
N

Fet Berre van Goa, nae t zupden lepdt Het Eylaudt Anchediva, Befchr
beraemt ban wegen de menighvuldige Oorlaghs-actien / die in vo⸗ vnge van,
er yrandé
rige tijden /tuffchende Portugeefen en Mooren ‚aldaer zijn voor⸗ nchediva:

gevallen, Het Eplandt ig even alg d'andere landt-fEreech van de Cuſt van
India, doorgaens met een ontelbare menighte Cokus /Palmeer/ en andere
Boomen als overschaduwt. d'Inwoonderen komen haer te meerendeel /
met de DiffcGerp en Landt· bouw te geneeren,

Palgyt de Stadt en her oude Coninchrijck Onor , Snel eer beraamt daor

He ka.

fterchen Wandel en Pavigatie/ upt bele Quartieren
ban Afia Derewaertg ninckrjck
heen: doch door het belepdt der Portugcefen, Diedien handelin Goa heb Cvor-

ben gefocht te trecken /is alles in Onor toteenfobereftandt gedaelt.

De

Stadt / of daer de Portugeefen nu aleen geruymen túdt geleden/ hun fterhz
ten hadden gebouwt / is ontrent 18, mijlen ban Goa nae ’t zupden gelegen.
De Luzitanen bouwden aldaer Gum vaftighepdt op een ſteenrotze/ en din
nen de Defting /benevens de Wooninge dan den Commandant ; fwee Merce
Ken / deene aen Sint Antonio , en d'andere Aen Sin, „Câtharina gewyt. De
Portugeefche Beſettelingen
warten hetmeerendeel Cafados afte getrouw⸗
De 5 lebende met hunne vrouwen/ kinderen / ſſaven en ſſavinnen /alhier eer
weelderig en vermaeckelyck leven, De Stadt was meer Han gracne ILaofhutten
/als huyſen verſien
/daer de Indianen meeft Canarynen, onder het
groene gewaß der hoogh getopte Cokos· boomen / haer ander ſubjectie Lan
de Portugeefen, geneerden: Haer tzedert de gezegende opkomſte der onz
fen in India, is oock dit Onor Doop De Herminderingh Lande flarifantie
Ber Portugeefen , tot een plaetſe ban Klepnder waerden/ en wepnigh bez
langh geworden.
gi
Baticala lept ontrent 24, Mylen ban Goa, naer’t zupden /oock acu De Baacats.

SZee: was mede wel cer een Coninckryck op rg felfs 5 doch maft ii
A
2
wan⸗
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Wanneer. de Portugefen in India quamen / onder de macht van defe Matie

bupgen/ en Chynsbaer worden.
ne
Bolgen/ behalven eenige plaetfen Lan klepn belangh/ toch Barzalor en
-Mangalor , 'tlactíte op 12, graden en 3o, minuten benooedendeJRiddel-lijn
zijnde gelegen 5 geeft inſonderheydt /en wel het meeft een groote abondan⸗
gie van Lijs / die benebens andere levens middelen / te landewaerts in feet
overvloedigh valt: ſoo niet den oorlogh/ die alhier feer gemeen is /Dao? de
verdeeltheÿdt der Coningen / Doeften en Grooten ban defe Geweften / het
Landt berwaeft,
Canarijns,
De Canarijns, Inwoonderen Lan de Tandt-ſtreeck Carana , laeten
Aen Con haer aack in menighte /om en in Goa Binden / daer ſich onder’tGouverno

Barfalor.
Mangalor.

pi,

ban den Portugeefch geneeren: Sommige Gebben aldaer hun Winchels /

doende Get meerendeel Gandel in grave Waren ; Beel Mandt-mercr-lupden
worden oock onder deſe gevondem de reft zijn Boeren / Differs/ Schippers)
Schupte-boerderg/ en Diergelijche; brengende Lan het Lafte landt en omgelegene Oorden / alderhande voorraedt binnen de Steden / Sterchten/
Zeden,
envoornaeniſte Handel-plactfen ban defe Geweſten. De Canarijns, Die
am enin Goa, alg oock langhs de Zee-kuft woonen / zijn vele /doch nae
den aerdt des Pausdoms / daor de Portugeelche Priefters tat de Cijziftez
lycke Religie gedoopt / daer tot dien eynde geel Herchen/ Alsoſters / Cellen,
en diergelckẽ zijn taegeftelt /dach tmeerendeel meen ick / meer tat de Heydenfche Afgoderpe /dan tot de Chziftelijcke Godtsdienft Gellen / engene:
gen zjn.
ij
envervloek- · ¶De Heydenfche Canarijnen, komen het meerendeel
/in haer Afgodiſch

te Afgodery. Geloof en Herchelijche zeden / de Malabaren, daer Sup nu bp gevolgh

van ſpeeken fullen
/gelijck te zijn: doch munten noch hier in boben de andez

ren upt /datje den verbloechten Afgodt Pryapus, Quivelinga bp haer gez

fogis,hun

naemt/ gelijck het Goddelycke ceren; flelteude defen vuylen Zacdt-godt
(balgens de getupgenis ban geloof waerdige Perfoonen) publijckeltjck in de
Pagode van hare Zecten / bag peder ten tooit; Daer henen dat mende jons
ge Dochteren / die deBrupdt gevuarden zjn/geleydt. Duyvelſe actien Woz:
den in deſe beeſtachtige offerhande gepleeght. De naeſte Magen en Prien:
dinnen 5 de Beupde behulpigh / dat haer de maeghdom dao? den Afgodt
Pryapus wordt benemen / dervoegen dat ſelfs druppelen bloedts / de merz
telyckheydt en force aen ’t vrouwelyck ſchaem⸗ lidt konnen getupgen, Den
maeghdon aldus den Afgodt op-geoffert zijnde / verheught hem Hen Beup⸗
degom / dat den Wepljjen Quevilinga hem deſe eer heeft aengedaen/ Verz
keeg uu by geboitth/ een meerder zegen en vodrſpoedt op fijn You:
elijch,
j

Sp hebben oock hare Geeftelijche/ Jogijs genaemt/ de Welche even als

peehtelije telupsenaerg /een geftrengb/ arm en rampfaligh leven lepden : dragende aen
Á

den hals het teechen Ban haren buplen Quevilinga s zijnde het mannelijck
en braunwelijch teel-lidt / en dat ſelfs ap de alder-meerelijchfte Wijs) eerende
ſuleks gelijck pets heplighs /ja de onvruchtbare vrauws-perfoonen, ’t ſelve

kuſſende /gelooven
terTanals te ſullen vꝛuchtbaer worden.
Vierende _ Deſe Heydenen onderhsuden Get meerendeel de zecte van Pythagoras,
See van fullende niefs ter werelt dooden / veel minder eten/ Get gene leven antfane

Pihagoras. gen heeft: Bacndemeeft waccht /alg dat een Wileedtjen voor de fchameldept
zagen 5
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Dagen; felfs de Pꝛouwen en Dochters ſchamen haer naechthept
niet /heb⸗ fun klee
bende maer een fchoztjen om 'tonder-ijf gewonden /en Weten haer ezen ge⸗ dish.
Ick de JlRans-perfoonen, op een ſobere wyſe te geneeren.
Wy komen nu tot De beroemde Landt-ſtreetk Malabar , zijnde Wet zupde⸗ voorrcf-

lijchfte van de Ruſt van India, nemende (foo de meefte gevoelen) fijn begin felijckheye

tuffchen Mangalor en Cananor: doch andere willen / Dat 30, A 35, mijlen 33537

hooger op / zo, mijlen ban Goa, entrent Cabo de Ramos ‚des ſelfs grens vaamalabar.
palen haer aenbanah feuden nemen 5 dach Wat hier van is / dat fullen wy
andere laten bedifputeeren ;feecherder weten Wp te ſeggen/dat defe Uuſtaen
Caep de Comorijn epndight / en dat dit de ſchoonſte en bermakelijche landtſtreeck is /dien ick (mijns oopdeels) in Ooſt· Indien, beweſten de Ganges, heb⸗
be geſien: Deel heerelycke Zee-huften van Aſia, toouen ſeer lieffeiyck tot
ver in zee /hun luſtigh weſen en aengename ſtandt; doch munt in deſen / na
mijn gevoelen /de Ruſt ban Malabar boven alle de andere upt: de Stranden en Oevers proncken niet alleen met beel Neringh-rycke Steden /en
lapfante Bandel-plaetfen/ ale Cananor ,Calichut, Cranganor, Cochin,
orca ,Calicoulan, Coulan, enz, maer ooch met luftige fchhaduw-gebende
BVoſſchen /Lan hoogh-getopte Cokos /Palmeer / en andere Boomen ; daer

onder men eden als onder een aengenamen groenen Hemel /ruymte /koelten
en luſtige Wandelwegen / in menigte kan Linden : deſe altiydt-graene en
vrucht dragende Cokos· boomen / ſtaen op den lagen Oever /langhs heen de
gemelde Nuſt / tot daer met hoogh· water / de branding der zee / de wortels
ban deſe edele planten beſpoelt; t Welch echter de ſelve niet en hindert /want
brengen (gelijck alsick dickmaels hier en elders hebbe gefien) feodanige
Boomen de grootſte Cohos-nooten beat / Die langhs de zeekaut / of imz
mers upt bracke gronden
hun voetſel trecken. Tuſſchen defe lonumer-rijche

vrucht⸗· dragende Boſſchen /worden acn veleDoden aengename Landts

Douwen /Rijsvelden Beemden en Wenden geſien; groote Mvieren en

Klare Water-ftroomen/maken het landt van Malabar upttermaten Wateren Dig-rijch. Men kanban Calichut, als oech benaagden Get ſelve / tot

nae’ zupden /niet bezre van Coulang , met Blot-gaende baer-tupgen bin⸗
nens-landte/ daor de Rivieren de reps Verbagderen en Boost Laren) ſonder in
zee te komen: Doch hebben de faete ſtroomen geen diepte genoegh voor
groote ſchepen; aachk worden Veel luftige WDater-tanchen / Was-plaetfern
en Vyvers alommegeften. De Landerijen en Boomen faen altydt even

— en worden nopt van geen felle Vorſt / noch Sneeuw/en Hagel-bupen
eſtreden.
De geheele Kuſt van Malabar, wierdt van oudts daor een Opper-Lorft —
pf Comngh beſtiert /die gelijck nu den Samorijn, fijn Hof enWoon⸗plaets hon
binnen Calichut hieldt; doch tegenwoordigh wordt defe landt-ftreechk inde
Coninckrijcken ban Cananor, Calichut , Cranganor , Cochin , Coulang en
Trevancoor gerdeelt ; daer mider oock die van Porca,Calichut , Coulang ,

en andere kleyne Coninckryerkens haaren: den Zamorijn, foo veel alg

Hepfer van de geheele Kuſt van Malabar , bezielt nech in enfe tijt het hoog⸗
ſte geſagh: de Coningen die fijn gimft-genoaten cn vrienden waren, taan:
den Gem haer ootmoedige Dienft en hulp tegen de Portugeefen: De andere/
als die van Porca, Coulang,enz. Yuederftreefden fijne geyooꝛſaemhepdt /en

waren fot dus verre noch op De zijde Bande Portugeefen geweeſt.
Kk 3
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Befchrij__Cananor, ontrent 14,A 15, mijlen ban Mangalor, zuytwaerts
zijnde gee
vingb van legen / was al ban oudts bp de Portugeelen bekent; Want imdes felfs
Cananor,
=
)
B
tweede Dapagie/ onder den Overften Petrus Alvarus Capralis, met 13.

fchepen nae India, wierdt een proviſioneel Contract met den Coning ban
Cananor, euden Portugeefch gemaeckt: de Dorft ſondt met defe Bloot /
eeu ſwarte Gefant nae Portugael,om daer met Coningh Emanuel een be—

ftendige veede en bant-genaotfchap aen te gaen.
Francoysd'Almeyda , eerſte Onder-koningtder Portugefen in Indiën,
boumden oock hier De eerſte baftighepdt met bewilligingh ban den Coning.
De onderlinge beiendtfchap/ Wandel en Pabigatie/ nam nu dagelijks
tae/ in fulcher voegen / Dat men niet anders dan een ſeeckere floriſantie
fcheen te gemoet te fier. Doch beach dit gaede ‘werck eerlang acu dup⸗
gens enallede Meziendt- en Bont-genaotfchap / Veranderde in een haet en
furie/ die niet mint doodeluck alg onverfaenelijck was. DeePortugefen,
in Dchip-vaert op de Vuft ban India toe⸗ genomen zynde / haelden fonunige
bpandelijche Daertungenen Schepen aen; dach Bier in ging hem een Portugaels Capiteyn foa verre te bupten / dat oock een Schip Lau Cananor aen:
„rande/ veroverde) en ſeer qualyck met de voornaemſte leefden + upt oorſaeck /
datmeende / met valfche Paffen de Zee gebrupchten. Defe Lycken bp die
Ban Cananor bekent en op· geviſcht zijnde / Wiert moort en weaeck geroepen
ger dit ſchendigh ſtuck. Back mierden alle nootſaeckelycke middelen / des

Slot-vaegtg Lourens Britto ‚ om dit vuur in Get begin te bluſſchen / teenee

mael krachteloog bevonden ; en nam dees Oorlogs· vlamme

(felfs tegens
alle goede beloften / waagden enBeieven) faodanigh tee/en D'aberhandt /
dat wel haeft den Laning Lan Cananor , met een nachtigh Len2/ de nieue
we Sterchte mannelijck quam te beſpeingen; en Dogz die Lan Calichut gee
ſthft /de Portugefen eenige Maenden in't Slot feer naeuwe belegert helt ;
dach moſt noch evenwel ten lactften (miet-tegenftaende veel hevige furien /
ſtormen en aenvalien) met ſchanden / en graat verlies des volcks /af-ije:
ken 5 en bekennen / datde Portugefen , alg dappere Welden / hem hadden
berduert : die zegen-pralende /naderhandt Gaozden/ dat een Leger Lan
soooo, gRannen /haer in het benarde Cafteel ban Cananor , niet hadden

konnen dwingen.

‘

@zedert zijn faa ur en dan menighbuldige reſcontres / tuſſchen de Portugefen , ende Poꝛſten van Cananor en Calichut , vooꝛ-gevallen. Samwijl
maeckte men Dzede 5 doch die Gad t'elckens / door de oude track /te wep⸗
nig} duer : en was dickwils eer gebzoocken /alg daar Ooft-Indiën Verz
fpzept. Echter hebben de Portugefen het nach in Cananor, tot Unna 1663.
tae/ gehardt: al wanneer ſy/de luftige Stadt Cochin verlsoren hebben:
de / ooch deeg oude /en nietminder ſterckeo Befting / zjn gedwongen ge weeft
de Nederlanders in te ruymen.
Cahehut,
Calichut „’t Hof /de Zetel, en’t Felt des Zamorijns, begint ontvent de
de Refiden- Nipiore Bergera, ten noorden aen ’t Landt ban Cananor ; en heeft fijn eund⸗

Beer dek palen aen ’t Eonincktijch Cranganor. As d'eerfte plaets / die door de PorVES
tugefen in Indiën Wiert befocht/ en aen-gedaeus gelijck up den Leſer in
t borige Hooft· ſtuck Gebben verhaelt. Dit Aick ig tuſſchen de zo, en 40,
Allen lang / en ontrent zo, bzeedt; doch al ban outs ſeer machtiah/ en
wottermaten bolck-rijck geweeft, De Portugefen hebben oock daer (felfet
u

“_
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in weerwil ban den Zamorijn, en Malabaren) een tijt lang een ſterk Caſteel
gehadt: belegert/en met een verfchzickelijke woede aengetaft zijnde) toonden
gen Keeuwen-moet/ en dappere tegenftant; dies de Dazften ban Malabar ,
met al haer foute Nairos , maften met ſchanden en graat Verlies af-uijc-

ken. Naderhant Gebben de Portugefen defe Baftighept / tat aen fijn fon—
Bamenten om vezrre geruckt /en voort geſlecht.
Ontallijcke Furien en Fefcontres / zjn / ſoo hier als op Panana, (dat des
Zamorijns ACuft-placts ist/ nief bezre Han Calichue gelegen) tuſſchen de Portugefen cn Defe Heydenen vooꝛgevallen; en Gebbenin ſulcks de Lufitanen
Wonderlijke avonturen gelhadt ;en om haer genereufe kloeckmoedighept
te behertigen / upttermaten eel geleden : ſy Wierden bpna ban aller wegen
beſtormt en aen-getaft / en konden het overal niet bewaren. Ce groote
Steden/ enal te Beel kleynder Baftigheden/ Wierden by haer in Ooft-Indien
gebouwt; en daer toe was niet alleen gelt /maer bolck / en meer ban noo⸗
den, Oock baerden Dit geen Klepne jalaufte + antfteeckende De gemoederen

Van de Indiaenfche Yoningen en Bozften.

Alom Been wierden tot dien

epnde fierche Guaruiſoeneñ /veel Schepen/ Vrijgs-baorract/ en Levengmiddelen Derenfcht. D'Onder-kaningen/ en voornaemſten onder de Portugefen, wierden maer. weynigh Garen in hare bediening geadmitteert 5
en dan byp ſpoedigh /Lan andere Die haer fuccedeerden / gevolght : Dies de
gelt-gierige (meer opepgen-baet als Portugaels voogdeel laerende) menig:
mael ſlechter Retouren hebben te hupse gebracht / ale d'Equipagien wel
verdienden. GnusegendatPortugael, dooꝛe
kleyne winſt /oock bp gez
volgh klepnder uptfetting van Schepen / Gelt / Volck / enRoopmanſchãp⸗
gen/ enz. doende / als wel ban nooden was / niet wel tegens de menigh⸗
buldige Dpanden konde beftaen ; (oa dat het graotfte getal ban hare Ster
den en Vaſtigheden / niet al te wel befer/ voorſien en befchermt zijnde / bez
halven
fp ſelfs hebben geſlecht /Bet meerendeelte lichter in onſe handen
zjn gevallen.
Doch veder tet de befcijpijbing Ban Calichut. De Stadt /op de groenen
luftigen Oever der Zee gelegen / Was al Lan outs doop ſtercke Zee-Laert/
Wandel en Kckdom / de Werelt dao, Beroemt. De Mooren, Turcken,
en ZEtbiopiërs, boeren ſterck op defe plaets ; en quamen niet alleen upt haer
epgen / maer oock upt andere Tanden en Coninckrijcken van Ooft-Indiën,
hier op Calichut aen te landen. HFactoors/ Kooplupden / en groote Ne⸗
gotianten /bewoonden een gaet gedeelte bandefe plaets: het welck den
Zamorijn niet alleen /maer aack d'
Inwoonderen /rijck en machtigh maeck⸗
ten. Dus quam Calichut tat een der neering· ryckſte /en grootſte Steden
van Indien, aen te affen. Sommige van de berftandigfte Mooren en Malabaren , weten noch hedensdaegs te verhalen / dat over rupm fes hondert
Jaren/ een machtig Daft / Afarama genaemt / Heepfer bande geheele Ruft Zamorijn;

van Malabar was,

Defe/ door den puer der Mooren, upt de Heydenfche Goher vortt

tat de Mahometaenfche Godtsdienſt gevordert zijnde/ troch upt devotie vanvsl.B:s,
om Mahomets Gꝛaf te beften /naer Mocha; doch quam in fijn Wederamreps te overlijden / na dat hy fijn hooghſte @ualitepten/ Eer-ampten en
Staten /aen de voornaeniſte Borſten en Grooten / wet volkomen Eer-ttjtels van Koningen /hadde upt-gedeelt. En dus mierden Coulang, Cochin,

Cranganor, en fag voort pder Eontnchrickop fijn feifg-s en Calichac an
ijn

264

Wourenr

ScuoursaENS$

fijn Weef ten erffenis geïchancken: die/ bolgens de begeerte van dover⸗
ledene Vorſt /met de naem en autGoritept van Zamorijn ('t welck fao veel
als Keyſer of Opper-bagft beteechent) Wiert verheerlyckt. Tzedert hebben

De Zamorijns, Calichur tot Gun ſtoninckiycke Zetel en verblijf-plaets bee
handen / en tot op defen dagt be woont.

Deſe beroemde Stadt ig tamelijck groot / doch onbemuert, De Woo⸗
ningen zijn meeft alle van lichte ftaffe gemaecht : ruym / luchtigh en laegh /
Sim Paleys, en Boven met Bladen van Cokog-boomen overdeckt. Het Paleys vertoont
hem onkoſtelyck /en niet weyts: is mede bop luchtigh /maer niet fee:
hoogh; met veel Dertrechen/ framers en Galderpen / als oock een deftigh
Dꝛouwegetimmer / naer d'Indiaenfche wife gebouwt; en daor Get groene
gewap der Palm- en Caliag-baomen/am hoogh als overſchaduwt. Bup⸗
ten om heen de Stadt (Die ban Heydenen , Mooren, Joden , en maer wepe

nigh Chriftenen , wort bewoont) worden bermaeckelijche Lantsdouwen
gelten; en oock (dat te beklagen is) menigte van Dupvelfche Pagoden :

Daermict alleen den Zamorijn, met al fijn Geooten /maer aack De andere

Heydenfche Malabaren, vooꝛ ſcheickelycke JR oufter-hoppen / hunne bekla⸗

gelijchke devotie konten den Satan op te offeren.

Den Zamorijn felfg is ooch een Afgodiſch Heyden; Bp kan in weynigh
uren /een acnfienelijck Leger Van foute Nairos, die met Pylen en Bogen/
Lont-roers / Hauw-meffen en blanche Zabels /gewapent zijn/ te Velde
beengen. @zedert den Hare 1604, Wanmeer den Hollandſchen Admirael

Steven vander Hagen , (get eerſte

Conditie,

Perbaut van Handel eu Bantgenaatfchap/

upt den naem Van fijne Principalen /met Calichuts Spper-barft befloot/

hebben de onfe op de Geweften Han Malabar gehandelt.

Den Zamorijn,

Die in onfen tt vegeerden/ ftelden hem (immers faa veel wy konden fien )
als een byſondere bzient der Nederlanders, en vyant der Portugefen aen.
Meenighmael quam hy den Beer van Goens befoechen /niet alleen in Get
Keger / maer aack in Cranganor; eu naderGandt dagelijchs inde Dlaat/
aen t Schip de Muffchaet-boom : daer ick hem / als dock aen Kant/ met
fijn gevolgh Lan Coningen/ Dopften en Princen / dickmaels hebbe geſien.
Eens bracht hem den Deltijeer /op fijn begeerten /door het gehtele Schip/
en oock tot ons in de Ramer / daer ick mijn wooning en flaey-plaets hieſt.
Hy toonden Gem feer verwondert over Get fmaer en konſtigh gebouw des
chips
doch infanderhept in de Conſtapels kamer / over Get over en we⸗
Der gaen Vande Moer-pen: doop welckers middel het Maer / en bp gevolgh
t geeele Schip / daor een Jan kon werden Beftiert en om-ge wendt /waer
Geenen den Stierman quam te commandeeren. Sulcke/ en andere ſpecu⸗
latien meer /bernoeghden den Zamorijn en fijn Borſten upttermaten ſeer.
Den Deltheer wiſt wonder wel met Gem am te gaens en bereerden hem
t'elckens / in fijn komſt en fchepden / met eenige fchaoten upt graf Canon:

terwil onfe ederlandse Crompetters/ /Bashouwers / Speellupden/ en

Ouderdom,

Kleeding,

andere vzolijche bafen / haer aengenaem gelupt oock luſtigh lieten haaren.
Deſen tegenwaordigen Zamorijn, was (naer mijn gevoelen) ontrent
54 Jaren out /tamelijck grijs / en kort van hans en baert/ kleyn ban paz

ſtuer / en een weynigh blancker als d'andere Malabaren van hupt: gaende
miet anders/ dan met een fijn wit leet /ban facht Catoen /met drie of bier

keeren om't lyf gewonden / Lan de middel tot op de enckelen gekleedt;

m

.
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met de boeten / en 'tboven-lft'eenemael naecht 5 alg dat een roode ſchar⸗

laeckenſe Muts / met filvere paſſementen / Parels /en edel Befteente verz

ciert / fijn haoft bedechte ; hebbende goude Veetenen om den Gals en middel ;

darmen / vingers / en onderfte aaz-lellen pponckten met goude Bogen /
Fingen/ en edel Gefteent. Sijn Voningen/ Princen / ende voornaemſte

Bovelingen/ waren ooch upt gefondert /de voode Muts ſchier op De felge EELS"
wife berciert
en aengedaen 5doch meeft altemael kloecker algharenOppger-Dorft/van lyf en leden /en oock Wat bruynder / of 't meerendeel zwart
van Gupt
en weſen: Den Samorijn ſcheen (aa nu en dan aleen wepnighte
ſuffen/ en niet al te beftendig in fijn memarie te zyn /'t welck wel lichter
lyck doore Get onmatig gebruyck des Amphioens toe quam / daer uiet alleen
de Doeften Lan Malabar, maer aackt een ontelbaer getal Indianen, door
gantſch Ooften , haer \monderlijck op berflingert binden.

E

BEE

Het Coninckrijck Cranganor is tuſſchen Calichut en Cochin gelegen ; deg Pefeheijving

felfs beſteck is hlepn/ en ſtaet genoegfaem onder fubjectie van Den Samorijn, hor,

alhoewel dat oock fijn epgen- Coning heeft / Die wy Dichmaelg bp ‘den Samorijn hebben geften. Ap bielt fijn Hof en Woning in’t Malabaers Crangapes Ko
ror, daerick fijn Conincklyek Palleps beſagh / het welck met Hooge Bo⸗ nings valmênemringt/ en van flechte fioffe zijnde gemacht / niet Conincklyck bere leystoonden.
Dit Malabars Cranganor, bevonden Sup Peenemael open / enonbemuurt;
was tamelyck groot, doch Hupfen en Woningen Eenden rupm genoegh van
malkander / in t luſtigh groen. D'Fnweanders, felfs de Drouwen en InwoonDochters / toonden dus/ alg up daer quamen / een kleyne Wandeling densDae

Doen /niet alleen Gare bofondere bergenoeging / dat quamen om Gare Dpans °°7%
den/ de Portugefen, te verjagen; maer Bock een qraotenieusgierighept /
om ons te beſien; wy gingen ens / toen wy bupten in't veldt / en nadere

Gandt binnen Cranganor ans Bonden befchepden / eenige malen waſſchen /
in een feer graate &lare WDater-tanch / Die/ rontom met luftigh en aengez
naem groen Berfiert / geen klepn vermaeck den wandelaer quam te geben 5
daer aackt de Malabaerfche Douwen en jange Dochters / die meest naecht /

Beel zwart / en wel befneden
van tichaem waren / naer d’Indraenfche wijſe/

met kloppen en wringen tegens cen graote Steen/ haer Lywaet / fander
Zeep) enflechte met een mepniah Tooghs/ heel ſnee⸗wit uiften te waſ⸗
fchen; toonden geen fchaemten/ Lan Wegens haer naeckheyt / of Wanneer
dat onbeſchroondelyck bp ons quamen / daer Wp ons wieſthen: ick geloove
dat ſulcks meer upt onnoſelheyt / en nieusgierigheyt /als daar oneerbaer⸗
heyt quam te gefchjieden,
Wet Portugaels of nu het Hollants Cranganor, von⸗

Het vero-

Den wy (gelijck te vooren in des felf verovering hebben gefept) fer out verde Gran

vervallen /dach tamelyck ſterch: ſeven Rercken /met hare Galderyen änieh.
Cellen /Speloncken etc. pronckten in Cranganor; twee of drie wierden
redelijck groot en fraey gebout /doch dandere kleynder / en bry Wat redde⸗
loos en vervallen daar den ouderdom bevonden; De Hupſen waren in ſlech⸗
ten ſtandt /en t grootſte getal tat pitpn vergaen; Wiens Erven dat met
kreupel⸗ruyghte begroept/ de Scorwioenen / Slangen en Padden
/ bequa⸗
me lijf-berging konde verſchaffen. Be onſe hadden nu rontom de mnuren
en wallen / ban dit veroverde Cranganor, een luſtige Water-gracht ge—

maeckt / en’t ſelve vedelijch berfkerelit/ om —

der Portugefen te
uc:

Pd
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meder-faen / die defe Defting vanden beginne van Gare Pabigatie in Ooft
Indien befeten gadden/ zijnde (gelijck te baaren gefegt is) aen de groate

pier van Cranganor „ een ffuch weegs lande waerts

ingelegen; aend'e

Ni⸗

Kant ban de gemelde Rivier befpoelt/ en ter landt-zijde met luftige Delden/
}
Tancken / en groen Geboomten berciert.

Getegent _3Dp komen nutat Get Koninckrijck Cochin, beginnende ban de Kiviere
heyt en

bf of fes nuylen bezupden Get Portugaels Copan Cranganor , en epudight

chin.

belegering op des felfs badem / 't gene vorder defe Befchrijving raecht/ den
Hefer koprelijck Gebben voor geftelt.
ol
î

groostevan chin, aen 'tConinckrijckPorca:
Sullende nu van dit beroemde Lantſchap
hierKoning: maer dit wepuige (eggen ; dewijl te vooren in onfe landing / doortogt /en

et Eplandt Vaypijne ſt welck aen de Rivier Van Cranganor begint /en
HetEylande
vaypijne. aen Die Ban Cochin epndigt) is upttermaten luſtig/ enfeer plapfant. De
Nederlantfche vaſtigheyt (Nieuw Orangien) diende / in onſe tijdt / niet wep⸗

nigh tot een Weil aop ’t Portugaels Cochin. Defe vaortreffelijche Stadt

Befchrij. Geeft oock al ten tijden Lan den beraemden Alphonfus Albuquerque, Anuo
ving van Bel 1504, fijn eerſte beginfelen verkregen; de Sterchte was tat een beknopte

porseacls gefting cerlang wol-topt/ Daer in de Verche (Sint Bartolomeus toe gewht)
eneen göet

getal Woningen pronckten: defe Hupſen wierden niet alleen

ban de Chriftenen , maer oock doo Mooren en Malabaren bewoont; doch
gefchieden wel haeft een fchepding/ enaf-fondering. defer volcken /en bez
hielden (anneer Cochin quam aen te groepen / en meer als eenmael wiert
vergroot) de Chriftenen de befte plaets /en’t Baagr-recht in De voornaemſte

Previlegien. Gꝛooten Wandel en Zee-aert gefchieden ondertuſſchen op
deſe Dtadt Cochin, te meer: dewijl de Portugefen , met de Coning van dit
Fijch/ Lap meerder als haere Gebuuren / ecn goede Dede en Bondt-gez
naatfchap/ quamen aen te treffen. Wy Londen (gelijck te Baaren hebben:

gefeaht)de Atadt
cen half a gaen haan te GE
O0E ftreekende fich langs
de vermakelijche Riviere van de Zeekant lande waert im: geleeck in Sterck⸗
te / Wallen, en Jraatificatten/ alg oock daag fijn uytſtekende hooge Too⸗
rens / Verchen/ en voamaemfte Gebouwen / de Steden aan Europa gez
gelyck te zijn/ en voor al geenfints te wijchen : oock bleech dit niet alleen

aende kloeckmoedige tegenmeer Der Belegerden; maer oock naderhandt/
taen de onfemet klaeche macht Cochin veroverden: want men bevondt
toen noch binnen des felfs Poorten /en Deſtiugen / niet alleen doude over⸗
blijffelg ban de wel eer beroemde Vercken der Jefuiten , met Garen aenbang/
alg oock de Cathedralen, en Die van d'Auguftijnen, der Dominicanen, Et
anderen +maer nu pronckten Cochin voornamentljck noch met de Herck.
en’t Veloofter Van de Francifcanen, en Verfchepde Rlooſters/ Capellen/

Godts

Buren, en vergader-Plaetfen ban minder belang. De

Straten

waren bzp luchtig en rupm/ doch nade wyſe van Indien op- ——
de
fommige pronchten
met zware Gebouwen; de aenfienelijck
upſen / en
Pooningen waren (na de coſtupmen der Portugefen) ban dicke Muuren /
met hooge vertrecken /beneden/ en boven kamers / en achter met aengez
name Galderpen gebout / en Deele met een Kuft-hofberfien.
De Stadt ig op ſchaees ro, graden benoogden de Middel⸗
ljn gelegen/
welckers Waven (namentlijck de Nivier) met hlepne Schepen kan worden
befacht 5 de groote komen bupten deſelve /op. de gewoonelijcke Meede / ten
ancker/
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ancker/ dach alles alleenelijck in de goede Mouffon ; in de regert- ofwinter⸗
tijdt froppen d'ongeftupme Water-baren / de mont der Kivier / met wellen
De zanden/ genoeghfaemtees en beftormen dan de Veuft dervoegen/ dat al
Gier niet te beyligh met Schepen gezeplt kan werden.
Det Malabaers Cochin (at meer te lande waerts in gelegen zijnde) is ta-,

Pet Mala.

meltjck groot /met rupme/ luchtige Straten) lichte Gebouwen /en wel Uie* Co

bevalcht. Wier pzonckt / met hooge toppen en daken / Get Coninchlijck
Palleys / en oock de oroate Pagode ; Waer Lanin Bet tiende Hooft-{tuck
(raechende onſe veftoutve /met deg Conings Leger) breder hebben gefpraz
ken. Wet geheele Landt Lan 't —
Cochin, ig uptter-maten
Waude-aerts
in/ moden alterPolck-rijck ;ter Zer-hant/ en oock te
Wegen veelſchoone Blecken / en kleyne Stedekens (die men Aldeas noemt)
gefien; ooch diverſe UNercken /die Lap groot/ en Van ſteen gebout zijn/
Baar De Sant Thomas en Porgugaelfe Cizifteren. De Landerpen zin Gier
uptnemende vruchtbaer / en feer plapfant/ met fchaane Boſſchen van Pain,

af Cokos /en andere Boomen/ Dieet geheele Jaer doop hun vruchten gez
Ven 5 als dock met luftige Delden / en aſtydt met groen berciert. Wet Kant
is water-rijch/ door Nivieren / en faete ffroomen/ oock Taucken en Dp-

Bers in't groene Deldt/ of onder De aengenaeme ſchaduwe van het hoogh
Geboomt᷑: faa dat de Nederlanders, Portugefen , eu Dock Sant Tomas-

‘Chriftenen , Benevens de Mooren, Joden, en Heydenfe Malabaeren, alhier
gen aengenaem en welluftigh Landt bewoonen.

Cen zupden / en naeft aen het Coninckryck Cochin, wort Get Coninck:

Het Co-

vjch Percatcy, of Porca, alg oock te Landewaerts in twee of Dzie Klepn- HALS
der Coniuckryckskens /ban minder belangh en aenften gevonden. Met

deſe Doeften/ die ons in deerfte Belegering
Lao? Cochin , meenden vpande⸗

lyck te befpringen /Wiert naderbhandt/ als de Stadt inonfe handen geval⸗

5

len was / een goede Vreede /en vaſt Berbondt gemaecht; en fp ter gehoor⸗
ſaemheyt /onder den dapperen Coninck Ban Cochin gebracht; dewijl dis
ons/ meer als eenmael/ fijne getrouwighept/ en beftendige toegenegentz
bept hadde betoont.
dode
Dit Rijck Porka begint ten noorden aen 't Coninchrijck Cochin, en eyn⸗ Siinegeledigt ten zupdenaen Calcoulang; des ſelfs Coningen hebbenin voorige tij- scotheyt
dein/ meer Brienden bande Portugefen, als wel banonfe Natie geweeſt:
doch nader-Gandt (Doo? dD'ontfachelijchhept der Nederlandtfe Wapenen)

is den Coning/ diein onſen tüdt regeerde / met al fijn Adel /en brupn Gez

volg / een vrient der Ed: Maetfchappy, et anſen 2Sendegenaat geworden;

en Gebben de Nederlanders den Wandel en Contmercie/ op des ſelfs Bodem⸗
(gelijck met alle de andere Caningen en Dozften ban Malabar) ten ballen
naer wenth verkregen. De Engelfe hebben oock al een geruyme tydt/ hier
opde Zee-kanteen Logie / om de Peper-handeling gezant. Bit Contuche
vyjck ig vedelijck mel / dach meeft van Heydenfe Malabaren bevalcht: des⸗

felfs Oorlags
macht beftaet ingoet getal gewapende, ſtoute / naeckt
·loo⸗
pende Nayros, en Geel lichte vlot -gaende tryghs⸗Fregatten; een ſoort
ban Malabaerfch Daer⸗ tupg / daer ſy /voornamentſuck in de Winter — of
Uegen⸗Mouſſon / als de flerch af-loopende bloeden de laege Ays· velden
oder-firaomert /daor binnelandtſe Awieren / Geel verrena 't noasden/ en
zuydt waerts / tot dightbyde Caep Com ai haert Nabuuren / úsBE
2
oghs-
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laghs-tijden /mede konnen alarmeeren / of fchielijck komen te overrompe⸗
len. etende wiyders dit Coninckryck Porca , aber vloet van Fijs/ Peper/
eet · waren/ viſch/vleeſch /en beelderhande Luchten.
Calcoulangs

Calcoulang begint ten noorden aen Porca, eyndight ten zupdenaen tCo⸗

befchrijving. niuckrck Coulang. Den Coningis (even geſck meeft alle de andere Doze
ſten van Malabar ) gock een Afgodiſch Hepden: hebbende al een gerupmen.
tijt met de onfen in goede vrientſchap en Bondt
·genootſchap geleeft /en de
Nederlanders De Commercie op fijn bodem vergunt; die al veele Garen aldaer eon Logie hebben gehadt: gevende Calcoulang infonderhept goede Pee
per / en dat in grooter overvloet /als deſſelfs kleyne Lant-palen wel ſchy⸗
nenoptebzengen. Eerthts gefchieden am ſulcks /op dit Geweſt /een groo⸗
te vaert ban Portugefen, en wel infonderljept Mooren en Sarazijnen : Die.
De Peper /-en andere Waren / voort naer Mocha, Aden, en andere plaetſen
van't Roode Meer , guamen over te voeren: doende wederzyts groote pro⸗
fyten en winſt; gelijck noch tegen woordigh de onfe dit Calcoulang een pro⸗
fitabele Wandel-plaets Bevindente zjn. De Nederlandſe Schepen / hier
in paffant de Peper hebbende ingenomen / ſteecken vorder heen na Zuratte,
Perfien, ’ Roode Meer , enz, bzengende in dewederom-reyſe gewenschte

Wetouren op Batavia.
Het Ko- _ Bet Hioninchrijck Coulang ,neemt fijn begin ten noorden aen Calcouvaat
lang , ſtreckende ſich naet’rzupden tot de Caey Comoriin : zijnde den uptter=
Coulang: ſten zupd hoeck van't vafte Landt Lan Indiën , ’t welck beWeftendegraate.

Deffelfs.

Niviere de Gangeslept,

Dit Eaninchrijck ik ontrent 15, Mien in de

grootte,

Tengte groot, @eZee-fiadt/ door de onfe ten t\veedemael nu verovert zyu⸗

legenciey.

Gebben gefent) op een uptfteechtende punt der Wust van Malabar : apt van
de Zee befpoelt 5 deſſelfs Weft-zijde woret meer dao? Klippen en Katfen/ als
googe Muuren bewalt.
De Stadt ie tzedert / tegens den aen-loop des
vpants / door d'onſe behoorlyck bersftercht; ent met een beguame Watergracijt/ rontom beknopter Wallen en Punten /voorſien: zijnde (fan de Herz
gallene Gebouwen en Puyn· hoopen noch konden getupgen )Wel eer cen.
booptreffelijche plaets geweeſt. Te landewaerts ſeyt het Malabaers Cou⸗
lang: alwaer het Dof des Conings/ die noch in onſen tijdt regeerde /als
oock De voornaemſte Pagode, en Wat daer ontrent gelegen Wag/ Tuel
eer hun dartele / maer mt (van egens de nederlaegh der vandlycke Mala-

rens-pa de? lept niet bezre van Calcoulang, en (gelijck in het achtfte Hooft-ftuck.

baren, tegens de onfe) Gun fabere fEant vertoonden.

Deel onbemuerde

Dtedehens/ en plannnke Vlecken / meeft altemael wel be aant / matchen.
het Coninckryck Caulang aenftenelijck/ en feer volck ryck. Der felber
Nairos, weten gef wint et vaerdigh met Kont-raers en grof Geſchut om
te gaen: ſullen niet lichtelijck ineen furie wycken /voor en aleer een graat
getal ban hare mackers gefneuvelt/ verſtroopt
/ ofanderfints in route gefla=
gen sijn.
Landerijen
De Tanderhen Ban Coulang, zijn (even als d'andere Coninchrijcken van

2, Ce
,

Malabar) ſter plapfant/ Boom / Water en Dig-rijchs: meeft laegi en effen/
ar met geen of wepnigh Geberght; alleenelijck worden ontrent de Lac
Gomorijn ‚ deffelfs hooge tappen/ en langs Geen heel plaetfen Ban de Hutt

van Indien, landewaerts in/ foo verre men han be-aagen/ het hoogh Be
Bergt van Balaguatte geſien; die gelijck got cen fcheptg-muer/ au t —

en
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Ben nae ’t zupden/ voor De Vuften ban Choromandel en Malabar verſtrec⸗

Ren : wordende alle de voor-verhaelde Handen en Coninchrijcken van
t laetſt genoemde /langs haren Oever /ten weſten van den grasten Oceaen

beſpoelt.

Het ſeſtiende Hooft-fluck.
De Heydenen van de Lant-ftreeck AZalabar , hare vervloeckte Godts.

dienft, Afgoden, Tempels.

Bramines, Papen, hun Kleeding,

Coftuymen, Zeeden , achtbaerheyt , en Beelden-dienft.

Vreemde

maniere van Succeflie en Erffenis onder de Malabaren. Aert en onkuysheyt der Nairos. Sobereftant der Ambachts-luyden , Boeren,
en Viffchers.

Malabaren in’t generael, haer Huyfen , Huyshou-

ding, &c. St. Thomas-Chriftenen , haer gevoelen van den Apoftel
Thomas : haer Leere, Conditie, Zeeden,&c. Joden op Malabar.
Usg hebben wy hoetelijck aen Den Hefer de Coninckrjchen ban Malabar vertoont; fullende nu oock een weynigh ſpreecken ban de Zeez
den en Coſtuymen des Volcks / die dit heeriyck en welluſtigh Lant

bewoouen.
Wet grootſte getal der Malabaren, ſoo el de Regecringe /Adel / Nairos, De Heydeals Landt-bauwers / Hantwercks luyden / en Diergeltjche, zijn altemael —

de

plompe Afgoden-dienaers/ ent verblinde Hepdenen: ſittende nach in een saransr
res

rampfalige duyſternis /cn ſthaduwe des doots ; alhoewel ſommige /door re vervloek
den peer ent Vlijt der Mooren , tot Mahometanen geworden zijn ; en datter te Godrs-

een grootgetal fat St. Thomas, en andere Chriſtenen worden gevonden /die enli.

wel eer dooe de Portugaelfche Jefuiten ent Padres, tat de verbetering van het
Roomſche Ehriftendom zijn gebracht 5foa nochtans ſtaet te beklagen /Dat
ander defe woclj ſoo vele gevonden worden/ Die haer Chriſtelycken nacm en

Doop/ met faa Veel Afgoderijen,/ envuyle Coftupmen der Hepdenſche Malabaren , dagelijcks kamen te berdupfteren.
Den Zamorijn, alg aack de andere HPepdenfche Coningen en Dozften Lan:
Malabar,
met Garen Adel /(Die meeftaltemael in kloeckhmoedige Nairos bez
facen) mitfgaders alle de andere Heydenſche Malabaren, ften wel een fchez

mer-licht van de hoaghfte 3Majeftept Godts / maer vorders niet ; komende
in beel Dingen met de Decten der Benjaenſe Heydenen (daer Gan Wp naderz
hant ſpreecken fullen) ſeer over een:: geldoven ooch oel (gelhck meeft alie
de andere Indianen) datter cen opperfte Godthent is / die Hemel en Aerde/

en alles watter in is / gefchapen heeft ; maer betoonen /door een oneynde⸗
lyck getal wan groove dwalingen / en rampſalige beuſelingen / datſe geen

ware kenniſſe Godts en hebben / maer Beel ver Den Prince der dupſterniſſe
Goddelijck ceren. Syſeggen oock / dat /ſos Godt alle de goede en quade
wercken vande Menſcheñ aa2deelen / beloonen / ſtraffen /of Vhups beſoec⸗
Ken fou/dat hp nimmermeer ruſt noch luſt in fijn Legeeringe ſoude binden ;
dach dat hp ſulcks daag andere Goden/ die benevens hont D'Opper-heerz

ſchapphe boeren /Romt te begrichtens Die is ie tat Dien epnde/als Op⸗
3
per-
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per-uoeften en Gevolmachtigde /aber de goede en quade belaoningen/
Laar

den Menſch / op defe Werelt ſtraffen eu plagen/ zegenen en b
enkou⸗
nen dien t haer belieft. Onder deſe fEellen fp nach een groot getal ban klepnder Afgoden / die fp met gerfchepden Eer-namen/ Thtels /beuſelingen /en
fabuleufe verdichtfelen /kamen te vereeren; gelyck daer van Do. A. Roge-

rius, Do, Philippus Baldeus, en andere / niet alleen pertinentelyck /maer ooch

Afgoden.

wytloopigh geſchreven hebben.
Defe Opper- en Onder-goden/ malen de Heydenen Han de KRuſt Lan

Malabar, ’t meetendeel (eet verſchrickelyck af/1de geddente ban alderhande
Monſter⸗koppen /met groote vlammende oegen /wijt opgeſperde haecken/
en Dupvels-hlaeuwen ; de ſommige hebben Vergulde Wraaren/ van klap/
metael) of andere foffe gemaccht/ op't hooft: andere fittertof ſtaen in ſulc⸗
er formen / dat fp de Zielen der Menſchen (De welclte ſy Daar andere Klep:

ne Beeldekens komen teverbeelden) met haer afgryſſehheke Bupvels-

klaeuwen/ levendig ſchynen te Lerflinden ; of act onder deſſelfs mon⸗

ftreufe Hane · pooteñ kamen te vertreeden en te vergrupſen: andere ſteecken
deſe hlepne Beeldekens / ap een vervaerlycke
wiyſe/nae de wijt opgefperde

Pagoden,

mupl. Sommige defer Afgaden hebben Lier Hoornen op Den kop/ met
Ezelg-oaren/ de mupl alseen Nep of Hont / en vorder inalles op de ver⸗
fchrickelijchfte wſe gemaecht. Wet grootfte getal van defe metale / kopere /
of Wlap-gedzochten/ fitten met de beenen onder het lichaem / nae de wijfe
Der Indianen , in een metael of Klap Geſtoelte /af op een hooghte ban aerde/
antrent dzie voeten hoogh: —* zijn noch met andere Afgoden verſelt
/en
met aengename reuckerhen eu Blaem-Rranffen beſorgt.

Dus worden deſe vervloeckte Heydenſche Afgoden in hare Dupbels

of Tempels. tempelen gevonden / die De fonunige vierkant /andere rant /en het meeren⸗
Deel ban plompe / dicke /ſteene muuren / oock Wel ban klap en lichter ſtoffe
zijn opgebouwt; met kleyne vierkante gaten / omt licht te ſcheppen / en
Boven met ſpitſe
toe⸗ loopende daecken / ban Niet /Palm-tacken/ of dierge⸗
lycke /bekeckt. Doch en zijn deſe Pagodes niet altemael eenderlep / maer

fommige grooter en netter /andere wederom kleynder of flo2diger/ alles
maer dat de Bramines, of oock's Hants Opper-borften/ fchijnen gecondi⸗

tianeert te zijn; doch kan ick ſeggen /dat de befte Pagodes der Malabaren ,
niet anders dan donckere en verſchrickelhcke gaten zjn: bekomende al het

licht dao? den ingaug deſſelfs; daer Get vervaerlhek Monſter
/deplaetfe des
te afſchouwelycker maecht. Men bint defe Afgadts-tempelen miet alleen

in de be\moonde Stedekens / en Negerijen ban Malabar , maer oock hier en
daer ane de sid SN en Wandel plaetſen. Dooꝛ/ of in de Pagode, fiet
men oock gemeenelijck een platte vierkante haoghte /ban twee of Drie Host
hoogh /van ſteen of klap gebouwt; ent in’t midden met eeu verhevene ſpitſe/

gelijck cen Piramide verciert : dit is haer Altaer en Offer-plaets / daer op
de Bramines aen den Afgoùt/alder hande wel-rieckende Specerijen, Rooſen/
Bloemen/enz. konten opte offeren.
i.
*
Bramines,
Deſe Bramines (’t welck De Papen/ en geeſteljcke Bediengers ban de
Papen ‚hun Pagoden en Weelden / en Doorgangers in 't ſtuck van hare vervloeckte

genen Gaodte-dienft en Meligie zijn) dragen om Kra
2!

de cg

erg

_hap2/ cen Catoene doeck /met een ſlinger of twee ta
gewonden : het
graotfie getal gaen met het bovenlijf naecht/ en hebben een Lywaet
·kltet⸗
jen
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jen orn tonder-lf/ dat haer tat ober De kuyen / en die de deftighſte willen
zyn/ tot ouer de enchelen hanat ; fommige hebben roode Pantoffelen /af
gach wel Schoenen met neer-getreede Gielen /aen de boeten « haer dooz-

eboorde aren peoncken met Oaoz-bercierfelen + dragenaltemael aen Der acttelfs Co-

bals /of ober het naeckte lyf / een kleyne koorde af draet, die d'ordening en ſtuymen.
het teecken van hare Godtsdienſt toont; want fp zjn verſcheyden van aert/
ſommige leven alleendijck ban den Cempel-dienft 5 andere zijn benevens

dien Veooplupden en Maeckelaers; oock ſommige die haer op de ſieckten en
gualen/ en’t gebzupek der Medichnen berftaen ; eenige trecken/ alg dap:
pere Delden /met haren Coning /Adel /en Nairos , in den ſtrydt: worden
gach el ter neder gezabelt/ / of ſwaerljck gewondt; gelijck als dert opper:

ſten Bramine banden Coning ban Cochin, wanneer in’t Keger was /we⸗

dervoer; die in de beroering Lan Get Conincklyck Palleys / daag de vpan⸗

delijcke Nairy , foo den rugge met een fcherpe Zabel bonden gemeeten/ dat
ich/ in fijn Wijt-gapende Dwerg-quetfier/ die ontrent anderhalve panne
lang / van D'eene ſchouder tot de andere quam / en op de beenderen afgeſtupt
Was / wel ro, of 12, hechten / met naelt en draet / genootſaeckt was te leggen. Wp teonden Gem in defe gelegenthept /alg oock naderhant / toen ick
hem dageſycks verbondt / kloeckmoedigh en ongemeen hart /kichende ſelfe
in ’tmiddert ban fijn greatfte pyne / niet cen enchel woort. Wp quam (elfs
dagelnekesupt fijn Wooning / tot bp ons in't Waofpitael ; en begon moop te
geneefen / als op met ons Weger ban Cochin. guamen eptebzeechens hae
bp naderhantis gevaren/ of hp ban de fijne met Mrupden en Wortelen (vol⸗
gens haer maniere) voorts geneſen/ of daar de Lpandelijcke Malabaren ist
Eee — —
en kan ick niet ſeggen /dewhl ick Gem naderhant nopt weer
be geſien.
Deſe Bramines, of Hepdenſche Prieſters /Worden niet alleen bp den ge⸗ Hun Zeden,

Meenen man / maer och Ban den Zamorijn ſelfs / en alle de andere Contu- 1 —
gen etBorſten van Malabar, wonder Veel geacht en zyn naeſt deſe /welde 3
hoo

geẽſtimeert /ent als De voornaemſte Perſoonen Lan genſien /onder vornen, en
ben lupden gereeckeut; vermogende bp den Zamorijn, en Porſten ban Ma- Grooten van

labar, upttermaten veel, De Eoningen sijn (geltjck ats ick Dickmaels heb⸗ Malabar.

be geſien) gemeenelijck overal /inhet uptgaen /met een of meer Van defe
Bramines gerfelt. Ware-fuperftitieufe grillen //
woorden /waerſchouwingen
en raet-gebargen/ worden byſonder Heel geacht 5 dies hebben fp overal veel
voor upt ; en weten felfsshun Coningen en Daaften/ verle wonderlycke verz
tellingen) grillenen fabuten (Gare Gedtsdienft raeckende) wijs temaechen.
Sp waden niet atleen br de Doeften/ maer oock / in des ſelfs af-\uc{fen/
bp de Depftinnen geadmitteert:

en (gelijck de ſommige weten te verhalen)

fou het voor geen klepne eere geveechent zijn / als pemandt het geluck gen⸗

treft
/Dat een onkumpft Bramine fijn Wuvs-bpou\u gebruyckt. Defe fyne
@uanten ftellen haer anderfmte/ voornamentlyck omtrent den Cempel · De maniere

dienſt /devotigh aen / eeren den Afgodt wpttermaten feer 5 fullende met van hare
adden fof pant-toffelen aen de baeten / in de Pagode treden : maer Ei
ten: defelbe bupten de deure ſtaen; brandende (Die in pver uyt munten) cent.
nachten dach lampen / ter eeren des Afgodts.

Het Weeldt wort dick wils/
of dagelheks (al na dat de Bramine ſindelyck is) van hem geſuyvert / bee
roockt /en boorts met bloemen /en aengenaem groen Verciert, Door deſe
op:
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opgepronchte Monſter⸗koppen /doode Rompen / en Htlep-gedzochten
/ ko:
mende Heydenfe Malabaren , felfg den Zamorijn, Coningen/ en Darften/
hare Gebedenupt-baefemen/ en haer vervloeckte Offerhande / en Godts
Dienft te Verrichten s fp ballen voor den Afgodt ter aerden neder / haudende

hare t'faem-gzeflagen Ganden boven het hooft / die van / en Wederom telce
Keng tat malkanderen voegende/ — hare Gebeden doen. Den Bra⸗

mine doet oock het ſijne /bedient het
Ataer/flaet dickwils de t'ſaem⸗ ge⸗
boegde handen boven iet hooft /en bupgt hem Loor den Afgodt neder / pre⸗
Belt eenige woorden binnen’ s montes ; bzant Wieroock en geurige Spece⸗

rpens beſproeyt /befimeert/en zegent het Volck / en felt hem in allen dez
fen gantſch Wonderlijck aen; dach Worden haer Ape-Kuuren onderfchevs
dentlyck befpeurt / en alle niet eenderlne bevonden; gelijck te Laaren

heb⸗

bengefept/ en / bp gelegenthept/ in het vervolg van onfe Reps-

beſchry⸗

Bing / getoont fal warden.

Der Conie.
Ber Touingen fgijfe /art (gelijck mnbericht ig) eerft den Afgodt /ba
rt
maniere Ban op-offering / aen gepzefenteert/ en dan /Door de Bramines,

dengeof. Dent Dooft opgevift.

fert.
vreemde
tmaniere van
Succeie,

Wonderljckis oock/ in ’r Landt van Malabar, de

maniere Gan derffenis: De autfte Sufter van den Samorijn of Coning /
Wart Coninginne genaemt; upt wien dat de naeft-beftaende Van't blaet /
En tot de kroon /als Princen en Perinceffen //worden gebooren. Naeſt den
Coning boert defe Coninginne gemeenelijck de hoogſte ſtaet en bekomt

de graatfte waerdigheyt /daer geen Gemalin of Bp-fit des Conings / opt

eenigh deel aen heeft ; en fterft den Coning/ foo komt de Wraon/ bp het
recht van derffenig/ niet aen fijn Gemaelin / noch Daans ; maer aen fijn
Sufter/ of Suſters Soons / of Dochters; of/ bp gebzech ban dien /aen
een van de naeſte Drienden of Jagen / die Daer aen volght; dach altijdt die

__ vande Drauwelijche linie de preferentie bekomende.

Î

enErfienis
Wodt de outſte / of eenighſte Sutter deg overleden Conings (deg!ſy
—
geen Útinderen heeft) tat Coninginne Lan’t Aick gekroont /foo komt die/
*

wanneerſe noch jang is /\elaen een bande nabuurige Coningen te trou⸗

Wen / Dieng Minderen dan/ foo wel ban de Dader als Moeders zyde /upt

Conincklijck bloet geteelt / de Craan bp fiucceffie te Verwachten hebben.
Dus magen de Daans geen Crf-genamen van hare Daders sijn / am
dat (gelijck men feeckerlijek meent /volgens de Coffupmen des Landts)
de vodrnaemſten Bramine de Gemaelin des Conings de Maeghdom bena:
men/ en waagt bj haer gemeenſchap heeft gehadt.
En Wart defe maniere van Erfenis aach bp den Onderdaen gevolght/
em dat (gelijck wy datelck fullen feggen) de D2ouws-perfaanen foa gez
meenfaem onder hun oden gebampehts dieg de Soans/ upt twüffel⸗
achtiah zaet enaf-kamftsijnde geteelt / tat geen Erffenaemen ban hare Daz
ders / (fehaon fp die Waerelijcht machten efen) maer
van haer Moeders/
Moeders /goederen/ neeringen / ampten /etc. Worden
geftelt.

Wyders Wogden de Malabaren in t\uecderlpe faorten afgedeelt/ en ban

malkanderen onderſchepyden /namentljck:

—

„Diſſchers zjn.

keien

in Nairy, die De Wapenen

en Poliar, Dat niet anders dan Ambachts-lupden/ Boeren / en
t

Ì

De Nairos beroemen haer) naeft den Coning / de voornaemſten ban

derNayros. Adel te zyn; gelijck in Iet achtfte Maoft-fluch (rakende haer conditie) eg
en

Ì
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ben gefent: zijn ongemeen dertel en fEcut op heren Adel, en't boeren der
Wapenen. Wie van de Mibieren Bergera, Porca, en meer andere plaetfen/
waren wel eer geweldige Movers ter Zee/ befpeingende niet alleen d’In-

diaenfche, maer ooch dickmaels Portugefche Dchepen 2 waerom oock

Weleen Armadevan Goa genaatfaecht
was / langs defe KRuſt te krupſſen/
cm Gare Scheep vaert te bebepligen : Want fp deden den Portugeefch nief

alleen te landt / maer oock te mater / alg Dappere Helden / den Oorlogh
Sp trouwen niet/maer boeleeren metandere Drouwen, naer hũn
believen en Wel gevallen Wanneer ’t hun luft, Deſt dertelc Drouwen/
Kinderen krygende /eet men Weel felden wie dat de veelste Dader ig;
Gerseen.
felfs dock onder de Gzooten gaet dit mis-bzupckt in zwang: dien-bolgens —
dat de Suſters Sonen Banden Man (gelijck ty even Gebben gefent) des wen, onder
aen

ſelfs naefte Erfgenamen/ en na-beftaende Landen Bloede gereechent wor⸗ de Malava-

deu, Dies Gebhen de D2ouws-perfLonen Gier veel boor upt/ en zynals one FPDer de Malabaren gemeen. Sp achten het asch boor geen kleyne facck/ ban
hare Bramines, of Staets-perfgonen befocit teworden / om / alg de beer
ſten / hare beeſtachtige onkupshept te verſaden.

Deſe Nayros mueten over al hare wapenen

op de welclie dat geſtelt zyn /Xayros mo-

ende fpnapt en mogen verwiſſelen / met haer dragen: die deſelbe komt te zen haer

verliefen / geraccht fijn Adel en achtbaerhept quijt. Bekomen foldpe van „LPL
den Woning.
felen , noch
De andere ſoort als Ambachts-lupden /Boeren / Viſſchers / en dier⸗ afleggen.
gelycke magen nopt geen Wapens voeren / noch haren ommegang/ tot Sobere (lane

gemeenſthap/ met de Nayros maken ; Diefpdoor dDWang/genoatjaecht zijn [SrAnr

ke eeren; ſelfs tot ſoo ver / date niet anders dau clendige Slaven der maet- gen, Boeren,

willige Nayros worden bebonden te zijns wyckende feer dotnioedigh en ver en villchers

vecentelijch ter zijden/ als haer dees ongebondene quanten kamen te ont:
moeten: felfs haer Prouwen en Dochters / Worden bp defe Nayros, fan:
der yemants tegen-feggen / onbefchraomdelijck gebruyeckt.
De Malabaren (die ban ffaturc alg Europianen , doch wat zwart Lan ber: „ Malsbaren

we zjn) behelpen haer met weynigh kleeding en dechifel ; Want gaen / (aa va PTS,

wel Douwen als Mannen/ (elfs de Prouwen en Coninchlijche Princef- kiceding,en

ſen /meeft t'eencmaelnaecht/ bloets hoofts /en bloots voets; dragende dracht.

maer alleen een Dijde- geblacmt/ of Wit Catoen kleetje /rondtom de midz
Del / met drie ef Lier keeren om ’t if ge monden s Ger welck / dus neder-

hangende tat de knyen / hun fchacmte bedecht: ſelfs de Coningen / enaen⸗
ſienelyckſte van Adel / Komen dus voor den dagh. De JRans-perfoonen
dragen haer lang/ en git-zwart Hayr / banachter/ ter (den / en voorom
hoogh geftreechen ; en boven / omtrent
den ton des achter hoofts/ tuptsgewuns / neet een ſtrick vaneygen Bap? / of cen Lint gebonden: fammige
binden het ſelve ſeer beknoptelhek; andere wederom fea/ dat door het bez
hulp van Gare pick-zwarte hupt/ ſich ſelfs verſchrickelyck en af-fchouwes
weten ban geen Wapz-fnae: vrouwen.
lyck maken. De Drouwen en jonge Dachters
ren noch Lint / maer leggen een knaopin Get op-geftreecken langh Hapz / enDochters,
dat/ op cen geeftige Wijs/ langhs t achter-hooft neder waerts Banden bare verie
en ter 5öden/ met eenige lochjens/ hef aengeſight ſchynt te bercievens °

-ringen / ban
dragende / foo wel Pzouwen als Mannen / Veel Wem

/ Metael /ofandere Roffen gemaecht :om
Gout/ Silver /Coper/ Uvooꝛ
JR m
d'opper⸗

:
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D'opper-armen 5de Ooz-lellen hangen tat op de fchauders ;hae meer door⸗

baozt/ hoe ſchoonder geacht ;Daer aen de Lijchen haer befte Juwelen en

andere ſiechts gemeene WBercierfelen hangen. Sommige Prouwen en”
Dochters dragen oock Klepne goude Aingen en Pareltjeñs / daor het an:
derfte van de Neus / Daer mede fp niet \wepnigh haer Speel-bziendinnen de
loef af-ſteecken; gaende altemet /fander eenige fchaemte /met haer boefem
blaot. Be Rijcken dragen oock Wel een goude Meten en Parel-fnaeren om
Sindelijek- Den hals, Niet alleenFRans-perfaonen/ maer oack de Dzouwen en jonge
heyt,
Dochters /waſſchen en vepnigen haer feer menigmael in de binne-landt(e-

@Canchen / en foete Water-ſtroomen; en dat felfs publyckelyck / ſonder

eenige fchaemte/ voor Die voor⸗by paffeeven/ te betoonen: beroocken en
beſtrycken haer dan / tot ſulcks dichmaels veel aengenaeme reucherpen gez
bzupehende. De Drouwen en Dochters zyn / door den bant/ repn en
gaef/ doch zwart / of immers heel —5— van leden: de Rinders worden
ban haer acht Jaren af / al ten huwelyck beſteedt /doch komen eerſt te ſa⸗
men/

als ’t werck des huwelycks eeniger maten verrichten können; de

en Hawe · Dochters krijgen niet anders dan Ooz-Lerciercelen / Brafeletten / en ſnun⸗

lijeksgoet.

ſeryen van kleynder waerden / tot haer huwelycks-goet: de Crouw wort
door de Bramine ,Haar den Af-godt/ met weynigh Ceremonien vezrricht⸗
Manierevan en een getrouwde Drau niet hooger / dan elders een Bp-zit/ aen gez

MOUW

mercht/ Die fonder / of met haer Rinderen / konnen berftaaten worden/

wanneer't den Jan belieft ; noch magen oock nopt fijn Erfgenamen gez
reechent worden.

Gebouwen
Het grootfte getal ban hare Huyſen fijn feer laegh / Lan klaey en aerde /
en woonint en Weynige
maer Ban fteen/gebout 5en ’tmeerendeel boven met ſtroo /met
Febeee Ma: galmetacken / of kakog-bladeren tac gedecht : de wanden en bloeren/ oock
van de baaztreffelijchfte Gebouwen) zjn Veele met koe-dzech (Die ſeer hoogh
en heyligh bp d'Indianen geacht oet) beftreechen: felfs de kamers der
Coninchtiyche Palleyſen /pronchen Cupt loutere pracht / en klave devotie)
met dees edele ſtoffe; Die De Ltaepen- en WBuffel-haeders in't geldt vergade⸗
ren/ en ſoo /daor de Donne geparfumeert / te voorſchyn brengen: de deu⸗

ren zijn doorgaens klepn en laegh / ſoo dat den in-gang al buckende dient
te gefchieden. Haer Wooningen hebben geen /of Werniah venſteren: maer wel klepne lucht-gaten/ fonder glafen 5 oock Warden geen flaten/ gren⸗
dels/ ſpyckers / nach eenigh pfer-\ercht
/aen het geheele Geboubeſpeurt:
want behoeven baar geen teven noch Lovers pets te flupten/ om dat er
niets tefteelen en valt. Oock Gebben haer Woningen Waert nach KegerHaer Huys- Meeden / Want koocken en ſmoocken in de rupmelucht. Haer Bedding en
ract,
Hupysraet/zjn ſlechts Indiaenfe Jatten /op d'aerde neder-gefpzept : Baart
Huyshou- Potten om inte koocken / houte Schaotels /Uruycken /Dzinck-kroefen en
ding,
Lepels / ban Wokos-noaten gemaecht; en ditis het al / Waer mede fp haer
/geruft en bzolijck weten aen te ſtellen. Ap eeten upt houte Scho⸗
en wijfe van vernoegt
ecten.
telen/ of ban groote Pifang-bladeren : fittende met de beenen onder het “Hun Spijs, PE len /opdenerde neder. Ware voornaemſte ſpyſe is AMs /Woenderen/
elels /Eyeren /Weuchten/ Wortelen /Boontjens /en gedrooghde Viſch:
dri in’teeten / geene Lepels ; maer wel de manierelijchfte/ cen

alm of ander Bladt. De Boeren / of Arbepders / taften met dupm en
vingeren onbefchoftelijcktoe ; ſelfs de Kij /dao hant en itn
een

CL
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Ocker-naats grootte /aen ballekens t'ſamen
·gedouwt /de mont in⸗ wer⸗
pende; die fp dus /in water zynde gezaden / in plaetfe van broot gebruycken.
Selfs de rycken /en Die de voortreffelyckſte van Adel zyn/ eten Lan geen
Zervetten noch Cafel-laeckens : nemende maer alleen Indiaenfe Bijge-

bladeren, daer De ſpys op fetten ; Die geen kleyn gedeelte oock tot haer Scho⸗

tels en Celjoven gebruytken. Haer dranck is Water / of Palm-wijn/ dig en dranck,
upt de afgefnedene troncken der Rokos
·boomen getijffert wort; afg oock

het aengenaem bocht der Kokos· nooten / die Gier ontelbaer zjn. Sp eeten

Bao al geen Boepe-nleefcl/ dewijl ſy gelooven en drhven / dat defe Beeſten
heylige Scheprelen zijns die ſy Dan aack in geenen Deele fullen beſchadigen/
teel nrimder Daaden.

De Malabaren zjn uptermaten onkupfch. ®e maeg: De Maleba

dam der jange Dochters ie haer al menighmael eer benomen / eer datfe wer hekel
ten wat ban de maegdom is. De Drouwen krijgen beeltijte haer ſinde⸗ PENS

rent / fander pemants behulp; waſſchen het Wichjen ban ftonden aen in Cofuymen

‘thomde water ; leggen het op een Bijge-bladt op D'aerde/ of (Die wat ger derKinder”

Boelijck ban deffelfs fwackheyt zijn) in t Warme zint ter neder, De Maer oriens:

ders laapen aenſtonts \ueer heen : faagen maer wepnig Maenden hun teere ch telfs, en

fupgelingen/ enbzengen die voort met Koepen / Geyten / of Buffels-melck here Suygeep. Sp befineerenfe nu en Dan met Borreborry, een faozt bar Indifche "Pan:
Saffraen; laten haer aldus fonder kleeding t'eenemael naeckt op⸗groeyen:
De felve Wentelen/ kruppen / ſperingen en Wapftelen/ van jongs
op in Get
Warme zant/ en heete farme-fchijn ; invoegen Get mp niet breemt ſcheen / dat
meeft alle de Malabaren faa vꝛeeſſeljyck ſwart bevanden worden. Maer dit
verwonderdemy / dat de ſommige des niet-tegenftaende /nachtans Wel tot

gen hoogte van So, of go, Jaren guamen op te ſteygeren /hebbende nach

de mont bol tanden, Sp zijn daargaens loutere ſwemmers /ant leeren’t

van jongs aen; dit maeckt haer ongemeen fEout op zee: ſteeckende met hare
Klepne Cattamarauwen, dat maer Pfaem-gewoelde Balchjens zyn /of met
haer lichte Canoas, upteen Boom geholt / tot twee of drie Myylen / en Vers
der heen in het rupme zap ; tuymelt de Canoa ° onderfte boven /faa fem:
men fpdaer upt/ flingeren’t wederom recht / ſpringender in/ en pangayen
of roepen dus wederom Baart.

De Malabaerfche Schepen warden Wel ap Schepenen

berfchepde manieren /_en ban bpfandere grootte / dock konftigh (als men
op't faber gereetſchap fiet) gemacht ; maer komen bj die Wan het Cijziftenrijck in geen confideratie ; ſommige zijn Lan een Wanderljck fatfaen/heb
bende blat-gaende en bzeede Bodems ; andere hebben een graater Grup,
konuende handert en meerder Kaften boeven ; een kleynder ſoorte /voerende
Zeplen en Niemen / Warden heel Mel bevonden;

en door die ban Porca,

VAE
ren,van vericheydene
orien,
|

Bergers, en andere plaetſen /vaor Roof· ſchepen gebruyckt. Waer Almadias,

of klepne Schuptjens / zyn gemeenelijck upt een Boom geholt /en aag en
achter heel fpits gemaeckt. In t gebouw van hare Schepen floppen fp
geen Werck tuffchen de naeden in / en Weten echter heel dicht de plancken

P'famen te voegen De Zeplen agden ban Baom-wal/ of Baſt van Har 14Te

kag-naaten/ en de Anchers van groote Jarmo, / of oock el andere ſtee⸗ ten„met harz
nen/ gemaeckt.

E

Nakomelin-

De Pantwerchs-lupden maeten / op Malabar , bj haer epgen Ambacht, Ky}Cr.
Beroep ent Neeringe /blyven /fonder Dat fp daer in de Berandering magen Neeringe

ſgecken. En belangende de Jufticie: graabe / moetwillige en moazdadige bljvenJ

id
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2

fez Tufitie ,

!

276
WoureRrR
Scum
Ou TENS
feyten
/ Worden met de daat geſtraft; en de misdadige gepent: dat is /met
het fondament op een Pael en ſeherpe Penve gefet / door boort / en foo van
langer hant om bet leben gebracht. Andere worden nae gelegentheyt van
faechen gejuftificeert 5 doch de Nairos zjn (gelijck myn bericht ig) geen
Juttitie onder\uozpen.
eùTaclder _ De Malabaren hebben een Cael op haer ſelfs: beele ban haer /alg oock

Malabaren,

De Yoningen/ fpgeechen het meerendeel
goet Portugeefch; deruijl die ſpraec⸗

ke, veel lichter alg D'onfe/ geteert kan aarden.

Dooden
Daer Dooden waden gemeenclijchk in een groeve, daer tae gemacht /
bentofim verbrant. Dan daenſieneſhckſte /wort by de Deienden de aſſche Lergadert/
Kuylen be-

enbewaert.

De geringe worden ooch wel / ontrent haer Wooningen / in

graven. __ een kupl begraven.
Behalveñ defe Hepdenſche Malabaren , (daer wp tot dus verre nu Lan gez
ſproocken hebben) mazt defe Beroemde Kuſt van India , noch ban cen talrycke menighte Malabarifche en Europifche Chꝛiſtenen /als oack daor een
goet getal Mahometaenfe Malabaren ,Mooren en Joden, bewoont. @ack
worden aldaer Heel Wandelaers en Kooplupden /van Malacka, Bengale ,
Choremandel, Ceylon, Cambaya, Perfien „’t Roode Meer, en andere platt⸗
fen/ gevonden.
Sant Tho- _Be Malabarifche Cheiſtenen /weten noch heden op Defen dagh/ Leel aen⸗
zas-Chrie _merckeng-aerdige Dingen /ban den hepligen Apoſtel Thomas , te verha⸗
fcaen.
Jen : feggende/ dat Gp de eerfte/ indefe Kanden/ het Euangelium Jefu Chrilti
gepzedicht heeft. Dies warden nach tegenwoordigh om eninCranganor,
Cochin, Coulang , en andere plaetſen Gan Malabar, een graat /en langs de
Choromandelfe Kuft , een hlepnder getal St, Thomas-Chriftenen gebanden 5
upt de welcke nu en dan Hele /door den puer en Llijt der Porcugaelfe Jefuiten
ent Padres, tat het voꝛdere Chꝛiſtendani (Dacl na den aect des Pausdoms)
30mgebaart,
‚
Haer g2at deſe S.Thomiften, of 5 Thomas-Chriftenen, belangt : fis gelooven/
voelen van algaachde Portugefen , dat S. Thomas, om fijn ongelaovigkept/ tat de

gen Apoliel Wanden Lan Indiën afgefchicht zijnde/voor eerfk aen Get zupdelijchft epnde
3

ban’ Roode Meer, ap 't Eplandt Zocotora, en ban daer op Cranganor
aen-gelant is ; dat hp aldaer Beel Heydenen tot de Schoole Chrifti bekeert
eeft 5 dat hp Wan daer na Coulang Bertroch ; en voort over De hooge tap:
pen Lan Get Inlandſe Geberght /op de Kuſt ban Choromandel aen-quam 5
dat hy van Daer gaclt een Aeyfe naer China gedaen heeft 5 en epndelijck we⸗
der op Choromandel , tat Maliapour (nu S. Thomé genoemt) is aengeko⸗
Deffuts mens Dat hy doog fijn Wonder
· wercken /Heer en Leven /alam daer Ip
Mizakelen. geweeſt ig, vele Zielen upt de klaeuwen des Satans/tot de Schoole Chrifti
gebzacht heeft. Onder anderen wort aack Dit Miraeckel ban S. Thomas
vertelt : Dat
/ dewyl hem d'Afgodiſche Bramines over al hinderlick en partüdigh waren / aen den Corung verſocht / dat hymocht een Capelle tat
fijn Godtedienft bouwen ; t welck hem zjnde gewepgert /ſagh men eere
lang een der voornaemſte Havens /met een geweldige ſware Boom gez
flopt; die/ npt zee aldaer aengefpoelt zijnde /ſoo vaſt im het zant lagh/dat
ben Coning / Elephanten en Volck te vergeefs gebruyckt Gebhende / epndez
lyck aen S. Thomas fijne begeerte toeftont :namentlijch /Dat hy defe Baans

tat fijn voorneem mochte gebgupelien / ſoo wauneer hp die honde ke bard
}
r
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S. Thomas vingh aen; bondt fijn Gordeles /terwijl pder hem

vaſt befpatten / acneen der ſtrupeken des Booms / flepende die / met ene

nigh wercks / op ſtrandt /en ficlde aldaer een ſteene UHrups; Vaoz-feggen
de: als de Zee dien ſteen beſpoelden / dat dan / upt verre af-gelegen Bez
Sweften/ witte Menſchen te bodeſchyn faude komen / am ’thepligh Zact der
Euangelinms Cheiſti / Lader in deje Handen en Vanickrijcken van Ala,
Boozttefetten : welcke Pꝛopheche de Portugefen, met Gare komſtein India, meenen vervult te zjn.
Vooꝛts verhalen de S. Thomas-Chriftenen, dar den Lepligen Thomas
Doo? defe / en meer andere Wwonder-daden/ niet alleen groat getal Indianen,
maer oock den Coning / enandere Gzooten/ tot bet Cheiſten Geloof bez
keert heeft; doch dat de Heydenſe Bramines (honnende ‘fulcken op-gansij
niet verdragen) hem / foa als Gp tot Maliapour, in fijne Capelle /gelsnielt
Godt badt/ van achteren hebben Dooz-fteken; andere meenen
dat hy foude
gefteentgbt zjn. Deele Mirakelen worden niet alleen bpdeS. Thomiften
verbaelt/ maer oock doop de Portugelen beveſtight; dat ontrent /en oock

na de doodt Han defen LJ: Martelaer / Daer ter plaetfe gefchiet zijn: Waer
door / als oeck naderhandt door eenen Marthome, Ban Syrien zijnde gez

boortigh (en Doop wiens yver haer border Op-ftenders en Werders / upt
Syrien , zjn geſonden) het Chrifien Geloof /Dao? Ooft-Indiën , ig berfpeept

Hoe dat hes
Chriftenen
Geloof, in
Ooft- Indien , ss ver-

geworden. Naderhandt hebben de Jefuiten oock haer unterfie beft gedaen,
treckende niet alleen daa? de Oofter- en Wefter-Indiën: maer oock tat inde ſpreyt ge⸗
machtige Landen ban Hyna, Japan, enz. Onder de welcke dat in prer en worden.
Godtvꝛuchtigheyt /den beroemden Francifcus Xaverius, boven alle de anr
deren upt-gemunt heeft: doch hebbende S. Thomiften, in veele poincten/
het Baomfe Gelaof niet willen om⸗ helſen; al-Gae-wel dat haer tat verſchey⸗
De tijden Biſſchoppen upt Romen zijn tac-gefonden : foa nochtans hour
Den fp meer van Garen Op-fiender / en Bpper-herders ſchoon die / in onfen
EDE /een fWarten Anlander Lan geboorte mas,
Deoude S. Thomiften , bie in Weele ſtuckenhetRoomfe Geloof contra- Sart Thorieren /vergapen haer (dat oock een Van haer grootfte dwalingen
is) aen miſten, haer
er,

de fchadelijchke
leere van Neftorius, die Wel eer een Biſſchop
van Conttan-

tinopelenig geweeſt /en de vereeniging Lan de twee Zatuuren / in ecnig-

heyt des Perſoons / in onfen HeylandtenSaligh-maher
Jefu Chrifto loo:
chende; anderfints zijn Gare geboelens / in fommige flucken / niet vreemt;
inandere van de geſupverde waerheyt feer LErfchepden: fp weder-ſtreven

Den Beelden-Dienft / de leere ant Dagebier /en Die van atie verfierde tran⸗

fa)n

condi-

tien.

fubftantiatien; ſtaen haer Geefteljchen het Huwelck toe ; deelen het
Nachtmael upt met Bedodt en Wyn / of nemen/ bp gebrech Van Get lact:

ſte /pet anders t welch daer naeft
aen gelicht,

Sphebben/ tat verſchey⸗

„Den mael/ de gehoorſaemheyt ban den Paus gewepgert; al-hoe-\uel dat
nach ſelfs met Beele dwalingen befoedelt zijn ; ftaende (eer op hacr oude Ce⸗
temonienen ufantie / Daer in fp de Grieckfe Chrifteneo kamen na te volgen.

Alle De andere S. Thomiften ban Malabar,

dag: het Portugefche Padres

am gefet zijnde /hebben haer ander den Paus Han Romen gefubmitteert,
@nder de Malabaren worden geen klepn getal JRans- en Beouwe- per:

faanen gebonden / die Ban de janchhept (fanumige (eggen Lande geboorten

af) met een (eer Dicht Pompel-been zijn gequelt: ve (Welling begint ge
Am 3
mees
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meenelijck onder De knie / en epndight inof ontrent de Loet; makendede
geheele partye des beens feer laam en traegh; hebbende famil de Bichte

ban een Oliphants vᷣeen. Ick gelaave dat ſulcks door de Bach tige natuur
des Landts / de koude nacht, en Get te Beel gebrunck der verhraelende
vruchten (Die op Malabar graepen) beraorfaecht wart. Doch de S. ThomasChriftenen feggen/ dat defe geteyckende alle van aat Geflachte af-kamftigh
zjn/ die den Wepligen Thomas ſouden Gebben gemartilifeert.
De Europifche Eiziftenen zijn de Portugefen, Nederlanders, en Engelfen: willen verhoopen /en Gadtbidden/ dat defe twee laetft-genaemde
Natien / in een beftendige brede / liefde / en Bandt-genaotfchap de geſun⸗

berde Keer en Godtsdienft / in de wijt umt-geftvechte Handen en Coninck:

rycken ban Ooft-Indiën, en Hoornamentlijck onder Defe voor· verhaelde

S. Thomiften, daor de hulp en zegen des Alderhooghſten / magen Laogt-fetten/ en vruchtbaer maken.
MahomeWyiders is de geheele Nuſt Lan India of Malabar, met een tal-rijche me⸗
tanen,
nighte upt· en in-landtfe Mahometanen bevolekt; van welckers handel /
zeden fet coftupmen in ’t generael / wy naderhandt /bp gelegenthept / ſpre⸗
ken fullen,
en Tolien
De verſtroyde Joden worden oock op de Cuſt ban Malabar gebonden/
op Malabar, doch wel inſonderheyt in Get Coninckryck Cochin; de Portugefen zijn haer
veeltits (en miſſchien niet fander vreden) vpaudigh geweeft. En op dat geen
goden haer in de Portugaelfe Steven van India guamen te berfchuplen /
ftelde men D'Anquifitie binnen
Goa, en andere Steden aen. Braote vrien⸗
den zjn fp (en dat al van outs) de Caningen Han Cochin geweeſt; Die haer
(ban wegen des felfs ſchranderheyt / en geſwinde raet-geving) in waerden
hielden: felf in onge tijdt bewoonden de Loden / in Dit Coninchrijck Cochin, een luſtigh dordt; adden een Spnagoge / daer fp vryelyck hare

3 Wor gBodts-dienft pleegde. Wy / haer beſgeckende /honden Gaer tamelijk
condier, … Blanch; en Des ſeffs Douwen en Dochters / in fchaanhept/ de Portu-

gaelfe gelijchte zjn. Deſe Joden en Jodinnen Gielden/ In hare Syna⸗
gogen/ hun Godts-dienft/ alg oock andere Ceremonien / ua de Joodtſe
manier : fp taanden ons haer beleef de bziendelijckGept en-madeftie ; en faa
veel ich konde beſpruren / gelaof ick /dat Wel het graotfte getal ap Malabar
waren gebooren; d'andere (als oock hare Booz-faten) LBertrouwende uptde
Wanden Lan Paleftina , Jeruſalem, Perfien , en Egipten, herrewaerts heen
belantte zyn.
AS wonderlijk te gedenchen/ Gae datde Pakomelin
ban Get \vel-eer-gefegende Zoet der Hinderen Iſraels /tegenwoordigh
tat dus verre / evenals ballingen, en berftootelinge ban 't Hieffelijck aen:
ſehyn Godes / over den graaten Verdt-badent zijn rd
en alam verz

ſtroyt geworden; en/ daer het beroemde Landt Lan

Canaän (in fulck een

haogen tap van glorie) hun engen Dader-lant was / datſe tegen woordigh /
alseen upt-baeghfel inde Wereldt /niet eert vꝛpe wooning /. in een epgen

Landt-fiveechk/ op de geheele
Aerdt bodem / Kamen
te befitten.
En aldug wozden / langg defe beroemde Veuft ban Malabar ,de verſchey⸗
dentheyt der zeden en coftupmen/ in veelderhande Patien/——
waer

van een breder Beſchryv
nge ſoude van noden zijn/ indien alles hadden gez
focht
wijt· loopigh te verhandelen. Ditalleeneljck nu noch
feggende:dat

in defe Landte ſtreeck deLupaerts wel dienden te zyn /die.
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het ploegh-pfer ban hun beroep/ de ledige handen flaen; en in plaeffe van
den Depligen Sabbath-dagh/ gaern den vuft- en luft-dagh/ tat Gun epgen
Bermaeck en welluſt houden: Want hier worden (door de berfchepdenthept

Vierrun-

des Dolcke ) alle weken bier vuft-dagen beſpeurt; namentljek Dus: de desenwor
Wepdenfe Malabaren, inſonderheyt die De Benjaenfe Secten ombelfen/ bier ze verfchey-

ren dent Donderdagh / die des ſelfs devotelingen tot haer vuft-dagh houden; dentheye
de Mooren des Dapdaghs ; de Joden des Saturdaghs; waer op dan by de dr oek :

Chriftenen den Sabbath-dagh volgt/die wanneer men defelue recht fal Bie: ze Kunt”
ren / nief tot een welluſtigh en pdel vermaeck / maer am de hooghſte Ma⸗ van Malabar
jeftept Godts te looven hem aenteroepen/ en fijne Wonderen te verheer⸗ befpeure.

teken en groot te maken / ig in-geftelt.

Het feventiende Hooft-fluck.

Befchrijvingh van de geftaltenis , krachten , en veelvuldige nuttigheden der Kokos-bomen, en hare Vruchten ; Womder- boom ;
droevige Boom, en gevoelige Boom. Het Kruyt Dutroa, Cardemom, Lack, Amber, enz.

Overvloet van Gevogelte, Vifch , en

Vee, ontrent de Landt-ftreeck Malabar.

Kemels, Jackhalfen, en

groote Vleer-muyfen ; desfelfs hoedanigheyt.

Slangen,

en hare

verfcheydene foorten , grootten , en wonderbare eygen{chappen.

—

B komen nu tot de voornaemſte byſonderheden /dien het geſegen⸗
De Malabar verſchaft: waer ban wy / focchende kaat te gaen /Dit

weynige

ſullen verhandelen.

De Vokos / Ulappus/of Lagnes· bomen / (die waerelcket grootſte ge⸗

Ber-hrij.

tal der Bomen en Planten
van India , in Voaztreffeltichkent/ te boben gaen) vinge van

graepen abondantelijckinveel Wanden en Vaninckrijcken van Afia : maer dastoke-

infonderhept langs de geheele Kuſt ban Malabar, Daer fp met aengename,
Tonnmer-rijcke ae
ed ontelbaer en menighvuldigh ffaen. De Boom
groept upt de geplante Wokas-noot/ en fchiet ſeer haeſt enweelderighop;
fijn reght op-gaende /enckele Stam / bereyckt famwil een hooghte Lan so/
en meerder voeten; daer aen geen tacken nach bladeren / als om hoogh in
dentop/ gevonden Worden s alwaer entrent 18, of zo, tacken / met lange
{malle bladerkeus /altemael Beer s-aeisije/ rvantanune den toy des Stams/
een weynigh neder waerts hangende /worden geften ; onder de welcke dat
dan dicke troncken /en daer aen de Rappus-ofCakos-natente voorſchyn
komen / dewelcke met een bos van twintigh /en ſomwyl meerder getal

ten, en veclvuldige nuct
reg
men,

(pder de groote Van een mans· hooft /en sarin kel graater) hoedanigheyt

krijgen / eer dat hun volkomen rypigheyt
bekomen.
De Bomen fchieten heel wepnigh wortel inde Aerdt /waerom fn niet
feer baft en ſtaen; De ſtam is onder niet Dicker alg boven / ſappigh /ſpon⸗
cieus / en afch-graeu van coleur. De Malabaren, Javanen, Maleyers , en
meer andere Natien Van India, klimmerder foa gez\uint op als Apen /maz

Kende klepne kerven / eben alg trapjens/ in de Boom / Bat (gelijck blyckt) „
deſelve niet en hindert, De rype Cokos-noten zijn vedelijch zwaer en hart/ ven,
en

280
Wro
u r-ErK
STCO
Ur ern
en uptwendigh/ green / lanckwerpigh ront /en onder Wat ſpits; dochbo⸗
wen acu fijn beginſel opgefneden zjude/ verneemt
men een Hoofe 5 doch ouder
zynde geworden /een haprige bast of bolfter ; border int-{mijdende / komt men
tot acnde Moot/ wiens dop/ nach jong en morw / ſomwylen cen groote
pint ſupver / faet/ en aengenaem Water houdt ; de welch / in lieffelijckhept
en ſmaeck / bp na alle dranck des werelts te boven gaet : foo ders gedzonce

ken, tet krachtigh het water af5verfrifcht Get bloedt ; Lberflact den doeft / en
geneeſt geel brandende ſieckten en koortſenz oock heet gemaecht/ en ter bez
guamer tijde gedroncken zijnde/ flapt en heelt (onderling veyligh de roode
taop : gelijck alg ick menighmael (ander Godts hulpen zegen )bevonden
heb. Derijpe Joten / naer het af-plucken vier of LIF dagen oudt gewor⸗
den zynde/ſoo Lint men / naer het upt-dzincken des waters / ecn goet ge⸗
deelte des ſelfs van binnen geftremt/ en Geel fpier-Wit acn-gefet ; en noch
ouder zijnde geworden / ineen loutere pit verandert / De welck (een pinc
dick aen Den dopgeſeten) gantſchhart / wit /finder / en facet Lan maeckt /
en heel voetſaem wort bebonden / en dient aen veele Baar goede fpijg ; raeu
zijnde / wort utter handt/ of alleen / of met gekooekte Lijs zenuttight ;DE
ſmaeck is die ban de LAafen-naot eenighſints gelyck / doch beter ; Veel wort⸗
fe gerafpt/ met \uater gemengt/ en met Ays / tat beguaemheyt en ſmaeck
Ban Vijſten·
by gefooden /met Suycker en Caneel beſtropt / en voor een dez

licget voedtſel gebzupcht.

Palmitas.

1

De Cokas-noten heel audt geworden zynde warden ( gelijck gefept is)
gantſch hayrigh van schil, en eig dan noch in de Noot / binnen de harz
de pit /Van ’toverigh ater of fap / een vooſen appel/ waer upt als dan/golck als oocit upt de pit / een goede Olie vaart geparſt / Die niet alleen feer
medicinael bebonden ; maer oock / om fijn abandantie/ tat een gemeene
Olie / daar gantſch Afia , gebeſight mort.
Pack geaept'er/ upt de bovenfte heup des Cokos-booms/ een fpierwit /balachtigh mergh / lanck-werpigh/ en in cen ſchede beflaaten 5 deſel⸗
Be wort Palmitas genaemt;

is Wonder effen en qladt/ feex dun en dicht in

malkander gerolt ; heel fmakelijck rauw / en anders tot cen wit maes gez
koocht; hanooch (kleyn zijnde geſueden)
voor geede Salaet op tafel Diez
nen: doch dit Gewas afgetornt zijnde / beneemt men dickmaels de groep
ent leven van gemelte Vokog-boomen.
Sommige finden / alg defe Boom graat begint te worden / den groepen:
SuryToack, den tronck der Bokos-notenaf/ hangen ecu Bamboes daer aen/ die dan
of Wijnde
(van het continueel Dauppent nat eer-lang bal gevaecht zijnde) vaart af· ge⸗
palm.
nomen / en weder een ander in plaets gelangen; defe dacht; Sury Toack,
of Wijn de Palm genaemt/ mogt niet alleen op de Ruſt Wan Malabar en Ceylon, maer ooch inſonderheyt in/ en rontom Batavia, foo abondant getÿf⸗
ferten gewonnen / dataen het Dolck alanume / Waag feer Lieffelijchke dranck
kandienen: doch eenige dagen oudt geworden zijnde / wort fuur / en lichte

Ick /Doop 't Geet fchijnen der Sonne /tat een goeden Azijn Berents doch

anders in het begin gekoocht / en upt-aebzandt zijnde / Woet tat een Begur
me Arack ofBrandewijn (die lichte herſſens
/enꝛꝛoſjcke Dzonchers maccht)
met wepnigh kunſt /onkeften / en moeyten gedifteleert.
Samma: den behoeftigen Menſch ſon Lan deſe Cokog-beomen alleen
(deg naat sijnde) genoegfaem konnen Leven : want ban defe Boomen, 9—
ic
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Ren / en bladeren /konnen / jaworden Geel dupfent wooninge en fchepen der
Indianen gebout ; de balfter en baft der Cokos-noten / alg oock Get bupten⸗
fEe der Bomen / berfchaffen niet alleen / Daag de vlydt en konſt der Indianen ,
alderhande rare gewevene Matten / Sprepen / Beljangfelen en foo boort ;
maer oock overgeeftige fEoffen tot kleeding en deckſel; bau het grofſte wor⸗
den beguame Seplen/ Labels / Couw-werch / en Wandt voor de Sche⸗

pen/ gemaeckt; de Noot geeft Spys /Dranck
Wijn, Brandewijn,
als oock Olie /Azyn /en Supcker ;en ſtilt veel frechten en qualen 5 Lan des
ſelfs dappen worden heel fraepe Lepels / MKroefen/ Nappen / en Beeckers:
gedzaept /en (amtijts ongemeen konſtigh upt-gefneden ; de Bladeren / als
aack de vooꝛ⸗· verhaelde Palmitas, alg die noch onrijp is / worden bp de In-

dianen vooꝛ fcheiyf-papier gebꝛuyclit: inboegen dat een Indiaenfch Schip /
met al fijn toe-Selhaoren/ en valle lading, t'eenemael en geheel van defe
Eokos-boombeftaet; Dies/ tot pders verwondering / defe Planten den
Menſch ontallycke nuttigheden berfchaffen ; en dupfenden /daor het genot
Des felfs / haer komen te geneeren.
Gelyck alg de Palm-of Cokos-boom boor de moftelijchfte Planten Wonder
van gantſch Indiën wort gehouden / ſoo wonderlyck wort bp Belen de Wor⸗ boom
tel-boom ge-eftimeert ; Die niet alleenopde Ruſt van India, maer oock in
Andere Landen van Ata wort gebonden ; de Stam graept inhet begin / als

Die van andere Bomen / om hoogh/ doch ſchieten upt des ſelfs grootste tac:

ken/ beel andere Mepne tackjens neder-waert / Die /met haer vefelen / koor⸗
den/ en wortelliens in de aerde gewortelt zijnde /wederom tot Heel Stam:
men / en klepne Damen komen om hGooglj. te fclhieten 5 en graat gewaden

zijnde/upt Gare neder-bupgende tacken (die tat Der aerde zijnde gedaelt) af
berder heen hare baogt-fetfelen daen ap-fchietén 5 fao dat defe Waztel-hoom/

met alle des ſelfs op- en neder-dalende ſtammen en tacken/ (Die geduurigh
haer ſteets aen-groepende fp2upten Wijder heen ſoecken voort te fetten) een

goet ſtuck Landts beflaen; onder welckers hoogh-getopt Ioof en ſchadu⸗
We fommige Willen / Dat haer wel dupfent Man faude berfchunlen; maec⸗

kende defe plaets (Die alg een aver-gedechte Wandel-rp/ en op Pplaerg

fchtjnt gevormt) uptnemende plapfant en luftigh ; des felf Bladeren 50u
fchier die van de Oue-boam geljch/ ende vruchten van graaten als de Ô lp:
gen / ſmakende upt den ſuuren.
'
Wier begin ich oock aen den Arbore Trifte fe gedenclien ; Die wy / toenin Arbore
Cranganor ons onthielden / op't plepn/ binnen de buptenfte muuren bande rrifte, droe-

Veerch cons hoſpitael) vernamen;

deſen Arbore trifte, (fet welch in’t Por- Vse Boom:

tugeefch dzoevigen Boom betepchent) ſtont als een Tinde-boom / ciere:
lijchk / ſchaon en graat; en bp daegh (eer groen Van jeugdige tacken / bal
bladers en beflaote knappen/ die des ALAntS/ ontrentten negen uuren/
altemael open gingen/ en hare ſpier-witte /acngename /en wel-rieckende
blaemen quamen te vertoonen; teenemael wait ſcheen deſe Boom als Ban te
zjn / gevende Lan ſich een feer lieffelijche reuck / die’s menschen hert en ziel
berguichte ; blaepende dus tot dat den dageraet began dooz te breecken /als
wanneer defe bloemen altemael Weder/ in Gare groene knoppen / fieh quaz

men te verſchuplen.
De gevoelige Boom Wat oock op Malabar gebanden/ waer ban de Gevocrige
Bucht, ſlechts aen-gevoert zynde /begint te fpzingen, Wy eens in De Boom,
jn
groente
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/ in't Leger bupten Cochin ge
Geboomte
foodanigh
onder
groente / en

feten zynde / verſchrickten niet weynigh / als defe Wonderlijche vrucht/de⸗
welck eerſt ſcheen een bladt Lan een Boom geweeſt te zyn / en nu Eens ſoo

groot als een Stapel bevonden / ſich ſelfs (op ons aen-raken )begon te roe⸗
}
ren/ en ap en neder te ſpringen.
pet Kruyde Het Verupdt Dutroa, of Daturagenoemt/ groept oock (infonderheptop
De Veuft van Malabar) in Get wilt ; de Plant beftaet upt een hooge ſtruyck /
Dutroa.

geeft ſpitſe en gehackelde bladeren / met een witte blaepfem / daer upteen
balle/ Bal korſen/ boort komt; welck zaedt (oock Dutroa genoemt) met
water of wijn gemenat / afanders in ſpyſe bermenat / Wat abandamrelijck
in-genonten / doet dent ſoodanigen al lachende/als een gech/ of huplende Lan
de Wereldt ſcheyden; in minder quantitept gebruyckt / maeckt pemant /
vooꝛ 12, 16, uuren teenemael fot; of doet hem / Booy een geheel etmael /
in een Diepen ſlaep vervallen. Meel ſnoode actien / telangh/ en ooch alte
berfoepelijck om verhaelt te vorden /Weten D'archliftige en onkupft Portugeefche, Miftyce, Caflyce, Indiaenfe, enandere D2ouws-perfoonenin
India, onder De wercking Lan dit fchadelijck Dutroa te practifeeren / en upt
te wercken.
k

Cardamom. _ De Cardamom groent oock in defe geweſten ban India upttermaten beel;
aen fammige oopden worden geheele Delden vol / ban dit Gewas geften 5
de vrucht /
et zaedt /hoogh op-gefchaoten / verbeelt van verre deRys:
doch worden / in’t nader komen /voor Cardemom (gelijck
die in Hollandt

komt) bekent. De onſe eſtimeeren deſelve heet en dzoogh / tat inde derden
graedt / en gebruycken deſelve tegen de droppel⸗pis / voor zwackhept /pijn/
en graveel der Nieren / enz. doch alles (meen ick) naer dat de ſoodanige
van temperament bevonden worden. De Mooren en Indianen, als oock
de Portugefen, knaeuwen defelve dickmaels /om verbetering Loor den

Leck,

ſtinckenden adem te bekomen; de Dlepg-potten ban Indiën worden oock/
doorde geurige Cardamom, feet aengenaem gemaecht.
Wet Wack (in India foo gemeen / en ban daer de Wereldt dao, vertiert)
wozt in berfchepde Landen ban Afia , doch wel ce
adin het Conincktick Pegu, en in Japan gewonnen ; de Wuft ban Malabar geeft het ſelve
Wepnigh. Wet komt gemeenelijck op dusdanig cen wſe Loopt : een groote
Boom, Lol wrange rontachtige bladeren) /welckers bzuchten de Jujuben gez
lycken / krioelt /in het drooge zapfoen/ ban groote gevleugelde Bieren /
die/de Gomme des ſelfs inſiwgende /rontom een goet getal tachen/ als

de Byen den Honiug / het Hach berfchaffen; daerop de Epgenaers dan
epndelijck de gemelte tachen komen af te breecken / te dzoogen /en het Lack /
t welch ſich dan vosachtigh en Doncker bzuyn vertoont) bergadert hebben:
de /toteenfijn pulver flaoten/ en gefimalten/ alg oock gefupbert zijnde /
voegen faodanige verwe onder het ſelve /als des ſelfs coleur begeeren;
maken dit Kach alg dan tot ſtockjens / om het naer Hollandt, en elders
heen /te doen verplaetſen. Heel rare verlackte Kantooren /Tafels, Cof⸗
fers /en dupſent andere dingen / worden uut Indiën , dach voornamentljck
upt Japan , De Wereldt doop verſtiert.
Riis enan- ¶Het Kandt ban Malabar geeft oack abandantie van Witte en zwarte Rijs;
dereGra- Woost Kitfery, zijnde eén kleyn /doch voedtſaem zaet/ benevens de Caryang ,
oen.
dat oock kleÿne zadekens / Lande groote gelijck
die vande Fenegrieck zijn 5
decls
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dach worden op ſommige plaetfen met menighte ban Kaften in⸗geſcheept /
enalam heen dao? gantſch Indiën, even gelyck in Hollane de Erweten/ baar

ſpyſe gebrupckt.
Malabar geeft oock overvloedigh Peper / Ajupn / Borreborry, Gengber/

Malaba⸗

Batattes, Bananas, Manges, Carambolas, Ananaflen , Tamarijn, Amphioen, vruchtbaer-

en veel andere Buchten en Gewaſſen; Daer van by gelegenthept fpzeechen 7”
ſullen. Ontrent het zupd-epnde Lan Malabar , worden oock ſomwyl goede
ftuchen Amber gebift 5dach Weet men nach hedensdaeghs niet feecher te Amber.
feggen/ ban waer die aoefpronchelck is : fonunige meenen / ſulcks het
zaet van de Walviſſchen te zjn ; Doch d'ondervindinge leert/dat / waer die
gebifcht wort / wepnighof geene van ſulcke Monſters worden geften; en
Daer de ſelve abandantelijck zjn / geen Amber en wort Vernomen.

Ontrent de Maldyvifche Eplanden/ (Die feer tal· rjck /en ontrent tzeftigh maldyvitche
of tzeventigh Mylen in’t Weſten /bupten de Caep Comorijn ,Ban feven Eylanden»
«Braden beñdorden / tat ap drie Graden bezupder de Middel⸗lyn haer uptfirechen) alg oock ontrent Melinde, Madagasker, eu Caep Comorijn, wort
(foo de fammige meenen) wel de boornaemfte Amber gebonden. Be befte
vertoont fich upt den graeuwen / en is met uitte deren dooz-tagen.
Det Gevogelt vandefe Geweften/ zjn tamme en wilde Eenden / Gan⸗ Gevogele.

fen/ Bepgers/ Woenderen / Paeuwen/ Patryſen /en Toeteldupven; als
oock Perkieten en Papagapen/ doch miet ſoo gaet als Die Lan Tarnaten.
Men Linter ooch Dogelen/ die hare Neſten / gelijck als Muzſen / met een

tip aen De tachender Boomen af-hangende /komen Last te maecken; het
welck heel wonderlijck flaet : oock Dogelliens die feer aengenaem fingen /
en onfe Nachtegalen niet ongelijck en zijn.
Be Zee en Mvieren verschaffen overvloet Lan feer goede Bifch + uptde virch,
eerfie komen Cacab, Steen-bzafem/ Goaflche Cabbeljauw / Honincks⸗
viſch /Zepl-bifch / Corcuades, Warder /Tong/Schollen; Scharren / en
Spiering voort, De andere Stroomen geben De ſommige Elft/ Kreeften/

Krabben/ en diergelycke.

Tangs de uſt van Malabar wort ooch goede

Peice Zabel gevangen; Die als die Salm / aen ſchyven geſneeden / geſou⸗

ten /en ſoo verftuert /feer lange be waert kan werden ; ooch alom heen (alg
bp ong de Pékel-haring) Loor een hartige ſpyſe/infanderhept by den Zee-

man/ wort gebruyckt.

4

Diervoctige Dieren / als Often / Koeyen /Schapen) Dwijnen/ Bocken
en Buffels / worden oock (als inandere Landen: Lan Indien) rijchelijck op
de Ruſt dan Malabar gebande.
Aen ommige Doden / worden oock in de Wilderniſſen (Bolgens het
verhael van geloof waerdige Perfaanen) Cameelen gebonden ; dach heb ick

en vee, onz
tent de Kut
vanMalabar.
Kemels,

deffäfsbe-

de * op de Nuſt van Malabar niet/ maer op andere plaetſen ban Indiën, “PYPE
wel gefien.

Defe wonderlijcke Beeften heben gemeenelyck twee verveelde bulten op
den rugh / en (ommige ander oock een aen de borſt / daer fp in't neder-hniez

ten op leunen : in hare beenen heb ick een lit meer / als in andere viervoeti⸗

ge Dieven aengemercht, Sp zijn daag Ben bant mager en ſchrael/en de ſom⸗
mige wel acht voeten hoogh ban leden. De Caravane, die gemeenelijck
in Arabia, ban of naer Mocha repen /beftaen fam\uijl upt dertigh of beers

tigh dupfent Hemels,

Nergens worden fp —ſulcken menighte cire
ua
a
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alg in Arabia, ZEgipten, enfaodanige Handen / daer fp / ban wegens hitte
eu drooghten /het meeft / ten dienſt van den Menſch /naatfaechelijek zjn5
Sao dat oock in ſulcks / de onbegrijpelijke wysheyt en goedtrtierentheyt

Godts kan Warden beſpeurt: want defe laft-dragende Beeften kunnen ſich
felben langh met weypnigh dranck geneeren. Hun gerwaanlijck voedtſel
(Daerfe Beel zijn) is Gerften-meel/ tot bollen gekneet 5 oock Waver /en
Stroo. De Kemel-dehvers flachten oock Wel den Remel / Die gewont / of

py een andere \uijfe ſchaloos geraeckt: deſſelfs gebraden bouten /ſeggen de
ſommige/redelyck wel te (maken ; dachh geloof ick / datse wat hart voor de
maegb zijn. Deſe profytabele Dieren knielen neder /alg men haer de Waz
Ding op-legt/ en ſtaen weder op / alg meenen genoegh voorſien te zijne Sy
houden in't gaen een geftadige tret / fullende het daorgaens langer alg eeni⸗
ge Paerden Garden ; maer border /alg ordinare dagh-repfen / en zijnfe niek
lichtelhyck te krygen; enig hun Lading te ſwaer / foo beloonen fp haren
ondiſcreeten Hoeder /met loutere ſtanck. Sy konnen drie of Lier etmael
fonder drincken zijn: hebbende boven geen tanden in den mont. Laer gez
ſchrompelde hupt is Kael / en afrh-graeuw 5 alleenlijck groept cen ſacht bant
ontrent den hale / en aen De beenen. SDSammige meenen / dat defe ViemelDieren wel tzeftigh of tzebentigh Garen faude konnen leven.
Tackhalfen. _De Jackhalſen worden in menighte op de Luft ban Malabar befpeurt5
oock heb ick de ſelve in de Boſſchagien op Ceilon geften ; fp zjn Lan ge
daente bp na de Voſſen
gelyck/inſonderheyt met den ftaert « berfchuplen
haer/ alg anraet befpeuren/ in’t Dichte Boſch: zyn wonderlyck op het
Menſche-vleys verflingert ;gelijck alg ick ſelfs op Malabar dickmaels
hebbe geſien / hae dat ſy de daode Wijchen /die ban de onfealreets (doch ſon⸗
der kiſten /als apdinaer inde Legers geïchiet) begraven waren /bp nacht
mishandelt hadden 5 hebbende faa lang in de aerde gezoet / tot datfe/ by
De Wijchen zynde gekomen

/ de ſelve hielen en taonen van de baeten /en an⸗
dere ledematen van't Lichaem / hadden afgetomt 5 waerom de onfe /alst
oock de Malabaerfche Chꝛiſtenen / Die gelijck Wp haer dooden begraven / de
plaetfe met ſware ſteenen genoatfaecht zijn te verſeeckeren /of de ——
worden eerlang ontbloot /en ſeer mishandelt bevonden, Als up te
Landt
in het Weger waren / hoorde men ſeer dickmaels des nachts / en in den
avontſtont /een verſchrickelyck gehupl van deſe Jackhalſen /eben of de
ſelve feer vervaerelhcke Honden waren geweeſt. Sy hielden in dit angſt⸗
valligh Muſijck een wonderlck accoort: ſchynende dan dus by den ande⸗
ren te bergaderen /em geſamentlyck op den roof te gaen. NRemant bee
hoeft hem Gier met een droncken hooft /in de groente /ontrent den avont⸗
ſtont /totde nacht-flaep neder te voegen / foo hy niet in gebaer wil zijn/
ee boor de Jackhalſen befprongen/ en ſtrot en Keel afgebeeten te fullen
orden.

vleermny⸗VPleermupſen/ vanongelooffelijcke

fen van

dere Landen van India, gevonden.

grootte /worden ſoo hier / alsinan:

Sp hangen gemeenelyck met de pun⸗

wonde se ter, ban Gare vlercken aen de tachen der Boomen ; honnen vervaerelyck
6

“_bijten en krabben : hebben geen beeren /maer lange blercken / die / wit

uptgebzent zijnde / ontrent een vadem lengte op halen. Ware lichamen zijn
Die Van de Favens gelijck, in grootte. Sommige Indianen gebzunchen
deſe Dledermupfen Boog een Delicaet voetſel: ſoeckende Die te vieriger in
haer
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haer gewelt te Krijger /dewijl ſeer ſchadelycli boog de Boomen / en vrucht⸗
bare Landerijen /Worden Gefpeurt.
Perfchepden foopten Lan Slangen worden oock hierop de Luft ban Ma- Slangen,
labar (even gelijck in meeft alle de andere Orientaelſche geweften Lan Alia) (aesWE

beſpeurt.

Deel Indianen, onkundigh/ dat Jelus de Plange der Kop ber: sooren en

mopfelt heeft / hebben al van over lang de gunſt Lan Dit vergiftig Gedzocht eygentchapefacht; en Defe Kruppende Monſters tet dien epnde/ gelijck iet Modde: Pen.
ycks / aen-gebeden; als noch in bele quartieven Lan Afia , namentlijch /

in de Handen ban China, Japan, Ceilon; de Huſten Choromandel en Ma=
labar , kan worden geften,

De Slangen Wogden Leelderlep bevonden: ſommige zyn uptnemende
fenynigh; andere / daag haer grootte
/ wonderbaerlycken verſchrickelyck:
flackende (eten gelyck in het Eerlte Boeck hebben geſeght) geheele Swijz
nen/ Btalben/ Honden /Geyten en Boeken) za Menſchenñ in den balg.
Sommige dooden den Menſch / door haer vergiftigh ſwadder / en ſteec⸗

kenden angel. De Slang Porphyrus, die aen fijn graeuwe kop/en purperſtreepigh bel/ gekent Vort / kan pemant (gelijck men feechterlijck ſchryft)
bet leven beneemen door fijn waeſſem. Een feer Bergiftigen aert fteecht
nde Cobres Capellos ;, deſe kan (volgens d'anderbinding > Menſtchen en
Beeſten / op een Vaerdige wijfe/ quetſen en dooden; gelijck als ooch ſeec⸗
heregevleckte Slangen/ diens Beeten en ſteecken / op Malabar ‚ Ceilon ; en
elders /al menighmãel Daodelijck worden bevonden.
Daer zijn oock Slangen / die de Menſchen ſteecken met haren ffaert;
andere ſteecken met haren vergiftigen angel. De Slangen/ bp die van
t Ooſten Polpogh genaemt / zyn gemeenelijck groote (lockers; en famz
tijts mel feftien /of meerder Boeten lang/ en bau Dichte als een gemeene
Winde-boon. Defe weten haer in De Boſſchagien / met hun ffaert rontom

den tach ban een Boom te ſlingeren; en dus nederwaerts hangende / lupz
ſteren /metde hop tegens de aerde /naer Dieren of Menſchen / om die op
het onverwachtſt te vangen / te verworgen / en ſich ſelfs Daer mede te ver⸗
fadigen. Dus den Keyſiger befpeingende/ /weingen den Armen lijder. den

hals / de ribben/ en alles aen ſtucken; noch bluchtende/ weet hem de
ug) met gef winde Krullen / en vaerdigh uptfpatten /(chielijch te onder⸗
halen.
——

Deſe gulſige (lockers hebben afgryſſelycke hoofden /die van

deSwiy⸗

nen by na gelyck. Daer zynder / de Welck den rob tat aen denn boeſem open
gaet / wanneer een groot haghjen begeeren opte flocken. Sp maeten geel

gulſigh zyn /want flicken gemeenelgch/als een Menſch /Hont of lialf /enz.
hebben int-gefoogen.

Gn Banda ig eens dusdanigen Slang / Lan LIJf of

fest en twintigh voet lang / gevangen / en opgefineeden / upt wiens balg een
opgeflockte Slavin te booefchijn Wiert gehaelt.
—
Soodanige Slangen Wil men feggen dat niet fenynigh zijn / gelijck ala
oock d'ondervindinge fchijnt te leeren; Want onfe hongerige Daldaten/
fulche Monſters /foa Wanneer datſe aen een goet haghjen zijn gefticht/ gez
vangen hebbende /vruchten het ingefWolgen Ltalf/ of Schaep/ of diergez
Ieke /upt den balgh; en ſoo Get noch de verrottinge niet befchadight heeft/
Wort'er een gaeden Huſpot af gemaecht 5 t welck aen faodanige Slangbefpringers/ tot een delicact voetſel dient,
À
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Deechere Slangen/ bp d'anfe Kotte-vangers genaemt/ bep groot en
lang/ neftelen niet alleen tuſſchen/ maer ſelfs oock in de daecken der Wup:
fen 5 doch defe doen wel Get minfte quact/ want Kruppen der flapert Wel /
fonder die te befchadigen/ oer het fs ſommige komen als vrient in hups/
en hebben ſomthts de befte kamer /en den Bups-heer fijn Legerſtee /alin:

genomen/ eer’t pemant weet, De Matrooſen brengen de felve / met Get
Bꝛant· hout / ooch wel aen boort s gelijck als dichmaels in Ooft-Indien
komttegefchieden. Deſe Fotte-bangers kruppen (gelijck gefept is) in de
daecken/ faechende Kotten en Mupſen / daer ſy (als bp. ans de Hratten) op
laeren/ om de ſelve op te eeten.
Fu fammige Wilderniffen Lan India, Worden groote Slangen / van
dichte alg een Mans been/ met kuyven / gevonden, welche upttermaten
veraiftigh zijn.
p
Hoe dat de Slangen beeten dienen gehandelt / fullen wy bp gelegenthept/
in het Derde Boeck vertoonen.

Op Malabar uiet alleen / maer oock in beel andere Landen ban India,

worden onder De Indianen Pupbels-konftenaers gevonden /ooch Slang-

bef weerders / Die feer familiaer met Slangen weten am tegaen/ eu Veele
potſen met De felve komen upt te wercken.

Dot ooch op ſommige plaet:

fen pemant beticht / en moet hy ſweeren / foo wort den delinguant gedwon⸗
gen / de hant ineen Pot te fleechen /daer in een kleyne dochhfentjnige Slan:
Be fit: wort hp beſchadight / (aa wort hp ſchuldigh /maer anders Lap ver⸗
laert,

Het achtiende Hoofi-fluck.

Cacp Comorijn, Eylandeken Rammanakoyel. Adams-brugh.
Korte
befchrijving der Steden en Handel-plaetfen op de Kuft Choromandel, Tondy, N egapatnam , Tranchabare, Lauripatnam , Trinilsvaes,

Kolderon, Porte Nova, en andere plaetfen. Gelegentheyt van
Paliacatte, als
sr enz. Verwoefting door den Vifiapour=
der, op Choromandel gefchiet.

Choromandelders haerdracht, Af-

godifche Godts-dienft, Pagoden , Beelden, Coftuymen , enza
Wevers, Handel , en Waren , op Choromandel. De befchrijving
der Winter en Somer-zayfoenen , en deffelfs wonderbare verfcheydenheyt, op de Kuften van Malabar,

andere plaetfen van India.

Choromandel ,Ceilon, en

Us hebben wy / in de beſcheyving defer Orientaelſche Landen / een
tourt ban’t Roode Meer, langs de vafte Ruſt ooft en zupdwaerts/
tot aen de Caep Comorijn gedaen 5 nu dieren wy nach (dachh met de
gen /en onfe gedachten) een kleyne Fenfe langs de Rüſt Choromandel te

doen; om (in Get voldoen
Lan onfe Belofte) ' gene tot verklaring ban onſe
Heps-befchrijbing dient/ den Hefer te vertoonen.
Caep Co:

morijn.

Dau de Caep Comorijn, ſtreckt hem de Luft weder ooſtelhek /en noord⸗
ooſtwaerts heen/ tat aen het Klepn Eplandeken Rammanakoyel; hier heb
ick

Ooft-Indifche Voyagie.

Tweede Boeck.

287

ick Cuptgefondert Tutocorijn, en eenige klepne Dlechjens van wepnigh
belang) niet anders dan hier en daer een kleyn Verchze/ of een ſteene Pagode, gefien. d'Anwoonderen / diemen Parruas noemt/ zijt Meeren:
deel Cheiſtenen; doch na de Heere det Pausdoms ; en bele noch met ſuper⸗
ſtitieuſe grillen van’t Heydendom ſoo befaetelt/ dat De fammige (Doch die
bint men oock onder de onfe in t Clziftendom) weynigh bant Heydendom
verſcheelen. Tutocorijn is dan allier De vooꝛnaemſte plaets / en dat door
deffelfs beroemde Parel-biffcherHes Waer Lan inhet Achtfte Hooft-ftuck
breet genoegh hebben geſproocken.
Op het plandelen Rammanakoyel wort een weytſe Pagode, als oock Eylandeken
een Daftighept van den Heydenſchen Tantheer /geſien. 1 Heeft (alhoe⸗ —
Wel kleyn) veel Dee /doch weynigh Pruchten.
rel
Eertyts meent men (en het is oock gelooffelijck) dat Ceilon, en het
vaſte Landt, met malkanderen zijn Hereenight geweeft ; doch dat ſtercke
Stroomen (Die pin defe Geweſten Lan India wonder fel beſpeurden)
een fchepdinge hebben gemaecht ; waer doo, dit Rammanakoyel, Ceilon,
Manare, enandere/ tot Eplanden ban de vaſte kuſt afgeſpoelt zijn.
_ en fteenachtige Zant-plaet/ belet de deur -vaert met Schepen door deſe
engte; doch plachten de Portugefen weleer met lichte Daertupgen / doaz
hef behulp der Indianen, Die als Lootſen /het beguaemtte Getp/ en diepste
Killen ſcheenen bekent tezijn/ dit Fif te paſſeeren; gelijck als oock bp de
onfe nach meenighmael gefchiet. De drooghte Wot Adams-brugge gez Adamsnaemt; want de Cingalefen gelooven /dat Adam het Eplandt Ceilon bez Preshwandelt heeft,

Aen dit Eplandeken Rammanakoyel begint de beroemde Yuft Choro- Kore be.
mandel: fich ſtreckende met een groote vlackte natet oorden ; op welc⸗ rs,

hers luſtige Lantſtreeck deſe plaetfen Wogden gevonden:
en HandelTondy, het zuydelyckſte kan ban Ceilon in bier of vyf uren worden plactfen op

bezeplt + ie een Plaetsje van weynigh belang ;doch levert rijchelijck Dee/ 85,5

aen onfe Nederlanders op Ceilon. fiet Bere benoogden Tondy, Woet De mandel.
oude ftomipe ſteene Pagode ban Kailyemeer geften ;die famtiyts oock De onvy.,
Canarijnfe Pagode wort genaemt ; wp fagen hem /door fijn hooghte / als
op Choromandel aen-landen/ bzp ber in zee. Be gronden zjn alhier langs
de kuft na het zupden / uptermaten ondiep ; en kan het baer-water aldacr/
niet anders dan Lan lichte blat-gaende Baertupgen worden bezeplt.
Negapatnam (hef welck in't Malabaerfch Slange-ftadt beteechent/ont Negepse
de veelheyt van Slangen /diebp de Portugefen Cobres Capelles genoemt/ m

en ban outs / dewijl De Indianen die nieten Dooden/ hier bele gevonden
wierden) lept ſes of ſeven Mylen ban Tondy, en oock ap den Dever der
De: Des ſelfs beſchzyvingh kan in het Sevende Hooft-ftuck worden
geſien.

Carcal , t\uee groote Mijlen noo2delijcher /was tamelyck neering-rijch/ Careal.

aleer De onfe Negapatnam beſaten; daer heen den Wandel tzedert fs Verz

plactft geworden. Fn onfe tjt was de Nederlandfche Logie /als oock
het Vleck /van wepnigh belang. De Logie Wiert doo? Fnbooplingen (Daer
toe gefjuert ) Haa plondering/ beant/ enz. bewaert.
Trarckebare, derdehalf Myl benoorden Carcal gelegen/vertoont ſich JCe

heerlyck tzeewaerts in/ door het Deenfe Cafteel ;t welch pronchende met

ſpier⸗
v

“,)
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fpier-\witte ſteene Muuren / en Dier Bolwercken / opden Oever der Zee /
Deenen vermaeckelück flont gebouwt. De Deenen hebben hier al van outs haer
eee cen, Beffe Handel⸗plaets gehadt /en defe Fortreſſe beſeeten; want op andere

opTran Hiuften van India worden haer Schepen heel felden gefien.
kebare.

Caen wp met

ons Schip / de Roo Leeuw, Dit Tranckebaer paffeerden / vonden Wp twee
van haer Schepen alhier ten ancher leggen. Sp quamen ons ach aen
baozt befoechen / daer men haer de blijcken Lan onfe genegenthept betaon=
den, De Deenfe Daſtighept wort meer doo? Inboorlingen /alg Deenen,
bevolckt; doch in tijt Lan noot foa wort haer wel valcht van de Ed: Maet⸗

Hare gele- Chappie bpgeftt. Haer Handel in Indiën, alg oeck ſelfs op deſe plaets/
gentheyt in wort ban wepnigh belang bevonden ; en daer-zn-boen noch eeniger ma⸗
*
ten bekommert /door het Hpandelyck bedryf Der Mooren, met de welcke dat
fp ban over lang /em een oude weyock/ in onluſt hebben geleeft. Wet Ste⸗
deken Tranckebaer, is ban Toepaſſen, Jentyven, en Mooren (Die aen de
Deenen Cal en Schattinge moeten betalen) bewoont,
Laurypat .·Laurypatnam, t\uee Myyl van Tranckebare, ig een kleyn Plaetsjen/

am.

Daer d'overbljfſelen ban feer oude Pagoden worden gefien.

Frisilivaes. _ Trinilivaes ig mede van weynigh belang. De onfe Gebben alhier weleer
Kolderon.

een Togie opgerecht; dach nadertjant is den Wandel pan daer nae Paliacatte, en andere quattieren van de ſtuſt Choromandel , verplaetſt.

_Kolderon, tupm t\wee FRijlen benoorden Trinilivaes , heeft cer ondiente/

gutrent een graat half Myl noord-aoftwaert / ſtreckende bupten de Wal;
per achter een groote ANivier / fijn (bet en aengenaem Locht / ter zee-hant.

PorteNova.

aaft.
Porta Nova, dat oock van weynigh belang is / en de Lier Pagoden Haag:
by geraccht zijnde / komt men op
f
Ì

Tegepat·
Tegepatnam, Daer het Jentijffe Cafteel Tierepopliere , alg oock een def⸗
—
tige Togie der onſe ter zee-kant pronchit /leyt niet verre benoorden Porta
Nova. Alhier valt redelijchendaudel met de Jentyven en Mooren, die het
ſtedeken Tegepatnam bewaanen ;-gelijck Wop te vooren /raeckende de Bez
Poele Cere.

ſchryvinge defer plaets /in'c Sevende Hooft-ftuck hebben geſept.
_Bopder heen naapdwaertg/ Poele Cere, Coelemoer, Alembury, en’t Lan-

Coelemeer. ge Bofch, zInde gepaffeert/ foa komt men op
———
——
daer van oock in het Sevende Booft-ſtuck hebben gez
Bos. ©
fpzoocken.

Satrispat- ·¶Sant Thomẽ, of Maliapoer ban cuts genoemt /daer den Apoſtel Thomas
at rfo. (Go men gelgaft) gemartelifgert is / lept ontvent acht JByleu ban Sadris=
zat

patnam , nae ‘t noorden / en niet mel foo verre bezunden Paliacatte: is DOO
den per / en de wel eer gezegende Conumercie der Portugefen, tat een bee
guame Stadt en Handel-plaets acngewaffen ; doch nu over eenige Zaren /
upt deffelfs macht /in handen Lan de Mooren getallen. Sant Thomé was
ban outs Geel neering-rijch /berfchaffende veelderljande Choromandelfe
geſchilderde Uleeden /Doecken / Stoffen / en witte Catocne Lywaten;
die (gelijck als noch hedensdaegs geſchiet) overvloedelyck nae de Ooſter⸗
ſche quattieren ban India, als de Moluckes, Amboina, Banda, Solor, Ty-

mor, €13. \uterden verzuden.

Frape Werchk-baſen /ban Schilders en

Wevers / tot de berepdinge van de Choromandelfe Kleeden / worden noch/
overmits de beguaemijept van het Water /op Sant Thomé genden / «
í

adres
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‚ ‘Madrespatnam , oock Chinnepatnam, of by de Engelfe (nä de naem Ban aradrispas.
haer Daftuglept die aldaer befitten) Sint Georgie genaemt; lept tuffchen van.

Sant Thon en Paliacatte. De Engelfe baren vꝛy ſterck op Defe plaets ; en ——

pronchen haer Schepen niet weynigh met Wimpels en Vlaggen/ als hier Georsie
ter Lede komen / of oock op ancher leggen; om d'onſe / Die mede ſterck de zenaeet

Vuft Ban Choromandel bevaren (naer 't ſchynt) de loef af te ſteecken.

Evenwel hebben de moedige Britten „ tat noch toe (mijns wetens) niet cen

enige Stadt in Ooft-Indiën , Die fp in epgendom befitten; alleenelyck
pꝛonckt dit Sant Georgia op Choromandel , en Bombayen op ’£ vafte Mant
benoozden Goa, op ep en gront met Britfe Dlaggen. Boorts weet ick
niet datter meer Engelfe groptificatien in Ooft-Indrën zyn / maer wel ſeer
deftige Logien / in de Landen Lan Perfien , Guferatte, Groot India, Choromandel , Bengale, Bantam , ent andere plactfen ; doch op defe (alhier gez
noemt )-valt haren grootften Wandel,
d
Paliacatte, het isooft-campteir der Nederlanders op de Huſt Choromandel, pꝛonckt met het bꝛaef Dlot Geldria; tent op 13 en een halve graedt bez

noordendeTinie Equinoctiael/ op cen viackte die fandigh / heel Bar en one
vruchtbaer is / daor de brache grondt:

De zee-Barende op de Meede komen:

de/ ancheren met haer Schepen ontrent een klepn half niyl van Landt/ op
acht of negen vadem kleyachtige zandt- grant ; en Dienen de ongelijcke grondenen riffen Geel Wel bekent te zyn /om Get Schip / daer Get behoort / bez
haudenaente brengen.
Het Fort Geldria, door de Nederlanders gebout /
18 redeltick ſterck /en fuffifant genoegh om een ſtoute furie ban de Mooren
aftekeeven; lept ontrent een Canor-fchjaot vande Zee : De bier feer net gez
maeckte Bolwerchen/ alle van loutere ſteenen /gelijch als aack de FBuuz
renupt de grondtop-gehaelt/ prancken met braef Canon; de gracht daer
omher is redeluck mijdt / maer veeltydts droogh; de fandige wel-grondt
heeftde Sterchte nu en dan wel in guade fapfoenen/ dooz de (nelle af-laaz
gende Water-firaamen / heel wanckelbaer gemaecht. In dit Cafteel heeft
den Gouverneur fijn wooning / Die hem met den geheelen Nederlandtfen
Handel / opde Luft Choromandel beimnsept. In onfen thdt Geeft den bra⸗
Ven Weer Laurens Pic, en na hem den klaeckmaedigen Weer Cornelis Speelman (Die zedert Makafler oock Geeft gedwangen) Hit loffelijch ampt aldaer
bekleet en Waer genomen,

Wyders worden Caop-lupden/ Boeck-hauwers / Aſſiſtenten / en een

goet Barnrifaen in t JPozt Geldria geplaetft, Fn de regen-maenden worden

wel menighmael
een goet gedeelté van de lage achter-landen met Water bez

deckt /en dan ſchynt Paliacatte gen Eplandt te zyn; doch defe geweldige

plaſſen haeſt t'ʒeewaert ſpoelende makken ruyn Gaen/ en De klepne Ri⸗
vieren /al ſchaon met op-gewworpen zanden geftopt/ eerlang tat Diepe
killen / en rupme Water-ffraamen/ daer de Blot-gaende Schepen der
Mooren en Jentyven, als Dan in-hastende /voor het gewelt der Zee)

ſich

ſchuylen.

tot Dat De goede Mouſſon genaeckt /beguamelyck konnen verz
—

De Stadt leydt open /en is met laege wooniugen redelyck dicht betim⸗
mert / en van Mooren en Jentyyenbewodont / zijnde bezupden Get Fort Geldria, Oock ſtaen nach andere Dorpen daer om· her / ander ſubjectie ban de
Nederlanders. Omtrent ſeven of acht Pte
in/ vertoont

a

hem

Paliacate,
—

°°

o
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hem een hoogh Gebergt/ waer door de laege Wanden / als t overbloedigh

Armagon,

regent / te lichter over-fEroomen.
Tuſſchen Paliacatte en Mafulipatnam , zijn langs de Zee-kuft wepnigh

Plaetfen ban groot belang ; Armagon , Karere,en Petapoely , zijn (meen
Deſe / als oock de andere Stedekens en Vlecken
re
te landewaert in gelegen, leveren hare Choromandelfe Waren en Coop⸗
kg
manſchappen meeft aen Paliacatte en Mafulipatnam. Dan Paliacatte tot
aen Goedegam , ſtreckt hem de ſtuſt ruym dertigh Mylen meeft noorder⸗
lyck heen ; en boost tot aen Get Rif van Mafulipatnam , noogd-aoft ten
goften / en ooft noo2d-ooft / oock hier en daer ooftelijcker 5want fchiet
Je belbe plaetjen wat upt en in, @Ce landewaerts lept ooch hoogh
ebergt.
Maſulipat.
NMaſulipatnam, op 16, en een halve graedt benaopden de Middel·
ljnzijn
mam,deflelfs DE gelegen/ ig een beroemde Ytaop-ftadt : ftaende (gelijcht als ooch PetaKarere,

jicht) Wel de voornaemſte.

vele
8*

__poely, en andere plaetſen
/biehier ontrent gelegen zijn ) onder den Coninck
ban Golkonda, en het gebiedt Der Mooren. De Engelſen, Nederlanders,
en Deenen , hebben hier al ban outs hum Logien gehadt. De Stadt / aen
een Inham / en op den Dever der Zee gelegen / wort ooch te Laude daar Een
Aiviere beſpoelt / die (voornamentlijck in het droogt fapfgen) feer ondiep
Wort befpeurt; ſoo dat de Tonijs, en andere lichte Daertumgen/ het hoogh⸗

fEe water Dienen waer tenemen.

Deſe KRivier ſtreckt hem cen gaet ffucis

weegs te landewaerts in /nae’t Ayck Bisnager. Deel Cracodillen onthou⸗

den haer in de felve ; als oock obervloet van Bifch, De Schepen zijn ge⸗
nootſaeckt / om d'ondiepe klap-gront/ op drie of bier vademen / vry Beste /
én wel ontrent een half Myl ban de Wal te leggen, De Stadt lept aen een
vermaeckelicke Oort /op een luftige vlacke Lantsdouwe; naer t Weſten
opt een lage Lantſtreeck geſten; Noord doſtwaerts Geeft men het Surydorp, en menighte van Sury-boomen. De Stadt ig vedelijck groot/ en

Dicht betimmert: floreerende door den rijcken Handel / die aldaer /met ſoo

veelderhande Natien /dagelijchs Wardt gedreven. d'Inwoonderen zijn
meeft Mooren ; men vint’er aack rjcke Petfianen , en geen kleyn getal Jentyven ; doch defe worden hier minft geacht, Bock komen Gier niet alleen de
Chriftenen, maer oock de Mooren ‚ met groote Schepen aen telanden; als
oock beel vzeemde Negotianten upt de Handen Arrakan, Pegu, Bengale ,
Malacke, Suratte ent Perfien, on handel en winſt te doen. Den Moorfen
Gouverneur (moetende 's jaerlijchs aen den Coninck van Golkonda veel
Dupfent Pagoden „of Moorfe Ducaten/opbzengen) haudt een groote flact5
gelyck alg oock doen De andere graote Mooren, en rijche Perfianen, Die te
wonderlijck op haer ndele glory en reputatie ſtaen; gelijck wp naderbhant/
upt haer Actien en Coftupmen/ breeder fullen toonen.
Goudewary.
Dan Mafulipatnam tot Goudewary , ſtreckt hemde Peut ruum zo, mijlen
Fanvare, _meeſt ooftwaerts heen ;ban daer de ſelve
/tot aen Pannare, antrent 8, mijz
fen weer noordelyck loopt. De voornaemſte Plaetſen /in Dit beſteck /zijn
Narfapoer,„ Goudewary , en Narfapelle; Dochy alle van weypnigh belang.
Op dere Lantſtreeck arden aen fonunige Oorden kleyne Boffchagien/ en
Jentyffe Pagoden, gefien.

Viagapat- · ¶Dan Pannare
tot Viliagapatnam , ſtreckt hem De Ruſt eer noord voſt⸗

maas

waerts/ en in hét begtn megr ooftwaerts heen, Wet laetft-genoemde Geeft
gen
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gen vedelijck diege Rivier; en op cen hooge euvel / een Mootſſe Moſſchea.

Det Landt is hooger als naer het Zupden.
Bimilipatnam , bier klepme Myjlen van Viagapatnam, en op 18, Graden Beiling

benaozden de FRiddel-lijn gelegen /is redelhck neering-tijch ; temeer, de- Pv»
wijl oock de Nederlanders al lang daer een Logie hebben gelhadt;Get welck
de Mooren , en border Inwoonders/ op deſe placts geen kleyne profijten
en winſt komt aen te beengen.
Wy fouden langs de Luft van Oryxa, dus vorder Geen konnen vervol⸗

gen/ foo niet baar en hadden in’t Derde Boeck, als wy de felve naer Ben-

gale fullen paffeeren / die wederom aen te roeren ; am dan /foo beel wy (defe

plapfante Wantfireeck raeckende) hebben aengemercht / het ſelve kortelyck

te vertoonen.
/
N
ft
Dan Petapoely tot Bemilipatnam , en boots noch eenige Mylen naer het
Nooꝛden / ſtaet meeft defe geheele Lantſtreeck onder den Coninck van. Gol- de Zetel en

konda: Die te landewaerts in fijn Coninchlijche Zetelen Woon-plaetg Woonphes

beeft. Zuydwaerts / tuſſchen de Vuften ban. Choromandel en Malabar ,
ftrecht hem het Nyck Carnatica, bant Paozden nae’t Zupden / heel er in
tengte upt; ’t welck De (ommige /van het eene tat aen het ander eynde /tat
op twee hondert JRijlen komen tebegrooten; doch twuffelick/ of het fulcken lengte haelt. Dit Apch ig nu al een goet getal van Garen doo Nay— terſt Capitepnen/ doch naderhandt Opper-vorſten / Coninchlijck
eſtiert.

van Gol
konda,
Het Rijck
—
ee
„inxiicke

regeering:

Men verhaelt /dat Wel eer den Coning Lan Bisnager, of Narfinga, bez
fittende een graat en machtigh Landt /in den Oorlogh tegen fijne geburen
guam te ſneũvelen; daer op defjelfs Nayken, (welckers Namen ſoo veel
als Eapitepnen beteechkenende ) doa? hun ſtaet
·ſucht van Amptenaren tot
Opper-hooften / pder over de Lantſtreeck die
ſpquamen te goiwerneeren/
sjnopgeftengert.
y

De tegen\woozdige Nayken, zijn Dic ban Tanyouwer, Chengier, en Ma-

dure: voerende alle een Conincklcke ffaet en heerlyckheyt. Ick \ueet niet

anders / of de ſelve zyn Afgodiſche Jentyyen; onder welckers heerſchappye
dat noch tegenwoordigh / langs de Luft der Parruas, en Die Van Choromandel , de Plaetfen/ die niet onder d'Europifche Chriftenen ſtaen/ bez
hooren.

Echter is over eenige Jaren / daor een machtig Heyr legerdes Conings ——

van Vifiapour , geen klepn gedeelte van de geheeſe Lantſtreeck afgeloopen/ see,

en jammerlyck verwoeſt; Daer op een ſchritkelycke hongers-noot quam te pourder, op
volgen: want de verwilderde / en ongezaepde Fijs-belden / geen Peuchten Choroman-

verfchaffende /was het ellendigl om fien/ hae defe rampfalige uptgeljan- de) zefehie
gerde Indianen, meer nae doode Geraemten als Menſchen geleechen ; zijn:
de ſwart van houger / en uptter natuer. Een talerychte menighte ſagh men
alom / daar gebzech Lan voetſel / ter. neder geftort. De Lycken bedeckten
opeenige plaetfen de aerde : Want Rinder-pockzens / de RKoode-loop /en
Haogtjen/ (Die de Indianen, bp tijden Lan tegenſpoet
/ongemeen onderhevig
zyn) d'overhant nemende /wierden bp dupfende upt de Werelt /en Dit ellen:

digh leven, wegh gerucht. Poorts was Het erbarmelijck taenfchouwen /
hae ſelfs de kloeckſte / ſich am een hantje bol Rijs tat Slaven quamen te
verkoopen; haer niet ontfiende /am onder befock van ſlaefſche ind 155
a 2
ept/
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heyt /met Drouwen en ſtinderen / dooreen vreemt Dolck na andere Lan⸗

den vervaert te werden; Deel dupſenden wierden Lan Negapatnam en an⸗

dere plaetfen / Door onft Nederlanders, naer Jaffanapatoam , Colombo,

en Puntogale , als oock inſonderheyt na Batavia gefgijeept en over gevaert;
Die ſich ſeifs geluchigh achten, date van het fcherpe zwaert des oosloghje
endes hongers verlaft/ nu by de onfede volheyt van ſpys en onderhoudt
hadden bekoomen.

Choroman-

Bande Ruſt Choromandel zijn 't grootſte getal Jenty⸗
_De Ingeboorenen

delders, _ ven en Mooren;

naer’tsupden moeten de laetfte ander De eerfte/ en mae't

haer dracht, dorden de eerſte onder De laetfte ſtaen. Oock worden op Paliacatte, Tranc-

kebare, Negapatnam , en andere plaetfen / vedelijch eel Sant Thomasen
andere Chriftenen gevonden, De naturelijche Choromandelders zijn meeſt
altemael zwart ban hupt en weſen /en van flature d'Europianen gelijck;
niet eenderlepig de kleeding der Mooren en Jentyven: want de Mooren dra⸗
gen Culbanden of Coocken op't hooft van een gemengelde ſtoffe /met
goude of andere ſtriepen door
⸗·weven; voorts een fijn onder-ljfje aen 't ope
er-lf/ en over her felwe een Catoene Cabapof Mock / die haer tot over de
Keen hangt /met ſeer enge mouwen / en lange/ totop de voetenneder
·han⸗
gende: nauwe gefronſte Wzoechten/ met Wyde ſchoenen/ de hielen achter
neer getreden / na de Moorfe manier ;alg oock een zijde Gordel, ban eert
gemengelde ſtoffe (die gemeenelyck groen en geel LErtaont) om 't lijf, De
——5 — dragen meeft alle maer een witte katoene doeck /met dzie of Lier
ceren am 't hooft gewonden 5 veele gaen met het boven·hfnaeckt / en flin:
geren maer een doeck om De middel en’ ander-lijf / Die haer tot op de knpen/
of dic wat flatiger zijn / tot over de enchelen hangt. De Diffchers en Woes
ren dzagen maer een hleyn fletjen voor de fchaemt/ on gaen border t'eenez
mael naecht ;- de andere pronchen haer doop-geboozde ooren met qulde inz
en / of die van Gout /Pao? of andere materialen zjn gemaecht, De
Drouwen en Dochters gaen ’t meerendeel met haer bruyne boefem bloot/
en/ volgens d'Indiaenfe wijs /met een fijn zijde geblaemt) of Catoene Up:

act Hileetje/ ontrent de navel om t onder-lijf rontom gewonden / dat

haer tot op de knpen / of over de enchelen hangt; d'aenftenelijchfte dragen.
gock wel / als andere Indiaenfe Drouwen en Doehters / een enchelt floers⸗
jen oer de ſchouders /boeſem en armen; gaende alle bloots hoofts en
blaots voets / doch hebben de fommige klepne pantoffeltjeng aen; bet

fGooft-hap? dat fp/ als andere Dzoutwen van India, mer Olie beftrijcken /
en foodoen glinunen/ hanght haer in krullen over Den hals en het achter-

hooft op-gebonden; de Moorinnen, en Woopnamentlijck D'aenfienelijchtte
jonge Dochters /proncken nietalleen
met arm-ringen en halg-bercierfelen/
Afzodiſche

goe.
AE

maer oock met kleyne Goude Fingen en Pareltjens/ door neus en ooren.
·De Choromandelfe Jentyven zjn afgodifche Heydenen , worden op ſom⸗

mige plaetfen heel ſuperſtitieus befpeurt ; doodende niets ter Werelt / dat
fp van
ontfangen beeft /en vooral geen Loepen en Slangen : dewyl
defe Dchepfelen Wonderlijck hoogh gewoelende zijn: haer Pupfen zijn ons -

koſtelyck / laegh en niet groot van half gedzoagljde klap gebaut ; de vloe⸗
ren en wanden van de ſeedighſte /proncken niet weynigh met Cae-dzech/
die /over De klap geſtreecken hun Wooning (volgens haer gevoelen) upt⸗
termaten heyligh maeckt.
a
ont
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Alom Heen worden haer Afgodts Tempelen / en verbloeckte Pagoden Przoden,
gefien/ en daerinhave verſchritkelcke Beelden en wan-gedrochten: Waer Beelden,
ban wp (dewijle fp die Van haer Secten in Bengale gelinch zijn ) naderhandt
Op ſommigt plaetfen Van Choromandel, Daer Be Jenty- Coftuymen:
ſpreecken ſullen.

ven Weeren des Landte/ en Waofden ban de Politieke Wegeering zn / enthee

ſpringen noch mel (Dan nu ſoo beel niet als voor heen) de PBeoutjens/ of ine der vroumers den genen die De naeften eygendom peetendeeven/ by Haren dooden wen , mee

Wan in het vuur / en laten haer levendigi verbranden: doch hebben de
Mooren,

aldaer fpmeefter zin / dit ſchrickelyck doen, naeft eenige Jaren/

jerre

geftupt/ en fcherpelijck berboden; evenwel quam Get noch altemet wel te
gebeuren /dat men de Moorfe Gouverneurs met geit om-hopende/ de We⸗

duwe bp het lyck van haren dooden Man / in ’t buur liet ſpringen / Die

firacks/ onder een groot geraes Van Sangers/ püpen / tronunelen en
fchalmapen / dooz Melle vlam / met Olp en lichte floffe gevaedt / tat affche
guamen te berbzandens waer Dan dan elck / in dooſen en krupchen/ een
Wwepnighmet fich droegh /om it alg iet Goddelycks / en tat een gedachtez
nis van den Oerledenen/ te eeren enwech te ſluyten. De Douwen op
dusdanigen Wijs geſtorven zijnde/ riep men Dat waren heyligh / en hemelwaerts ten zegen Prael geboert: De andere Daer-en-tegen / Die \wepgerigh
Waren om op deſe Wijs de repfe na d'andere Wereltaen te bangen/ Wierden
berachteltich bp de kop gevat, het hap? af-gefneden/ vupl upt-gefchalden /
en faa van vrienden en magen ſchandehhck verſtooten; genootſaeckt zynde
met hoerdom / of andere vuple ſtucken te geneeren.
De Kuſt Choromandel teelt niet alleen Roeyen /Oſſen /Gepten/ en vee,
Boeken / maer oock (en dat wel infonderbhept) menighte ban Schapen aen/
die Gaprigh ban hupt / bep mager /en ſnotterigh woeden bevonden ; voorts
geben de laege Wandergen/ Boopnamentlijck na De quartieren van sadrispatnam, en andere plaetfen/ groote abondantie Lan Rys/ doch niet faa vrachten,

wit ale die van Bengale of Arrakan 5 levert oock Zout, Eet-waren / doeh
weynigh bruchten en frupten/ als Die ban het haage Landt na de zee-hant
woeden gevoert: maer’t geene de Choromandelfe Luft beroemt maecht
daar de geheele Werelt / is /dat aldaer de witſte /fynſte /en ciereljehfte Ca: er ſchoone
toene Lywaten / van gant{ch Indien , orden gemaecht; de fommige zijn Catoene

met gout-en filber-dzaet daog-togen/ heel nee-\uit / enfijn algraghs de LLL

gebloemde Catoene Kpwaten en Stoffen zijn cierelijck / aengenaem / en aen.
ſchoon in’t oogh /ben veelderhande coleuren,; met frap laf“orerchk gemaeckt;
de Side Dtoffen worden oock upttermaten ſchoon bevonden; de gemeentte sijae zeCatocne Lpwaten/ die wel het meeſt (en Dat feer ryckelyckt) daar de Wer bloemde ,
reldt worden verſtuurt /zyn doorgaens so, ellenlang) / enongemeen Gzeet ; —
Scheepg-ladingen worden vandẽeſe /alg oock van andere Choromandelfe °°"
… Stoffen en Lpwaten / naer andere Handen geſcheept/ en elders heen ber:
fanden/ tat geen kleyne
Ber Wondering der gener/ die nieten weten datop
fommige plaetfen wel Bier of LIF duyſent Wevers
waonen. Ickben ſom⸗ wevers,
wylin haer klepne donchere wooningengeweeſt / die veel eer hutten en kot⸗ hare woonten voor de zwynen / dan naer Gupfen Ban defe konftenaers geleechen: haer —

getouw was heel kleyn / en van Bamboeſen en Kiet / ſoo licht als kanftig/ /

gemaecht;

ich ſagh deſelve meeft in lage vertreckjens / die drie af Bier boet

beneden de aerde alg kelders aren ideen geplaetſt
/daer de —
8 3
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Choromandelfe Wevers /dagh en adem door klepne gaten antfangende /

in dit fchemer-licht betoonden Wat konftenaers dat fp waren, Doch niet
alleen de Mannen /maer oock de Dzouws-perfaonen/ wiſten in defe Kanden het Weef-getouw te gebruycken / en ſich (doch op een ſabere wys) daer
mede te geneeren;
Handel,
Op de Kuft Choromandel zjn niet alleen d'Europifche Maren /maer
Waren,
voock de Nodte-muſſchaten /Foelp /Magelen/ Peper / Zandelhout /Mus⸗
enhoops kus / Camphora, Benyoin, Cin/ Spioduter
/en diergelycke /ſeer begeert ;
peropCho- als oock het gout /dat overal goede waer is; Get welck d' Inwoonderen
romandel. ſeer wel /en op fijn Caraten /Weten te toetſen. De Schepen der Chriftenen, Mooren, Jentyven, en andere Natien /varen Lan de Ruſt Choromandel op Bengale, Arrakan, Pegu, Tanaflery ,enn Malacke ; doch d'onſe
voornamentlyck: die van alom Geen/ ſelfs uyt China en Japan, op deſe
Lantſtreeck aen-komende / geen kleyn gedeelte van haer ———
loſſen; en voeren de Choromandelſe IDaren wederom nae Batavia „en Va
daer nae Syam, Cambodia, Tonquin, ent Bader Geen om de Noort⸗ als oock
nae’ Eplanden Lan de Moluckes, Amboina, Banda, Zolor, Tymor, Bottom,
Celebes, Borneo, Sumatra, en foo boort. Soo datde Megotianten
ap
rd
da den gedurigen Wandel Lan de Ed: Maetſchapphe/
oreeren.
Befchrij- __ WDanderlijck weetdewÿſe en almachtige Gadt/ de Elementen en tem:
viag der _peramenten / in De verſchepdenheyt der tijden en zapfaenen/ nietalleen hier/

Vest

maer door gantſch Indien, te beftieeren

foenen,

van een gelegen / en aen malkanderen vaſt /zyn felf ſeer verſchepden Lan
lucht en temperamenten; en malfkander op een Wanderlijcke
ijs cantraz
riërende/ in haer getemperde drooge /en ongetemperde Regen-mouflons ;
of Zomer en Winter⸗tyden. Eenige blijcken/ dies aengacnde/ ſullen wy

De Handen en liuſten /nietverre

tat cen beflupt ban dit Hooft ſtuck / en der beſchrhvinge defer Wanden / kor⸗
telijck vertoonen.

en deffelfs
—

De Megen of Winter-tijt / begint gemeenelijck /langsde Luſt Ban India,
of Die ban Malabar, in deMaent ban April, of uptterlhck May ; en eyndigt

enheyt,opin September, of ten langften in het begin ban Otober.
de Kuflen
——
33
en ‘andere
plaetfen van

Fadia

En beftaet dit

ffeam-zapfoen (gelijck te vooren Gebben gefept )in hevige bupen /zware
ſtozmen /dander-Llagen/ en ſlagh-regens; als oock die /van Wegens
hare langdurigheyt /beel Waters komen bp te beengen. Deſe Regenmouflon begint gemeenelijck vroeger ontrent de Caep Comorijn, als nae
’f NMooꝛden; faa dat de Landen Lan Coulang en Cochin , eerder als Goa,

* en wederom die Stadt eerder alg Zuratte , eñ faa voort /Ban dit winterigh

zapfaen Befprongen worden; ’: welch dus ſchynt van’: Zupden na’t Qoo⸗
den Loot te kruppen. De Winter-maenden genaeckende / (aa voorſien
haer de Portugefen gemeenelijck Van het gene ter keuckken en tafel Dient,
De Schepen wazden geloft /en tat een Beplige fchupl-plaets ingekort / ont⸗

taechelt/ en Daag den aenftaenden regen met Jatten bedeckt : de andere/
tat een Aepſe gedeftineert/ Vertrechen (eer-dat van ftoam en onweer worden
befpeangen ) van Malabar nae Choromandel, Batavia, Bantam , en andere

Handen ; daer tegen dien tijt den Somer wat verwacht. Ende Schepen/
upt andere Oorden alhier aenkomende / dienen vroegh Fhurs te zijn: Want
Die te laet kamen / lichtelyck fchip-bzeuch lijden 5 (aa dat wel Gun Daertupg
aen
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aen dupfent fpaenderen wort geflagen, Want de tt Lan het quade zanfoen
gekomen zijnde /ontftaen zuyd-weſtelheke Winden / die de ſware donckere
Wolcken uptter Zee naer t hoogh Geberghte dringen / Get welck ſich tuffchen de Kuſten ban Malabar en Choromandel, in een gröote lengte ban het
Zupden nae 't Noorden ſtreckt; Daer /doop deſſelfs haage toppen en krunnen/ alg oock dao? de tegen-winden zijnde geftupt/ foa worden eerlang
haer bp een vergaderde tete
gehen upt Hemel
·ſſuyſen geopent;
doende geweldige ffak-regens op taertrck neder-vallen/ diens ſtroomen
langs de Nivieren het afgeſpoelde zant / (lick /modder en klap/ter zee-hant
Daft; Daer Get den omgergerden Oeeaen / door fijn gedurigh ſtorten /banfen en Baeren/ benevens Get alreets vergaderde wederom upt fijn halle
boefem looſende / tegens den Oever op-\werpt : ffoppende dus / als met

een Dijck, de monden Van de meefte Hivieren en Havens der Ruſten Lan

India; foo dat tegen Dien tijt De ſelve feer gevaerijek zijn om in te komen,
Want enftupmige Winden wapen in dit zapfoen/ Waer daor den geweldi—
gen Oceaen verſchrickelyck op den Oever bonſt: maeckende de ftranden
Geel ſteyl enfcho2, De Schepen worden genootfaecht De Viuft te ruymen.
De gedurige blagen ban ’t Hemelwater doen niet alleen de Nivieren maer
oock de lage Kanderen over-ffroomen. Dicke donckere Wolcken flutten
de brandende flralen der Zon /die in't Zenith, dagelycks defe Luyden boz
ben het hooft pafjeert / en anders een anverdragelijche hitte faude verſchaf⸗
fen. Doch beleeft men als dan feer dupftere droevige dagen /en (voorna⸗
mentlijck ontvent 32ienwe-maen) pickt-fWarte nachten, Den Dever en
Zee-huft trilt en dreunt door Get bervareljch beullen des Zees; den Wemel
ſchynt wonderlijck doo? Tempeeften en harde Winden /alg oock door Don⸗
der en Blirem/ ontftelt. Diesis get als dan hier te Lande melauchaliick
en dzoebgh. De Portugeefle Joffrouwen
/ als oock Die ban andere Patien /
fitten geheele dagen in Gups : knauwen Betel en Pinang ; of fitten bp een/
en verleenen malkander een praetje, De GalderHen/ Cuprn-hupfen/ en

Luft-pepêlen/ verfirechen dan vrelen oock tot hun aengenaem divertiſſe⸗

ment. @ack vallen de meeſte Frupten / in veel quartieren Gan Indiën, in
de Regen-mouffon ; de Boomen en Planten ſtaen / gelyck alg op andere
tijden /infonderhept nu / feer luſtigh en ſchoon; de hoogh opvloepende brae⸗
ke Rivieren / geven heel foet en aengenaem water; Tancken en Dijvers
Igopenover ; De hooge /verdrooghde /dorre / gefchjraepde Kandertjen) ber:
toonen weder Gun lieffelijch graen : bzengende Wederom Blammen en
Krupden voort. Be Locht is aengenaem / en by daegh bep Kaelder dan in
het drooge zapfoen ; dach Straten en Wegen / infanderhept ap klav-grant/
zjn nauwelycks /door Get overvloedige LPemel-\uater/ te-gebanpehken.
Stercke ſtroomen gaen langs de Viuft / Die famil nach eenige Weecken /
tof in de gaede Moullon , daer Geenen continueren / alwaer in het ſtorm· zay⸗
faen nae toe geparft Wierden : dringende dan oock nach met een Wonder:
liycke felhept tegens door-waepende Winden / en ’tfchochen der IDaterbaren aen. De KHegen tydt fchept gemeenelijck met een verfchrichelijche:
ſtorm
/donder / bleu / enz. daer op goedt weder volgt.
%

Det drooge zapfaen begint op Malabar in September, of uptterlijck in

Ottober.

Dan ſcheuren de Dicht in malkander geflootene Wolecken weder

vaneen; de Tucht begint weder Gelder en fclhjaan te ſtaen; de is der
anne:
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Zonne verquicken het Aerdtrick /Menſchen /Dieren / en Planten; de
Maen en Stazren laten haer aengenaem ſchynſel wederom ften5het Bolck
begint te leven / en komen / alg upt een tweede Zunt-blact/ en oberloop der
Wateren /Wederom voor den dagh ; de Kinderen Lan Nephtunis ſpringen
rt Gare Velupfen/ ruckende kleyñ en groot Daertupgh / upt eenige fchuplplaetſen/in rupmer zop / en taeckelen die ten ſpoedighſten weder tae : vant
de monden der Havens en Rwieren /met opgeworpen Zanden en Bancken
zinde geftopt / geraecken daag ’t Blaepen der faete / en het af-fpaelen der foute
Wateren /wederom open. Deel Wanden in India,inDe Regen⸗tyt beploeat/
en faamet Car en ijs /als andere Granen zijnde bezaept/ verſchaffen

in’tdzaoge zapſoen een ballen Degft van rijpe Dauchten. In deſe vermaecz
lielycke Zamer-tijt \waepen de Winden / niet alleen op De Cuſt Ban Indiën,

maer ooch elders / bp daegh uptter Zee / en des nachts upt het Lant; one
tent tien uren des margene neemt De Kandt-\vint af / en Get Wert doot
ſtil faa dat men al veeſtydts gualyck een blaesjen op't Water fiet ; en
Dan zijn de brandende ſtralen der Son onverdzacgelijck heet 5 docht luchje
Daer op upt Zee baart -komende / Wachert eerlanghe: blafende dooz⸗
gaens deg middaghs al helder dooz; foo dat Die /Lan wegen fijn hoel⸗

ten en aengenaembept in ſulcken hitte /
Menſchen en Bieren Berguicht:
duwende tot Sons ondergang / Als anneer ftillende/ Get Kaeltje lane

delyck loopt; Lan Waer Get deg nachts / upt den noorde ooſten / ſoo friet
daoz-blaeft/ Dat niemandt Lan bitten als dan behoeft te klagen ; want
inſouderheyt in deMaenden January, February, en Maert, zyn De Daz
men/ in ’t Landt Han Malabar, upttermaten heet/ en de nachten onge—⸗
meenkaut; gelijch
alg ich ſelfs /onder den blaeuwen Demel
mijn fchuplen flaep-placis ſoeckende / tot Lerfchepde mael heb bevonden; eu Lalt dan

oock alte nachten eengeweldige
dauw. Deſe landt·winden / al ſchoon tat
s moꝛgens toe dus fris daoꝛ⸗ Koelen / worden echter heel ſelden ver in Zee
beſpeurt: want 10. a12. mijlen bupten de Kuſt / en dickwils nader / ja
ſelfs tot in het geſicht van de wal /fam wilen gantſch geen of weynigh lant⸗
wint en wort vernomen; gelijck inſonderheyt langs de Kuſten ban CeyJon, Groot Java, Sumatra,

en Celebes d'ervarentheptleert. Wier weten
oock onfe feljrandere Water-helden Wel ap te paffen / Wanneer ſich door
contrarie winden op reps verhindert fien / loopende tot dien epnde als dan

des avonts ſoo dicht ander De al / als ’tmape Weer toe-laet / om onder ’t
faveur Ban defe landt⸗ winden hun avaucement te ſoecken: Dader defe goe⸗

de Mouflons belangende/ ſiet meu dan qualyck een wolckjen aen Den He—
mel. DeZurdt- en Noort· ſtarWorden beyde / doch niet berre boven der

Horiſont / ap de Liuften Wan Malabar en Choromandel gefien; de San var:

feert de Fnwoanderen tweemael in't Jaer / eens anneer Ip van de Mid⸗
del-lijn na Den Tropicus Cancry gaet / Iet elek in t lactft ban April en in
Map gefchiet ;cn dan als defelve wederom upt het noorden na ’ zupden
keert / dat in het laetfte ban Julius en Auguſtus is. De hitte fou in defe,
alg oock in alie d'andere Landen /die ander den Zona Torrida , of de geſeng⸗
De lucht-ftreeck (gelicht het de Oude noemden) gelegen zjn / onverdrage⸗
Ich efen / faa niet Dao? de opperſte Wysheyt / en hooghſte Goetheyt
Godts / de diche \water-wolcken in Get vegen-fapfaen/ en zze- en landtwinden in drooghtenen klaerheyt des tijt / Sons ralen en lucht verkoe⸗

lende /Menſcheñ Dee verguichten,

Wel
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Wel eer gelaafde men in Europa nief / dat de Handen naer ’t zupdenon⸗
Der den Zona Torrida,

af geſengde lucht-ſtreeck zijnde gelegen ; daar
Sans Witte konde Werden bewoent;
dan tzedert ig voorde Zee-baert na
d'onbekende Wereldt /het tegendeel bensnden 5 als oock hoe wonderteck /
Boaz D'almagentjept des Alderhooghſten / defe vegen-Mouflons, Wanneer:

de Son d' Anwoonderen boven Get hooft bramt /en oock Te zee- en lant⸗win⸗

den/ tat verkoelinge zjn geſchapen.
In deregen-tHdt regent Het junft oock niet altijdt ent ſonder op-houden :
ant daer komt wel eens een lieffelyck luchtjen /en Klare ſonne ſchyn tuf
fchenbepden / doch alles maer voor een Kopten tijdt 5 en foa iet dock met
De drooge Mouflon gelegen / Die wel cen hevige form / in tmidden Bander
(elfs getempert zayſoen / verfchaft 5 gelijck ong voor Coulang quam te ger
ſchieden: doch ſulcks gebeurende / houdt men Get als iet ongemeens / even
als ba ans Get aengenaem weder in December af January ‚en hagel-bupen
des Somers werden geeſtimeert.
Doodꝛuamentlick wordende groote wonderen Godts / inde bepalingen
defer Winter- en Somer-tiyden/ geſien: Want als Get flaam-fapfoen van

Zuratten af, na Get zupden langs de geheele Malabaerfe Cuſt / tot aen de

Caep Comorijn gamineert /ſoo is get beaaften defe gemelde Caen / en laugs
de geheele Cuft Choromandel, een feer beftendige Samers alfchhaan die/
gelpelt de Lant-fireeclt Malabar „ap een hooghte begint/en ſich desgelychs
Ban Get zupden nae ’t noorden ſtreckt / en eyndight; en tuſſchen bepden maer
een lengte Ban Go, of 65. Mylen begrijpt / en naer Get zupden niet baten de
30, op-halen kan. De Portugefen en Indianen Gebben oock al ban outs
van Cochin , en andere Malabaerfche Steden en Wandel-plaetfen/ de Lant-

repfe nae Sant Thomé gedaen; en Wederom Die ban Choromandel, ever

Lant naer Malabar : dat gevoegelick /ent in Wepnig dagen Kan gefchieden ;
doch maeten de Bepfigers over het hoogt Geberght van Bellaguatte pafz
feeven /welckers Heuvels en groene himmen / van't noorden nae't zuyden
(gelyck Wp meermaels hebben geſeyt) ecn ſcheydinge tuſſchen die laege
Tanden / Lan wederzijts Kuſten kamen te maecken: diens toppen de Liepfigers ober-gehlauterg zijnde/ foa komenfe ſchielyck ban de Winter in de
Somer / of upt het getemperde in het ongeteniperde ſtorm zayſoen; Want
aen de eene zijde Dan dit Geberght fal het een ſcheickelyck weer zyn /met
Donder, Blixem /Stormen en Tempeeften : vertoonende een feer droevige
donckeren Wemel / en ſwarte Wolcken / die met hevige lagen / en fare
ſtort⸗regens /het Aertryck fpaelen en ober-loopen; dreunende Stranden
en Devers / van het gewelt der antftelde Zee: en dit alles op de felfde tydt/
wanneer aen De andere 3de Han dit Gebergt /het Domer-zapfaen een klaer/
helder/en aengenaem Weer verſchaft / met cen getemperde lucht/ en fille
zee + en dit opt aldus in veele quartieren
ban Indiën bevonden. Ontrent
de Caep Rofalgate , die aen de mont Ban d'Arabifche Zee gelegenis leggen
de Schepen aen de eene zijde in ſtilten onder een klaren deoagen Wemel, en
heete fenne-fchijn/ als Get aen d'andere sijde van de gemelde Caep / en Loze

der heen langs de Kuſt ban Get Geluckigh Arabiën, ſtormt en on\ueert/met
ſlaghregens / en diergelijcke. Op de Ruſt Choromandel begintdequade
Mouflon int lactfte ban October , jupft even op die tijt/ als op de Wiuften

Van Malabar, Oryxa , Bengale en aanko de Somer begint; en konnen
5
Pp
geen
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geen Schepen als dan Loop Paliacatte, en erder af naer het zupden / Bep?
lige Beede of fchupl-plaets Linden; daer op de felve plaets / nae t noorden/

een ftille getemperden Wemel /en Oceaen , wort aengetroffen.

Op Tuto-

corijn , niet bere beaoften De Caep Comorijn gelegen/ als oock bezupden
gemelde Caep / fal het Somer zijn /met een heldere lucht/ſtilte gelijche zee/
en brandende Gitte/ als het benoorden de Caep /nae Coulang , en die gez
Weften / gedurige ſtormen en tempeeften verſchaft /met foadanige donckere
wolcken en regen-bupen/ alg hebben gefept; gelijck in de Maenden May,
Junius, Julius en Auguftus, komt te geſchieden. Fn de drooge tijdt domiz
neeren op Negapatnam, en verder heen nae het Noorden/ ſulcke heete bez
nauwde Landt-winden/ datfe de Menſchen bp nae verſticken. Op Petapoely , en Mafulipatnam , heeft men in Julius tandelnche Winden /die gez
varelick heet en ongefont zijn ; doch dD'Opperfte Wijshent Geeft ſulcks/
daa? aengename Zee-\inden / niet weynigh verſoet / die Menſchen en Diez
ren kamen te verquicken. Oock heeft men de wonderlycke verſcheydenheyt
inde Mouſſons, op’t Eplant Ceilon : daer/ alg Get ontrent de naopdelijch:
fte deelen / nanrentlijck in de Wannias , alg ooch op Jaffanapatnam , en Des
felfs na bj gelegene klepne Eplandekens/ Winter is / met donchere wolc⸗
ken /fkorm / en fare ſiagh-regens /enz. beginmende in Otober , foa heeft
men inde zupder-quartieven Ban het Eplant den Somers en weder in tez
gendeel/ als het inde quartieren Van Jaffanapatnam, en Daer ontrent/ in het
hartge van de Somer
is / en de ffralen der Don Get Aertryck branden /faa ,
valt nae de quartieven Ban Columbe, Caleture, Punto gale, Bellingams

Matra, Dondery, ent ſoo voort/ de ſterckſte regen. Desgelijcks gact het
in bele geweſten ban Indiën , felfg oock in geen kleyn getal planden / die
am de Goſt gelegen zijn. Op Ceram, een ſangwerpigh /Berh en Boom⸗
ryck Eplandt/ niet verre Van't Nagel-ryck Eplant Amboina, heeft men
lange heen deſſelfs lengte / op de noo2d-Fijde de Winter /oft ſtorm en vegen
zayſoen/ ale drie of Dier Mylen Wan daer / langs Geen den Zupder-küſt/
den Somer / draogtén/ en warme fanne-fchijn Waat befpeurt. Deſe vegen

en drooge Mouflons, veranderen nae de getijden van't Haer / en verwiſſe⸗

len fich dus tegen malkanderen op een a2dentlijche Wijs : dienende tot geen.
klepne berkoelinge voor Get Volck /die de gebrande Lant-ſtreeck op den
Aerdtbodem Komen te bewoonen / en nastfaecheltjek daor de geweldige
Danne-bzant moften berfticken / ſoo niet dien apperften Schepper en onder:
houder Lan ’tmachtigh Al /de Fegen-Moullons, en Daer benevens de feer
verkoelende Kant en Zee-winden/ hadde verordanmeert / en ap een beften:

dige Wijfe vaſt geftelt ; maer dao dit deel des Werelts niet alleen bewaar

nelyck /maer oock aengenaem /vruchtbaer /en bol plapfantie wort gez
maecht, Saa dat oder ſulcks de goedertierenhept //
wshept / en almach⸗
tighept Gadts / moet verden gevoemt/ geprefen / engroot gemaecht: die

dit groot Al upt niet geſchapen hebbende / nach faa gantſch Baderljck daar
fijn Goddelcke vooeſienigheyt ouderhoudt; ons ftoffe gevende /om met
den hepligen David , Pfalm 104. upt teroepen: Hoe groot zijn uwe werce
ken, Ô Heere ! ghy hebtfe alle met wijsheyt gemaeckt. Die ooch de ſelve
noch / door fijnen eeuwigen raet en booefichtighept /onderhout en regeêrt 5
gelijch die gene gantſch dogen
·ſchynlyck bevinden / die haer op graate Wa⸗
teren komen te begeven / basWonderlijck en gantſch heerlyck de —
e
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Modes zins hae dathy(Job 38.) de Zee met deuren beeft toe-geflooten,
doefe uytbrack, en uyt de baer-moeder voortquam. Wee datGp (Pfal. 33.)
de Wateren der Zee als op eenen hoop vergadert, ende Afgronden fchatkameren ftelt.

Hot dat (Pfalm 19.) de Hemelen Gades eere vertellen, en de

Uytfpanfelen fijner handen werck dagelijcks komen te verkondigen. Hoe
dat (Rom. r. ) fijne onfienelijcke dingen worden van de fcheppinge der
Werelt aen, uyt de Schepfelen verflaen en doorfien , beyde fijner eeuwiger
„kracht ende goddelijckheyt : dragende alle dingen door het Woort fijner
kracht. Hebr. r. Daer voor de hooghfte Majefteyt Godts tot in der eeuwigheyt moet gelooft, geprefen, en groot gemaeckt zijn ; want uyt hem,
en door hem, en tothem , zijn alle dingen: Hem zy deheerlijckheyt , in der
eeuwigheyt, Amen.

Het negentiende Hooft-fluck.

Den Zamorijn befoeckt voor het laetft den Veltheer , in de Oorloogsvloot.

Vertreck des Schrijvers, van de Kuft van India , nae Cerlon

en Batavia.

Komft op Conlang.

Drie Overloopers gehangen.

Vreede met de oude Vorftin van Conlang gemaeckt.

Vertreck van

daer. Komft in de Bay van Punto gale, opt Eylant Ceilon. Den
Heer van Goens wort heerlijck , door den Raet en Burgerije der
Stadt , ontfangen en ingehaelt. Befchrijvinge van het Eylandt
Ceilon , Calerure , Columbo, N. egumbo Manare,

en Iafenapatnam 5

en hoe die in onfe handen gevallen zijn ; als oock de gelegentheyt
van Tringuenemale ‚ Batacolo, en Punto gale.

Us Gebben up het merckwaerdigſte / der vaſte Handen Lan Indiën,

beweſten de Ganges, koetelijck vertoont; Dies keeren Wpons nu

wederom tat de Reys-beſchryving / en nae de Rede van Cranganor ,

Daer waren ban afgeweecken; alwaer nu /tot de mederam-repfe nae Batavia „klaer geraeckt zijnde / Van de Beienden en goede.Bekenden aus affchept
namen. Sn quam den meer-gemelten Zamorijn, anfen Delt-heer Lao? de
laetſte mael aen boort te befoechen 5 Dien hy / op fijn wyſe /voor alle betoon⸗
de vrientſchap /fcheen te bedancken; en wenſthten onfen Delt-heer geel gez

lucks / en voorſpoet op de Reys. Daer ap den Ltepfer Lan Malabar, met
ſijn ſwarten Adel / en wonderlyek gevolgh / onder een goet getal Eer—
ſchooten /en het geluyt van Crommelen / Trompetten /Schalmayen en
Flunten /wederom Lan ons boort /en upt de Blaat / nae Laudt vertrock.
Dock namen de Weeren Admiraels Adriaen Roothaes, en Ysbrant Gods-

kens, benevens andere Hoofden bande Nederlantfche Landt- en Watermacht /haer affchept Lan den Heer van Goens : ontfangende order en laft /
Wat border hadden te Daens alfa die/ met de reſteerende Schepen onfer
Piloot / nach eenige weecken Hier antrent Waren geſchickt te blijken/ tat
verfterching ban de Nederlandefche Conqueſten / en om den Dpandt in
Cochin te benouwen / faa Beel daenlyck wie Op Lertrachen dan /met
Pu 2
:
onſen

Den Zamorijn befoekt
voor het
laetft den
Veltheer in

de Oorlogsvloot,
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Verreck onſen Opper-Wümirael den Heere van Goens, en alleen met het Schip de
cg
Indias na

Muflchaet-boom, tuffchen den ro. en 1r. Maert, deg nachts
/ vanCranganors
Biedesen fetten de Caerg/met ſtilte
/langs de Wal
/maer het zupden : ontmoez
Ceilon en_ ten des anderen daegs Get lang Ber wachte Ammonitieſchip deCabbeljouw,
Batayia · znde met Oazlaags-tupg geladen: abanceerende voort
/ door ordere BAN den
Beltheer / nae de Bede Bant Cranganor ; en Wp de Coers vervolgende /ge⸗
raeckten voor DE Hollandefe Daftighept Nieuw Orangien, een weynigh bes

naa2den de Stadt Cochin, ten ancher + Daer Nederlanders en Portugefen,

noch dagelijchs hevigh ep den anderen fclhaaren en cananneerden, Alhier
den Heere van Goens , dent braven Capitepn Jaja? Pierre du Pon „alg Op⸗
per-haaft van de Sterchte / de noodige ordres hebbende gegeven ; ſoo ruck⸗
ten onfe gef winde Peck-broechen het Ancker wederam unt de grant /en het

zeyl-tuygh nae de uint ; en fetten het baogbp de Stadt Cochin, naer ’tzupz

Komftop
Coulang.

den: paffeerende) Baader Geen Komende / het Eplandt en Koninckryckt
Porca, daer wy van verre De Engelfche Logie fagen sen voorts het Coning⸗
rck Calicoulang ; tot dat wel haeſt / namentlijck op Den 25. Maert, tent

tweede mael op de Meede voor de Stadt Coulang quamen te azriveeren.
Des anderen daegs den Heer van Goens alijier te lant getreeden zynde
Siert /ander Get breughden- gedonder Lan 't grof Canon / en ’t Briemael afz
loſſen der Doldaten Muſſchetten / eerbiedighlyck in de Stadt Coulang,
daor den Commandant Kockx , ontfangen en ber wellekaomt. En tot vol⸗
topina ber vordere Wercken / moften Ban ffonden aen een goet getal Lan
onfe Matrooſen te Want /om aen de veroverde Stadt nach 't bazdere tot fijn
Balkomen effect te bzeengen; welcken arbept eenige Lupaerts ſoo laſtigh
en moeyelijek viel /datse des nachte in ’t dupfter/ Get over Stadts-muren
ſoehten te anthhamen 5 en Gupten in't groen geraecht zijnde / kofen den wegh
te Lande /vecht nae de Dtadt Cochin: om Daer (faa (Pp meenden) bp de Portugefen een lup gemachelijch leven aen te treffen ; Dan fammige defer Pel⸗
Drie Over- grims maechten reechening ſonder de Waert: inſonderheyt drie Soldaten/
opers gee Dit in de vlucht geattrapeert / enwederom binnen Coulang gevangen wier⸗
hangen.
den gebracht ; Daer ſy / andere ten exempel /aem een Galge bo malkanderen
wierden opgehangen.
Vrele met
De PVꝛede wiert ondertufſchen /met de onſe en d'aude Coninginne ban het

Coningryck Coulang, gemaecht / bef wooren / en deſſelfs Athckelen ante
Coulang ge- Dertepchent. Cwee ſwarte Noningen Der naeburige Landen/ (Dachdie
maeckt.
haer onder de oude Vorſtin Lan Coulangs Ceningrijckt guamen te ſubmit⸗
Twee fwar- teeren) traden numet haer aenftenelijch / fart /doch naeckt gevolg / Lane

teKonmesn moedelijch tat De onfe in Coulang binen ; Daer ſy haer beleefdelijck baor de
—
voeten van den Veltheer quamen neder te buygen; doch wierden van de ſelve
Haer weder- Wekontfangen/ en vriendelhck bejegent. Deñ Heer van Goens liet haer den

waren,

Apm, i622.

optreck Der Soldaten in Coulang fien / die Dziemael in o2dze falvo-fchaaten/
daer op men vantam al’tgrof Canan der Stadtlos-bzandens en vierden
oock Lijf Canan-fchyaaten/ upt ans Schip de Muffchaet-boom, gedaen:
twelck defe Heydenſche Vorſten in geen klepue verwondering fcheen te
brengen; die daer op Geel bernoegt en verheugt / ban wegens de beflaatene
Daede / wederom fandewaerts na de oude Daeftin vertrocken; en Wierden
noch /op haer ſcheyding / met verſcheyde (chaoten upt grof Canon vereert.

An het begin van April, quam oock den Weer Commandeur ge
odds
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Godskens, met (jet ſchip de Beurs, geladen met Peper / aar Coulang, En bj
onsaentelanden £ oock guam Get Jaght de Kabeljauw „Van Cranganor ,
Wederam by ons te agriveeren; neet thdinge / dat de Nayros Han den Zamoryn wel 25, Portugeefen,en 14, Toepaffen , die een uptwal deden / hade
den neder gezabelt :aactt gamen de Schepen Tertolen en den Achilles, met
Kijs geladen/ Van Barfator , bp ens Lsa? Coulang te azriveeren.

Alles at nosdigh was/ Gier bericht hebbende, quam den Heer van Vertrek van
Goens, ouder 't los bꝛanden ban’t graf Canon / en Get geraes der Croni⸗ Coulang.
melen/ Crompetten / Dchalmepen/ett, weder ban Coulang aen Boort:
ſtracks \uterden de Anckers gelicht / en t'zeyl geraeckt zijnde, guamen naer
t EplandtCeylon de KReyſe voort te fetten ; zeptende langs de ſchoone lants⸗
Douwe Lan Malabar zundwaerts heen / tat dat ons eerlang tat by de hooge
toppen ent lage baoz-landt Ber Kaep Comoryn bevonden geavanceert te zijn,
Wier vam oñſen Waerden Veiendt /D, Philippus Baldeus ,ban den Deldtheer /en ans /fijn affchept / ende vertrock met gen kleyn Paertupg / Tutocoryn genaemt/ Maer Jaffanapatnam; Daer heal eenige jaren als Pedi
kant hãdde geftaen. Wy ſetten Get taen zund-doſtelhekheen / geracchte de
vaſte kuſt ban Indiëh upt’et geſicht /en quamen op den ro, April, af twee⸗
De Paeſch-dogh / de kuft Lan Get Eplandt Ceylon teften £ bervielen on— Komft in
trent Caletures Sterchte /Dat \vp met een kleyn keeltje voorby paſſeerden/de Bay van
gala,
tat dat wy des anderen daegs inde Bap/ en dicht bp de ſtadt Punto gale; opunto
't Eylang

ten Ancher gamen,
Den Heer Admirael van Goensalgier te Landt geftapt zyude
/ wiert heer⸗
Ick ontfangen ; de gewapende Burgerpe Gaelden Gem vrolicken vriende⸗

lick in/ loffende driemael gelyckelyck hare Muſſchetten: Punto Gale bons:
den oock Van de Wallen met grof Canon, Baer op wy Vande Muflchaetboom opeen geltjcke wis antwoorden. Oock ſchooten de Moren upt hare
Schepen, hun graf Geſchut en klepne fEeen-ftuchjens/ met vreughden /Geel
vverigh los. Meenighte van Prince Plaggen en Wimpels ſlingerden Lan
de Maſten
en Stengen der Nederlandfe en Moorfle Schepen; Tromme—
len /Crompetten/ Hoorens /Schalmenen en Frlupten/ Wierden rontomme
gehoort. Somma / t was overal Bol vreugden
/over de Belseuden ogerkomz
fte Ban onfen Beldt-heer; en Dat drie Loordeelige Plaetſen ap de kust van
Indiën hadde bemachtigt. Oock quam den Weer Adriaen vander Meyden,
Gouverneur Han Colombe, over Landt /totin Punto Gale, om den Heer
van Goens te verwellekonen; dien hem niet alleen vriendelick ontfing ;
maer dock / door de Burgerpe der Stadt / beleefdelich liet in-Galen + wöor⸗
dende na de gedane charſie der Muſſchetten / met negen fchaoten upt grof
ECanon/ ban de Wallen ban PuntoGale, en met drie upt dusDrin, de
Muflchate-boom, bereert.
Middeler ijl foo quamen alhier oock de Schepen/ de Beurs, Tertolen,
de Rijfende Zon, den Achilles, en ’t Huys te Swieten, van Barfalor en Coulang , met Gijs geladen / aen te Landen + doch Tertolen , bupten de
Bap
verſch water toe Jebracht zijnde/ Wiert ban ſtonden aen / door den Deldter / na Batavia geſonden; dock loſte men upt ong Schip de Oorloghs⸗
ꝛoviande /Munitie en beflommering Lan den Treyn / die hier met kleyne
DPaer-tupgen te Lande wierden gebzachts en kreegh men het Schip bez
guaem, ruym/ leedigh en ſchoon /om ie 3 handert aften Rys REE
nz
a⸗

Ceilon.

Den Heer
van Goens
wort heer.
lijck, door
den Raed
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der Stadt,
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Caneel te laden /die wy boorfpoedigh't eerfte upt Mooꝛrſche fchepen/ en
bet tweede van Kant in-kregen.
!
Ondertuſſchen haddenWp dagelheks de beguame gelegenthept / am de
ſtadt Punto Gale , en des ſelfs omleggende Kanderpen/ na wenſch / te bez
fien. Wet was nudederdemael/ dat ick ban upteen ander Geweſt /op
dit luſtigh en fchaon Eplandt Ceylon aen-lande : verkrygende Dus doc:
cafie Dien ick ſocht am het aenmerckens· waerdige / dies Aengaende /nau
keurigh op te vorſchen / en kortelick te beſchryvem

Befchrij- _ Dobdꝛ eerſt dans wat Ceylons ffant-plaets/ grootheyt /hoedanigheyt/
vinge van Steden, Cafteelen en Blecken belangt / daer van fullen app dit wepnige/
Geilon:
Meteen eenvoudige ſtl /vertoonen,
H
Det Eplandt Ceylon, dat niet alleen bande Portugeefche Schier
Jopnt

hey,

hannes Barrius, maer oock Gj geel andere
/ voor het oude Taprobana wiert
gehouden / ig eene Der Vaogtreffelijchtte ende vermaerfte Eplanden Lan

Afia, foo ten aenfien ban des ſelfs fchhaonhent/ vruchtbaer heyt en plap:

fantie/ alg oock ban megen de aengename getemperthent / ftant /en goede
gelegenthept/ dien Get de upt- en in-landers Komt te berfchaffen. Is (nae
het gebaelen ban belen) eertijdts aen't vaſteLandt Lan Indiën Laft gez
Rant-plaets, Weeft : daer als nogh de klippige drooghte Adams Brugge genaemt /

(maer Ban wp te vooren hebben geſproocken) wort gevonden ; firecht ſich
vande fes/ tot op tien graden benoorden de Linie Zquinoftiael : Geeft ten

noogden de kuft Choromandel,

eu de Bengaelfche zee : van ’taoften/zup:

den en weſten / Yarden ſtranden ent oevers vanden grooten Oceaen bez
fpoelt. Dit Eplant is in fijn beftech en rondte bpna de forme van een Lam
grootte; _ Gelijch fommige hebben geſchreven
/Ceylon 400, mil graat te zjn ;doch
(mijns oordeels) han het / Volgens breedten en lengte dien het bearijpt/
nief boven de 240, mijlen omvarens groof bebanden worden. Dan ick gez
loof / dat door de ſware tempeeften/ geweldige Zeen / en Melle ffcoamen /
geen Klepne gedeelten / infonderhept na het naogden/ nu en dan Lan het
Eplandt afgefpaelt zijn; Waer door Ceylon foa graat niet wefen en kan /
als het van oute/ en dat met waerheyt / wiert beſchreven.
door wien __ @erde Porrugeelen, die d'eerfte onder de Chriſtenen zijn geweeſt / met

ontdeckt.

hare Schepen in Ooft-Indiën quamen/ boeren de Saracenen, Turcken, en
Die Van Ethiopien, ſterck op't Eplandt Ceylon ; dewijl haer den rijcken
handel van Parels / edel Befteenten / en voornamentſyck Den Caneel; geen
klepne profipten quam aen te Brengen + naderhant zijn de Portugeefen , en
epndelijck anfe Nederlanders
/ niet alleen meeftor van de Commercie ;maer
gock befitters der Zee-ljavens/ Steden en Sterchten geworden.
Sommige millen / dat de Chyneefen Dit koftelijek Eplandt eerft hebben
antdecht; Die meteen Jonck , dooz ſtorm Lerftraopt/ hier aen-gelant zijn:

de /verhaelden / haer Opper vorſt de faan Lan de Zanne te zijn : ’t Welck

de Cingalefen , Die de Zan ooch aenbaden / ſoo wel in't aar klonck / dat ſy

Den Pooftman vande Chyneefche Jonck, tot Noning bant Eplandt hul⸗

den : upt wiens lendenen dat men ſeght /de Repſers en ltoningen ban dit
Eplandt fouden geſprosten sijn.
/
’
Onder de Eijziftenen zijde Portugeefen , en onder Die Laarentius de
Almaida,met den fijnen/de eerfte ge weeft;Die Ceylon hebben ontdeckt: want
Defen doo: fijn Dader Francifcus Almaida afgeſtuurt zijnde; omme de —*
zeenle
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zeenfe Caopliedert / die Han Amboinà, Banda, ende Moluckes, langs de
Maldyvas na Arabia webder-keerden / tantdechen 5 geraeckten jupſt daor
tontrarie Winden en ſtroomen / ontrent Ceylon te belanden s daer de geles
gentheyt doorſnuffelt hebbende beftont Zoarius haeſt de fferchte Columbo
te bouten / en quamen de Poetugeefen verder Geen Laet op't Landt te ſet⸗
ten ; krijgende/felfs in weer-Wwil der Inwoonders
/alom Geen de voornaem⸗
fte Haveñs en Wandel-plaetfen in haer gewelt; Die Weer naderhant inder
Nederlanders handen gevallen zijn. De Poetugeefen hebben op dit Enz
landt / in haer op- en ondergang / ſware Dozlogen tegen de Woningen des

Landts geboert.

Doch ons vooꝛneem is niet /de boorige ; maer alleen de tegenwoordige
Tegentaeftant ban Ceylon te roeren; ’t welch de Nederlanders (door den genaz —

digen zegen des Alderhoogſten) tegenwoordigh in bzede komen te beſfitten. Genon

Deſe navolgende Steden, Cafteelen/ /
Havens en Bandel-plactfen/ War:
sicgen
den onfrent de Zee gevonden.
f
en HandelCaleture, of och wel (om de ligtigheyt) Caltere Gp de onfe genoemt /— EA
ontrent twaelf mijlen Ban Punto Gale nooꝛdwaerts / en fever zupdwaerts ze oere
ban Columbo gelegen/ is een bermaechelijche Plaets;
lept ineen ſchoon /gen zijn.
plapfant en beuchtbaer Oost / dicht bp de zee-hant/en aen de mondt Lan een Caleture.
luftige Wijde Fivier/ Die upt de Binuenfte deelen Lan tE Eplandt fijn oor⸗
ſpronck ſchjnt te tomen. De Sterchte is doo? d'onſe / Booz de verovering
Ban Columbo, dert Portugeefch , met wepnigh volck / kloeckmoedigh
ontruckt: deInwoonderen daer amber / gaven Gacr boost goedwilligh
onder de gebhoorfmemthept bande Ed: Maetſchappye.

_ Columbo, daer Van Sup te vooren in’t achtfte Hooft=-ftuck Gebben gez

pe sera

ſproocken /ig tegenwoordigh de Wooft-ftadt der Nederlanders ap ’t Ey⸗ Columbo.

landt Ceylon, Daer den Heer Gouverneur fijn reftdentie en Weon-plaets
houdt. de vodren was Punto Gale der Nederlanders Hooftplaets /daer
uu in onſen tydt den Weer Commandeur Adriaen Roothaes bet Opper-_
cammanda

bezat.

Columbo ig auch de eerſte ſtandt en Waan-plaets der

Potugeefen op 't Eplandt Ceylon geweest. De ftadt heeft die Natie in
den opbouw / tegens den aenlaop en: hevigh beftarmen der Inwoonders/
niet minder Blaets / als tegen ans / in des ſelfs verlies /gekoſt. Columbo
tept ap de weſt kant ban * Eylandt; Geeft cen beguame Laven voor rede=
ch groote Schepen 5 doch die Lan de ſwaerſte lagh anckeren ordinaer
op deReede / die een weynigh bupten de Bap gevonden wort. De Lande
—
rontom heen / geven de fynſte Caneel /en dat in cen goede mee⸗
nighte.
EM
’
Negumbo, aen eer \water-rijck oort ter zee-hant/ en ontrent bijfmijl Beats

Benoogden Columbo gelegen; ig een beroemde Deftings Wel cer am den

handel des Caneels oock door de Portugeefen gebouwt doch op den nez
genden Februarius 1640, door hef belept van den Weer Directeur Philippus
Lucafz. gewonnen ; maerin Februarius- 1643. Daazeen friffe macht Portugeefen, d'anfe weder ontruckt; Die Get echter niet lang befaten & Want
in Februarius 1641, geraeckte Negumbo ten tweedemael / Doo het belept
rakden Weer Francoys Caron, in onſe handen / Daer het tzedert onder gez
even is.

Dan Negumbo trecken d'onfe over de Rivier Chylauw, doop de wepnigks
bewoonde
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bewoonde Tandt· ſtreeck Medampe 5 daer-geen Caneel / maer meenighte
Buffels worden gevanden : en Border heen door de Geweften van Purelaon , de Wannias, Jaffanapatnam ; paffeerende onder weegh d'Eplanden

ban Calpentyn, Caredive , Manaer , en D'andere/ die ten Poorden Adams
Brugge gelegen zijn 5 tuffchen Calpentyn, dat mager en fchzael ist / en Ma-

HetEylant

naer, leggen de droogten / die van oudts de Parel-banciten van Manaer gez
noemt wierden. Doch naeſt eenige jaren
is de Parel-Liffcherpe bet wette
waerts na de quartieren van Tutecoryn geweeſt.

Wet Eplandt Manaer gelooft men Dat wel eer met het afte Landt ban

endeSterke India ig bereenigt geweeft : want tuſſchen het ſelve en Manaer, lept Adams:

brugb, daer Van ap te Boren gefproachen hebben. Wet Eplant is menigte
van Haren in Ganden Lan den Portugeefch geweeft ; doch moft al mede in
t Jaer 1658, inde gezegende magt der Ed: Maetſchappye vervallen, De
Portugefen meenden meteen qaet getal Bolcks / en gemaeckte nt eld
ven / de onſe Get landden te beletten ; maer dein beroeniden Heer Rijcklof van

Goens, met 9. Schepen /en 1500. moedige Welden/ genadert zijnde/korte
men alle de Schepen met hun zjde/ val graf Geſchut gevult; te lande waerts
heen. Stracks ging het gedander/ met koegels en ſchroot /ſeer hevigh aen5
en onder\mijl vielen de anfe/ tegens den dapperen tegenftant der Poctugeſen,

upt Sloepen en Boots/kloeckmoedig aen Kant : dringende tegens de blanc:
ke Zabels /Roegels /en't Moort·geweer des Pyants /als Velden in. Wier
gina het ſeer hebigh en heet. Anthobio Amiral de Meneſes, Portugeefch
Bolwerneur / alg oock Anthonio Mendes , kloeckmoedigh Hopman / en an:
dere dappere Mannen / ſneuvelden Daar de koegels der onſe. Epndelijck
nam Den Dpant de Llucht/ treckendemet de groõtſte maght na Jaffanapatnam; vertrouwende ſich niet langer in ’t Slot Manaer : daer Klepne Beſet⸗
ting in zijnde gebleven / en dao? onfe Duer-mortieren / ſware Granaten en
Koegels begroet /daor den Overften Andrea Villofla , op ſſechte voorwaer⸗
den/ in onſe ganden wiert ober-gelevert. Soldaten en Burgers trocken
daer upt / en wierden Lan d'onfen naer Goa gevoert.
@Czedert is de Daſtigheyt /die de Portugefen St George noemden / daar
de Nederlanders met een beguame Water- gracht, TDallen en Punten) ver⸗
ſterckt. Oock ig ’t Jraztjen Keis , of Hammenhiel , op de Vaert naer Jaffana-

patnam , in de engte tuſſchen d'E planden zijnde gelegen / in defe tijt; door de
Nederlanders, den Portugeefch ontrucht.
ie
en Ieffana- · De Stadt, en het beroemde Cafteel van Jaffanapatnam , ontrent 48. ap
patnamn ; © Ten noorden ten oaften ban Columbo gelegen, leptin een luftige Lantſtreeß /
in opfe han- en vruchtbaer Doet 5 Get welck in Junius, Anno 1658. ander het apperdengevallen commando Ban den Heer van Goens , in handen Lan de Ed: Compaguie /
*
ootmoedigh is neder-gezegen.
De onfe ruckten/ na de berovering Han Manare, vooꝛt na Jaffanapatnam;

kregen hun volck
/bu twee of drie honderden tfevens
/geluckigh over; fetz
ten (et voortopStadt en Sterckte aen. Men verbeat. de belediging acn de
Indianen, ap pene Bande daat s te meer / dewijl de onfe ban de Cingalefen,

af Inwoonderen Ban den Lande! vrieudelijck ontfangen enverwellekgomt
Wierden. De ——
(die als Preincen /Graven) en groote Fidalgos,

alam heen ’t luſtigh Handt bewoonden) vluchten
nu met haer Prouwen /
minuderen / en de gereetſte Goederen /naer het Caſteel. Sphadden oock is
€
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De Stadt (die onbemuert/ en Peenemael open lagh) Beel ſchoone Gebon⸗
Wen: defe rupmden den Bpant oock Hao? ons in; bluchtende Laerdigh in
het Cafteel / dat feer groot, bol volcks met Water-grachten/ en haoge driedubbelde Muuren omringt /feer ſterck en Vaft bevonden. Wet ſtormen /met

een kleyn hantje bol volcks /was met geraden ; en ’t canonneeren tegen de
hooge /diche / ſtercke fleene Mumren /t'eenemael vruchteloos + dies bracht
men in aller pl groote Duur-moztieren/ Granaden en Bomben/ in 't Wer

ger, Be Sarcken/ en Beel blaeuwe ffeenen /wierden aen ſtucken en brocken

gebonft; waer mede men den bpant /in Jaffanapatnam , fao rauw onthaei⸗
den / dat haer cerlang de moet en kracht ontfchaot /om met upt-vallen / alg
in het Begin/ en bloedige tegen-Weer /ong ouder de oagen tefien. Vierde⸗

haf Maent as’tfterche Dlot belegert geweeſt Wanneer de belegerde /
op den een en twintigſten Jany, de VBrede-vlagh beftonden am hoogh te feet:
ken / om te capituleeren. Eexlang Was’t Accooꝛt op deſe conditie beſſoo⸗
ten/ en andertepcltent : Dat de Opperhoofden , en Geeftelijcken, niet be-

leedigt, maer nae Goa, of andere plaetfen die onder Portugael ftonden,
foude worden vervoert.

Niemant mocht yets koftelijcks met fich nemen.

De getrouwde wierden geconfenteert , dat haer binnen de Steden Batavia
af Malacka, mochten nederflaen, Wier op trachen ve Portugefen twee daz
gen na malkanderen upt/ beſtaende in Veel Soldaten/ die haer Daendelen/
Wapens /enz. Laar de Standaert der Ed: Maetſchappy genootfaecht wa⸗

ren af te leggen.

root getal Burgers / met Gaer PDzouwen en Uinderen /

foa van Portugefen, Multijcen, Toepaflen, als ander (lagh die hier in meelden wel eer Dit aengenaem Landt bewoonden / trocken Geel drdevigh upt ;

met een gevolgh van ontrent beertigh Papen en Geeftelyehen/ die haer bez
raemden Ban de ordere der Jefuiten en Francifcanen te zijn. Vyftien a feftien

hondert Menſchen waren / gedurende defe Belegering / binnen Jaffanapat-

nam, doog Get gewelt der Bomber / Gzanaden en lidegels /alg oock daor
ſieckten en kranchiept / geſneuvelt.
Det Kant of Coninckrijck Jaffanapatnam, hangt als een Eplant/met een
Klepne fpatie aoftwaertsg aen het Eplant Ceilon. Doet in verſcheyde Pa:
vintien als Belligamme , Tenmarache ‚, Waddemarachesen Pa tchiarapalle;,

afgedeelt. Wet Want is meeft overal laegh /heel vruchtbaer /volckerck /en
met eel geboomte voorſien; begrijpende in fijn lengte viupm 20. MWylen;
pꝓꝛonckt met meer als hondert en vftigh Dorpen ; tat langs de Noord⸗
kuft ban de Zee /en zuydwaerts daar een groote Nivier befpaelt; ter Wertzijde lept Punto Pedro, daer de Portugefen oock al ban outs een klepne
Vaſtigheyt beſtonden te voltopen; doch alom niet :Want tzedert de ſelve

Jaffanapatnam verlooren / verſtoof dien Landaert upt Ceilon.

Dan dien tijt af is Jaffanapatnam Daoranfe Nederlanders bewoont / ver⸗
ſterckt /en feer verbetert; veel Vercken alam Geen in den Kande gefticht /en
Die van de Portugefen geveformeert. Deel dupfenden zjn alreets / Daar de
groote genade Godts / en per en blt der. anfen / tat de gezuypverde Cheiſte⸗

*

cke Feligie gebracht.
Trinquenemale , op de Jaord-aoft-kuft ban Ceilon gelegen) heeft een der Als oock
gelesentfchaanfte en grootte Havens die in dit luſtigh Eylant te vinden zijns doch Ele
heyt van
aft hier (mhirs wetens) geen Cancel, Evenwel wierp den Beer Antbo- ryingucnenio Caen, Wefende Maet BANIndia, in Get Haer 1639, hier /waor de eerſte mala.
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mael /een Klepne Waftighept op; dach tzedert hebben de Nederlanders nu
en dan weder de plaets verlaten. Ale wp Anno 1661, deſe vermaechelijche
Bap paffeerden, en Konden Wp daer geen Daftighept befpeuren ; dan naderz
hant 15/ in den tweeden Engelfchen Oozlagh / weder een Sterckte /met Lier
Punten, aldaer gemaecht : ten epnde om Die / die Daderlants ondergang
ſochten /geen boet tot ons bederf te geven.
ie
Batacalo.

Batacalo, van fommige oock wel (dach berkkeerdeltjk) Matacalo genoemt/
is al van outs cen beroemde plaets geweeft; daer oock de Nederlanders,
opden 31. May , Des Jaers 1602. onder’t Commando Lan den Generacl
Joris Spilbergen, V'eerfte mael/ om den handel des Caneels/ quamen de Laet
aen Kant te tetten. De Jrogtreffe/ door de Portugefen gebouwt /is door den
Weer Adam Wefterwolt , inden Hare 1638. den Lulitaen ontrucht / en na⸗
derhant aen den Peper ban Ceilon gefchoncken.
Dan Batacalo naect 't zupden / Worden langs de zee-hant / tot aen de Gal-

jettis, wepnigh Plaetfen van eenigh belang beſpeurt; echter ftaet alles al⸗

Galyertis.
Dondery.

Matura.

Bellingamme ,
en Punto
Gale.

daer /gelijck alg oack in de Galyettis, en op Dondery, Matura, Bellingamme,

en foa Baoets rontom op het Eplandt Ceilon, de Nederlanders volrᷣoment⸗
Wijck ren Dient ; alwaer de onfe/ van deene Contrepe tot aen de andere/ nd
lig konmen te Lande vepfen + gelijck Wp mede in de quartieren Lan de Galjettis, als oock van daer naer Dondery , en Mature, hebben gedaen; faa
doenmaels/ in Get Sevende Hooftftuck, ig gefept. Op Matura hebben de

Nederlanders een kleyne beknopte Dafcighept ; befitten oock Bellingamme,

of anders /de Roode Bay genoemt / van waer in bier uwen tyts de Stadt

Punto
De

gale kan wopden be wandelt.
4
Stadt Punto-gale ig Anno 1640, onder dert zegen des Alderhoogſten/

en doog Get kloekmoedig belept des Commandeurs Willem Jacobfz. Kofter,
in Nederlants handen gevallen. @p den achtften Maert geraechten Kofter;,
met fijn kltyne Macht /onder des vpants Canon / inde Bap ten aucher 5
landen / en taften Gale foo kloeckmoedigh / als hevigh aen; floegh tegens
de Macht /die Ban Columbo, ter aſſiſtentie van de WBelegerde/ quam 5 kreeg

noch drie kloecke Schepen / nameutljck /Haerlem , Middelburg „en Breda,
tot fecoers in De Bap /en’t bolck aen Landt;

bonsden als doen met grof

Canon foo lang / tot dat een loutere bees in 't Bolwerck ban Sint Jago had:

den gemacht ; Daer op/ Daag een Bloedigh en hevigh ſtormen / Punto Gale

den r3. Maert in onfe handen verviel.

De Dtadt /in / als oock aen de mondt ban een ſchoone bermaechelijcke
Bap gelegen / Wiert in Dien tHjdt/ dat Yp ong aldaer bevonden /en aock noch
s jaers daer aen/ feer Berftercht ; al-hoe-mel Punto Gale alreets met loute⸗
re Muuren / Wallen / Grachten / Bol-wercken/ Poorten enz. pronchten /
tn van binnen met luftige Wooningen / tratfe Gebouwen / fchoone Put:
ten / Luſt-hoven / en fraepe Vierchen/ doo de Portugefen te vooren gez
fticht /bebanden Lerciertte zijn; daer onſe Nederlanders De ſelve nu aleen
goet getal Garen geruftigh hadden bewoont.
De Bap van Galeigrupm/ en feer bequaem om een goet getal Schepen
teverbergen; doch inde mont/ of het in komen des felfst/ leggen midden
in het vaer ·water eenige blinde Wlippen/ die de Bap gevaerelyck maken
om in te komen ;gelijch aen’t ſchooñe Schip den Hercules, die Daer ap aen

Dupfent ſtucken ſtiet gebleechen ig; tot dien epnde ig een ervaren

te
in
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in Punto Gale geftelt / om de gaende en komende Schepen unt en in te loot⸗
fen: oock fcthiet de Zee / bjp't wapen ban wefte Winden / bep jol in de Bap/

waer doop de Schepen ſomwylen niet Wepnigh flingeren.

Geene Sche—

pen/ bzient nach bpant / kannen in defe Bapten ancher Komen / of maer
ten de ſtercke Dater- en Zee-hafteelen/ zijnde alle met zwaer metael Ge-

ſchut vaorſien / ſeer Dicht voorby paffeeren. De Stadt lept’t meerendeel op

een hoogte / en langs de zee-hant open ; weſende daer /dao? ſcherpe Rotſen
en’tflacnder Zee / gendegh bewalt: men fiet oock aldaer op cen loutere
Klip het Wacht-hups/ en het ſelve / even alsop Columbo, met een hooge
Maſt beſorgt /daerom hoogh des Compaguies Vlagh af-wiaept/ ats ec
nige Schepen wordenin Zee gefien.

Bupten de Stadt Punto Gale, als oock rontom de Ban en landemaerts

in/ worden feer vermakelheke Tantsdouwen / hoogh Gebergt/ luftige
Plackten/ en plapfante Wandel· wegen gevouden / de welche Bier en daer,
tuſſchen de Heag-getopte Heuvels / Klippen / en harde Rotſen/ daor upt-

gravingen en afſnydingen (Die Gravettes \wazden genaemt) beguaem gee

maeckt zjn. De Landen en Dorpen / onder Punto Gale behoorende / geven

de Compagnie geen kleyn gewin /hebbende meermaels / alleenlijck in de
——
ever
De vnftien dunſent Rycksdaelders s Jaerlycks op-gezacht.

Het twintighfte Hooft-fluck.
Keyfers van Ceylon, of Koningen van Kandy; hare fucceffie, gele.
gentheyt, tijtel,enz. Nederlanders eerftekomften aen-wasop't Eylandt Ceylon. (ingaleſen haer Dracht, Conditie, vreemde Coftuymen, Huwelijcken , Huys-houding, Geflachten, en Bramines; Ceylonft Pagoden op Adams-bergh en andere plaetſen.

Afgo-

den, Huyfen, en Munt. Vruchtbaerheyt van het Eylandt Ceylon,
Canneel , hoe de felve waft. Ceylonfe Elefanten, Apen, en Bavianen 5 hare befchrijving.
Us hebben wp kortelyck dit ſchaon Eplandt am gewandelt, en de
gelegenthept ban meeft alle de Zee-contrepen den Hefer vertoont; die
de Portugefen el eer in top ban glorie / macht en Geerfchapppe (als

Opper-dominateurs van Alia) befeten hebben; dach Weelden en voorſpoet
_ maekt den Menſch hooghmoedigh en fout 5 infonderkept zjn geen kleyn

getal Portugefen met Dien euvel beſmet / ſich door Gun laetdunchenthept
boager verheffende / als de verfoeyelhcke nietighept ban den Menſch ver—

dreunt; en dit baertnijdt en wrevel im'tDalck,/ Die met den hoovaerdigen

maetenom gaen. De Chgiftenen / die ban Godt den Leer willen geſegent
zyn / moeten voor alde eer en glorie Godts betrachten / en peder cen Wel
doen; aack in andere Wanden ſeffs de Heydenen vriendelyck bejegenen too⸗

nende mare voor· ſtanders der Cheiſteljcke liefde/ trouw / en aprechtigthept
te zijn; doch Waer dat men dien zegel niet en betracht / daer komen alle vboaor⸗
foardige actien fchandelijck te Berftupven. Godt geeve dat onfe Nederlan
ders in deſen / de Portugefen niet Komen gelijck te zijn ; Die den Inwoonde⸗
Qq 2
ren
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renop Ceylon, alivansutste hart/ te moetwilligh en onrechtmatigh heb
ben gehandelt; en dat fulckg den toopne Godts / en haet des Volcks vers

wechit/ ig naderandt aen dien Natie hlaer genoegh gebleechen.
De Cingalefen , of Inwoonderen van Ceylon, leven rontom langs heen
de Zee-kontrepen/ en in des ſelfs onder-hoorige jurisdictien / ſtil eñ vreed⸗
faem / onder de gehoorſaemheyt der Nederlanders; de andere landewaerts
Keyfers van in wosnachtigh/ zjn Ben Vepfer van Ceylon , dat ig den Coning ban KanHof noeh tegenwoordigh/ in't midz
Ceylon, cf dy, onderdanigh; die fijn Doeftelijck
Koningen
den van Get Eplandt Ceylon, en binnen fijn Waaft-fkadt Kandy houdt; lez
van Candy,
hare gele-

gentheyt ,

vende nach ten Deelen in onluft met de Nederlanders, ſoeckende met haer geen

reede noch ooꝛlogh; immers was dit nach in mjn tijdt alſoo:

invoegen

dat wederzydts Cingalefen en Onderdanen/ malkanderen geenamaleft

en

quamen te betoonen.

enfucceffie,

Doch rakende deſe onluſt / ende gelegentheyt en toeſtandt des Konings:
van Kandy met deonſe / daer Lan ſal dit wepnige/ ter verklaringe kannen
dienſtigh zjn.
2:
u verfchepde Coninckrycken was dit Eplant Ceylon alreede / ban we⸗
gen des ſelfs inlandtfe beroertenen krijgen / verdeelt / toen de Portugefen
deeerfte mael, Daer de voet en wapens beftonden aen Tandt te fetten s dock
bebielt den Coning Lan Kandy de naem Lan Vtepfer of Opper ·vorꝛſt. Ge⸗
weldige nederlagen Gebben de Coningen / alg oack de Reyſers ban Ceylon,
in den Oorlogh nu en dan (door de kloeclinioedigheyt Lan den Lufieaen) Gez
proeft; Kandy ſelfs is in diens macht /gewelt en heerſchappye eenige tijde
geleeft : want zware oorlogen zyn menighte Dan jaren / tuſſchen de Portu-gelen en Cingaleten, geboet,
Upt ons Daderlaundt ig den Leer Joris van Spilbergen de eerfte geweeſt /
Die pt den naem Lau Gare Hoog Mogende / de Weeren Staten Senerael
der Dereenigde Nederlanden /en fijn Princelycke Ercellentie Mauritius de
Natlau , (faliger gedachtenis) den Keyſer Lan Ceylon met Brieben/ Gee
ſchencken /en mondeling quam te begroeten,
E
Dijnaenkomft was in't begin van Junius, deg jaers 1602, komende met
fijn Schepen in Batacalo tent ancker: deet ſelfs optreck / onthael / en ver⸗
fchhningen Loor den Úepfer/ Princen /Peinceffen/ en bozoere Grooten
van't
Kijck/ zjn wonderlyck en opmerchens waerdigh geweeſt /gelijck.
in’t Journael daer ban gedruckt / Wijdt-laopigh is beſchreeven.
Den Hepfer die doenmaels regeerden / Was Viana Ladarma Soria , (Het
welch berloffer des Acks beteeckende / of oock door boorigen pberen taedoen der Portugefen Don Jan genaemt ) zijnde een Doon Lan Vinna Laman
tia 5 Die ban Byclke-raedr Mepfer zijnde geworden /(Daar den eerft regeeren⸗
den lieyſer liftigh ten Hoof gelockt zijnde) levendigh tot den middel in de
aerde begraven/ en Voort / door Get gegoop ban houte ſchhven / om Gals
geraecht was; het weſck den jangen Prins Vinna Ladarma Soria, Daar
Yet behulp der Portugefen, tegens den moozdenaer Van fijn Dader / totOver⸗
fie Delt-heer zijnde geavanceert / klaechmaediglijch ſocht teweeecken. On⸗
Berwijl maeckten de Portugefen (hebbende Candy Bermeeftert) een Prins/
upt Conincklijck bloet geteelt ; die /door Gun tae-doen/ in de Roomfe BodteDienft ap-geboedt zijnde / en in fijn doopſel Don Philippo genoemt was/tot
Coning Lan haer baozdeeligh Conqueft ; Get welch den Delt-heer Don Janofk
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of Vinna Ladarma Soria, baart faa euvel op-nam / dat Don Philippo daor
fijnbelent wiert vergeven; enin fijn boeſem / tegen De Portugelen, cen
gunberfoenelijche haet ontftack /verkrygende voorfs daor ſchrander belept /
de qunft der Wovelingen en des Volcks foo tat fichh/ dat hem cerlang tot

Hepjer ſagh gekreont.

$

Stracks wierdende Portugefen alle vrientſchap ontfept/ en op pene des
doodts belaft/ de conqueften / op 'S liepſers badem gelegen / aenſtonts te
vupmen s daer op een graat Wepz-leger tſaem gerucht hebbende / ſagh men

eerlangh den Laorigen Hepfer Raya Singa Adaskijns macht geflagen/ ber:
firoapt / en dien Chran / door ſpyt en herten-leet / geſneuveſt.
iet lange daer naer wierp eenen Janiere Wandaer ſich ſelfs tot Coning
op / zijnde Gehepm· ſcheyver ban den overledenen Raya Singa geweest. Dez
fen met de Portugefen, (Die in trocbel-water gaerne biften) enmet des ſelfs
fubjecten / namentlijch :de Coningen Lan Jaffanapatoam , Cota, Papnia ,
Batacalo, enandere aen-gefpannen zynde / quamen gefamentlijch met een
vervarelijck Wep2 Lan honderten veertighdupfent Mannen / ruym elf Ganz
dert Elefanten / en Lijf-en-teertigh dupfent laft-dragende Oſſen / ter baen 5
trocken naer Kandy , floegen de maght des Hiepfers 5 die het met weynigh
geoolah in de Wilderniſſeñ ontguam / daer ſich met kruyden cn weetelen
oeden.

JAumeendende Portugefen, als oock den Coning Javiere, Get was gez
wonnen, De jonge/brune) verſtandige Princeſſe Dona Catarhna, (zjnde

een Reyſers Dochter, cm in de Koowſe Keligie by De Portugefen op-gez

queecht) haelde men aenftonts Lan Manare, Daer fpte baaren Was heen
gevoert
/tot Kandy heerljck
ins Daer fp, tot Piepferinne zijnde gekroont/

doo? Coning Janiere , banden Generael Pedro Lopes, ten Huweſyck wiert
verſoght; het welch hem zinde gewevgert/ faa fpant Janiere — om fijn leet
opde Portugefen te weeecken / met den verdree venen eyſer aen; t'ſaemen
befluptende /allede Lufitanen ten landen upt te boeren : Dit werck kreegh
klem, eneerlangde Portugefen de mof inde neus / Die Janiere verradelyck
vermoorden.
Den Keyſer Don Tan upt ſijn ſchuyl-hoeck te voorſchhn komende /kreegh /
dewyyl jn de Luſitanen voor ſnoode verraders uyt maeckten / alles weer lich⸗
teltich op fijn hant ; en daer op de Portugeſen na-jagende / kregen die niet
weynigh de klop: den Generael Pedro Lopes, en Wepferinme Dona Catarijoa\nierden gevangen ; de eerfte ſtierf aen ſijn quetſure / de andere trouden
met den Útepfer / die nu \uzderom alles ander fiju heerſchappye kreegh.
tZedert aren de Portugefen tot verſcheyden mael /door demaahtdes
rerne
Hepfers/ jammerlijck gebeucht/ en ſoo onthaelt / dat niet meer eu lustenna Komtt der
Kandyopte trecken; dieg defe Doeft Vinna Ladarma Soria, of Don Jan, Nederlan-bictorieus en geruf® het Lrepfer-rijck Van Ceylon regeerden / toen (alg verz Ce

Baclt) Spilbergen Bao? fijn Throon verſcheen.
|
En
Ongemeen wellekom was dien gBenerael bp den lieyſer; zinde daar de sereen
ander Van Batacalo, Vintana „en Trinqucnemaletot inKandy, Coninckſi- wort van

Iek in⸗gehaelt: heerelhck waren de Palinckijns, Degegh zeteis / on les den Keyier

fanten berciert; en Kandy genakende / ſondt den Hepfer alleuuren Berfche onsfancen ;
Fictalie JPrupten en Wijns en oock Emanuël Dias, eerft Jongen Lan —
Sn
Seuerael Pedro Lopes: en naderhant /ai byſondere dienften/aant kik:—
q 3
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deliar banden Heepfer zijnde geworden /met Heel andere Portugelen, al Die:
naers ban den Doeft / en Wel dupfent gewapende Mannen / die/ metacht
Paendelen /in verſcheyde Natien /namentlyck Turcken , Mooren , ent Cin=
galefen, beſtonden: defen Gaelden (onder ’t geraes van Trommelen /Py⸗
pen/ en Schalmeyen) Spilbergen , en fijn ãenſienelhck Gevolg / Geel vro⸗
Ick in 5 beachten gem in een voortreffelyck Logiment / daer alles / niet op
de Heydenſe, maer Portugeefe wife/ tae-geftelt fcheen te zijn. Den Adnu⸗
rael met dzie gefadelde aerden ten Hoof genoodigt zijnde / Berfcheen eerbie⸗
delijck Waarden Reyſer/ die/ inhet Wit gekleet/ Spilbergen upttermaten
vriendelyck ontfing /vam de Geſchencken heel gunſtigh aen; en Bie gez
toont Gebbende aen fijn jonge Prinsen Princeffe / quam met Spilbergen in
een briendelijck geſpreck: Die des anderen daegs ten tweede mael / voor fijn
Majeſteyt en den Maet berfchijnende /den Hieper de vrientſchap en aſſi⸗
ſtentie van fijn Preincipalen/ tegen alle fijne Bpanden / vol mondigh guam
aen te bieden ; Daer ap den Hepfer den Generael om-helfende / al de Cancel
en Peper ſchonck die vaerdigh hadde : hebbende voorts deu Staet en Con:
Ditie der Nederlanders gerftaen / betoonde gantſeh open Hartigh fijne gez
negenthept tot onſe Natie; gevende aen Spilbergen , en fijn Balck, cen
bheerlijck Gaft-mael : de Sael mas met feer fchaane Tapijten Belangen;
de Tafel, Spaenfe-ftaelen/ de Spijs en't Muſijck / berbeelde geen Heydenfe , maer Europifche @Gafterpe. Spilbergen daor den lteyſer (tat een
betooninge van de graatfte eer Die pemant Kan aen-gedaen Worden) Bao, de
Yrepferinne Dona Catarijna zijnde gebracht /vondt deſelve (als aack De jan:
ge Prins en Princeffe) op der Cheiſtenen wijſe gekleet: Daer fijn Maje⸗
fiept/ upt eert gul hert / quam aen te prefenteeren / dat (Ma wanneer De Hee⸗
ren Staten/ en fijn Waoghept den Heere Prince van Orangien, gelief ben
een Daftighept op Ceylon te bouwen / dat Gp ſelfs /mer fijn Gemalin en
Winderen /Waren genegen / de materialen op Gare ſchouderen te taaffen.
Vertreckt.
Dus groepden / in dit voorſpoedigh begin, de beientfchap wonderlyck
aen: ent bertrock Spilbergen met Geſchencken / WBr:even / eur groate repu⸗
Komft van tatie, Maer Sebalt de Weert, Dice⸗Admirael van Wybrant van Waer-

Aepaede
——

_wijcks Diaat/ niet lange daer na /een en andermael ap Ceylon in Batacalo

— aen-landende / droegh hem ſoo orwoorſichtigh en oubeſcheyden bp den Hen:

Cingalefen, fer /en Grooten vañt Hof / dat hy /en meeſt al fijn Gevolgh / ter neder
om fijne on- geſabelt wierden.
|
Dus kreegh de eerſte vrient ·en bandt-genootfchap geen kleyne krack; te
we—
vermor Meer /dewijl den Hepfer Don Jan, of Vinna Ladarma Soria, niet lange
daer na enteefden. Na fijn overlijden quam des felfs Dtief-broeder Cenu-

wieraet, die met Dona Cataryna troude / het Wepfer-rijck aen te baerden ;

Wiert op fijn Crooninge Camapati Mahadafcijn genaemt ; met defen wiert

weder een nader unie en vaſt Berbant/ dao? Get belent des Teaopmang Marcellis Boshouwer gefiooten ; doch daar een gruwelijche maoztder Portugeefen /aen d'onſen in Cotiar (Die daer met’ Repſers confent cen Sterchte
meenden te bouwen) gepleeght/ faa guam Get gecontracteerde tot geen bol:
komen effect te ſuccedeeren.
Ondertuſſchen was Unna 1613. de Vepferivme Dona Cataryna geſtorven.
Tot Get Haer 1632, leefde Den Keyſer Cenuwieraet, en quam fijn jongſte
Soon (die de naem kreegh van Raya Singa)infijn plaetfe te —
eſt
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Deſe jonge Poꝛſt hem doop de Portugeelen mis-lepdt/ en qualjek gez

Aenwafch

handelt fende berfoecht en krijghtde Nederlanders tet hulp: Die daor het —
wijs belept van den Deer Admiraei Adam Welſter wolt, en den Bite⸗Com⸗ * Eyrand:
mandeur Willem Jacobfz. Kofter, met de Ceylonfe gRajeftept /: Dei: 22+ Cetlon,
May, Anno1638. tot booetfettinge ban den Mandel / en afbreuck Lan den gez
meenen bpant/ den Portugeefch, gefamentlijch een baft Cantract beflaoter.
Czedert zijn de Portugefen, doo? de voorſpoet der Nederlandfche Wape⸗
nen/upt Caleture, Punto Gale, Columbo, Negumbo, Manare, Jaffanapat-

nam, en Trinquenemale, gedreven. De vrientſchap /tuſſchen den gemelden

Keyſer Raya Singa, ende Nederlanders, continneerden wel een goet getal
van Garen; doch niet foo beſtendigh / of nu en Dan quam al een donckere
Walch ban onluſt/ tuſſchen de bepde Natien
/ deonderlinge vrientſchap ſtoo⸗

ren; en floegh de Ceilonfe Majeſteyt dan alte voorbarigh de Ganden aen
tMoordegeweer; gelijck aen den boLen-genoemden Commandeur Kofter
gebleechen is: Die / niet lange na fijn kloechmaedige verovering der Stadt
Gale, in fijn vꝛuchteloos wederkeeren upt Kanny, daer Gp iet billijcks ver⸗
focht/onderwegen met Bier ban fijne Tyf⸗-ſchutten /door Rayas volck/ver⸗
radelijck wiert vermoort. En Bbefpeurde men Loopt de ongetrouwigGept
des Viepfers / en deſſelfs klepne genegenthept totde onfe ; dien hem noch⸗
tans het beroberde Trinquenemaele, en ’t gene daer onder hoorden / als oock
de Landen ban het geconquefteerde Gale, en Mature, met atle deſſelfs In—
komſten / gefchancken hadden. Echter beftanden fijn Majeſteyts Lafcarijns, op D'onfe te planderen en te ſtroopen: betaanden den Portugeefch toe⸗
gedaen / en de onfe vpandigh te zjn 5 Durende defen onluft tot Anna 1649,
als wanneer doo een klepne Bezending / en Sehenchagien aen den Hepfer/
de klepne bzientfchap wederom: eenigfints begon te leben. Naderhant is/
door het ijs en vooꝛſichtig belept ban den beroemden Weer Geraert Hulft,

Die met een LZelderr-maet de Dtadt Columbo aewing te belegeren / de on⸗
derlinge brient- en Bont-genootfehap wederam hoogh in top geftegen.
Doch defen Deer / inde Belegering gefneuvelt / en de Stadt / met koſten
van feer Beel Chziften-bloet/ in onfe handen gevallen sijnde /quam fijn Ma⸗
jeſteyt / tgene de onfe door eygen Wapenen hadden geconquefteert /als hem
toebeljaorende/ ſcherpelyck te pretendeeren ; waer upt dan tzedert nieuwe
onluſten ontſtonden/ Die tot dadelijckteden uytgeborſten zijn. Doch nadere
hant, d'een nach Vander den Oorlogh ſoeckende / is dit werck dus pruplen⸗
de gebleven ; en duerden noch /als Wy ans op Ceilon bevonden; doch (ale
berhaelt) bezat pder fijn Wanden in vuft en vreden: kamende wederzyts

Onderdaren malkander in geenen Deele te Beledigen ; inbaegende Nederlanders heel vreedſaem Gare voordeelige Wandel-plactfen /en ſtercke Forti⸗
ficatien/op Ceilon bezaten.
Den Wepfer Raya Singa was nual redelijck hoogh ban Haren : fchreef
fomwijlen aen D'onfen om eenige Faritepten van klepn belang ; dic den
Heer Gouverneur Adriaen vander Maiden, alg oock den Heer van Goens,
hem gunftigt ter hant befchickten.

Sijn Tiptel was Raya Singa, Keyfer

Tijtel van

vanhet Eylant Ceilon ; Koninck van Kandy, Zaitavaca, Cota, Danbadaon, fe?Con:

Amorayapore, Jaffanapatnam ; Prince van Ove, Mature, Dinavaca, de vier *
Provintien ; Groot-Hartogh van de feven Provintien; Grave van Cotiar,

Batacalo ,Vintana, Panoa, Putelaon , Bellingamma, Gale ;Marquis van
Dura-

“*“*
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Duranara, Ratemira, Tinipane; Heer vande Havenen van Ceylon ,der
Peerl-viflcherye, en van de.Gulde Sonne.
De Dort houdt fomwijl elders / maer meeft in Kandy ‚ een prachtighen

fee atnfienelijek Hof; gelijck als die geene getupgen/ die Baer in dienſt
der Ed: Maetſchappye zjn ge weeft : hy Geeft een goet getal haoge Beamp:

te/ Die Apabamy,

enn Wandt-dzoften/

en Die Ditlaves orden genoemts

fijn Capiteyns terden Modeliars, de Sarjants Haraties, ende Soldaten
Cingalefen, Lafcarijns geheeten. De Cingalefen, of Ceylonnefen, zijn meeft altemael
haer dracht, zwart ban hupt/ kleyn an ffatuer / ban vziendelyck weſen; gaende daag:
gaens tamelijck Wel gekleeft: die ban vermoogen zyn / dragen roode Rowaenfe Mutſen / of andere ban die koleur apt hooft; doch D'eerfte vordert
bp hun als iets van grooter Waerde geacht) en in haer taele Toppi Honday genaemt 5 ſteeckeñde op Gun Blanche tel niet wepmighaf. De Mannen
dagen Bet Wap: doorgaens kopt af-gefineeden; en de Vaornaemften een
witte Cabay ; of Bock tan Zijde / Bloem⸗ werck / of Wit Catoen gemaecht/
met een kleet am de middel gewonden / Get welcke / tuſſchen de beenen door⸗
geflagen/ ſy broechs-gewgs verſeeckeren: doch de andere / ban de gemeene
flac{hy/ loapen meeft naeckt/ als datmet een Cataen Lywaet kleetje de ſcha⸗
melheyt decken; fammige dragen oock wel een kleyn Wambis / met hage
te ſchootjens / nae d'Europifche wijs / en een Crits of Poock ap de fijde/
welckers hechter met Bout, Puoor/ of andere floffen zijn in-gelepdt: de
door·geboorde Maren proncken met Goude ingen/ en cedel Gefteent: of
die Van gemeene conditie zijn / met iets ban lepuder aerden. De Vrou⸗
wen en jonge Dochters gaen met et boven-hifnaecht/ en met haer Boze
fen t'eenemaelbloot/

en / tven als andere Indiaenfche Dzanwen/ flechte
met een kleetjen om ’tonder-f gewonden; vooꝛrts bloot hoofts en blaat
voets / het lang en git zwart Bap: om 'tachter-haoft huyfs ·gewijs geflinz
gert: fommige meten oock (daer in De Portugaelfe Dyouwmen na-bootfen=
de) ſich ſelfs met aengenaeme lachjens te vercieren: De Fijchen dragen oock
mel Gals-banden ban Gout/ of flechter ſtoffen om haren Gals; vercieren
oock ooren en vingers / ja (elfs fam\wijl De teenen / met Bingen Lan ſooda⸗
nigemateriaten/ Die hun ſtaet enwaerdigheyt kamen te verbeelden: zijnde
meeft altemael wel geproportioneert / maer zwart ban Leden.
Conditie, —__De Cingalefen zijn Ban naturen doorgaens konſtigh en fcljrander «+ blijc⸗
Kende ſulcks aen haer roem-waerdige Meeſter-ſtucken / in’tmaecken van
Wapens/ Spietſen/Critfen/ en Dupfent andere moye dingen. Bp zijn oock
rat/ geſwint /en vaerdig / om in den Balogh tegen den Byant aen te gaen:
aack ſtoute elden op een Ver wonnen Fau; en/ ſelfs in de minfte maepez
vreemde lijckhept/niet beel te betrouwen : beminnen de ledighept /lupbept/ welluſt /
Coftuymeo, en Get genot van veele D2ouwenr ; dien fp malkander oock wel gewoon zijn
bp te zetten wanneer den Man van hups/of ergens ap een tacht bertrecht 5
op dat faodanigly een bzient / de Manne⸗ plicht aen de kozt-hiclige magh bez
toonen. 3Dilaack den Man een over-komende Derient/ of aude hennis /ter
deegh/en ondieft (ap fijn manier) onthalen/ ſoo fchenckt hp hem / voor een
nachjen of twee / de factfte ban fijne Drouwen; die met defe goethertige
vriendin /tot voldaeninge Hau fijn luft/ naer eygen welgevallen magt leven.
Dit euvel onthael Woet ter gelegener tút/ in bergoedinge/ wederom aen den
Man op een gelijcke wys bergolden; gelijck my ſulcks ban geloof weerz
dige
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dige is verhaelt: komende door Dit ſchandelyck misbeuyck geen kleyne ongeregeltheden/bloet
·ſchanden /en diergelijche verſchrickelhyeke ſonden/ onder

De Ongaleeſſe Heydenen te geſchieden.
Sy trouwen heel voegt.

De Dochters zijn (infonderhept faa die niet tuwerijc-

arm / en wat maap zjn) gemeeneltjch / eer rat Wiinder-teelen Warden ber ken,

quaem gekeurt / de Maegdom al quyt; Daer ban de Maus perſoonen / die
met de ſelve trouwen / voor Al ſoecken verſeeckert

tezyn. Dus worden al
hier getrouwde Drouwen / vantien of elf Jaren / gevonden. De Ceremo⸗
mien in Get trouwen /zyn van weynigh belang ; en komen die Doop den Bramine, teu over· ſtaen vande Prienden / en Bear den Afgodt / te gefchieden.
De ijehen houden een Gaſtmael /duerende fam wil dzie a nier dagen; daer
in geen delicateffen/ /
permaeckelyckheden /nach koddige danſſeryen/ worden

vergeten. Dearme Dochters raecken beſwaerlyck acu den Man / (ao uiet
daa? eenige van de Peienden een kleyne Dote, of uptſet / (Die deMaegden
hier gangbaer maeckt) bp goede bekenden /uaa haer Waat upt-gemaecht.
Dus heben de Niycken alter; geluck elders; Beel Baar npt, An hun Baur Bruyloften ,
loften en Maeltden / eten deBrouwen en Dochters / de ſphs tat delicaet
voetſel /en ſmaeckelyek te berepden ; inſonderheyt de ſoodanige / die Wel eer
bp de Portugaelfe Wouwer ommegang Hebben gehadt. Sy wetende Hoen⸗ Huyshouderen (Han de welcke Dat men ap ſommige plaetjen-de 25. vooreen LFijchge ding ,
daelder koopt) ſeer welte koocken / te ſtooven / en te braden, Haer Byoot

is Gijs in Water gezoden: ſitten op Jatten

/met de beenen onder Get lijf /

en eeten aldus op D'aerde neders Waer Cafe!-laechens/ Celjoren / en Der:

betten, zijn Bladeren BAN Indiaen{e Dijge-baamen ; die / een Mans lengte

graat / feer ſindelyck
/fijn van-ftaf/ en in overvloet daa? gantſch Indrén wor⸗
den gevonden. Deincken oock (in have grootſte vꝛolhckheyt) geen / of imz

mers heel felden/ ſtercken dranck ;en maer alleen WDater/upt Gorgeletten,
af lichte WWater-kannen/ van aerde / met een tuyt gemaeckt /daer ’t Water’
feer koel in blijft ; dan fetten de tupt niet aen den mant/maer- gieten de vocht
vanom heegt / en al fpuptende/ / in de wt· opgeſperde keel ; willende met
malkanderen ap geen andere ijs drincken. Ader (tact en ſteunt byſonder genachten.

op fijn Geflacht / hantwerck /en Wetenſchap;

en Dit is hun Dienftiah :

Want niemant en magh van Get eene Ambacht im Get andere aber gaen. De
ſoons die moeten aach in Get beroep Lan haer vaders continueren / ſchoon
al was het felve noch fao veracht en (echt, De faanen van Wevers moeten

Deters ; die van Snijders /Snders ; en die van Smits/ oock al haer:
leven aen 't Aenbeelt ſtaen. De Boeren en Tantbouwers /Bellali gerraemt/

Boeren,
zjn /naeft de Bramines, ap Ceilon melt meeft geacht en Worden Beel hoar —
ger Dan d'andere Ambachts- Iunden geëftimeert + gaende met eenfyn Hleet 55 op
om de middel / en Lader naeckt: Beele zijn Cheiſtenen /en befitten frape ceion.
Wooningen/ en gezegende Landerijen.
Dn dorſchen Get Gzaen met Offen/
Die (nae De maniere der Rinderen Iſraels) ongemuplbant zyn. Sp weten
De Bater met flachjens/ als krupcen gemaecht/ die ſterck omdraeyende /wt
tekarnen: brengen de diche Meltk / enRoom / in witte /geſupberde/leere
ſachjens te kdop: gaende in manierlyckheyt veel andere Caſtens op
Ceilon te boven; doch trauwen beeltijts deffelfs Nichten en Neven aen
malkander: immers in't Huwelyck /worden altijt Die van de ſelfde Jeez

vinge zjn afkomſtigh / opgeſocht.
wide)
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Det Geflachte der Water- en Palankijn-dzagers /Hout
·kappers /en dier⸗

Houtca gelyehse/ orden gemeenelijck Chivias genoemt: zijn doorgaens redelyck

draser,

k

Kloeck en ſterck: weten pemant met lange Bambaefen/ in frape Draegh-

zetelg/ door't Kant / wel zo, of zo. Myl weegs / in wepnighuren/ op haer
ſchouderen voort te torſſen.

Echter zijn die Han dien laet-dunchenden aert /

ayfp niemant gaern/ als die fpmeenen wat groets te zyn/aldus ten dienfie
en.
Rechts-·
Men vinter oock ſchrandere Rechts·geleerden Medicijn
· meeſters /
—
Chyrurghns /en Barbiers; doch Gebben de Genees- en Heel meeſters
— weynigh kennis van d'Anatomy , en der natuerlijck /on⸗ nãtuerlijck /en
tegen-natuerlijcke dingen 5 twelck nochtang de grant-fleen Lan hun gee
bouw maet zijn « fEeunende defe hare voornaeniſte wetenschap op de onder
binding « beftaende haer Medicijnen upt verfch
-gepluchte Verupden en
Bloenien; daer Ban fp Drancken /Stovingen / Pappen / en diergelycke /

weten toe te ſtellen.

d

Negotian · De Geſſachten / Chittijs genaemt /handelen in Catoene Lywaten / en
—
andere koopnanſchappen. De Carreas, en Mockuas, zijn Diſſchers; de
Nallovas zijn Slaven /en linechte der Boeren : zijnde kladdig en morſſig:
doende vupl en berachtelijcht werck; doch de Parreas zijn noch wel de alder:
vuplfte : dragende alle buplighent wegh; en eeten (elf, tT geert onrepn Lan
andere wort gekeurt. De minfte Geflachten zijn genaotfaeckt/ die Van cen
Speeders, Meerder Beroep afkomſtigh zyn / d'eerbiedighept te betaonen. Sommige
en a al Cingalefen weten met alderhande —— op Crommen/ Beckens /Ho⸗

Moed

«

rens /Schatmapen en Fuyten /alg oock met danſſen en fpzingen /en dupg⸗

Belfche guycheleryen /de kaft te winmen. Be Prouwen en jange Dochters:
ſpringeñ
/Danen /en fpeelen sock om. gewin: haere galjaerde actien/en
feer vreemde Kalver-fpeongen/ met ſoo weynigh bedechte leden/ zijn meer
verfoepelyck /als betamelijck ; Weren ſich ooch /in de betooninge ban haer:

kunft/ gefwindelyck om te draeyen.

Dader zijn de Cingalefen ‚ die noch onder’t Wepdendam zjn/ Afgoden ·
Bzamines.

Dienaers : Gaer bergapende aen de vervloeckte Leere / en uptterlijcke mo⸗
deftie der Bramines, of Bragmannen; dat hare Peiefters en Loo gangers/

in’ ſtuck der Religie zjn. Deſe Bramines ſtellen haer zedigh / en feer ma⸗
nierlyck aen ; onthouden haer
/voor Get volck / ban ſtercken dranck : Waf:

ſchen haer dickwils. Dele Der ſelver zyn daor Gades genade/ tot het Chris

—

flendom gevordert. D'Andere vyeren de Wetten van Pirbagoras : worden
lurxurieus / en uptermaten onkupfclh befipeurt ; doch evenwel voor de weet

gierighſte en verſtandighſte gehouden. AL deſe Hepdenen zijn ſeer ſuperſti⸗

re⸗e gfeug ; bemumen de Afgoderp/ en Dupbel-dienft ; zijn al mede Dagh-

berkiefers/ om iets te beginnen; fichfelfg aen gaede en quade Ceeckenen
komendete vergapen. Die dan de alder-devotigſte cafte zyn /fullen niets
dooden /dat leven ontfangen heeft ; en voor algeen Buffels /noch Woepen z
niet alleen om iets groote / dat ſy van defe Beeſten gevaelen ; maer oock/
am dat die Loor hem plaegen en dorſchen / en Boter en Melck berfchaffen s
te meer / dewyl fp vaſtelhek komen te gelooven / dat de Zielen Lan hare
Dooz-ouders en Dzienden/ die geſtorven zijn / in Vaepen/ Oſſen /Buffels/
en diergelycke zijn over-gegaen ; die fp daeram niet gaerne fleuren, of
geuige moeneljchhept aen
·doen. Ap houden veel ban cen Afgodt/ ieje
acka
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Vacka naemen / en van klap „een Mans grootte / gehoorent /ſwart/ en afz
ſchauwelyck is gemaecht. Sommige bidden ban Gout/of klap gemacchte
Elephants· hoofden aen : op haope /doo? ſulcks berftant enwysheyt te
bekomen. Deel koſtehycke Pagoden worden opt Eplandt Ceilonsgeften :
De voornaemſte worden met Bedevaerden/ heel ſuperſtitieus befocht.

N

De

grootfte bant Landt beſoecken / als Geplige devotariſſen / eene der hoogſte
Bergem van Ceilon: dien ich Han bezre hebbe geſien /en Ban d'Fuwoondere
Pico d'Adam, of de Bergh van Adam, wogt genaemt; daer Adam (nac de 8 Adams

meening Der Cingalefen) op foude gewandelt hebben ; oock Dzijen de fonte Lror
mige/ daer het jAaradijs geweeft te zijn streckende derrewaerts heen in ceilon. *
Pelgrimagtie ; op diens Hemel⸗· hooge ſpitſe men fegt cen Pagode/ met al⸗ pergrimagie
tt-brandende Kampen / wort gefien : als ooch een Dteen/ daer noch de derinwoorgrootte ban Adams boet ig in-gedzucht gebleven. Den Keyſer / wil men /He

dat nach De fozme/ ban deſſelfs Wonderljcke grootte /binnen Candy bez “YiNE

waert. Weleer was inde Pagode op Adams-berg (gelhck men omſtan⸗ op Adamsdigh weet te verhalen) een tant van een witte Zim te fien : zynde het groot⸗ berg.
fte Peplighdom der Cingalefen; daer aen Dien ZLant-aert haer uptuemende Zimme-tent.
guamen te bergapen. De Pagode ſelfs ontfing Leel ſchoone Geſchencken /
Ankomften en Waerdigheden; al am iet heylighs / van defe Goddelcke
Ape⸗ tant /te verkrijgen, Donderlijche Miraeckelen quamen doop dit Iep:
lighdom te gefchitden 5 doch't ſelve eyndelyck door de Portugefen (Die alz
daer meenden een groote ſchat te Binden ) zynde geſtroopt / verbranden den

Zimme-tant/ fchoon de Wepdens cen groote fonume gelte Daer Voor aen⸗
boden. Gu Vintene woꝛrt aoch een meptfe Ja gode gebonden ; Die tamelyek

—

groot en hoogh / alg een Piramide met fijn bergultfel/ /en weptſen Af⸗ 55Eyiant
godt
/peoncht ; oock tuſſchen dE Galjettis en Batacalo, op Trinquenemale, Ceilon.
en andere plaetſen. ZAommige van bare Afgoden ſtaen vecht oer end/ met Afgoden,

eet opgeheven arm / en Zabel in de vupſt / om pemant een wackere klinch
te geben. Andere zijn op een andere fe /en oock eenige eer monftreus
gemaecht, Sp bercieren veeltydts den Afgodt met Bloemen en Kooſe- en hoe ges
kranffens en bergaderen in een kozf / tgeen fp het Gedrocht op-offeren: ““*-

verſoeckende /in beop ballen Ban fiechten /of Andere ongelegentheden / een
vaerdigh ontfet. Sp vallen gemeeneljek voor den Bfgodt plat ter aerde
neder : verheffende hare handen boven bet hooft /als hare Gebeden daer,
De Cingalefen hebben oack hier en daer entfe Klooſters /
met Galderyen

en Kamers ;en daer in hun Geeftelijche, Defe Monneken gaen met geele ,Geeftelijchleederen / kale geſchoore koppen /en met een Zon-dechfel boven het hooft: protunsns
daen fam uy! Peoceffien / of
Omgangen. Ben opperften Abt wort op cen
frape bercierden Elefant, met een luftigen treyn ban Speelders /Danſſers
en Danſſerinnen /ten taon gevoert; Daer in de Jange Dochters, ſſechts met
een licht kleetjen om t onder-ljf/ haer Meefter-ftuchen lange ſtraet betooz

nen. deel andere grillen komen ſy/in haer Religie en Godtsdienſt / te bez

dijen, Sommige bidden oock Crocodillen
/Slaugen /Cygers / Apen /en

Bavianen/ en beel andere Monſters aen. Pder leeft evenwel / in het ſtuck
vande Godts· dienſt / na fijn epgen gevoelen en welgevallen; ſoo dat daor

pber der Portugefen, en naderhandt ban de onfe/ Leel Dupfende tot de
KNoomſe /m ooch gefupberde Godts· dienſt / zijn gebracht.
De Hupſen der Cingalefen zijn Wel van en lichte ftoffe/ als —2 — Huyfen,
Pez
iet-
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·werck⸗ maer echter doorgaens konſtigh en fraep met belknopte ver⸗
trecken /deuren en venſters gomaechkt + fp zijn ſindelyck en Wp net in haer
hups-houding « veelen berepeken een hoogen ouderdom 5 levende ſommige
tot haer.8o / go / ende meerder jaren, Haer daaden worden ban oude vꝛou⸗

wen be weent/ begraven; of die Wat aenftentjek zijn/ tat aſſche verbrant.
Oack wozden beel Cingalefen gevonden / die daar per en Llijt der Mooren , de Mahometaenfe Betigie hebben aen genomen. Deel Mooren, en die
bant Turckfe afkomſt zijn / mitsgaders andere bupten-landfe Volcken /
worden ooch op Ceylon gevonden.
f
3
en Muvsl
Ware voornaemſte Munt beftaet in ſibbere Larijns, Doende’t ſtuck tien
ſtuypvers; alg oock filwere en goude Fanums; doch de gaude gaen meeft in
zwang « en zjn / dewnlſy niet meer als vijf ſtuppers Het luch doen / ſoo
klepn / dat qualick konnen gehandelt Worden. Deſe Larijns of Fanums, als
oock de gaude Pagoden, af Moorfle Ducaten, zijn op De Úruften van Malabar,
Choromandel, en op ’t Eplaudt Ceylon, het voorꝛnaemſte gangbaer geldt :
anders zijn oock de Spacnfe Wlupten/( Die Paternofters \uapden genoemt >
Kopſtucken / en diergelyck Hollants geldt / op Ceylon , Choromandel „en
elders / redelick wel gewilt.
Vruchtbaer- ·¶Nu / at order het Eplandt Ceylon belangt : het ſelve is overvdloepen:
* re de van alderhande zegeningen voor's menſchen leven : de Hoenderen /Her⸗

ren

fen/Pauwen/Dupben / en wilde Swynen; als oock Oſſen UNoeyen / enBuf⸗

fels/ zynder in groote meenighte; en ſchoone Rwieren worden aen veele
Plaetfen gefien. Sommige \uillen oock/Dat in De Bergen /die ontrent Candy gelegen zijn //Mynen van Gout /Silver /Metael en andere Materia⸗

‚Ten/ te binden zyn: dock eenige ſoorten van Edel Geſteente; doch wel in:
ſonderheyt van Nobinen / die gelijck als ick ſelfs hebbe geſten) ap Ceylon
in overvloet te bekomen zijn. Oock heeft men aldaer ſeer ſchaon Cheyſtal.
De Deuchten/ Frupten /Gewaſſen /etc. zijn Meloenen
/ Pompoenen /Wa⸗
ter⸗Tymdenen /Ananaſſen /Oranjen /Lymoenen /Cytroenen /
Bananas,
Coques/ Manges /Cajouwen /Granaet-appelen /Deuyven /Patatten /
‘ Supcher-riet/ Betel /Areeck /
Lange Peper, Loock / Aupn /Gember
Car:
demom / en Caback; oock wort'er Zyde /Catoen /en andere ſtof tot klee⸗

ding /gewonnen: En gevende Kanderpen daer benevens Honigh/ Melck
Boter en ijs. De Zee en Rivieren verſchaffen goeden Difch. Dogh dat

Ceylon inſonderheyt door de Werelt beraemt /en bp een yder aengenaem
…_maecht/ is / dat aldaer inde Wilderniſſen / geheele Boſſchagien CaneelCancel, en boomen worden gevonden. Wy fagen de felve/ en bebonden die bpna den

hoe defelve Dranje-baam gelijck te zijn ; doch des ſelfs ſtam en tacken zijn fynder minie
knobbelachtigh / en vecht-opgaende ; de bladers gelijcken bpna die Lan de
Lauwrieren: des ſelfs blaefem is wit /en van een feer aengename veuck ;
daer van een vrugt Boort-kamt/die den Olijf in grootte gelicht : ban t welk
de Inwoonders een Olpe maechen / die ſeer Medicinael bevonden wort.
De Pꝛugt wort oock ban de Meerkatten / Apen en Bogels / Boor ſpyſe gez

plucht ; of op der aerde vallende /komen weer jonge Caneel-baomen vande

ſelve op te ſchieten Die beguaem zijnde geworden / fao kapt men de oude
boomen onder de Boet / om vupmten aen d'andere te Lerfchaffen. De boom
heeft een dubbele ſchors; debuptenfte is feer dun /enWort afgepelt : en dan

Debinnenfte/ namentlijck de Caneel / aen lange ſtraocken Ban de Loom af-

ge⸗
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ſchilt; die in de Zonne gedroogt/ ſich ſelfs Dicht in malkanderen valt ;
rygende een rosverwige coleur, Wy / upt nieuwsgierigheyt /de Cancel
ban de Boom afſchillende / vonden de ſelve glibberigh Let en groen /en ſon⸗
der /of immers \wepnigh/ reuck af ſmaeck. @Degefchilde Boom heeſt fam:
Wijlen wel twee of Drie jaren ban naaden/ eer weder De nieuwe ſchil ban
Caneel verkryght; en fchijnt (gelijck niet Beeemt is ) eenigen tijdt te treur
ren; doch bekomt eyndelyck wederom fijne voorgaende eygenſchap. Tuſ⸗
ſchen Punto gale, enNegumbo, valt de ſüpperſte en alderfynſte Caneel : al⸗
waer de Boomen / aen Beele plaetfen / by dupſenden / ende met gelzeele Boſ⸗
ſchagien / in het Wilde gracpen. De Caneel wast in ſoorteringe dziederlen
gereeckent ; namentlijck/ de fijnfte/ Die van middelbaer flagh/ en grave / die
ban de oude en groote Boomen Wordt gefchilt ; endan noch de Wilde / Die
oock op Malabar wort gebanden. d'Inwoonderen maecken veelthts haer
Wwaoningen Van Get haut des Booms: dat oock tet brandt
·hout gekapt /
hé branden Geel lieffehck ruyckt. En ſchoon den Caneel tat in den derden
graet/heet in krachten beſpeurt Wert ; ſoo komt echter uyt De zappige wor⸗

tel nief alleen een \melriehent water / maer oock een ſoorte ban Camphert

boort. d Inwoonderen weten oock de groene ſchorſe vamentltichk
den Car
neel/feer konſtigh en wonder fubtijl/in Koffertjens /kagjens/en dock in ſtoc⸗

ken tot Vottingen / in te leggen: gelyck als mp op Ceylon een CaneelNotting wiert bereert
/diemet een fijne Caneel ſeer konſtigh was bekleet.

_@nder de Dieren/ die in Ceylon in de Wilderniſſen Wordengevonden / Ceylonfe
,
zn de Elefanten wel de voornaemſte /Daer van De ſchsonſte en verſtandigſte Elefanten
hoedanigvande geheele Werelt /ap dit Eplant Warden gebonden.
heyt.
ek Geb de feltae ongemeen groat op Mature,de Galyet
tis,tnoock in Punto gale, geffen ; oock hac de ſelve /meteen wonderlycke behendighepyt / al⸗
ferlep ſwaer en mopelijck werck / gelijck in Hollandt de Paerden / wiſten
uptte voeren. d'Elefanten upt andere LTanden
/ betaonen deſen (gelyck men

ſeggen wil / neder-knielende ) de —

eld De Woningen van Cey-

lomvan Arrakan, Peguen andere / hebben àl van outs de Elefantenin Gare
voornaemſte Oorlogen gebruykt. Blancke Zabels waren aen haren ſnunt/

en houte kaſteeltzeñs op den rugh gebanden/ daer wel Lijf a fes mannen,
met fpietfen / wet voers / en ander geweer /in Ronden ſtaen: wiſten hare
Bpanden fe verſtroyen en in canfufte te Beerngen : dach verſchrickten lichte⸗
Iek Lao? het vuur. Sy zyn by de Daeften ban Aßa hoogh geacht. Haer
grootheyt / leerfaembept en behendigheyt /vertoonen den menſchde groote
wander-werchen Godts : ſy zjn eergierigh en ſeer verſtandigh. De wuf⸗

jens (ſeght men) zjn de Jaent-ffonden onderworpen : en Woet gelooft/
dat napt im pemants preken
dr
te berfamelen : Det(p wet
twee jaer / of meerder/ dragen 5en wel hondert en vyftigh jaren konnen fez
ben. Waer Gupt
is fchzompeligh/hart en bael. De fommige zyn wel 9. af
ro, boet hoogh. Sp hebben feer groote ooz-lappen; en om te knaeuwen /

bier tanden in den mondt / behalven De twee graoten / Die foo Verre ten mont

upt ·ſteecken⸗ en unt louter Poor beftaen / daer ſoo Veel frape dingen van
Worden gemaecht. De Peus beftaetineen loutere ſlinger / of lange ſnunt//
Die fial ſchorachtigh /enaen fijn epnde een opening Geeft / De welck in
wen⸗
digh gladt en glibberigh Woet bevonden ; gebruycken die inde plaetfe van
een haudt 5 wetende niet alleen Rys in ziee tat klompen gezoden/ —
{3

al⸗
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Palmeer en Pifang-boomen, het welch haer boedfelig ; maer oock ſelfs
de vaehtige fpijs / vaer mede aen haren mondt te brengen + fp eten oock
met haer Snuprde Packen en Goederen / Daer het behoort / te dragen / cn
cock een Man of D2ouws-perfoon behendighlhck Lan der aerden op te nez
men /en/ daer ’t hun belaft Wort /cp eeu geeftige wiſe Wederom neer te fetz
ter. En wederom /alg pemantin Indiën Wozt ter doodt veroordeelt / enom

fijn flraffe door den Elefant te ontfangen) op een ruymte aen een lang tau
gebonden is / op het aenbitfen Lan den voerman / den misdadiger op De
tanden tenemen / om haoghte werpen /ent Die nedervallende /vaerdigh te
pletteren met de Baeten te vertreden.
Zp meten hare beſchimpers /met eet vupl flinckent water/ dat fp met de
ſnupt in de mont te ſteecken/ophalen /ſchandelyk enn befpattelijck te beſtrup⸗
gen, De wilde eÈlefanten daerop Ceylon feet groote fchhaden / aen Booz
men en planten/ en dooden Beel menſchen;

tieren en baren /eu Gouden
een wonderlijch his, De Repſigers maectten / in het vernachten / groote
vuuren / of ſſaen in de marſch op trommels eu bechens/ om defe verſchrie⸗
keljcke wan-ſchepſels te Berfchrichen. act eenige jaren hebben de Nederlanders de Elefants-vaugſt oock bp Der handt genomen / ende met goet
ſucces de ſelve Dug verricht: Dy trecken met eenige hondert mannen mede⸗
uemende eenige tamme Elefanten / touwen /koorden /houweelen /fchoppen
en ſpaden / etc. na De vang-plaets / beſetten aldaer een goet gedeelte vAn
de Dildernis / met pael-merch en vaſte beſcheeringen. Befe betupning is
in fijn beginfel heel ut / cn ſoo te meet nauw toegaende / eng aen fijn epue
des ern met val-denren/ tot berfeechering ban de Wilde Clefanten/beguaent
gemaecht, foot getal Jagers eten dan met een groot geſchzeeuw en
door het flaen op trommels en bechens/ de milde Elefanten in defe betu:
ning tejagen/ en in de engte met ſtricken en koorden /Back daa Get behulp

Der Tammien/ in haer gewelt te bekomen /en metter tydt tam te maken,
Sp lepden cen Wilde Llefant dagelijks tufFchen tee Tamme ter warch-

placts heen; en wil hy geen deegh / foo ſteecken de tanume Clefanten hem
met haer tanden wel degelyck in fijn hupt /tot dat hy gedwongen Wordt.
De onfe deen groot gewin met defe Beeſten; Dien niet alleen ſelfs gebrupe⸗
Kende ;maer oock verkoopende aen De Mooren cn Perfianen. Beſwaerlck
zjn fp van Landt aen Booptte krijgen + de Vlonders, Syampans, En Barcken, worden met graente beſtroopt / of met de tacken Van De Palmeer bez
lept 5 dewijl fp anders nictlichteliyck over Beuggen en Vlonders te krijgen
zjn. en ’t ſchip genadert zijnde / Warden geblint/ ende met ſtercke zeelen/
vie de grootte ban haren geheelen onder-buych beflaen; eu voorts met Caz

kel&/ doog een goet getal Boote-gefcllen / met de Spil over gewonden /
enin’t fcheeps-rupm geplactft. Sp konnen wel ſwemmen/ ent weten de
Snupt boen het water te houden : maffen haer gaern: taanen hare gez
zwintheyt met fel loopen ; leggen ſich oock /alg andere beeſten /neder:
wentelen wel een keer rontom /en eten heel vaerdigh wederom opte ſtaen:
zijn ban éen kindt te gebieden ; Doch villen geprefen zijn. Miemantbehaeft
haer te beractten of te befpatten dat fp het hooren / foo die niet wil gegroet
zijn dat met de neus in het Boet-zant ſtupft· De Voerman fit (cheplings op
pen hals ban ’t Weeft ; en Weet het ſelve met een kleyn haechfen/daer fp ach⸗
kerde ooren mede geprichelt vorden / gemachelich te beſtieren. An —
an
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kan, Pegu , en andere Plaetfen/ repfen d'aenſtenlycke Perſonagien op
Elefanten/ om hun heerlickheyt en ffatie te vertoonen : hebbende tenten
opbarenrugge/ daer deeg Edelen feer gevoeghelyck in konnen fitten en
leggen/ ſlapen/ eeten en drincken.
o
zoot getal Apen /Meer-katten /en Moode Zimmen /Worden oock in de > pen,
Boſſchagien ban Ceylon gebonden; Die (Wanneer wy upt wandelen gin⸗
gen) ons met haer koddige patzen en loutere fipzongen / een graat vermãeck
aen-brachten. Ap nemende Gongen feer geeftigh op haren hals; en weten
met de felbe (ſonder dat fp die laten Vallen) heel vaerdig Lan 't eene geboon⸗
teop ‘tander te fpzingen : (oo dat ſy de wegen /voor den wandelaer /feer ver⸗
maechelijcht maecken ; doch doen graote fehaden aen Baomen en Dauchten.
Sp pluchen Kokes-nooten gan de boomen/ drincken Get zap / en eeten de

pit daer upt / en werpen ’t overſchot op de Fepftgers neder ; drincken oock
d'uptgetnfferde Zury uptde Bamboefen , die tat Dient epnde om hooghaen
de boomen zijn op·gehangen. Men vangt haer met Klappus-nooten, daer
in een hlepne opening /en de pit van binnen los-gemaeckt zijnde ; ſoo Komt
den Aep/ en ſteeckt /om iets Lan de pit te krygen /de poat in De neut ; dach
dan vallen de Swarten tae/en vangen de felse 5Dien fp dickmaels
/ door veel⸗
heyt
/aen d'onfe/ voor twee flupbers ’t fuck verkoopen.
Wouderlijcke fabulen en grillen Weten fammige Indianen (Diede Apen
gelyckiets Goddelcks komen te eeren ) Van de ſelve aen den dagh te bzenz
gen/ en met eet gefvonfte tvonp te verhalen.
Stercke Satirs of Bavianen , worden oock op Ceylon gevonden; Die van Pavianen,
De Indianen gemeenlyck Orang Oetangs, ofte \uilde Boſch⸗ mannen woz
den genoemt. Sp stun in graarte/ geftaltenig en verftant / den menfchenbp
PE
nagelyck; doc hebben den rugh en lendenen met een haprige hupt bekleet/
Baop kael; en de wyfjens mer twee uptpuylende Mammen
ontrent de boefts
fp hebben het aengeficht rupgh / met een platte ingedruckte neus / en oaren
gelijck een menſch: zijn daazgaens ſterck Lan Spieren en feer gezwint /
goch ffout + Want ſtellen haer (elfs tegens gewapende mannen te Weer z
fp zhn opde Drouwen uptnemende verflingert /die op Ceylon van Wegen
deeg Orang Oetans, doo, de Bofſchagien gaende
/niet feecher en zn 5 vree⸗
fende Van de felve ſchielyck befpzangen ende verkracht te fullen Worden.
Met ſtricken gevangen / en tam gemaeckt zijnde/Worden geleert op d'ach⸗
terfte beenen te gaen / en met de voorſte (Die gelijck banden zijn ) Heel kon⸗
ſten / en felfs ’t hups-vuerch te doen / de glafen te ſpoelen / te fchenchen/ het
ſpit te drapen / en diergelheke; paſſende oock /als kans fien/ wat te raecz

ken / om insgelycks aen een goet kluyfjen hun poos te roer teftaen. Wp
fouden Gier vele wonderhyhcke actien / die faa nu en dan bande Meerkatten/
Apen en groote Simmen hebben geften/ den Leſer weten te verhalen 5
maer fijdt en maepten ontſiende/ fullen de Apen aen Gaer liefhebbers rez
commandeerens en Wederom anfe Reys· beſchr hving ſoecken te vervolgen.

Het een en twintighfte Hooft-flack.
Des Schrijvers vertreck nae het Eylandt Ceylon ; en vijfde komſt
op Batavia, Droevige tijding van de Retour-vloot, Het Schip
Aern⸗

4
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Aernhem , met veel Menfchen;

gefoncken ; een groot getal ſal-

veeren haer met de Boot; zuckelen droevigh op Zee; dertien
van het getal worden levendigh over boort gefet; d'andere komen op ’t Eylandt Mauritius aen. De Schepen, het Wapen van
Hollandt, Gekroonde Leeuw, en Prins Wier, met alle de men-

fchen ‚ gefneuvelt. Wonderlijcke Ceremonien op Batavia, by
den Schrijver, in’ttrouwen van een rijcke Maar, gefien, -

Des Schrijvers vertrek
van het Ey-

tant Ceylon.

75
——
Schip de Muſſchate-boom, zeyl· vaerdigh
zúnde gerdecht/ foo Vonden haer de Burgers / en het Guarni⸗
feen van Punto gale, wederom inde Wapenen / am onſen DeltGeer (Die gereet ſtont aen Boort te komen / een tveffelijck upt-gelen te doen:
die dan gach (ander Get los-branden der Muſſchetten eu ’tgraf Canan) aen
Booꝛt gerascht zijnde / bande voornaemſte Opper· hoofden van Columbo
en Panto Gale, (dewelch hem tot dus verre quamen te cowwoyeeren) Geel
vriendelyck af-fchept nam ; die hem / en ans / een fpaedige reyſe na Batavia
Weuschten. Wier nam ick mijn af-{chept aock ban denmeer-gemelden Chi⸗
rurgijn Majsor van ’t Keger 5 die / volgens d'ordere ban den Veldt·heer /
tot de naefte Campagne binnen Punto Gale, of ap Columbo,

faude ver⸗

blyven: hy fcheen mp feet groote genegentheyt tae te dragen / en weuſchten
dat ick Gaeft wederam op Ceylon macht Kamen / ont andermael met hem in
De aeu-ftaende Veldt ·tocht te zijn ; mp prefenteevende (ſonder dat ick ſulcks
aen hem berfacht ) dat hp mp fou/ in alles wat dat ick op hem begeerde /
behulpigh zjn : waer voor dat ick hem met alle mijn Gert bedanckten: dach
up gquamen dert anderen nimmermeer weder te fier ; dewyl hy /gelijck als
ick naderhandt (met geen Klepne ontfteltenis) op Batavia berftont/ met
nach twee Chirurgins / die dagelijchs bp ong in't Leger waren geweeft /
in’t ager-fteechen ban Columbo nae Malabar, met-een kleyn Scheepjert
verongeluckende /quam te verdrincken; fao dat ick gelaaf de repfe nac Batavia mijne behoudenis ie geweeſt: Want anders was ick ongetwiffelt
oock met hem in t ruypme fop geſneuvelt.
DH
Avontvur

op de Reys.

May, 1662,

De Anchers gelicht / en tzepl geraecht zijnde / geraeckten bupten de Bap

tan Punto Gale ín Valle Zee / enſtevende naer het aaft-zupdt-aaften/ met
lieffelyek weder / ſlecht mater /eengoede Windt / enfeer acngenaeme Don:
ne-fchyn 5 geraechten den 29: April de Ruſt ban Ceylon upt ons geficht:
paffeerende ap den Lo, May de Linie Equinoftiael; dochdreeven toen tat den
zt, ditomeeftin ſtilten; lydende niet alleen groote hitte /maer oock noch
daer en beven honger en dorſt. Wy hadden / Daar de veelheyt des Dolche /
daer ban hetap't Schip kriaelden/ bp na van alles gebpeck : fes Crame
pettersbliefen/ als vun ter tafel faten/ ter eeren de maeltijdt / Gelder ap;
en even mel aeten Wp dagelycks de zwarte Paerde-boonen upt het water /.

daer in een ſtuckjen geel en tanigh Speck gefaaden as ; Lan welcke ſpys
ick /Daog de voorige ongemachen als af-geflaaft zijnde / faaaf keerigh was /
dat ick/aen tafel ſittende / groaten honger gevoelden / en echter niets kon
eeten ; enal-hoe⸗wel Get van't beft nach hadden / foo Landenalonfe tafelgaften haer deggelijcks : den Delt-heer ſelfs ontfing een faber onthael /nict
weetende hoe lang de ſtilte noch continuceren kon. De Verckens van Cey-

—
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lon; voor het Bolck meede geuoomen / wierden ſieck /en ſommige over
boordt geſmeeten. Wet was dan niet vreenit / dat Wp met alle man naer een
goede windt verlangde; gelijck (Godt lof ) dar 22. May naer wenſch/en upt
den noost-ooften/ kreegen ; Dies Wp eerlang / met een ſpoedige Lsozt-gang/
De Nafloufe Eylanden vernamen / en Dicht voor-by paſſetẽden; als oock

het droebigh Eylandeken / by de Portugelen Triftefe genaemt/ Dat wy
feer eenfaem en onbewoont bebanden : gevaechten op den eerften Pinchisterdagh /namentlyck op Den z8- May, op de zupder breete Lan 5. graden en
19. minuten / ander de hooge Bergen van De IDeft-kuft Lan Sumatra ; lar

veerende / vermits cantrarie windt / en quanen den eerffen Juny in De

_runius

Straet Zunda ; daer Wap / door flilten en tegen-Winden / ſoo langſaem voort · 1662
geraekten/ dat eerft op dem 15. Junius, onder het vrolhck gelupt der Crom: a ie git

melen en Trompetten behouden op Batavias leede quamen te arriveeren.

Wp verftonden Bier ſtracks het Deaevigh overgaen Lan Formofa, en het

pereier

beroeinde Tayowan, aen de Chinefen ; en hae dit ſnoode gefpups niet alleen
allegafgelaopen/ maer oock Get fchoone Cafteel Zeelandia in haer ge welt
bekomen hadden 5 (gelhck wy in't Sefte Hooft-{tuck omſtandigh hebben
verhaelt) en hoe de Nederlanders, nae een langdurigh en bloedigh belegh
te hebben upt-geftaen / beroopt en arm Lan daer / en na Batavia Waren gez
seplt ; daer fp ober eenige Dagen nu waren aen-gelant. Derftonden oock nu/
hae dat den geweſen Weer Gouverneur Frederick Coyet, en ommige ban
fijn Faden/ op Batavia warenin hechtenis genomen. Welcken Heer/ drie

Haren gevanckelyck hebbende gezeten /men ter doodt berwees; doch ver⸗
kreeah doen noch die genade /dathybirmen de Stadt Batavia , door d'upt⸗

voeringe Lan het Gerecht / Wiert met een blaat Swaert over Get hooft gez
fwaept /en voor al fijn leven op't Eplant Rofagein gebannen.
Wp Londen nu gantfch Batavia, over Dit graat berlies Lan Tayowan,
upttermaten ontvoert :te meer / alſoo Deel have Nederlanders daer geſneu⸗
velt zijnde / hier de klachten / in geen kleyn getal nagelatene Weduwen en
Weefen/ quamen te bermenigbuldigen; die gaet en bloet verlooren hebben:
de /aerlijck te beklagen waren. Hach leden oack de Leeren en Meeſteren
ban de Ed: Maetfchappije geen hlepn berlieg in Goederen /en het bergaen
der Schepen; alg oock in het miffen Lan de profitabele Landel-plactfen en
Foztreſſen /ap het ſchoon Eplant/ of luftige Formofa.
Daer bp quam /op den s4. Julius, met het Schip d'Erafmus, Lan Ceilon, _Droevige
noch een droevige tyding op Batavia ; De welck niet minder, als de
tijding vaa
ver⸗ —
als eenBaog-

gaende van Tayowan : kleyn en graot berfchpickten/ en gelijck

varelcke donder-flagip in pders ooren klonck. Myu Penne fal het ramp⸗
faligh ongeval, in wepnigh regulen/aen den Hefer doen Lerftacn.
De ſchoone Fetaur-bioot
was / op den z3. December, 1661. ban Batavia
naer het Daderlant vertrocken: beſtaende in defe navolgende feven kloecke
Dchepen/ nament!ijck/ het Wapen van Hollandt, daer op den beroeniden

Weer Arnout de Vlaming van Oucshoorn , alg Admirael /de Vlagh en het

Opper-canumanda voerden; en voorts / de Prins Willem , Princes Royael ,
de gekroonde Leeuw, de Fenix, Aernhem, ent Maerfeveen ; Altemael Sche:
pen als Kercken / pder om

ſchoonſt /en bande grootſte welck opt Neder-

landers ap de Wateren vaerden. Deferijcke Bloot/niet alleen met een No⸗
nincklĳjche fchat geladen / maer oock met ig —* levendige Zielen bezet/
doo
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Doa, Sundas Straet ; en eenige hondert Pijlen weſtwaerts heen gefteevent
zynde /kregen den negenden February een loutere ſtoocker uptten Ooften :
Die/ tee dagen daer naer /van een ſcheickelycke Storm gevolgt / haer alter
mael dwong de meefte Zeplen in te nemen ; en voor de wint heen /meteen
gef wichte Fock / onftupmige Zee /en vreeſſelyck flingeren / boort de Weſt
HetSchip tefoechen. Get Schip Aernhem eerft het ongeluck treffende, fcheurden de
her » Frock aen flarden ; Dies genootfaeckt was / om / in dupfent perijchelen /bye

Menfshen

de Wint te ſteecken / dwers zees geraeckten; en / door het invliegen deffelfs/

gefoncken.

fog vol water/ dat al het pompen en balien fcheen te vergeefs te ziju. «

Daer op quam in dit Schip Aernbem ‚in de Conftapelg-kamer / een hock
met antrent twaelf Waften Ays en Boonen / door 't hevigh flingeren zijnde
gebroocken / nacde Kp te ſtorten. Stracks trachte men ’t Baer naer ’tandere Boort te krijgen ; maer, doop bet ſcheickelyck bonfen der Water-baren/
de Foer-pen gaende geraecht /en epndelijck midden deur gebraacken zijnde /
was d'oorſaeck /dat door het flaen ban’tLoer / de Achter
·ſteeven quam te
——
daer op het Water Lan alle Kanten in-vliegende /bevondt
men /
oe dat het Schip begon te ſincken.
Alle bedenckelyckẽ middelen dan vruchteloos weſende /als oock de Vloot
verſtrooyt /en maer alleen de gekroonde Leeuw noch bp haer gefien: welck
Schip oock tegens den avondt upt het geficht verlooren; Daer Bp haer
toen Voort de moet / ban Scheeps
·behoudenis /en des levens hoop/ontbiel.
Dies reſolveerde men vaerdigh tot het uptterfte: Schuyt en Boot wierden

inZee gezet / om (kon Get gefchieden) noch Kanten Schepen op te ſoecken.
Dertien Ran vielen Geel fchielijck in de Schuyt: ſtaecken (eer meerder gez
felfchap kregen ) ban boort /en roeyden een ſtuck⸗ weegs Geen ; de vordere

Een eroot menighte ſochten haer inde Boot / met ſwemmen / Klimmen en klaunteren/
getal (alvee- bidden en fineechen/ te ſalveeren. Cot hondert en vijf Perfaanen geraechten
dr haer in in't Daertuygh;
de andere, Die nach in't Schip / en daer omher in de Gol⸗

sBoot.

gen Wierden gefien/ waren eerlang (alfao dit ſchoone Schip voor pderst

oogen wegh ſonck) in het grondeloos Diep geſmoort.
De Schupt teen /om meerder Balck over te nemen /de Baat genadert
zijnde /hoorde men Daer een fem : Wy fincken , wy fincken! Dies vaerdig
deynſende/ Berlieten de Boot / en vaepden haers weegs ; dan zijn napt tze⸗
dert weer vernomen.

Suckelen ·Nu quam De nacht op handen / als wanneer de felle Winden beganden

droevigh op af te nemen. De Stuerlupden hadden twee vollen Doeck /met een Conipas/
Zee,
Maert/ Boog /Con-dupgen/ Sphckers / enn Wat Brandewijn/ in de Boat
gebergt 5 defe dingen quamen haer altemael nu te pas, De Bupgen wier⸗
den langs ’t Baart geſpyckert /en met Zepl-doeck bekleedt; en vboorts de
vordere middelen bp de ant genomen zijnde / kregen de Maſt /het Roer /het
Zepl/ en andere dingen hlaer ; om (onder Godts Gulpen zegen) Get naefte
Hant/ het welck het Eplandt Mouritius mag /te ſoecken; daer men noch
hondert en twintigh Mylen giften van af te zijn, Doch nu fcheen de noot al
hier met haer eerſt aen de man te komen : want doop de veelheyt des Dolks/

Dertien

ſcheen de Boot t'allen oogenblicken te fillen ficken ; en tat verlichting des

wordenle

dere dus (gelijck men ob bet leven te beljouden. Geen tegen-fpzeechen

Menfchen

2

ſelfs / befloot men 49, Menſchen levendig over boort te (etten / om de an⸗

van pemant / was macht ighdit heyloos beflupt te heeren; Want Dertien
eben:
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Tebendige Menſchen wierden heel ſchielyck onder de menighte uptgenicht /
en ftrachg den eenen voor /en den Anderen naer / in Bolle Zee geworpen 5
fonder aen defe ber wefene foa veel tijts te gunnen / dat fp het Vader ons kon⸗
Den bidden.

Onder defe Dertien rampfaltge was oock eenen Mr. Johannis

Stothanis, een bzaef Chprurgijn / die wel eer langen tijt Slaef in Turckyen

hadde geweeft ; en beel quartieren des Werelts doorgereyſt hebbende / epat-

Delijchs em in dienft der ED: Compagnie begaf. Hy /en ick /Wierdenop Get
Ooft-Indifch-Huys tot Amfterdam, te gelyck / op eenen dagh geëramineert
enaengenomen : boeren te gelhck (doch pder op een bpfonder Schip) upt

ons Daderlandt : waren oock te gelijck in de Ooſterſche deelen van Afia gez

weeſt; en Honden ons menighmael bp malkander / en dickmaels te famen
gerefolbeert / om wederom te gelijck de Liepfe naer 't Daderlant aen te Lanz

gens dach had ick mp tzedert bedacht / en aen hem de Bon Voyagie tocgewenfcht: hoorende nu met ontſteltenis /hoe de Repſe met hem / naer het
Paderlandt/ was upt-gevallen. Hy facht / alg d'andere / wanneer Gp op de
kant ban de Boot hem ſagh gefleept / om over boost gebonft te Worden /
Dat
mach eerft een kort Gebedt tot fijnen Godt mocht doen; maer ſulcks
hem / doop het gefeljzeeuw Des Schippers / en ſommige ffaute Bootsgeſel⸗
len/ zijnde ge wepgert /ftack hp de aagen en handen Hemel waerts / terwijl
men hem vande Boot af-fliet 5 daer hy / in't grondeloos Lack / mel haeſt
verſmoorden.
Bp dit getal en fou Get al doen niet gebleven hebben; t en Ware geweeſt
dat andere /Ban de gemeene Soldaten en Bootsgeſellen /hier tegens bez
wanden in te leggen / feggende : Als de vermindering van het getal des

Volcks dus noodigh was , datter alsdan geen uytfondering van Perfoonen
behoordete gefchieden : maer veeleer dienden geloot; omde doot, of
hetleven, aen yder een even fchoonte fecten. ’t Welcke / daor de bermeerz
dering der ſtenimen /eenparighlyck gaet-gebonden en Vaft-geftelt zijnde/
maechtemen faa veel Briefjens / als er Menſchen in’t Daertupgh wierden
getelt « de eene helft liet men heel / en de andere Wierden klepne hoeckjens
upt geſneden; en aldus altemael op-geralt/ en onder malkanderen geraecht
zijnde / Befloot men : foo drae als de naat begon toe te nemen / dat men dan
aenftants trecken ſouw; en wie dan cen Beiefjen met een afgefneden hoeck⸗
jen kreegh / fou (founder eenigh aenſien van den Perſoon) van ſtonden aen
over boost gemorpen Worden. Welche refolutie den Schipper, en fijn
Otuerlupden/ ſoodanigh in hare verfoeyelycke proceduven kon matigen /
dat vaortaen ſoo lichtvaerdigh niet/ gelijck voor heen / de Meeſter ſpeelden
met een anders leven.
1
Doch kregen ſy nu de Wint en Zee derboegen na wenſch/ dat op den De andere
zo. February, naer het uptftaen van ontelbare ellenden /het luſtigh Eplant komen op

Mouritius quamen te fien, Aldaer te Landt geraechkt zijnde/bonden een ,

verſche Water-fvaom / oock Krabben en Alikrüycken;

doch Kregen aldaer zen,
in den tweeden nacht foo fellen Ozchaen/ dat nauwelijks in het dichte Boſch
haer leben ſalveeren konden, Wier fagen fp nu Godts hulp en gaedertierenz
bent oogen· ſchynlyck / en (eer klaer; Wem danckende/ dat nach voor dit
ſcheickelyck onweer te Landt geraeckt waren. Het Tempeeft bedarende /
Berftroopden / en peurden pder fijns weegs, het Eplandt ront ; en Honden
veel Palm· boomen / Schilt· padden / en A
: kregen eerlang oack/ —
NE:
2
geeſti⸗
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geeftige practijchen/ aboudantie van feer goede Difchj : oock epndelijek Vuer
en Sout/enalderhande Dee. Auwoegen dat uu ban Spijs, ot Palm-wijn/

de volheyt hadden.

Ö

À

/

Evenwel focht den Schipper daer niet te Blijven : maer ffach/met dertien
vꝛywillige ſtoute Waeg-halſen /vant Eplant Mouritius, heel kloeckmoe⸗

digh in volle Zee: verhoopende met de Boot
/de Viuft van Malabar opte
decken; die ontrent fee hondert en vyftigh Mylen Van daer gelegen was.
De an⸗
65 belanden vsorſpoedigh aen ’t Eplandt Ceilon, aldaer hy tof.

dere quamen/ met het Schip d'Erafmus, op Batavia; daer fp nu deſe dzoebie
/
ge tydinge beachten.
WBijders /belangende Het vefteerende Volck / op 't Eylandt Mouritius:

5

eenige guamen aldaer te blijven ; andere ſtorven; doch het meerendeel zijn/

door aeukomende Schepen der Engelfe , (die dit Eplant vry veel befoechen)
van daer /of naer Ooft-Indiën, of nae Iet Daderlant / gevaert ; die nader⸗
hant/ pder in het byſonder /heel Vreemde avontueren / die haer bejegent wa⸗
ven/ uiften te vertellen.
Dug vere van't heerlijche Retour
· ſchip Aernhem. Wat voorts d'andere
fes belangt / daer van zjn de Phenix, Princes Royael, en de Maerfeveen,
behouden (gelijck Wp naderhandt verſtonden) in't Waderlandt gekomen.
DeSchepen Doch d'andere drie /de graotfte van de geheele Vloot /alg’ Wapen van

vet Ponts, Hollant, Prins Willem , en de gekroonde Leeuw , moeten feecherlijck /met
de gekroon- Alle de Menſchen /ban de hollende Zee vernielt en ingeflackt zijn; dewijl
de Leeuw ‚apt ban def? groote gebouwen/ of ſchoone Schepen, en ſoo beel hondert

ies

Zielen/ een eenigh Menſch te voorſchn is gekomen.

metallede
Deſe tijding door Schepen /van De Caep de Bon Efperance komende /
Menfchen beveſtigt zynde/ ontftach geen kiepne vrees en alteratie in den genen/ Die

sefacuvelt. gan meening en baopmeem waren /naer ’t Daderlandt de Wdederom-repfe

aen te vangen. En mijn aengaende / ick danckten mijn liebe Godt /Laos
de betooninge Van fijn genadigh en vaderlyck befchut/ en groote goedertiez
renheyt / mp bewefen; en dat ich in Get voorleden Jaer niet mede / gelijckt
het boapneem Was geweeſt / met defe Schepen naer het Daderlant vas gez

zeylt; daer in feer lichtelhek myn haeftigh epnde hadde konnen beſchöo⸗
ren
zyn.
on Gebben het Eerfte Boeck met een verhael des Makaflerfen Oorloogs
beſlooten; doch fullen dit Tweede Boeck ‚met de vertelling der Leremomen
ban een Moorfch Huwelijck / eyndigen.
„_Wonder«Pp Londen ons in de Maent Julius, op eens feeckeren avant-ftont/ aen

lieke Cele Mant: wanneer ons aen- gedient wiert / Dat binnen de Stadt Batavia, niet
ten Schrij, verre Van ons Logiment/ ecn rycken Moor de Beupdegom was ; die nu

ver op Bata- in deſen aenftaenden nacht /met vreemde Ceremonien / hem inden

vlanin

een rijcke

ſycken fract begeven fou.

Huwe⸗

Wy / begeerigh de nacht-ruft te verſupmen /om ſulcks te fien/ hadden

Moor, ge- Ons des avonts / naer het gehouden Avant-mael/ noch nauwelcks in de
fia.
floep en bupten aen ſtraet begeven /ef wy fagen een graate menighte van

Tooꝛtſen /Fackelen / enverheven Lantarens / aen ffochen vaft-gebanden /
(Die in het duyſter een Gelder licht vertoonden) al ſachjens tat ons naderen.

Peele Danſſers /Dpeelders / Camboers /en kluchtige Lijt-verdzijbers /-

de Welck ap Cronunelen,/ Pijpen/ en Schalmapen/ als oock op ——
ec⸗

€
⸗
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Bechens / met een aengenaem geraes / haer luftigh lieten Gaoren ; hadden
de voor tocht /om maer ’rfcheen) Get (Marte Gebroederſchap te vermaec⸗
ken. Achter defe bzalijche bafen quamen tee Moorfe Driefterg/ bepde in

twit gehileedt ; en Daer op De Bloedt-brienden ban den Bzupdegom cn

Beupt?

Die met een langfame tret voorby geraecht zijnde/ faglymen deu

Moorfen Brupdegom ſelfs (doch fander fijne geminde Beuyt) aenkonten :
zijnde op een ſchoon Perſiaens Paert gezeten. Hp toonden hem zedigh in fijn

gebaer 5 en fagh altijt feer ſtatigh en ftemmmiglj vaar hem neder. Boven hem
Wiert ten kaftelijche Sonne-ſcherm /rantom met lange neder-hangende

Zijde Franje behangen, ſteets omdgaepende/ gedzagen ; dat /dao? het licht
der menighvuldige Jrachels en Coortſen /ongemeen ſeltſaem font. De
weptfe Coomen/ van des Brupdegome Paert / wierden wederzyts Daoz

twee bruyne Mooren beſtiert /en Daft geljauden s Die het moedige Weeft al

ſachjens voort·geleyden / terwyl twee andere Mooren , met een geeftige
fier; en Hoofſe Ceremonien /den Benydegom met NRoog water befprenge
den; en met fine Catoene Doecken /met Wiersock en Wel-riechende Spe⸗

cerijen geparfumeert en op-gevult / de lucht geſtadigh voor hem quamen te
pepareeren. Naer Gem volgden oock twee Moorfe Specel-hnechtg : rijden:
De mede/ gelige den Beuydegom / te Paert ; Dic/ als Sargeanten ban
Cupidoos KUrygh/ de trop en fractie floaten. Deſen geheelen treyn was
berzelt van een groote menighte Dalcks / die (beſtaende upt veelderhande
Natien) nu beer kyckers /dit Gebroederſchap gelepden.
Sp quamen nu van des Brundegoms ups / voorby de Wooninge ban
De Brupt / en vorder aldus voorby ans Logiment /gereden ; en Deden / door
de voornaemſte Dtraten en Dicken ban Batavia, dus den ommegang /tat
datfe wederom boo? de Woonnnge ban de Baupt aen-landen + hebbende nu
feodanige Pzoceffte al ontrent 14. avonden naer malkanderen gepleegt.
Den Treyn nu wederom voor het ups des Bruuts gekomen zynde/
wiert den Beundegom/ in het af-treden Lan 't Paert / door fijn twee Speelknechts onderfchaozt; en van allede andere Mooren ander een groote op:
gerechte Lent gelept /en met bpfandere Ceremonien gecanvopeert f welcke
Cent voort Hups des Beupts /op 'teierelijchft, alg een Bzuploftg-zael
was toe-geftelt. Dtrachs wierden alhier verſchende Alcatijven, ef Perfiaenfe Cafel-hleederen/ op De aerde neder-gefprept; en Huffeng Loor den
Weer Beupdegam / en fijn twee Speel⸗knechts /op een ordentelrche wyſe
geordonneert?:
Die/ neffens alledeandere Beienden / (doch in o2dere) met
De beenen onder het lichaem /neder-zezeten sijnde/ (agt men ſtracks Wet
Duwelsekg-feeft beginnen. Derfchepde Gerechten quãmen hier vaa? Ben
dagh; en mierden altemael in houte Schotels / door brave (arte Jonge
Mogrinnen , doch Gelder in ’t wit gekleet /den Bruploftsgaſten opgediſcht.
De eerſte Compoſt /als tet een preepdratoriam dienſtigh as Pinang, en
Betele : een Nrupt / het welck De Indianen van Otienten dagelycks

licffelyckheyt in f(macek en adem / komen te gebanpehen.

Loar

Dan dit Bancket

quam pder. ſich te beſorgen /toen den WBrupdegom /daar fijn twee Speel⸗

knechts / Daer Ban Laor-gedient was, Naer op ſtracks alderhande ſpyſe
Balgde ; die meeft in Karry , (Dat een aengename Eompoft der Mooren ig )
en voorts in gebraden Hoenderen beſtont. Daer ging de Maeltyt aen /met
wernigh onderlinge propooften 5 dach ſtonden Dir * de Mooren hun poos:
@l 3
(aa
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faa wel te Laer / dat haeſt de Schootels leeg/en fchaontjens upt-geseegtwaren. Den Brupdegom behoefden alhier fijn Wrupt/ noch niemant fijne,
Beminde /Boaz te dienen ; Want de Moorfche Drouwen en Maegden van
Dit Feeſt waren van de IRans-perfaonen gefepareert ; en hielden haer
Gafhnael in eer groot Door-hups apart : fittende mede op Perfiaenfe daz

fel-hleederen/ op de aerde neder 5 faadat geen Tafelen, Stoelen noch Banc⸗

ken / in deſe Maeltyt wierden gebzupcht. Gnvoegen dit Beuplofts-feeft
vry droevigh/in flilten/en zedigh /ſonder eenigh difcours/ toe-ging. Doch
fpeelde men evenwel / tot bermaeck der vrolhcke Geeften/ gedurigh op
kopere Beckens Erommelkens/ Flupten /en diergelijche, Det Baftmael
zijnde geeyndigt / droncken / tot Verkoeling van de Maeg en Kever / eens
vont 5doch maer alleen een dronckjen ban den klaren : uprgefandert eenige/
die/ gelijck als ter ſſuyp malhander een ſlockjen Arack toe-bzachten. Eyn⸗

digende aldus dit heerlyck Beiplofts feeſtder Mooren, met eenn Bancket
van Betele en Areeck, gelijck alg was begonnen ; daer De halve nacht al
reede nm mee verloopen Was.
De Spire taen weg genomen zijnde/maeckte men alte ding klaer en vaer⸗
digh /om /doordebehoorlycke Ceremonien,
Bruyt en Brupdegom echtelyck
in den bant des Huwelycks te vereenigen. Cot dien epnde ſtelde men een
klepn Banchjen /van een Boet hoog/eu fes voet lang/in't midden Lan ops
gerechte Tent / op D'aerde neder ; alwaer den Beipdegom / met fijn twee
Dpeel-knechtg/ gem vaegende in Get midden/ geſamentlyck opgetreden zijne.
de/ nae de Eeremonien van fijn Erouw/met ltſaemhept ffant te achten.

Wenmerckens-aerdigh was de Kleeding Lan defen Moorflen WBupdez
gom : Ouder- en Opper-hleederen Waren Wel nae De wijſe Der Mooren,
maer vande alderfijnfte witte Cataene Lywaten toegeſtelt. Sijn ſwart/
en kael gefchaoven hooft/ pranchte met een loutere, Zijde Cullebant; die
boven / en voor het Baoz-hooft/ bedeckt was met een laet van rammelent

Úelater-gout : zijnde in ’£ bierftant met een Beknopte rant /ban Witte Bloe⸗

men en {aafen / befteechen en verciert; Daer aen twee lange Slupers ter
wederzijts vaſt gemaecht waren / die hem Lan Laar de aagen/ tot neder:
waerts op de buyck afhingen / en na de Be weginge Ban fijn lichaem / gins

en weder flingerden., Borders was defen Deer Beupdegom met een loutere

goude Heten am den hals / en met goude ingen om De vingeren / Alg oock

doop fijn aoz-lellen / werciert ; en met kofteltjche zijde Slupers over de Velez
deren aengedaen ; Wefende (naer mijn gifTing) ontrent de fes en dertigh

k
Jaren out.
De Speel knechts waren twee jonge Mooren, eneen gelijck als den
Bmpdegom verciert.
ze

Daer was toen nach nauwelycks gen Rleedt ban twee Perſoonen opge⸗
geben /en voor den Beupdegom / en fijn twee Speel-knechts/ tat een afſchutſel Gozdijns-gewijs om hoogh gehouden / of de Dader Lande Beuyt
guam met fijn Dochter /op bepde armen torſſende /upt den Lurs getreden 5
en ging aldug Loor den Brupdegom / doch aen De ander zijde Lan het bez
fchutfel / ſtaen; en Gielt de Beuyt gedurigh op fijn armen :-die wel dicht in
zijde Slupers/ even gelijck gebaeckert Was / foa datfe noch doo? niemant
in’taengeficht gefien kon worden; doch beſpeurde men aen de be weginge
vande Slupers / Die Baer het hooft bedekten / Dat ſy al nuckende /we *
teljck
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telijcht ſchreyden. Ondertuffchen ging Get pzevelen / der tee Moor fle Pa⸗
pen/ luſtigh aen : doende voorts /met bedeckten hoofde /(volgens het gebᷣꝛuuck der Mooren) voor de Gelieven een kort Gebedt.· Daer op/ daar den
ſelven/aen den Beuydegom wierde gewaegt : Of hy fijn Bruyt alhier tegenwoordigh gefint was voor fijn wettige Huys-vrouw aentenemen? en
Diergelijcke / doch weynigh omftandigheden meer. Waer op den Brupde⸗
gom Jae gefept hebbende /wiert Ban ſtonden aen Defgelijchs de ſchrepende
37 oock afgevraegt. Maer eylaes /deſe Moorin de bange lucht onder
de Uleederen niet langer konnende verdragen / wiert qualyck; Dies bracht
men / nae kopt beraet / een weynigh Waters / om 't hart tefterchen; daer
van fp voort een weynigh dranck. En wierden als doen de wonderlycke
ſchoonheden /Lan deſe bange Brupt /ontdeckt. Sy was met goude Lingen
doop neus en ooren /als oock om (ommige vingeren/verciert; en mede /ge⸗
lyck den Beupdegom / met een blinckent Voozhooft⸗ cierſel /van rammelent
Klater⸗gout/ en Sloemen /Loor ’t voorhooft opgepranckt. Sp had ooch een
vaſte verw: zijnde ſoo blanck alg een Rol; en ontrent bijftien Jaren out.
Deſe gealteveerde Bruyt een Wepuigh Waters hebbende gedzonchen /
quam / deer foa uptnemenden Gulp-middel/ haeft wederom tot haer ſelfs.

En wierden haer taen / ban de Moorfle Papen /de voorige Dragen weder

om afgevraegt; Die infgelijchs Jae ten antwoort
gaf, De blytſchap fcheen
daer op / door een algemepn jupchen / bp het heele geſelſchap /upttermaten
groot te zijn. De jeugdige Speel-ziendirmen Lan de Brupyt/ verhieven
daer op haer Geldere keelen/ en beganden met een foete Dops/ en vrolycke
Toon / vel luſtigh op te ſingen; Daer men de vreugt ban dit Moorfch Hu⸗
welyck upt befpeuren kon. En wierden (naer fclheen) Dees nieuwe gee
trouwde / in Dit vermaechelijck Geſang / een lana gezegent leben /en gez
trouwe liefde / toe-gewenfcht. Waer op een weynigh fil gehouden Wiert ;
en Get opgetilde Vrleet eens neder-gelaten zynde wierp den Beupdegom /
op een Hoofſe Wijfe/ een witte Bloeme naer de Wout, TDaer-ap taen Wez
der een weynigh Wiert geſongen; en het Beſchutſel andermael neder-zez
laten zynde / wierp den Bruydegom weder een witte Bloem nae fijn Alder⸗

lieffte ; ’c\welch aldus tot biermael over-hants wiert gepleegt ; als wan⸗
neer de Bruyt ſulcks op een gelijcke wyſe quam naete volgen: t'elckens /
tuſſchen Get Geſang / en het neder-laten van ’£ fchutfel/ een uitte Bloem
goapende naer den Brupdegom; waer op dan ſtaegh een groot /doch ſtatig
gejupgh der Speel-knechts / quam te volgen. Dit gegaap der uitte Bloe⸗
men/ waren (gelijck men ons betupgden) de baerblyckelyckheden / waer
mede ſy de verſeeckering ban haer liefde malkanderen ſcheenen te betaanen.
Coen ſagh men het Befchutfel wederom neder-gelaten 5; en den Brupde⸗
gom / een fchaone Diamant-ring Lan fijn vinger treckende / ftack die ſelfs
aen cen Der Vingeren des Bruyts; dat fp wederom / naer een haat gefang
Der bruyne Speel-gerootjens/ met een van Gare goude zingen / aen Deir
Beꝛupdegom opeen geliche wijſe Vergoedden ; daer op weder eeukort Dee
fang gefangen wiert. Det opgetilde Behangfel toen wederom neder-gelaten
zijnde /nam De Beruydegom een witte Bloeme-krans ban fijn hals/ en hing

Diet om Den hals Lan fijn geminde Beuyt; ’t welch / naer een kort geſang /
almede ban de Baupt wiert nae gedaen « hangende felfs haer epgen Blac:

me⸗ krans om den Gals des Brupdegoms.

J

an

38

Wourer

SeroureNs

Ooft-Indifche Voyagies

Pan ſtonden aen Wiert taen het Beſchutſel t'eenemael wegh genomen) en
De Beupdegom op een fraye Muit-plaets neder-gefer ; en kreeg nudeBrunt/
tt haer Daders armen, in de fijne, en op fijn ſchoot. Men gaf hem doenin
fijn rechterhant cen Diop met Melck; Daer van hy/en fijn Brupt /bp beur⸗
ten overhants /pder viermael dzoncken ; en fpaelden elch toen faa Beel reyſen
de mant flechts met een Wepnigh Waters, Waer op den Beupdegom/ met
de Beupt in ſjn acmen/upt de Bruplofts·
tent /en woort te Paert gevachten;
eu ſaten oock ſtracks ve Speel-nechts op: rydende (aa geſamentlyck Ban
daer/ in barige ffactie / naer Get Wups des Brupdegoms; daer hy / met fijn
Beminde/van’t Paert/en vaerdigh in Huys geraechte ; latende bepde fijn
Speel-knechts/met alle fijn Campaignons/ (Die hem Dug verre quanten gez
balgt) fonder pemant te bedancken / of nu / noch im de Loorige actien, taete
ſpreken /bupten op ftvaet 5van waer een pder hem naer fijn Wooning begaf.
Dus vezre was allee ſtaetigh en ſtil / en (dat ons upttermaten verwon⸗
Derden) met een groote zedigheyt verricht. Wy hadden / in al hetvoor
·ver⸗
haelde/ niet een kleyn lachjen in dert Beipdegoni / noch in fijn twee Dpeelknechts (alhoewel fag dichte bp hem konden) gemercht. Geen ongebonz
denthept ter Werelt /was bp ans /in pemant befpeurt. Bachus en Venus
fcheenen Daer onbekent te zijn ; men hoozde geen fot geklap / of gecherntje ;
lichtvaerdige daufferijen en ſagh men daer niet + maer alles gefchieden met
ſulcken ſtilten / zedighept/ eneenparige modeftie ; dat waerck dit Mahometaenfe Bauplofts-feeft / de angebondene Bauploften en Gaſterhen det
Chriftenen beſchaemden.
rije 3
Nu / wy / wet eenige Hollantfe Brautoen en jorge Dochters /wierden
Daar des Bapdegomsg Moeder in hups genost 5 daer wy defe nieuwe Gez
trouwde/beneffens malltanderen /op een Alcatijf, of Perfiaens Cafel⸗ kleet /
Bonden neder-gezeten + terwijl des WBrupdegoms Moeder Get ſtruyt ban
Berele, cn Pinang, bereyden; dien gevende aen haer Saan: de welch dees
Pinang langeutnot knauden / ſoo dat hem het zap bp de mondt neer liep.
CToen nam fijn Moeder / het oude Wyf / hem deſe geknaude Pinang Weder-

om wt den mondt sen gaffe/ met ſpeeckſel en quhl / metal/ voort aen De
Bꝛupt: Diefe voort foo lang kauwde en knauwde / tat de Becel En Pinang

was verteert; en ſpoelden alg Doen te amen /alg voren /de mont,

Dit gedaen 5ijude/ faa nam fijn Moeder (Get onde Beſtemoertje) de bran:
Dende Lamp; daer mede fp de Brupdegom en De Bunt, elck viermael aber:
hants naer malkander /in 'taengeficht lichten. En gaf de Gelieven toen
Hoort /met eenige woorden binnen’s mants te mompelen / haren Zegen.
Sp knoopten daer op des Brupdegams opper-kleet/ aen des Bute bae:
fem-hleet vaft. Waer nae den Brũpdegom / met fijn beminde/op ſtont; fan:
der haer nu/of in alle de vorige actien/ een eenigh woortjen toe te fpzeechen :
maer nam nu de Brupt /met een heel zedigh gelaet/ van het Alcatijf , op fijn
armen; en deoeg haer / ſonder dat fu de aerde moght raechen /naer een
opgemaeckteBinme-kamer 5 en hielp de Beupt (Die niet meer en ſchrepden)
naer het Bedt / om haer foo voort nae fijn vermogen te vertrooſten.
Wy hadden dooz wieuwegierighept / om defe Ceremanien te fien/ den
gantfchen nacht daor· gebracht / en onfe Ksleederen bewaert; alſoo den dagh
“began door te breecken /eer Dat wp thuus geraeckten.
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Eerfte Hooftfluck.
Stercke Zeevaert der Nederlanders in Indien. Vertreck van d’OorloghsVlooten na’t Noorden,en Weften. Den Schrijver vertreckt ten vijfdemacl van Batavia, om een reyfe na tRijck Bengalen te doen. Komſt
door de Straet Zunda in volle Zee, Paffeeren de Linie eAguinottiael,
als oock der Nicobaren Eylanden. Befchrijving desfelfs wreedcheyt der
Wilden aen’t Volck van het verongeluckte Jacht Weefp betoont. Aenkomft op de Kuft van Oryze , en ter Rede van Pipely, Schipbreuck van
Avenhorn,

Ongelucken in Schip des Schrijvers; en een jong Boots-

gefel, om fijn doodtflagh op Ongly geharquebufeert.

*

zErmaeckelick ist / inſonderheyt alst denmenſche wel Julius »
gaet/ ban ’t eene Tandt /en Roninckrÿck deg werelts /1662.

na het andere te reyſen
/ omDug de wonderen ban dit Won⸗
deral / door demogentheyt Gods foo wonderlck upt niet
gefchapen / en Daer benebens De vreemdigheden ban unt⸗
Wd) Geemfche Dolcheren te fien
/en haer coftupmenen zeden

onderſcheydentlyck aen te mercken; wonderlĳche abonz
tueren en preemdigheden Waren alreede bp ons aeften/

en fware boozballen en prückels hadden ons nu en dan

getcoffen: doch dooe De goedertierenthept Godeg menighmael het gevaer
ont worſtelt zijnde/ontfonchten in mp ſtaegh wederom De kuft om andere Lan⸗
den /en Boninchrijcken ban Aa te beften / verwachtende tot dien eynde
wederom Be bequaemſte gelegentiept Dien ick tot mijn ooghmerck mochte
Bomen te verkrhgen; ent ondertuffchen guamen nu dagelijckg ban berfchep=
Den Quartieven
ban India beele Zederlandtfche Schepen op Batavias rede

——

7

foo dat des ſelſs getal tot bp de ſeſtigh avanceerden; het welckt Groot geral

e Stadt Batavia nevingejek / en de Bede heel lebendigh/ en bermaeckelijch Sorcer OP
ban alderhande ſlagh Lan Paertuygh maechten: temeer / door gaende en rede,

komende Schepen / die vpt Leeldechande Geweften quamen / of elders heen

dereys aenbingen.
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Haſſelt /en Enchhupfen na't Koninckryck Arakan gediftingert :t'ſeyl gez Septemb.
raccht zijnde/paſſeerden in den abondtſtondt d'
Eplandekens Onruſt /Hoorn /1662.
Haerlem /Anſterdam/ en vorder heen oock Des ſelfs Gebeuren/ ſetten de:
coers omde Straet /of enghte ban Zunda doog te loopen/ hadden ſeer lief⸗ Onluſt tuſ

felyck weer /ſtil water / en boor de windt / paſſeerden de Bocht / en het Ko⸗ ſchen den

mnchrijck Banram, wiens Koninck nu tuffcten Prede en GOorlogh weder FPFern,
in ontuft metdePederlanders leefden / dreygende met een menighte Volcks /en de Nederen welbefepldt Daertupalj omtrent Pryaman aen te komen /guanfups OM landers.

aldaer een groote Viſſchery in het werek te ſtellen; doch meende mendathet
de troutweloofe Banramers om wat anders Was te doen: dies quant nu bier „Die
vanhee
abijfweecken geleden /als wy ons op het kleyn Eplandeken Onruft bebon: onrut woeBen / aldaer ban Batavia, Daer het maer cup twee mijlen ban ——— is/den belaft

oꝛder en laft/ dat men het grof Geſchut van de Daftiglept met des ſelfs toer welop han

behooren niet alleen baecdtak houden ; maer oock Muſſchetten /Bandeliers „ijn,

Krupt en LTonten gereed / als oock ’t Eplandeken/ en de Schepen des nachte
met goede Dachten beſorgen maeft /om wiet in het duyſter /en onberwacht
bande Javanen beſprongen /en gemaſſacreert te worden /en des Compagnies

rÿcke Pachtupfen/ die aldaer zjn / en de Schepen / in tupterfte gebaer te
fellen / Welcker tijdelijcke Beboiren de Bantamers in haer deſſeyn ſcheen

Veenemael te berpdelen. Wy dit waebeliahs Bantam vooꝛby geraeclit zijnde /
paſſeerden Toppers Hoetjen /een Klip als een Blapmuss Hart fatfoen/ rontom
in het water leggende / en met een Dicht geboomte befet ;afs oock het boom:

tijch Eplant Zwers in de Wegh; guamen toen eerlang Iet Peineen Eplant Komftbuy-

te fien :doch dat Doo? aeduerige tegenwinden cerft ewee Dagen daer na pafz van sunda in

ſeerden /geraeckten aldugop Den 9 September in bolle Zee / Daer Donckere volle zee.
woltken /harde winden / hol water / en hebige regenbupen reſcontreerden.
_ Doch onfe brave Zeehelden na °t Zupden ſteeckende/kregen eeclangh De
gewenfchte paſſaet der geſtadige Zupd-ooftelijche Winden / Die bupten de
Straet na het Zupden/ continuelijck meeft het gantfche jaer Doo2/ Dug komen
te wahen /waer mede wv nu oock na ’t Weften ſtebende. Ondertuſſchen
Waren / untgefondert Amftellandt / al d'andere Schepen Door tquade Weer
upt ong geficht gevaecht; doch was het / eben gelijck de Scheens-berftan-

dige ſeggen /elck ſyn beft/ en daerom booztfeplende/ tot ruym 180 mijlen

na’t Weſten meenden gevordert te zijn; toert coers veranderende /ſtaecken

Poordweſt /en naderhandt Poordwaerts heen /tot dat De Noordweſte paſ⸗ _rravados,
ſaet windt bekomende / veel ſchielucke ſtormen /die Travados worden gez fhielijcke
noemt/ en regenbnen moeſten uytſtaen; dies wy ban Wegens Het doncher Lormwinen nebelachtige weer geen hooghten aen De Son bekomen konden dan giſten CS
ebenwel op Den 28 September de Middelln te paffeeren. Bier omtrent Pans de

4 a 5 dagen met diſigh weer in ftilte gedreven hebbende / regen de koelte met rise zqai-

beel ſtormen /donckere lucht /en vegenbuijen upt den Weſt ·Mordweſten /ſta⸗ noaizel.
ken met een hol-gaende Zee toen vorder Heen na het NRoorden. TOp/ ent onfe
macker Amſtellant buurden nacht om nacht
/ ombp malktanderen te bliben/
ſagen dagelycks heel Bout /Bamboefen en Kiet op ’t water drhven / bere

moeden hier Dooz niet berce bande Eplanden der Nicobaren afte zijn/gez

ljck alg oock Defelbe op den 6 October in't Noorden ban ons begonden te ORobes,
fien; wp meenden al herre beweſten /of si en Eplanden geabanceert zy1662,

.
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Oâober, zijn/ doeh bonden ong nu fn onfe reeckening bedrogen /ent geootelijcks ge⸗
1662. _ abufeert te zijn / genootfaecht zijnde om nu berder Heen / foo beet het Doenlijch
En paſſeeren was /de Weſt te ſoecken / om Ban defe gebaerlijche Eplanden af te komen;
de Eylanden Dit luchten na onfe wenſch /deal de windt begon Geel Zupdelijck te ſchie⸗

derNicoba: pielen / alg wanneer deſelve redelijck boor ſpoedigh guamen te paſſeeren.

Desfelfs _ Der Nicobaren Eplanden na't Zupden /en die ban de Andamaons na

befchrijving. ’tNoorden inde Bengaelſe Zee gelegen zijnde /oden meer in paſſant ge⸗
fien / alg om gewin en boozdeel befocht. Schadeljck is't met Schepen daer

aen te komen / en ten hooghſten gebaertijck booz tet Dolck /-wanneer door
ſtorm en onweer / nebel of mift /op een der felber zanden / of ſtranden komen

te berballen; de fchipbzeuck en lading zijn booz D'Ontwoeftelaerg upt de ſtroo⸗

De Iawogn- pen al meermaels t'eertemaet doodelijck geweeft: want dees Eplanden wor⸗

Meafcheters, den ban wilde en ongeregelde menfchen bewoont / dewelcke in lenghte en
grootheyt ban leden als kleyne Reuſen Worden bebonden /toonende niet allee
nelĳch haer Doodt-bpanden ban de Chriſtenen /maer oock byna banalie de

Jatten des wereltg te zijn ; foo dat den genen die hier ſchipbreuck lijden/ en
haer te Lande falberende/ vaerdigh beſprongen /omcingelt/ vermoort / en om
Verhael des ‘t leben werden gebracht /en dienen tot fps en acg ban defe wilde Nicoba-

——

weerd.

ren 5 gelijck als oock noch in het voorleden jaer Was gebeurt Wanneer de

Sthepen /Weeſp en Bzouwershaben
op de reyſe ban Batavia na Bengalestat
dicht bp Get zupdelijchfte Eplandt der Andamaons

komende / geradert ;
Weeſp doo? 't quade Weer /nebel /en dupſterheydt han de nacht / daer op baft
gefeplt zijnde/berging: waer ban het meefte Volck / npt de kaecken des doots
te lande geraechende / ban ftonden aen Doo? de Wilden / Die met pijlen en boo⸗
gen/ flingers /fpatten/ en fenijnige Aagayen gewapent waren/ met cert
berbaerlck geſchreeuw / en helfehe furie wrerden befpzongen ; een goet getal

bluchten inde Boſſchagie / andere wierden vermoort / en han Defe Woefte

Menſch eters Booz een treffelyck wildbraed /en delicateffe acbeupekit. Mijn
Den ouden guden Schipper /Jacob Heynfe Moocker , ban Nieuwendam /bp wien ich
— " twee jaren langh in de Quartieren van Anboina, Boero Ceram⸗ Goram;

Jaco Moer” Zolor, Makafler, &e. hadde gebaren/ /hebbende met malkanderen oocks in het

landere Ne-

derlanders
VEEMOOE

Koninckrück Arakan geweeſt) moeft alhier mede fn teben/ het welch ome

trent de Go jaren bereprhten / aen Defe wreede Menſch etersobergeven: want
bp nu Schigper op't Schip Brouwershaven / fijn Machers droevige ſchip⸗

breuck befneurende /omt / níet tegenftaende het quade weer, met fijn Schip
tot aen de binnekant han het Eplandt /op de beguaemfte plaets ten Ancher /

balt met een welgemande Boot en gewapent Polk kloeckmoediath aen Hant/
berloffende met een Dappere furie den Schipper / en 'tmeefte Dolck die noch
ín ’t leben obertak mochten zijn/ en nu / upt De rupabten en wildeenig te booze

fchijn komende, haer doodtberf/ nat fcheen/ alveede hadden gefet ; defe wier⸗

den vaerdigh na boort gebracht / enondertufiehen den boozgemelden Schipper

Moocker fn t fehermutfeeren tegens de Wilden met een pijl foodania of
fen / dat nederſtorten / en doodt aen boort gebracht wierd / daer den Schipper
han het berongeluchte Schip fijn plaets ban ftonden acn quam te beliteeben/
vorderende hun reiſe naBengale.
2

Wy de Eplanden ban defe Wilde Menſch
·eters poogende te mijden / abanz

eerden foo beelt ong doenljck was nat Weſten / fettende coers 3— von
Cs

oorder⸗
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Poorderlek heen/ met cen toutere floocker upt den Weſten / Die op den
rr Oétob. onfe Fock en Marsſeyls ruineerden; Doch hadden onſe —
—
Waterleeuwen wel haeſt weer andere Zeplen gereedt /en vaerdigh na De Harde wie

windt geftelt ; 255 mijlen / of tot op r7 graden benoorden De Middelln ko⸗ den.
mende/ regen teel beter weer /en met bariabele winden het bafte Landt Krijgen de
ban het Boninekrijck Oryxa in het geſicht /’t welch fijnblauw Gebercht/ en vatte Ket.

geoerte Boorianden feer aengenaem ons in Zee bertoönden /Labeerden lanas esin

des (elfs luſtige Tandtſtreecke heen: doch moeften ter fomwijl door tegen 30
ſtroomen ten Ancher komen. Sagen nu / behalven onfe Macher /noch een sien ecn

ander Schip achter upt / dan wachten het ſelbe niet / ſoeckende foo veel ong Schip achter
Doenlijckt was langs ’tluftiah Oryxa te abaneeeren; welckers Tandtsdou °*
koen met vermakelijke Plachten/ graſige Bergen / en feer aengename Dal-

leien bebonden beredert te zijn: quamen ſomthdts foo dichte bp 't Landt /

dat beele ban Des felfg Inwoonderen konden fien; paffeerende Vifiagapar-,Pafkeren
nam , Binnilipatnam , Connare, Sicocol , Pondy ‚,Sonnewaron , en het JPoat —
des Konings van Golkonda, Manfarkate genoemt ; onderwijl quamen hanse de

fierche ſtroo men upt De Bocht ban Bengale, en de Hfbiere De Ganges, Die
ante niet wepnig in onfe reife berachterde/ Berlooren hier door op ben 21 Ottober een ban onfe Anckers doo2 *t beeecken van tBabeltouw. Des anderen
daeghs weer t'ſeyl geraeckt zijnde / paffeerden met Lieffelijch weder /en goede
windt beefchepde bermaechelijcke Dorpen /alg oock een hooge ſtompe freene

Ore kaft.
ens,
komen hier
vrt de Ri
VEE Gn

(Eooon/ Die de Pagode ban Jagernate wierd genoemt / en op een hooghte paleren

ftaende / doo? ſyn witheyt upt cen lage Boſſchagie /ber in Zee gefien kon or⸗ de JagernaDen. Defe Plaets getupghde men ons dat Bp de Jentyven feer hepligh wierd ‘7 199»
geacht; die komende ban Choromandel , Oryxa, Golconda, Bengalen, en ,Gewaende

andere plactfen alhier gereyſt
/om hare Bedevaerden en fiuper ftitieufe grillen LSP

foo deborigh als verkeerdelijk te berrichten, De boetbacrdige Sondaerg wan fenby de
Dit Jagernate gerecommandeert /om Daer met berouw en penitentie te ber Hevdenen.
De Jentijfie Secten/ die men genade bewijft/ worden Door de Bramines ng Indifche

toonen, De border bergiffeniffe ban den Afgodt te berkirijgen.

Wp defe heplige Plaets der foo berblinde fuperftitteufe Jentyven boozbp gez

raeckt zijnde /bonden ong noch omtrent zo mijlen ban Pipelys Lice te zijn;
ſeylden nu met een friffe koelte ent goede windt tzeewaerts in /om bunten om

been de wotſteekende Punt en ondiepte ban Palmeris te geraken: paffeerende Taffeeren

Dus de Pagode ban Connercon , de klepne Pagode, Arcfepoer, Cafigere , en verfcheyde

andere plaetfen.

Het Schip ‘twelek achter ons hadden geften/quam bp psa

ons / dat wp nu de oude Flupt Pegu bevonden te zijn / wefende op Den

worden

foo lang doop door de Fluit
8 September Wart Paliacatte tta Bengale vertrocken / hebbende
tegenwinden en ſtroomen lanas de Uuſten ban Choromandel en Oryxa ger jsBponder
fuchelt/ berhoopende nu met ons haeſt in Bengale te zijn ; regen toen het *

Hooge Tandt van Bellefoor in't geſieht /Daer wy een groot Engels Schip Sien ’t Lant

pritmoeten/ Die ons met Wimpels en Blaggen niet wepniat de loef af ftack, zp, Pelie

Wp fagen ban berre de Enaelfche Togie on Belléfoor „ tot border heen ko⸗ ——
mende op den 28 October behouden op De Rede ban Pipely, twee mijlen een, Engels

soavelen
———

en/

# Landt 5aein ee Zee / beemits De ondiepten ons Ane Cn op

Daer ong behoo
02 ſtoꝛmenct en
en tempeeſten
tempe
hoorljck voor
quamen —Ree van

(A 3)

Par:
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O&ober;
1662.
Droevige
fchipbreuck
van ’t Schip
Avenhorn,

WoutTenRrR

SCHOUTEN S

Derftonden hier ſtracks be ſchipbreuck ban onfe derde Maclier Het Schip

Avbenhoꝛn/ die de ſnedighſte in't feplen zijnde geleeft /hoor eenige Dagen

hier aengelandt was ; doch op den 22 Oétober de Storm / den Oliphant gez
naemt/ Die °s jaerljcks omtrent defe Quartieren ban Indien komt /aentref⸗
fende / wierd wel haeft door het geweldt Der onftupmige waterbaren ban
Anckers en Touwen
gfgefmeten/en na lager Wal gebonft /alwaer op baft
geraccht zijnde / im de
berſehrickelycke beanding eerlang aen dupfent ſpaen⸗

Bers ſtiet: Dochy 't Voltk was noch het meerendeel met De Woot, en andere
dzijbende matrralen teLande gevaecht; komende, door de geweldige ſtor⸗
tings / en upterſte pzijchels afgemat / arm / en jammerlick geftelt op Bel
lefoor , en bogder heen langs de ſtrant tot Pipely , waer ban daen vorder na
t Hooft Rantooꝛ Ougly Waren gebracht /om aen den Beer Directeur Mactheus van den Broeck, Die wegens den Nederlantſchen Handel aldacr reſi⸗

Beerde / Gun deerelijck onaebal bekent te maecken /twee man waren gez
fneubelt / en ban de lading en goederen niets of weynigh geberght: dieg was
fclt genootfaeckt mp daeringeluchigt te eftimeeren/ en odt te dantken ban
uiet op Abenhorn geweeſt tezijn / Get Welch nochtans / toen wp ban Batavia

foude vertrecken /heel weynigh ſcheelden.
Wy/ God lof / ter trede ban Pipely behouden aengekomen zijnde / ſoo
boeren firachs Scheeps Opperhoofden na LTandt / om o2der en laft/ mits⸗

gaderg noodige berberfchinge te bekomen /het laetfte kregen wp ſtracks in

overbloet / en oock ordre Dat ong met de Schepen door hulp der Lootſen ach⸗
ïlie de Gale,

ter Ilie de Gale begeven fouden / om daer op bepliger plaets geanchert zijnde,
onfe ladinge in te nemen: welck Eplandt/ of Ilie de Gale hoor aen in de
mondt der groote Riviere De Ganges gelegen Was; maer de Wootfen bon:
den ſuleks om de grootheyt onfer Schepen niet geraden / niet durvende ons
daer heen/ Wegens de ondiepte en ſneſheydt
ber ſtroomen avonturen; dieg
wierd beflooten en goet gebonden/ dat wp alhier met onfe twee kloeche Sche⸗

*

De Fluit,
t Root Hett,

wertreckt na
Batavia en
het Vaderlandt.
Drie ongelucken op

’ Schip des
Schrijvers

gebeurt,

Veenenburgh enAmſtellandt
ſoude blyven leggen: te meer /bermitg

e jaerljckſche komende Storm / den Oliphant/ alreede voorby gefet was /
en dat men nu voor eenige maenden niet anders dan een Welgetempert fap:
foen van lieffelck / (lil / en Helder weber fcheen te gemoet te fien. Ondertuf:
fchen vertrock de Fluit Pegu na de Ribiere De Ganges, en quamen alhier ban
Ougly en andere plaetfen verſcheyden Schepen aen te landen / om na Bata⸗

via, alg oock elders heen De vepfe boort te fetten.

Onder anderen oock de

Fluitt Roodt Hert /ban Ougly komende
/ vertrock op ‘efipoedightte wederom
na Batavia, nenende onfe Brieven mede/alſoo ban daer na’t Baderlandt gee
diſtineert en gengelendt was.
Deie ongelucken quamen hier kort na malkanderen op ons Schip te ge⸗
beuren: Onfe Conſtapel / oudt 5o jaren / het Rabeltouw /terwl het Ancher
biel / foechende upt te Dieven / geraecht met ſyn hande foo vreeſſeljck in de

—
—

Klem / dat een goet gedeelte ban fijn bingeven in Be loop bleben; en noch een

ander met fn Mackers beſigh zijnde / om een der ſwaerſte Anckers bupten

op de boegh ſtermende / Wat te verhÿſſen /en behooreljck teaen Den tijdt bart
noodtteberbaerdigen /foe komt Het Ancher heel fchtelijck upt te ſchieten /

en alt met eert van fijn pfere punten in de naechte hoet ban deſen armen

Bootsgeſel /derboegen Dat Door degemoefelde partijen tot in het —

oor⸗

*
—
—
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boorden / ſtaende deſen Ellendige /Dieſeer ſammerlyck lamenteerde /op Defe Novemb.
wife als vaſt genagelt /los geraeckt zijnde, bonden toonen beenderen / peſen /1662.
en alles byna ban een gefcheurt ; De derde brack in het ruym fijn Been: Dug

— wp werck; Doch quamen ſy alle dreie voorſpoedigh / en geluckigh te
geneſen.
Wy bleben dan op De Hede van Pipely, alsin een bolle Zee ten Ancher Berchrijving
teggen/ bonden ons omtrent twee mijt ban de Wal / het welck een Lage Blache van ——
Wandsdouwe was / waer heen noch omtrent drie mijt de Ribier opparende/ oot TPN
eerſt op Pipily guamen aen te landen , Bier leggende /aten en droncken dage⸗
ſycks om de oft/genooten een ſtilder en beel geruſtiger leken als in den Oor:
bogh/ doende beeie bermaeckelijcke tochten na Landt /om alom Heen defe

Geweften ban Oryxa, Daer ooch Pipily bp de Mooren onder gereeckent

wodt /nauwkeurighlyck tebeſien. Onderwijlen wierd ons op ſekeren dagh zen jong

een jong Bootsgeſel ban 18 jaer oud / genaemt Boudewijn Jan{z. ban Pipely, Boorsgefel
als een gebangen aen Boort gebracht /hp was mijn Landtsman / zijnde gan, venare
ban Haerlem geboortigh; doch en hadde hem niets te boom gedzagen / ver⸗ quebufeert.
mits he droncken zijnde / fn Macher op fehildtwacht ſtaende /met een ſteeck December >

ín de borſt/ die tot in het hect penetrcerden/ foo getroffen had / dat van fron- 1662.
den aen Hoodt ter neder biel. Lp wierd Doo? ordre ban het Nederlandts Op:

perböoft/ ban Pipely, op ons Schip in De boehen gefet: doch verkreegh

kort daer aen/ Deijl hp groot berouw en leedtweſen ober fijn mifdacde bez
toonden / die liberteyt/Dat flechtg met een kleyn pſertjen aen De beenen /onz
der en boen door'e Schip mocht aaen / faodat he fich felfs door toedoen der
Matrooſen geboegelijck hadde konnen falbeeren na Bellefoor , Daer hp met

_ Schepen der Engelfen efen Dang was ontſprongen geweeſt; dochs In den
raedt der Boots gefellen berachtende / fcheen liever te willen ſterben / dan al
dus langer in Hie pend ban fijne confcrentieteleben. Bp berepden
hem feec Chziftelijck ter doot/en bad mp dat ich,/tot Haerlem zijnde gelromen/
ftegroez
fijn oude Moeder wilde beſoecken / om Baer ban ſynent wegen De laet

tenis tedoen /Datick hem / wanneer ick haer quam te binden / beloofden na

te komen ; waer op bp mp/ en andere fijne Bekenden / adiew gefept hebbende /
berliet/ wanneer hp ban ons Schip nat Booft-Lantoo2 ban Oug!y wierde
gebracht /daer men hem / door o2dze vander Heer Directeur / Mattheus van
den Broeck , enſyne raden /andere tot een exempel /harquebuſeerden.

Tweede Hooftfluck.
Storm voor Pipely. Grootekoude. Komftvan tien vyaridtlijcke Jeliaſſen
of Roof-Galcijen uyt het Koninckrijck Arakan tot inde Riviere van »
Pipely, met een groot getal geroofde Slaven en rijcke Buydt. Rampfalige ftant der Slaven. Her fatfoen der Jeliaffen , en hoe defelve wordenbeftiert. De Roovers dreygen Pipély afte loopen, en uyt te plonderen. Groote verflagentheydt, en weereloosheydt der Ingefetenen.
„Hare bélachgelijcke Fortificatie „Krijghs-toerufting , enhet bedrijf des
Gouverneurs, daer op de Onderhandeling volgt, en het vennen beooten.

8

Wou

TER

SCHOU
TENS

flooten. Vreughden, vreemden handel, en neering op Pipe. Wederkeering der Jeliaflen na de Ganges, en’t Koninckrijck Arakan.

Des

Schrijvers vertreck uyt Bengalen, en felte aenkomſt op Batavia.
Januari

1663.

Et jaer 1662. doordegenade en goedertierentheydt
Godts ten eynde

gebracht hebhende /bonden ong wederom altemael verplicht /om den
Anaem deg Alderhooghſten boo? De beſchermingh /hulp /en goeder:

tierenthepdt ong betoont / te toen en te vanchen. Schooten deg mozgend

vroegh op den r Januarii, 1663. eenige ſchooten upt grof Kanon voor het
Nieuwe
· Jaer /wenſchten malkanderen hepl en zegen / en lieten met den
dagh alle onfe Plaggen en Wimpelen waehen.

4

— oo Wy begonden nu te met onfe lading ban Salpeter in te nemen / dan wier⸗
Pigely uytge. DEN in fulcliss heel fchtelijck door cen gekweldige ſtorm belet/ die twee geheele
Tacn.

etmael Duurende /ons in geen kleyne berlegentgept beacht/ bekomende op
Den 4 Januarius eerft met een donckere lucht met mot-reegen en ftijbe koelte
upt den Noord· Noordooſten / die tegens den abondt toenemende/ in een dupe

fiere nacht /fn een fare ſtorm beranderde / wierden ban ons Ancher afgez
bonft; dochlieten ban ſtonden aen twee andere ſware Anchers ballen, ſtreet⸗

ken Stengen en Kees om laegh: hadden noch redelck fleclyt ater /alfoa

bet een Landtwindt wag , dan beeefden/foo Wanneer Die quam om te loo⸗

pen / en te continueeren/ Dat geen fchipbzeuck ontworſtelen foude konnen;

Groote _ *t was nu alter door defe Noorder (loan foo kout/ Dat men beeefden de neus

koude.

in de windt te fleechen ; het Dolck klappertanden/en bliefen in de handen, als

of’t in Hollandt ín de winter hadde geweeft/ De Olien in de Medicament ·
kiſten bonden wp door De koude bebrooſen/en fEĳf: de wolle plunjen
/en bolle⸗
bangers quamen hier wel te pas ; doch wierden foo weynigh bebonden/ dat

Matroos hem rijck oordeelden / die noch met een oudt tfaemgelapt Hollants

pütjen/ ofrocksken booze fijn Confraters op den Overloop berfs
‚ Ong
belangende/ hadden ong al fn tijdts ban fcaije Bengaelfe Aocken booeften /
Die ons de Mooren / met facht en fupber Capock dooznaepten geboert / bez
pen Onder- Qacm „en ban alderhande mope Stoffen wiften toe te ſtellen. Onſen ouden

Koopman,

@nder-Toopman/ Cornelis vander Manden, ftoeten ebenwel/ fieckelijch

Cornelis van zijnde geweeſt / net wederom door deeg onge woone koude foo fchielijch in / dat

derande» oat daer aen quam te overlijden : wp lieten daerom toen/bolgens Scheeps
;

begrafenis. gebzupeh/de Dlaage ter halber Stenge van de Campangie waeijen/ ſchooten
drie Manon-fchooten/ en begroeben hem met malkanderen in de Compagnies

Tupn op Pipely , daer fraije Tomben en Geaffteden/ bolgens het gebrupck
der Mooren /oock ban de Nederlanders wierden gefien.
N
Veriteck.
Deftorm zijnde geftilt/ vertrocken berfcherde Schepen) die bp ons upt de
dere gefoiete De Ganges quamen/ na diverſche Quartieren: Nieuwenhovenen
von

Benoslen. _'t Faedthups /als ooch de Peperbacl/ bertrochen na Batavia; M2ouwergs

4

haven, Ter Beer /en Pegu ‚na Peren ; Pipely ‚ en een Moers Scheepjen /
na Mafulipatnam » ett andere plactfen bart Choromandel.

Doch quamen nu

Tien JeliaC- OP DEN 22 Januarii ‚ des moꝛgens beoeal/ tien Arakanfe Jeliaffen , of xioof-

enof Ara: Galeijen/ pt de Ganges ,en 'tHroninchrijck Arakan , tot in De Ribiere ban

banhoef Pipely aen te landen/ bie et Dier alles /doch op een ongemactschietwijfe/

Ooft- Indifche-Reys-Befchrijving. Derde Boeck.
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wederom levendigh maeckten / wefende bol gepropt ban moedigh engewa⸗ yanuarius ,
pent Dolck/ hebbende bp haer een meniahte ban Sladen en Slabinren/ 1663.
/ altemael Bengaelders ,Diefpin ’t herz
annen, Weouwen/ en Hinderen
Arakan, wiet ter Zee/ maer langs de
Rominckryck
het
upt
aeris iomen

binnentandtfe Aibiere / en foo boots De Ganges af/in Het afloopen der afge:

legene Dorpen /Blecken /en Boere Wooningen / geweldighlyck /en met
branden en blaecken Gadden bekomen. Hebbende oock bp haer cer groote bupt
ban Silber / aout / en edele Gefteenten / Die fp Defe arme Menſchen hadden
ontrooft/ den welckenfpnu met haer vorderende /hter en elders begeerden te

berhandelen; foeckende Gare Gebangenen tot Slater te berkoopen /en alles
hoog gelt / of foodauntge Waren te bepien/ alg haer het befte foude komen aen

te ftaen. Sp hoeren daerom cen ſtuckweeghs de Fibier ban bipely op/ en
Dat in cen goede opdze ; broegen Deonf? / die haer onderweegh quamen te ont:
moeten /of begeerigt waren fracije Bengaelte Slaven en Slavinnen te kooz

pen/ſoo
ja dat dan vrymoedelyck bp haer raochten komen ;, waer op De
Jeliaffen haer berder heen de Leibter op onder het Dicven-Eplandt nederfloe:
terhalver Wegen Pipely genadert/ Daer men ven groote
gen /zijnde omtrent
be de Bengaelders ober De komft ban hare Ppanden bez
—
peucden.

_Defe Arakanfe Jeliaffen , df Froep-Galeijen Komen gemeenlijck om Defe DEE ese

tijdt ban fet jaer met eenige Efquadzons upt het Ironinckrijck Arakan ; en Teliafren, of
Dient den Weer alhier te verſtaen dat de Koninckrijcken en Wanden ban Ara- Roey Gakan» Pegu, Bengalen , en andere/altygewel met beel blache lage Tandts⸗ leien.
Douwen /echter ſeer Rivier en Waterryck zijn. De Ganges, en groote Ri⸗

biere ban Arakan zijn met malkanderen door beel binnenlandtſche Spzepten
en ſtille foet-bloeijende Waterſtroomen ſon vereenight /dat men lichteljck

Dogg de felve unt het eene Landt en Honinchrdek tot in het andere komen kan:
en weten / inſonderheydt Be Arakanders deſe gelegenthept in Ben Oorlogh tot
hun boogdeel te gebeupeken; voeende met hare jeliaflen binnens Landts

de Nebiere en Sp2upten alom heen door: foechende in de bermaerde Ki⸗

viere de Ganges > en in beel andere Bengaelſe Geweſten / het gene tot haren
boordeel dient: ballende hier endaer /Daer de Bequaemfte gelegenthept fien/
aen Landt / toopende de ber-afgelegene / en ontweerbare Vlecken en Dorpen
af / daer des ſelfs Juwoonders bp nacht / heel ſchielck en ſtil befprongen/ en

oberrompelt woeden / nemende al wie datſe bekomen konnen met haer gez

banchelijck wech; boerende Mannen /Daouwen/ jonge Dochters /Jong:
4
mans /Aenkomelingen / en alle Den genen/diefpbeguaem tot het jock ban ———

dienſtbaerheyn keuren /met hare Jeliafen in ſiabernhe daer t haer belieft ;gene,deva

binden en knebelen defe rampfalige dan met ſtroppen / om hals en armen foo defeive bebaft inde Galeijen /dat Die haer nauwelicks konnen berroeren/ moetende (rongen en

in tet baectupal op de rugge onder De fit- en coep-bancken als daiderellen Verner

dighſte Schepfelen uptgeſtreckt eagen ;waerlck defe Roovers dienen in de
oeffening van Dit goddeloos en grouwelijck ampt ban ſteen/ja ban de alder⸗

onbarmhertighſte conditie te zijn/de onmoofele Menſchen dus onmenfchez
lck handelende : roovende de Mannen ban hare Prouwen /De Douwen bart
Gare Pannen / de Ouders ban hare Kinderen / en De Kinderen ban hare

Ouderg ,fchepdende Suſtersenenn

dn akan Namagen / bb
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Januari, 9Bloetherwanten/ of Jabeftaende voor eeuwigh ban malkanderen; ſelfs
1663.

de Supgende Pr2ouwen worden ban hare teere Supaclingen afgevucht 7
en mede-gefleept: want ffoch-oude Tupden /Siecken en Kreupele/alg

ooch hlépne Winderen worden bp defe Roobers bande flavernije verſchoont /
niet Door mededoogenthepdt /maer om Dat de fulche tot hun geltgierigh

ooghwit /en om verkochtteworden / ondienfttah zijn. Poder kan denchen
wat mifecabel gekerm / gefchaep /en hertbreechende jammerklachten bp
Defe Fampfalige worden uptaeboefemt / als Ban elckanderen dus ontrucht

werden; D'ontbluchten haer deoebígh berlies / beftaende in goedt en bloet/
en de Gebanaene hare foo jammerlijcke toeſtandt komen te betreuren.
Elendige menſchen / die waerlijck te belagen zijn / die gifteren faten in
weelde en bephept /binden haer nu ban alles berooft / gebonden/geflagen /
arm en naecht/ tot in de upterfte ellende ent campffalioe flavernije gebracht /
fienbe malkanderen boo? hun oogen ín fulch een zammerlijchen. ſtandt:
Wordende voorts tot Slaven/ en Booz een kleyne vzijg aen Chaiftenen /
Mooren / en alderhande flach ban Heydenſche Polckeren berkocht: en foo

——
ban malkanderen afgeraecht zijnde /De Werelt doorz ver⸗
D8bes
ete
Defe Koovers rooven oock Daer en boven De befte Hijchdonmmen en
Meubelen die te bekomen zjn/ welcke bupt fp met de eerfte gelegenthept

wederom foechen te berkoopen. Gemelde Jeliaflen, of Roey · Galehen
zjn

Fafoen, ſeer lange / doch fmalle Daertupgen ; en nat fchijnt / voornamentlyck /tot
dien eynde gemaecht /om een (nedige booetgang bp te beengen : ſeer diene
ſtigh om ín de Arivieren met goet abang geb2upeht te worden; Hebben
„en beftiering geen Zeplen/ maer leggen pder Wel 38 a 40 Niemen te booet : der felber
der Jeliaflen. WSoorggefellen/ dat Arakanfe Bepdenen zijn /ſlaen niet te gelijck/maer

Beel opdentelijck en vaerdigh na vervolgens / en fchier eben gelijck men in

‘tomgaen de vaderen ban een Watermoolen ffet/ De Riemen (ne water /
het welche Door des (elfs (nedige booetaang waerdigh om fien fs. der
Jelias wordt gemeenelijckk door een Portugeefch Oberſte /of Capitepu bez
ſtiert / de welcke op pder Galep eén fracp-gemaeckt Tentjen tat hun byſon⸗
dere wooning hebben/ en bp den Arakanfen Koninck / gelijck kop te booten
in t Tweede Boeck hebben gefept/ban wegens hun dapperhept bpfonders

lick worden gerenomeert; De Majeſteyt trecht fijn voordeel en tribupt ban
Defe Jeliaffen , Die met haet komſt geen kleyne verſchricking en alteratie

onder De Bengaelders komen te caufceren /alfoo bepde Natien tegens mal:

ander oorlogende/hare fucten meeft in vooberijen beftaen. En dewijl daer
in de Bengaelfe Onderdanen /doorde geltgierighept
/traeghept /en te hlepne
befcherming ban haer Gouverneurs / vry verre homen te kort te ſchieten /

foo is t niet te berwouderen dat de Weereloofe boor Defe Aoobers/ en fulcz

ben flavernp berfchzichen.

‚

De Arakanfe _JRu/ deſe tien Troof-Galeijen begonden haer op de Fibier ban Pipely
Roovers wonderlijek aenteſtellen
/maeckende feltfame bravades /boeren vaſt heen
Pien koeder / en lieten altemael hare Bloediblaggetjens waeyen: roepende/
loopen ‚en {p-woilden Bertrechen/ en fchtelijek weder komen / omt onverwacht heel
oytteplon- Pipely te oberrompelen en af te loopen: maeckende * kleyne Steen-

deren.
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Ooft-Indifche Reys-Befchrijving.

Derde Boeck.

rr

klaer/en flelden haer aen/om díe ban Pipely meer en meer berbaeft te ma⸗ Januarius,

ken/ als of talleg wilden opflocken: t welch Den Moorſen Gouverneur 1663.

ban Pipely immers na’t upterlijch ſcheen / bep Hertelijck deed ontfetten ;
doch bondt men eer lang aldaer geraden/ De Portugeefen Die op Pipely
woonden /en voornamentlijck ver felber ee
caedten een dienſtigh verregen:-

hulpmiddel in deſe gelegenthepdt te verſſecken. Sulcks gedaen en toege: hey: in Pi.
ftaen zijnde/wierd in alter haeſt beſlooten en goet gebonden / dat men gez Pel:
melden. Priefter een beief bol minnelijke termen aen den Admirael der
Portugeete Jeliaſſen feude laten fchzijben / 't welck gefchieven; maer nu

guam de noodt aert de man / en Wag goede raedt duur ; Want niemant Lan

De Bengaelfe Melden en Doeft beftaen ſich felfSteavonturen om den beftelz
der te zijn; Dies gaf men De Beief na koet beraet den Nederlanders / die
met haer Sloep. na ons Boort toebarende / in paffant den felben aen den
Admirael der Jeliaflen beftelden / díe geweldigh begon te ffampboeten / en
fijn knevels om hoogh te firijcken toen hp De Brief gelefen had / ſwetſende

dathp noch dit gebeel Pipely foude komen te overweldigen ,doch epndez

lck riep Dien Dozlogheman fijn Raedtsluyden bpeen / en 't hevigh blocdt
een weynigh neergefet zijnde / foo beflodten de Hooverg wederom aen die
ban Pipely ſpoedigh antwoordt af te baerdigen, ’t welck gefchiede : Schre⸗
ben een Berief Die Lol was ban gedreyghde weeedtheyt /hooghmoedt / en

laetdunchenthept ; hee welche Die ban Pipely des te meer ontroerden.

Des anderen daeghs ging't noch al luſtigh op een fch2ijben en bzijben :

de Gefanten/ Boden / en Beteven Wierden baft ober en Weer geftuert ;

Ondertuffchen verkochten Die ban de Jeliaffen ommige bande geroofde riendige
Bengaelders aen de Nederlanders / die / bolgeng de gemaeckte pzijg / boog voeftant der

pder Slaef 20 Kopijen, of ro Ahtxdaelders quamen te geben: daer wa: Bensaclie
ren beel Prouwen en jonge Dochters onder; t ſcheen dat

deMansper⸗ stavianen.

foonen wat vadder ter been / en gefwinder int bluchten waren geweeft.
t Was deerelijck om te fien/ alg Defe bedroefde Menſchen verkocht /en
upt de miferabele banden en Boeijen Ber Roovers /haer Daodt-bpanden/aen
tBoort ban onfe Schepen Wierden gebracht / Wat beeught en blijdfchap
datſe niet al en betoonden ; hoe danckbaerlÿck Datfe De ſphs en bleeding

Die men haer gaf/ aenbaerden ; fomma/ waren niet weynigh berheught /
dat haer eenmael upt foo beel miferien fagen berloft / Die fp inde Galejen

hadden moeten lijden.

i

Epndelijck ſoo bondt men al het vriendelÿck ſchrhven / t welck Die ban
Pipely aende Arakanfe Roovers deden/ t'eenemael beuchteloos te zĳn /

alfoodeRoovers tot geen Accoort /Dan met genot ban feeckere favorabele
conditie / Wilden berftaen: Dies quamen fp daer op met hare zo Jeliaſſen Pipely door
ten Doelogh toegeruft /de Ribier ban Pipely voꝛder ozdentelijcht opgeroept/ ——
maechende nu wel luſtigh den allarm / ſioegen op eteitrommen enlieten?
haer Bloetblaggen en Danen altemael waehen
/ omde verlegene Ingeſete⸗
nen ban Pipely noch meer verbaeſt te maecken. Dus opgeroept komende /

floegen haer Bicht bp 't Mooꝛrſe Kaſteel ban Pipely neder / en ſtelden haer
foo berfchzichelijck aen/ alg of °t alleg wilden met vuur en blam verdelgen;
ftuevende ſtracks een ban de Gare na den Moorſen Gouverneur ban Pi-

pely, hem doende berftacn datſe —

gereſolveert met se Een

2

ipely
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Jauvarius 5 Pipely 602 ditmael fn beiendtfchap te berdzagen/ op díe conditie / dat hace
Slaben/ Rückdommen / en Bunt ten voordeel van d'Gnwoonderg deſes
1663:

Tandts alhier verhandelt mochten wozden / tegen Geldt, fijn Lÿnwaedt /
Zijde Stoffen/ en bozdere Koopmanfchappen/ die dan haer fonde komen
aente ſtaen; foo niet / datfe nu met Dare Jeliaffen gercedt en baerdigh wa⸗
ren om 'tonbemuurde Pipely met een wackere furie te oberweldigen / upt

De gelegentheydt van

Pipely.

te plonderen/ en gefwint ín brandt te ſteecken: willende op Dees letteren
kort beraet / en een bondigh antwoozdt. En gewiſſelck / ’t geen hier be

xiooberg den Inwoonders dreyghden was licht om doen geweeft : want

Pipely langs de Aibier gelegen / wag gantſch open en onbemuurt/ en deg

felfg Gebouwen / die wel groot / doch 't meerendeel maer ban riedt / koe⸗
mift/en kley beſtonden
/ waren al wijdt en zijds gebout/onder de welcke
/des
niet tegenſtaende / veel rijche Packhupſen met waerdige Koopmanſchap⸗

Weereloosheyt der Ingeletenen.

pen gebult gebonden wierden.

Oock waren meeſt alle deInwoonders en

Burgers bandit Pipely goede foldaten alst op een loopen gaet / om pder

daer in de booefte te zijn / ongewapent / en ban natuuren feer breesachtigh

zijnde / in boegen datde Loobers Dier feet lichtelijch hare perfonagie had⸗

Hare beJachelijcke

Foxrtificarie,

den konnen fpeclen : evenwel hadden de Gnwoonders
ban Pipely nu al eert
tijdt lang de ſnof in de neus gehad /ban dat wel lichtelijck hier de Arakanfe
Hookers foudenaenkomen ; tot Dien epnde foechende in de
boorbaet te zijn)
hadden onlangs een Fortificatie maer een weynigh beneden Pipely, aen
de Rivierkant opgeworpen / daer fp in tijdt ban noodt Des Ppants boozbp-

baect en optocht na de genoemde plaets genoeghſaem berkoopten te ſtup⸗
ten. Doch hier waren de Jeliaflen nu alreedts Dichte bp genadert / en fcheez
nen ſeer wepnigh ’t gewelt bandefe booetreffelijche Baſtigheyt teontfien /
ſchoon defelbe wegens beguaemhepdt en kracht /bolgens ’t hoogh geboet
daer af bp de Fnwaonders van dit Pipely, ſchier als onwinbaer wierd gez
keurt; En gelieft den Hefer een ffaeltje maer ban deſe Bengaelders hare

Brijahekundtatepdt te weten, Die fal upt dit wernige’t vordere konnen

verſtaen: De Wallen en Bolwercken van dit ſterck Kaſteel waren wel

twee boet dick / en bijf boet hoogh / ban Half gedrooghde klep gebouwt / en

en Krijghs-

zufting.

De Bolwerchen foo bervaerlck groot / dat twee Mannen Die konden oberz

bamen ; de Schietgaten waren meeft altemael met uptfteechtende moten
ban afgekapte Rokosboomen/ fn plaetfe ban arof Geſchut berfien/ dat
ban verre feer ontfacheljck en verſchrickelyck ſcheen. En om den Pyandt
ter Degen berbaert te maecken /foo had men/ geloof ich/al het Gefchut
ban Pipely t'faem/ en ín Dit Laftecl aebzacht ; want men faah twee oude
Pierponders banpfer op eene Der Bol wercken ffaen ; het eerfte ſcheen alz

reedts tot bernielinge ban De Dpanden gereedt / en met boskrupt geladen /
daerom desfelfg mondt met een ficoije wiſſer was geftopt/ en het laadgat
met een coode fteen bedeckt; tfen koegels wierden getelt / daer ban de vler
ban fteen gemaeckt waren / en De fes andere te groot / en altemael ban pfer.
Oock om den Dpandt noch meer te verſchricken /foo Was ’er een ledige
Handtgranaet bp gebzacht/ noch ſtondt'er een pot ban wel ro pant bos⸗
keupt/ heel grof en onbeupekbaer ; voorts waren ban bit booetreffelijck
Kaſteel de deuren eu poorten / balbeuggen en geachten / met alle De vordere

wercken t'eenemacl in de loop gebleken ; in boegen dat alles ——
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Ooft-Indifche Reys-Befchrijving. Derde Boeck.
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epen ſtondt / op dat men ſer in tijde ban noade te beter upt en in foude kon⸗ zanuarins,

wen gevaechen.

De Burgers en Soldaten ban het gealarmeerde Pipely 1663.

begonden haer nu oock in defe Daftighept ongemeen ffout/ kloeckmoedigh/

en feldfaem te bertoonen. Hare wapenen beftonden in PijlenenBogen /Hanwapens.
Schilden en Swaerden ,
boegen Bat er een felten moffelfirijah op han:
den fcheente zjn.
{
j
k
Epndelijck quam der Moorſen Gouverneur ban Pipely geheel in t wit / Den Moor-

gelijck als een Selde des Deedesg / aengereden/ bp ſich hebbende cen aen- „EnSouver-

ftenelijche Stoet / beftaende in acoote menighte fwarte Mooren en Ben- pipely fijn
gaelders ; want gantſch Pipely ſcheen nu op De been te zijn/ Waer ban kleeding en

De fommige met haer Witte kleederen
gen / te paert gefeten/ met pijl on belelſchap.
boog gewapent waren, Den beupnen Gouberneur dus Heerlijch geatcom⸗

panteert/ quam lanabe de Rivier / en fich berftoutende / tot Dicht Bp deg
Vyants Boelogs-bloot gereden / dien hp nauwkeurighlgek hebbende geob⸗
ſerveert
/bertrock met al fijn Adel en groot Gevolg /heel berwondert/ im⸗
mers na ’t fcheen na fijn boogteeffelijch Slot /daer ban wp geſproken heb⸗

pegtuurt de

vyandrlijcke
Oorloshs“°°
negeeft hem’

ben/ aldaer hp met de voornaemſte bam fijn Traedt Hem in cen Cent
/die in —

bau ſtroo gemaeckt was / begaf; Daer fp haer ter aerden op Perſigenſche re

Alcatyven , of Cafelkleederen nederfetten. Alhier fochtmennageljouden
raedt de Priefter bande Portugeelche Chꝛiſtenen
van Pipely Wederom tot
den dienſt der Staette emploperen: Dies berfocht men Gem dat hp noch
gens het goede befte voor Defe Plaets en desſelfs Inwoonderen tilde
doen /om met een Daertupgh en witte Deedevlagh /als Gefant / den Ud-

sijn raedtspleeging.
Den Pricfter
ee
gen wort als

mirael ban deg Dpandts Jeliaffen aen Boort te varen /om den felben baren: Gefant na

Belek te verſoecken dat eer beguaem Perſoon aeliefden af te fchichen / de Jens
met bolmacht / om met den Heer Gouverneur Ban Pipely, en fijn Haden ONE
3
minnelijch te berd2agen. Sulcks dan wierd te werck geſtelt / enHeeroonm/ aaer op de
Die een bzalijche Baes /heel Dicht en lhvigh /ern ban een ſchranderen hu⸗ onderhande-

meur was / booz den Vomfrael bande Jeliaden aen Boot /Daer bziendes ig volgt

lyck ontfangen/ ert met een vrolck onthael verwellekomt
wierd / been: -

gende boozt De ſaeck foo berre Dateene Der Capitepnen ban defe Koovers
met volmacht tot den Gouverneur ban Pipely wierd gefonden; en midde:

ler wijl bleef deſen loofen Priester bp den Admirael
der Jeliaffen , quanfuPs
fn Gÿſeling; doch eer lang / na eenigh ober- en wederbaren / wierden alie
berſchillen en queftien bpgelepdt/ gemiddelt /en op nabolgende
wijfe de
Meede beflooten/ namentlijck: Dat /geduerende het verblijf
der Jeliaſſen, en het ver-

alhier ter plaets malkanderen geen moleft en foude betoonen; Dat men dash op

voor ſos beel dagen de Galeijen een beijen Wandel op Pipely toeftondt ; dat diner
be

ban alle berhochte Goederen en Sladen den Moorſen Gouvernerr ban nooren,
Pipely den tienden penning genieten fou/t welch de Lroopers/ niemant
uptgefondert/ foude moeten betalen
/foo wel ban Slaven / Gout/ Silver,
edel Geſteenten / als andereKRoopmanſchappen. Die ban Pipely fouden

wederom daer ent tegen fijne Thwaten /zijde Stoffen
/ enalderhande frache
Bengaelfe Waren aen Die Han De Jeliaffen fn minnetijchhept verkoopen: De
Jeliaffen wederom fouden alle abonden boor Sons onderaang ban Pipely

na het Dieben-Eplandeken/ dateen wepnigh benedenwaect inde Aibier
lagh/moeten aftrecken / en geen
deſe Kibier pannen Jen
3

Kez

SCHOUTENS
WourerR
14
“_Januarius, Diergelijcke meer: Siet daer/faa fellen Oorlogh fchtelijck ín Daede ber?
1663.

Groote

_ amdert , De witte Dlaggen wierden wederzyds ban ftonden aen opgefteec:

vreughden,

Ken/ de vreught en bijdfchhap was byſonder groot Die men toen onder de
Burgers en Burgerinnen Bart Pipely vernam; veel Dupfende menfehen
guamen als nuter baen: oock ſelfs upt rondom leggende Quartieren /om

deſe berſcheickelhcke Jeliaſſen, of Noof⸗Galehen des Vyandts te ffen/ den
welcken fp met geen kleyne verwondering quamen aen teſchouwen /om

envaeemden Dat van desſeifs daden het gantſche Landt gewgeghden. Somma/ gauſch
de Roovers
op Pipely
befpeurt.

Pipely was bol vreughden ober de wijfe beſtieringen ban den Gouberneur/
en Dit Derdzaah: eñ bebonde men nu dat desſelfs weereloofe LirijahsHelden ín fcheandere Booplieden verandert Waren / dewijl fich bep wat
beter in de Boop- alg Wapenhandel Londen geoeffent te zijn; koopende

hare gevoofde Kantslup wederom van de Arakanders vooz een ſiviele prijs/

daer ban ſommige upt medagenthept ber / en andere tot een onepndelijcke
flabernp geracchten/ alleg na dat desſelfs Roopers ban conditie / ffact /
of gelegenthept bebonden wierden. Defen handel / alg oock die ban alle de
verteeck der Andere geroofde Goederen/ tegens geldt en Bengaclfe Koopmanfchappen
Jeliaffen na ging eenige dagen luſtigh voort /tot dat eer langh de begeerde Goederen
—— en gen de man geraeckt waren / fn welche rijdt malkanderen alle vriendtſchap
toonden: waer op de Jeliaflen weder ban daer / en na de Riviere de Ganges

vertrocken / om daer heen meer rooverien te plegen / en Dan met hurt bupt
en vijchdom het Boninckrijck Arakan te foechen.

Dug paſſeerden Hier baft Den rijdt / ín welcke Dat wp onfe ladingh qua:
men inte nemen / Die ong De lichte blot-gaende Bodems, Tindenburgh /de
Waechende Woep/ het Machtglas / en andere ban het Hooft Kantoor
Ougly» upt De Ganges, beſtonden aen Boort te beengen: Beſtaende gez

melde iading ín Salpeter en Zijde , bertrechende onfe Hacker / De Flupt
Amſtellandt / om Lijsteladen / na de Rede ban Kinnica, 4 a 5 mijlen bez
zupden Jagernaer gelegen/ daer men een nieuwe Togie ſtapileerden; en al:
_Februarius, Dugtot in't beginder maent Februarii gekomen zijnde / quam het Flupt:
1663.

menkomft,
ca uiding

fchip Wogdupnen /ober Malacka, upt Japan, op De Lede ban Pipely

bp

ONS aentelanden/ met tjdinge / datſe met een getal van 8 Nederlandtſthe
Schepen op den 2 December des voorleden jacrs/ 1662. ban de Lede ban

der Japans- Nangefacky upt Japan vertrocken waren /datfe niet berre ban 't quit
·ge⸗

vaerders in paechte Formofa, De Nederlandtſche Oorꝛloghsvloot bejegent hadden /dat

Bengalen.

_Dfe doenmaels al 13 A14 Joncken /of Schepender Chincefen , 't meeten:

Deel hortelijck geladen / hadden berovert ; dat fp de Dloot berlatende/ federt
een ſeer gebaertijehe ffo2m hadden uptgeſtaen /maer doo? het Fluptſchip
Teerdam genootfaeckt was geweeſt fijn groote Maſt te kerben: zijnde

te voorſten. Voꝛr⸗
ban haer af / na Zyam gefeplt / om daer ſich wederom

ders waren van Defe vijch-geladen Schepen/ de fommige na Batavia, en

De andere over Malacka, wa Choromandel, het Foode Meer / en Perfien
bertrochen.
A
Ondertuſſchen dat alter Dug ten Ancher lagen / waren wp dichmaels
op Pipely , en desſelfs omteggende Conereijen te Hande geweeſt /om de

wonderlijehheden/ actten/ en vreemdigheden ban dInwoonderen deſer
Wanden na te ſpeuren: waer banwop voorgenomen hebben/in onſe *

en-

1
*
*
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Bengaelfe vens ómftandelijck alles te verhandelen / foo heel ons dies gen⸗ Februar.

gaende bekent geraeccht ig, Genooten ín ons berblf alter te lanven een 1663.

coot bermaeth in de@rtimmeganah bp de Mooren, Benjanen, Jerxyven ,
ramines , et foo Booats : Als oock in ’c ſien ban foo heel ſchoone welluftige/

en gezegende Landerijen / daer ban oock De befchzijbing opſchortende /keez
kad
ven ongtot de Wederom-trepfe na Batavia. Pyftien weecken op / en omtrent Pipely doorgebracht hebbende /Hon: Verteck, en
den ons Schip gereedt om Wederom na Batavia te vertrecken /daerom ong wederom:

affchept ban De Deienden aldaer genomen hebbende / lichten one Unchers/ nana
en Bertrocken op den 17 Februarit ban Pipelys Rede / geraechten eer lang

de lage Zeekuft uyt bet geficht / feplende met een noorderlhck luchtje

zupdwaerts heen : kregen naderhandt bariabele koelte / en Dichmael

(kilte; ooch op den 4 Maerrt een heebigh tempeeft met Donder en Blixem; Maere,
desZeeg tot op Den rs Maerc, alg 1663.
dobberde dus op 'tongeftadige element
anneer mp tot onder De Son en Winte zijnde geavanceert /geen hooghte
aen t Sonnelfcht konde bekomen / DeWijl dan ban Het felbe op De middagh
gantfchj geen ſchaduwe han worden geffen. Onderwijl de Stebenna het

Ooft-Zupdooften hebbende gewendt / bernamen op den 25 Maert, of eerfte
Paeſchdagh beel Gevogelte inde lucht /en oude ftucken ban Boomen op
t water drhven / aiffende ons door ſulcks niet berrerban de Weſtkuſt van

Sumatra af té zijn ; doch ſuckelden. Alhier eenige dagen fu ſtilten /en in de April,
tegenſtribbelingen ban contracie Winden: maer naderkhandtbeter koelte 1663.
en faborabelder windt bekomende / kregen het Eplandt Ergano in't gez

ficht/ dat wp paſſeerende /op de rechter handt lieten leggen s fagen deg an⸗
deren daeghs de Bemellhooge Boſchrÿcke Bergen ban het groot en mach⸗

tigh Eplandt Sumatra , kregen toen buijigh en Doncker weder up: De weſte⸗ Komttontekerlandt :paffeerden eer lang met fnedige boortganek de blackie Boeck, der Sameitaz
en’t@plandtje De Rleyne Fortuyn / en quamen in de Stract Sunda, Daer in de Straet
ban ſtonden aen ſulcken fellen ſtorm en ſtoocker ban achteren kregen / dat Sunda,
niet anders Dan met De Fock de Straet infeplende/ een geweldige voort⸗
ganck maeckten: paffeerende niet alleen’tKeyſers Eplandt; maer oock
de Eplanden ban Craketouw, Zibbezee, ent Pocle Besje: komende Dug tot
bp het Eplandt Dwersinde Wegh genaemt / en dit alles op eenen Day ;
foo dat wp deg avondts / toen de Windt handt ober handt begon te Fillen/

ban Java ten Ancherquamen: hebbende in den ihdt van
onder het Landt
zi
—
14 uuren omtrent zo mijlen gebo2dert.
Gergeckten des morgens op Den 6 April weer Pfepl; doch moeſten nu

wegend contcacte windt laveeren; maer Hadden noch des niet tegenftacnde

een luftige firoom te baet : paffeerende Dwers in de Wech /en guamen ons

…

nude Javaenfe Viſſchers aen Boozt /de welche aen ong ban hare vanghſt
boo? een fibiele Peijs berhochten. regen tegeng den avondt ſtilte Waer
op fn de voornacht / die berbaerlijck doncker was /een feer berfchzickelijch verfchricke-

onweer ontftondt : door t Bliremen feeen het alles in Louter buur en Wickswavaes
blam te
ftaen ; De fchaterende Donderflagen/ daer van den Bemet en het gonderda-

Aerdtrick beefden / quamen met een verbaerlyck gelupt feet Dichte bp/en gen.
eben alg condtom ons nederballen ;en Daer bj was de bulderende windt foo

fel/ bat wp alleenlijck met de Fock/ vecht woog De windt ín fleet water ij
ee

WourzERrRsSCcHoureNs
———
een ongelooflcke booetgang maechten. Bet wag ongemeen doncker/ doch
April,
166
guamten ong ban het Blivemlicht te Dienen; doch duurden dit onweder

niet langh / het welck ban ’t Weſten natDoften boozbp gedreven zijnde/

kregen bop ſtilte waer Door genootfaeckt waren te ancheren: bevonden

’g mozgens dat Wo doo Dit empeeft omtrent De bijf mijten boozegefet war

ten. Doen weder t'fepl geraecht zynde / paffeecden Bantam, en quamen

Des Schrij- cer langh / namentljck / op den 8April, behouden op de Lede boog Baravia
et 7— ebe- tearcideeren. Hebbende op deſe Bengaclfe Fepfe ripm 7 maenden toege⸗

tentop. bracht; oorfaeck hebbende om den Almachtigen wederom boo? fijn bez
Bauavia.

_ fchermingh/ hulp/en goedertierenthept ons betoont, met hert en ziele ware
danckbaerhept te Betoonen.

Derde Hooftfluck.
De Nederlanders winnen de Steden Cochin, en Cananor.

Vrede met

‚ Portugael. Doodt en Begraffenis van Mevrouwe Generaels. Schipbreuck der SchependeWalvis en Dolphijn. Den Schrijver wordt
van fijn voorgenomen Zaponfe Reyfe verfteecken. Een fchoone vloot
Schepen vertreckt na’t Noorden. Korte befchrijvinge van Zapath Des
felfs gelegentheytsrijckdom,heerlijckheyt en macht des Keyfers. Zapanders hare Conditie, Kleeding, Wooningen ,Houwlijcks-Ceremonien, Trouwfchending , Huyshouding , Tafel-ordere, Huysraedt,

Wreedtheyt, fchrickelijck Kindermoorden, Wapenhandel, wreede
Juftitie, Dooden fich felfs, Buyckfnijding, Duyvels-Tempels, Draght,
en het Leven der Bonzy. Het begin, op- en ondergang der Room-

fche Chriftenheyt in Japan. Verfchrickelijck woeden en moorden,
Nederlandefchen Handel. Strickte ordere der Zapanders voor Manafanki in de komft. Handel, en het vertreck der Nederlanders met
Bare Schepen.

De ftercke

—

P berftonden hier ſtracks met ons aenkomen/ hoe dat den kloeck⸗

moedigen heer/ijsehen” Goens, op nieuws de fterche Stadt

td tape
Cochin belegert, hebigh aengetaft / én epndelijck daer op-ntet
overt.
gen loutere furie ſtoꝛmende /bermeeftert hadde/ het welch op Deft navol⸗
gende wijfe was toegegaen :
Der &. Beer / Jacobus Hurfert, Die wel cer Gouderneut ban Amboyna
was geweeft /met den Heer Commandeur Iſ brandt Godskens , ban Bata-

via ‚op De Buft ban Malabar ‚met de boozheen-gemelde Oorloghsſchepen /

aengelandt zijnde /bonden haer eer lang ban den Heere ban Goens gebolgt.

Men landen omtrent De Berche bant Sant Jago» Doth met meerder moep:

ten alg mp deg jaerg te booren hadden zedaen /deboijl Be Portugeelen , en

bpandtljche Nairos, metlangg Straut gemaechte Loopgtaben,/ de onft

He landing fachten te beletten ; doch) na eenige ſchermutſeling te rugh ed
r

\
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na de Stadt Cochin geretireert zijnde/ begonneninhet begin ban Novem- April,
ber De felle te benouwen; Loopgraven en Batterijen wierden nu Wwedecom ‚55 3:
andermaelgemaecht /en met fwaer Geſchut feer hevigh op de Stad: gez
bonft;berfchepden uptballen deden de Portugeefen op H'onfe/ en Die Wez
Derom bloedige fformen op Cochin, foo dat ín een kozte tijdt beel Dappere
Mannen van wederzjden waren geſneuvelt. Wet Peper Packhuys / op
een klepn Eplandeken/ in de Kibier dicht aen de Stadt gelegen / ſloegh de

eerftemael De Beſtormers mannelijckt af / Dan moeft ten tweedermael tn de
furie bupgen: ter Kandtzijde daer de Stadts Geacht welt ondiepftfcheen
te zjn / Befloot men oock nueeng een form te abonturen / om ban die kant/
waer het doenlyck / Cochin te bemachtigen.

Cot dien epnde vulde men

eenige hondert facken niet zant en aerde/ wierpen diein de Gracht, en

drongen dus met een geſwinde furie toe; Dan moeften door He kloeckmoe⸗

dige tegenweer Der Portugeefen , met geen kleyn berlieg deg Bolcks afz

wcken: daer en tegen Wierden meeft alle dagen en oock op Jieuwe-

JFersdagh/ alg tot een Pieuwjaers
gift / een goet getal Bomben upt onfe
Moꝛtieren den Portugeeten Bereert; ban alle de Batterijen bonſde men nu

feer vinnigh /en geftadiah op de Stadt/tot dat men op Den 6 Januarius vez
folbeerden/ op dzie bpfondere plaetſen /Daer wel de grootſte Beeſſe ſchee⸗
nen gemaecht te zyn / de Stadt te fo2ceeren. Den dapperen Capitepn
Rapo2/ Pierre du Pon, mijn goede Bekende /Biel met 6 Waendelen Dolchg
aen ’t Zupder epnde bande Stadt Cochin feer furieug aen / Dzong ftoutez
lick tot de Dpanden in / veroverden het Bolwerck / daer onlangs te voo⸗

ren ban afgeflagen waren; kreegh Daer op noch fes Daendelen dappere
Mannen br ſich / hield ſtandt / en beefterchte fich aldaer / fchoon dat men

upt toorens / hupfen/ en halbe manen feer vreeſſeljck na hem fchoot/ en

dat geen kleyn getal ban fijn Belden waren gefneubelt: foonochtang vor⸗
Der heen poogende te avanceeren/ontbiel De Portugeefen wel haeft de moed/

en fonden eenige Mannen met een witte Deede-Baen tot den Veldtheer

upt/ aen wien fp de fterche Stadt Cochin , op foo goede conditien als haer
doenelijck wagte bedingen /guamen ober te geben: Waer ban nu de gez
wenſchte tyding op Baravia komende /had men alhier bier Dagen voor ons
komſt met beeughde gezegebuurt/ en Victorie gebrandt.
Daer op quam noch / op den 11 April, den Beet Adriaen van der Mey-

den, hebbende Gouverneur op Columba geweeft / met het Schip Daz

——
over binnen
Batavia aengefieken.

lacka/ ban’t Eplandt Ceylon , op Batavia aen te landen / met tijding dat
dock de oude Sterchte Cananor in onfe handen gevallen wag: foo datnu Defgelijcks

de boornaemſte Koninchrijcken en Steden ban de beroemde Hut van Ma- Vandaar EE
labar onder be beftieringe/ en ten boogdeel Ban de Ed. Maetſchapphe bez

bonben gebzacht te zijn ; het welck nu alle getrouwe Patriotten krachtigh
aendzongh / om den Almachtigen niet alleen voor fijn gunſt te loven en te

banchen/ maer oock te bidden /Bat hp fjnen genadigen zegen nu Herder

ober deſe Conqueften geliefden upt te ſtorten / ter eeren /en tot uptbzepdinge en eer
ban de glorie fijnee hepligen Maemg/ tot bekeeringe der verblinde Heyde⸗·
nen / genwas Des Handels en Steun des Daderlandts: Waerom Dan over defe.
Bech noch andermmael / op den 12 dito, een Danckdaah/ wegens deſe ver⸗ Mei ZT
obering binnen Batavia wierd gehouden: —
ooch hoede Peder- via
Wa aenge⸗enne.
landtz gel.
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April, … landefehe Oorloghsbloot /die in tpooꝛleden jaer na Tayowan, ende Kuſt

1663. _ ban China was vertrocken. Derfchepden
Kloeckmoe- een Hongtreffelijche Stadt/ op de Buft ban

Plaetfen/ doel infonderbepdt

China gelegen / Den Chinees af?

dige daden

genomen / uptgeplondert / en

uytgevoert.

_ Wyp loſten een gocde pactije banonfeladingop Batavias Rede; vertroc⸗

inde brande geftoocken hadden; hebbende

oook
goordeBoots Doo? hunne kloechmoedige daden geen Klepne berfcheicking en alte
op China catte onder Defe Bepdenen gebrãcht.
'

Mi Erdn- Hentoen/ bolgeng oder /na thlepn Eplandeken Onruſt /daer de reſtee⸗

deken Engels tende Salpeter loften : Booris genoegh Ballaſt aen 't Eylandeken Engels
Onraft.

Onruſt hebbende ingenomen / feplden wederom rra Batavias Bede.

Nu

„hiding 7e quam tjdingh upt Hollandt /dat epndelijck tuffchen de Pederlanders en

de vrede tu. PO2tugeefen De langh-berwachte Dede beflooten was / foo dat de getonz

fchen de Por- queſteerde plaetfen ter goeder uur/ en noch even alg cen foop des Oorloghs/
{
tuseefen ca, Ong in handen geballen waren.
geflooren is. _IOP bleven toon eenige weecken op de bermaechelijche Gede ban Batavia
met ons Schipten Ancherleggen.

Onderwijl dickwils een heer te landez

waert doende / Daer De gelegenthept bonden om ín Godts Huys de fupbere
Junius, 1663 Peedicatte fijnes Hepligen Woordts te hooren/ de Dzienden en Daiendin:
De Huys-” Mente beſoecken /en bupten Batavia luftige wandelingen te doen. Onderz
vrouw van tuſſchen was op Den 3 Junius De beminde Bupgb2ouw ban den WelEd.

denHeer Heer / Joan Maetfuycker ‚ Gouberneur Generael
ban dOoſt
·Indien /ſeer
Generael,

goe

Godtſaligh inden Heere ontflapen/ Die deg anderen daeghs tegens den

avondt / onder ’tgelupt der Baravifche Klocken /heerlijch in der Krups:

yekeroven heee Der Stadt Batavia wierd begraben. Ja de gedane cerffe van de Muſ⸗

cen deftige guettiers / tot driemael toe /omtrent het graf/wierden oock alle de Stucz

wijfe ves acr- hen des Kaſteels Batavia afgefchooten/ daer op oock die ban de Schepen
de deſtelt. haer lfeten hooren/ terwijl de Lickſtatie Die ín een groote menighte menz

fchen beftondt /ordenteljyck wederkeerde na het Kaſteel. Onder de Statte
Wierden oock eenige vijche Mooren, Chineefen en groot getal baupne

Muftijcen gefien: De eerfte waren ín kleedinge weynigh / of niet beranz

/De Chineefen quamen heel ſtemmigh met
dert; De tweede / namentlijck
blautwe lange nederbhangende Locken van ljwaet ter baen ; de beupne Muftijcen aepten heel koddigh de hleedingder Nederlanders na ;daer br dan
oock heele Dollentafcen haer bp de menighten hadden geboeght /op hoop

ban door Dit conboijeeren een bzolijche flemp te binden.

/op
Schipbreuck …_Rort Bier na bezocht de Fluyt Buijensherche /die ban Banda quam
van'tgroote Batavia:tijding/ dat het groote Schip be Walbis op de vepfé na Anboinas,

Scree

ban al de
aen bet Eplandeken van Saleyer berongeluckt was / met verlies
victualie /boograedt / enladinaen / die ten behoede der Garniſoenen /For⸗

treffen /Kantoren /ett. ban Bacavia na Anboina waren gefchicht; r4 a
15 Perfoonen waren gefneudelt /de veft gefalbeert; heel Scheepg-gereetz

ſchãp /Contanten/ Kanon / en andere Goederen hadden atreedtg de roof⸗
gierige Makaflaren gebifcht/en na ſieh genomen ; doch die fp naderhandt
(alg door onfe wapenen Wederom wierden gedvsongen) genootfaeckt Waz

Schipbreuck Fen altemaelaen de Ed. Compagnie te reftitueeren.

van ‘tSchip___

ere

@ock guamen de Schepen de Crafmug ende Goudtsbloem / over Cey-

lon, upt Suratte» op Batavias Tiede vehouden te arriveeren
/met tjdinge,
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dat oock het Schip
de Dolphn /komende unt het Boninckrijck Perſien, julius,
tot dicht bp de Bap ban Punto Gale geſeplt /geſoncken / en ſoo berongeluckt 166 3.

was;

dat het ſelve / komende tot dichtbp de Kuſt ban Ceylon genadert /

gedurigBlück ſchoot en fjoude /om Die ban landt / de noodt Daer het in was/

te boen berftaen ; doch dat wel haeſt alle Debopren / ooch ‘tpbertah pom:
pen en balien beuchteloog zijnde /boozt ſchielyck door leckheyt te gronde

was nedergefontken / en ban desfelfg Goederen / Tadingh / en 48 kiften
Stlbergelt / niet anders dan 5 ban dito kiſten /en't Polck /die baerdigh
haer ín De fehupt en boot falbeerden/ Waren geberabt.
Oock was op het Eplandt Ceylon, ban wegens de CD. Maetſchap⸗
pp / nu onlangs eert hoftelijche fchenchagie na den Koninck ban Kandy
geſonden/ beſtaende Get felbe in eenige packen Roodt Scharlaechken/
Daer De Cingalefen bpfondere groote Tiefhebbers ben zijn ;eu ſeer fijne

Gefchenck
daag—
sen den zoninck van

Veneetſtaenſche Spiegels ;date aerden ; cen Dat Spacnfche Wijn/ en Gandy ze
andere Waerdigheden: om foo de pruplende Majeſteyt ban Ceylon Weer
tot De oude Peiendt en Bontgenootfchap te noodigen.

—

Ondectuffehen wierd nu ong Schip benevens andere/na het beroemde „Pr Schin
Japan gediſtineert het welck con Reyſe was na mijn fin ; Doch waren hiet sijn voorge-

aenftonts foo veel Solliciftanten/ om defe voordeelige Reyſe te megen doen /nomen Ja-

ter baen /dat men haer/infonderhepdt díe op Batavia getrouwt /en aldaer Pon eL
woonachtigh waren / de plaets vergunde; fn boegen De andere Die geen
Hollandtſche Brouwen / of Witte boeten hadden / voor De foodanige moez
ften wijcken: Dug mede gebofr/ en ban mijn Japanfe Keyſe berfteechen

d

zijnde kreunde mp deg te minder aen ſulcks / om dat ich onpaffelijck we⸗
fende / en boor een ſwaerder ſieckte bebzeeft / geen ongemeene Debopren om
tZeete gaen /genegen was aen te wenden: Dies wierd ick op het groote Gaet op het
Schip Henriette de Touiſe geordonneert /om daer/ tot nader order / De Schip ek
Gpper⸗ Chirurghns plaets waer te nemen; alhier aen twee geoefende Louis over,

GOnder
·Chirurgns het gene te Doen ſtondt hebbende aen gerecom man⸗ en om fijn
deert / begaf mp Loor eenige dagen na Landt / om aldaer bp mijn Hups⸗ onp
waert te berblijben/ tot dat ch mijn ſelfs wat beter bebinden mocht.
ra

Onderwijl ging alhier de Equtpagte luftigh booet/ en hielt men nu bin⸗ van- en
nen Batavia een algemeene Waft- en Bededagh / doo dfen een Vloot ban Bededagh op

zr Schepenna’t Hoorden fou vertrecken /om Daer heen, foo beel doentijch/

de Chineefen in't hap? te fitten/en Den Japanfen Handel boorttefetten.°°° *

aen.

De Ooꝛloghsbloot onder de Plagge banden Heer Commandeur Borth, Equipagie
beſtondt in defe navolgende Wel-toegerufte en gemonteerde Schepen: De veen

Lootemuſſchatboom Admirael /Mars Mied-Admivrael/ ’t IDapen van schepen. na
Zeelandt/ Certoolen /Zierickzee de Zeehondt/ Bupchfleot, de Joncker /» Noorden,

Nieuwendam/ Loge, Naerden /Meliskercken /Dlaerdingen/ Overveen /
Pliffingen/ en °t FluptScheepje de Binck: en benevens deſe de vier

fchoone Schepen / Meenenburah/ Amſtellandt /Peperbael/ en ‘8 Grave⸗
landt; om Waer Macker /het Fluyt
·Schip Volſenhove / Die nu alreede

ober Syam qediftineert zijnde/boo? upt gefeplt was / na Japan te bolgen.
De Solliciftanten en andere Kupden daer op zijnde / haer feer geluchigh
eſtimeerende /foo peofijtabelen Reys te magen doen; doch was het al beel
ban haer de laetfte Reyſe na’t ander —— —— gefent hee
2
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Dug de gelegenthepdt om Japan te befien berlooren hebbende / en met
een occafie om een liorte befchzjbinge der aenmerchieng-maerdiafte breem⸗
digheden Han dít afgefondert Geweſt des werelt te doen foo hebiek eben:
wel de orcafte gehaden Waergenomen/ om met berfehepben ban mijn
Handtslupden feer pertinent ban Dit Tandtſchap en hare Inwoonders te

ſpreecken / en alles meen te weten wat in dat- machtigh Rick bpfonderg

is aen te mercken: fal tot holdoenina ban den nieuwsgierigen Hefer dat
oock hier koetelijck in boegen.

Kortebe-

Japan, Bóommamentljch ineen groot Eplandt / en in berfchjepben andere

fchrijvinge daer omher gelegen beftaende / en boor een gedeelte na ’t NMoorden noch onz
—
belint / ſtreckte ſich van zotot op 38/ en foo fommige meenen /tot op meer⸗
Grenspalen. Der graden na’t Nooꝛden upt / Wordende ban den grooten Ocean / die Alia
en America ban malkanderen fchept /rontom befpoelt :-Bebbende noord⸗
Waerts de Straet / of engte ban Anian , en de Wetter Deeſen han het wijtuptgeftrecht America; Ooſtwaerts worden de Landen van Nova Hifpania; @n na 't Ooft-Zupdooften die ban-Puru en Chyly, ober een Plas:
ban meer alg Dupfent mijlen Befeplt; Na't Zupben teagen De Eplanden
Phylijoynen ‚, Mindonaw »de-Moluckes, en andere; Weſt waerts de Kuſten
ban Corea en Chita.
s

Dpaninveel,

Dit beroemde Japan, boormaels ín beel Roninckricken verdeelt/is

rijcken be- eyndelück tot een machtigh Lepferrjchraengewaffen: de wijtberoemde

faende, is Hooftſtadt Jedo proncht metde Kepſerlÿcke Setel en tegenwoordigheydt

machtign

van dien Opperboeft.

Keyferjck …_ Wet Landt is / infonderhept ban het Noorden / en ín de Winter omtrent
gengewaffen. December, Januarii en Februarii, al wat fneeuwachtighen hout. Omtrent
De Bets 27 dagh repſens noordwaerts boben Jedo komt men upt Japan oder cen

Pian. Stroom ban omtrent 11 mijl wijt > in het woeft berghachtigh en weynigh⸗
woeltheyt Bewoonde Landt Jelo, bande Japanders meermaels diep en verre door⸗

a Iowoon- Beupft/ doch nopt ten epnde; dies de Nieuwsgierige door gebzech ban.
Telio
boozracdt weder gekeert /getuyghden aldaer een flachy ban rupge lanck⸗
Japan heef: Daprige Menſchen gefien te hebben. Doch Japan ſelfs is cen bermaechez
Schoone ge ſlÿck/ ſchoon / en bruchtbaer Landt /beftaende ín welgelegene Oorden /

zogende… meeft altijdt groene gezegende Handerjjen-en foete Watẽrſtroomen / kon⸗
wen.

nende ſich / bant gene deu menſchten tijvelijch leken dient; genoegbfaem en

Hooge _ vĳchelijch voeden: Dier en Haer worden hooge Bergen/ welcker fpitfen tot

Bergen,
enrijckesitver-Myneo.
Koninckrijeken,

fnde wochen fleechen/ geften; ſommige fpouwen ooch pfjelijche DuurVlammen en Solpherdampen upt: Deel rjche Silver /alg oock andere Mynen worden in Dit Japan gevonden.
· Porder zijn Des ſelfs Bontnckrijcken en Porſtendommen door een groot
getal neectnaciche/ en niet minder machtige Steden bermaert/ Waer

Vorfigndon: ban/ behalven tHepferlijch Jedo, Miaco , Saccay, Oſacca, Occofacky en
Machtige
_Nangafacky gene de minfte zjn , doch worden echter deſe /gelijck meeft

Steden,
en defiige

alle de andere; fonder aerde Mallen
/ enonbemuurt bebonden/alfoo beel def⸗
tige Slooten en flexche Fortificatien aller wegen. het wütbergemde Japan …

Portificatien, hercieren.

pmenjen

—

Doei om bande gelegentheyt der Steden maer:alleen een kleyn ſtaelt⸗
te vertoonen
/dient ditban Nangaſacky, Baer de Nederlandersden Han⸗

del istoegeſtaen/geſept.

ane.
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Nangaſacky opeene derEplanden
ban japan, Bungs, odck anders Cy- Julius;
koko genoemt / gelegen / leydt op De Poorder breette ban 33 graden / doet 1663.

fich voor de genlomende Pederlandtfche Schepen ter Zeêwmaertgeheere- Pssieren”
ljck op / foo door aenſienelycke hooah-uptfteechende Gebouwen / als Hey⸗ Kooptade
denfehe Kercken / Coorens en Spitſen: De Stadt beftact in 88 Straten /Nangafacis-

meeſt vecht / doch eng / en pder omtrent zoo ellen internaten upt makende :
fraete Kufthoven en Handerijen Bercieren omher de Stadt/ daer neering
en welbaert de Inwoonders vijcht en machtigh maeckt. De Straten / al:

hoewel tmeerendeel onaepladept/ zijn op een o2dentlijcke wijfe met vechter

línien/ alg oock ín orberfchendene Wijchen ban malkanderen afaedeelt /
met Bupfen befet/ en vedelijch dicht bewoont , doch wozden net alleen in
dit Nangafacky > maer oock in andere Steden alle nachten de Straten en stercke
Wijchen met ſtacketſels afgeflooten / en booz oberval / oproer / en Biefftal wacht.
met Wachten en Lantarens bewaeckt: niemant komt lichtelijck door de
Wacht en Affchutfelg heenen /felfs geen Medichns /Peoemoers /noch

andere / als met berlof / en een bljckſchrift
des GCouvberneurs. An eenige

Wijeken de Brandt ontftaende/ Dient pdee ſich ſelfs te helpen / en fchoon /

ſonder onthoming /met Douwen en Hinderen moeten ber bzanden/ wordt
—
niemant-ban daer/of Daer heenen geadmitteert /of doorgang
ergunt.

Den Japanfen Kepſer houdt binnen de groote /machtige
/ enſeer bolck⸗

tijche Stadt Jedo fijn prachtigh Hof overiteffende alte d Turopiſche Bor⸗

Dekeyer-

OE

ſten in wereltlycke pracht en heerlückheydt: ſyn onder hebbende Konin⸗ naa: jedo.

gen / Hartogen / Princen /Ridders /Heeren/ en mindere Tandtbeſtier⸗ Des Keyfere
ders/trecken oochk alhoewel yder na parade) ongelooffeljcke Schatten / —
Inkomſtenen groote Pribilegien voor hun bedteningen; doch ſtaen teene⸗· ne AE
mael onder. de Souberepne Macht ban Den-Japanfen Lepſer /Die meer Koningen en
maels de Honingen felfs /om klepne mifdaven/ ban Scepter en Troon be⸗ Vorften.
rooft /ten Wanden uptfchopt /berbandt/ of doodt /en al haer inkomſten
en ftaten/ na fijn believen/ acn andere Porſten fehenoles …
De Japanders meent mer dat ban Chineefen ‚dte boozeentge eeuwen alg „Der Japen-

Ballingen wierden upt China gebannen/ ſouden afkomſtigh zyn: oz Bers er

Ben in Tony, of Landtbeftierder® /Bonzy, Geeffteliicke/ en voorts in Oor

EE

loghs Helden / Handtwercks Kupden en Boeren Berdeelt/ cit ban male doner: in
Banderen onderſcheyden; fp zjn door Den bandt ongemeen ſchrander / eer⸗ beroepingen,

gierigh / ſtantbaftigh /en feer geduldigh am tegenfpoetteBerd2agen ;ooch gare conin haer woorden /handelen wandel / zedigh en Wel gemaniert ; als cock ge- dicie.

ſwint ban begrip / en loos in ſtherpſinnige redenkabelingh -Boch by die Desanden
gaben en deughden komen oock dees ondeughden ter baen: Datde Japan- en wreeden.
ders groote Ufgodendienaers zijn ; boosts onbarmhertigh/ niet alleen art,

tegens den Deeemdelinalen haer Tandtaert / maer oock menighmael
tegen fich ſelfs; In tüden ban ongelegenthept / vermoorden lichtelijch hare
Beledigers
door een gebeynſden aenſlagh Zijn ſeer hardt en onmedoo⸗

gend ober arme / ſiecken /krancken/ en qualck geſtelde menſchen /die
fp beeltjdts ellendighljck latenbergaen
/ werpende deg ſelſs doodeLichen
ap de mishoopen neder; vᷣeMiſdadige worden doorgaens op de berſchric⸗
(3)

kelyckfte

*
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Julius,
1663.

Wou

To⏑ur

Es

kelÿckſte wijs ter doodt gebracht /of Door onmenſchelyck pijnigen na De
andere werelt gefonden.
.
_
Ô

Der Japan- ¶De Japanfe Beeren en Gaooten gaen met Zijde Lif-rochen onder de op:

ders draghe pet-kleedeven / doch onderfchepdentlijch is haer dzaght: De bejaerde dra⸗
cakleeding. gen meeft altemael Rocken / Die ’g Winters gebult / en konſtigh doornaept/
en des fomers ban lichter Stoffen/ alg oock het meerendeel ongebult/ Wozz

den befpeurt / nederhangende tot op de beenen/ ent met een ſtrick om de
middel toegebondert : ober defe large Kabaijen dragen fp veeltjdts noch een
korter Foch / boo? open /daer ban de mouwen omtrent tot aen de elleboogh

komen; de Broecken zijn
foo langh en wijt / Dat totop/ en ober de boeten

nederhangende / nauwelÿycks konnen gaen. Doch de gemeene Japanders
zijn o2dinaer wat minder gedoft : beele gaen met een goet gedeelte ban het
opperhooft hael gefchooren / ent Gapz des achterhoofts / omtrent een vin⸗

ger lengte / ín de neck opgebonden ;andere Wederom anderg / t meerendeel
fonder Knebvels en Baert met een gladde kin /keuren (wart hap? en tan:

den/gelijck heel Indianen ‚ boor groote ſchoonheyt; uptgaende / dragen alg
de Chineefen fraep-gebozduurde Wayers in de handen ; ſchaduwgebende
Sonnefchutfelg woeden d'Aenſienelÿckſte boven her hooft gedragen : doch

loopt het gemeene Dolck /in hitte /Kouw /hagel en meeuw / blootg hoofts.

Pracht der De dracht der Douwen is aen Het bovenlijf die ban De Mannen Bpna gez
Jean] ub Tick: de groote Madames / infonderhepdt die ban Adel zijn / Dragen het

—

Dap? byna als andere Prouwen bant Ooſten geblochten /met ruyme Foc:
Ken van zijde/gebloemde / ofte met gout ·geborduurde ſtof en;om den hals

en na booren met een beeede omſlagh/ die krinckelingh over malkander
geflagen/ de hoeften bedeckt en met een weyts gozdeleg om de middel
Wwordt toegebonden; onder het buptenfte Pronckkleedt hangen tot op de
boeten heel andere Trocken upt/ díe prachtigh upt lichte ffof/en alderhande

Koleuren beftaende/D'eene langer als d'ander /met een lange ſtaert /hoz
men achter na te fleepen ; dragende in de flincher hanteen DDaeijer : wan:
Delen ſomwyl dus tegeng den abondt met den Man langhs ſtraet /worden
oock wel fn Rosbaren gedragen / of tot haer vermaeck / met fraeije Tent-

fchuptjeg/ op tille wateren elders heen geboet.
Ä
k
Doͤch laten haer defe Jufferdieren op ſtraet heel weynigh ſien /en indien

het gebeurt / foo komen fp ongemeen koftelijck boo? den dagh /met een gez

bolgh ban Staet-Fuffcouwen / Kameniers /en foo booetg/ met Sonne:

Japanfe

ſchermen /WDaeijerg/ Bloemen/ of diergelijcke in hare handen.
Hare meefte Gebouwen/ Hupſen / en Woontngen zjn ban hout gez

ooningen maeckt /oock felfg hun Afgods Tempels / Lloofterg / en Dievgelijche/

Kloeters … echteekonftiaf en net: hier en daer zijn wel ſteene Gebouwen / doch woz:
Worden, den lichtelpch Boor Aerdtbevingen / die Japan dickmaels Doen fchudden /
van een ze omgeworpen; de Arme blechten haer Woontnghiens ban rüswerck en
dedoorde tfet/ met hlep (booz regen en windt) befmeert ; De Japanfe Lupfen zijn al
Aerdibevin- meeft maer cent vierkant hoogh / de Aerdtbebinge ſchricken haer af ban
genlichte (bgare Gebouwen / de ſchuons nederdalende daecken ſpringen eentge boez

worpen, ten ober De wanden heen / welck achter aen hare Wooningen /fracije Bal:
derijen berfchaft. De Aenſienelÿckſte beffeten al Weel ſeer hurteufe *
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hoven achter het Huys / de Rÿckdom en Adel bewoonen weptfe Gebou⸗ Julius,

wen /niet in de hooghte/ maer langhs der aerden /met fraeije Dertrecken / 1663.
Salen/ en Lamers afgedeelt/ Defelhe pronchen met fijne bergutde Wez DeJapanfe

fchuefelg/ Schilderen / en diergelheke bereierfelen/ Dan hare Gebouwen Woont Brn,

zĳn de brande uptnemende onderbebfah. De groote kepferlijche Stadt oer onderJedo is op den 2 April, 1657. meeft ín hooien gelepdt / ober De hondert dDupz worpen.

aakHupfen / enwel ruym foo beel Menſchen gift men door De bzandt Herz ——

nielt te 30u.

*

edo, anno

Die ban vermogen zĳn/ rouwende / Worden Bruydt en Brupdegom/ lj, meeft
pder in bpfondere Norimons, of Japant{e Woetfen/ ban paerden of often ———

boogtgetrochen /en met een gevolgt Der naeſte Peienden enMagen/ tot hen

een hoogbte/ daer toe gefchicht/ gebracht : tredende fn het geſicht ban groot der Japangetal Wijchers /de trappenop na de TCroutwplaects /aldaereen Bonzy, of ders.
… Japanfe Paep/ in tegenwoo2dighept ban den Afgodt /de twee Gelieben
Echtelijck berbindt/ geb2upekende fulckte woorden en Ceremonien als na
De Japanfe coftumen en wetten worden vereyſcht: terwijl de Bruydt aen de
brandende Kampen een Toorts ontſteeckt / daer aen De B2updegom voort
De fijne boegende / die oock inſgelÿcks doet branden ; ban ſtonden aen wordt

op ſulcks de beeuahde-wenfch door de Aenſchouwers uptachoefemt/ en

daer bp den zegen der Bonzy geboeght: de Deienden en Magen wenfchen

malkander gelucht , De Crouw-gefchencken / daer boo? de Baupdt dert
Beupdegom woedt gefehoncken/ obergelevert; Beupts Winder- en Speel:
tupgh in t buur geworpen; Offen gekeelt/en ten Brandt offer boor den
Afaodt gedoemt / en Daer op de Pieuw-getrouwde met Norimons na deg
Beupdegoms Bups gevoert / daer ſtatigh / en onder t gefpeel han alderz

{ande Japante

Inſtrũmenten /worden oũtfangen.

ken Vlagen /Wimpels /en andere

De Jongelingen ſteec⸗

Peeughden teeckens ter benſteren upt/

ſtrohende Bloemen boog ’t Voltk / en Duurt de Brzuploft dickmaels kel een
geheele weeck /of eenige dagen na malbander.

De getrouwde Japanders hebben in t Houweljck eert beel ruwmer toom / vrouwfchendan de Prouwen: de Man mach onftcafbaer een Boer of Concubijn gez dish IE

bzupeken wanneer t Hemiuft; De D2oum daer en tegen Wordt kopt geljous Menders.

den/ en heeft niets te feggen : want den Man math haer/om t minfte mis⸗
Dijf / miet eygener handen dooden / of met een redelyck upefet ban hem laz

ten gaen; doth woedt het Bberfpel tuffchen twee Getrouwde op cen Weeede
wife geftcaft : en tot boorkominah ban fuleks publycke Hoeren en Boere

De Hoeren

Eorten getollereert; de Ouders berlooben de Hinderen vbroegh /en Dich verden par
niaels noch in de wiege leggende aen malkander.
——

Haer huyshoudigh en Huysraet belangende /dechen hun houte Vloe⸗ Hoyshouding
ren met fraeije matten /de (ommige afs Motraſſen gebult / op deſelve eten⸗ der Japan-

LN

de / boegen haer met de beenen onder het ichaem neder + en flapende/
plaets ban een kuffen/ een ſteen / of houte blockjen onder het hooft:
ſindelyck ín haer lheeding en hemsbedeijf / eten alg De Chineefen met
kleyne ſtockjens tuſſchen de bfnaeren / fonder De fpüfe aen tevaechen

in de er⸗
zĳn
twee Heer wijt
: dig van sten

Bet vermogen hebben /houden het met een goede Keucken/ en heelder:

hande Gerechten / díe als tooantjeng worden opgediſcht: telchens met de

Verandecinah der Gerechten /komen oock andere Cafelbozden ban — of
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Julius, ofandee hout voor den dagh; doch weten ban Tafellaeckeng noch Serz
1663. _ betten: fn’t eten heeft pder een Tafeltjen voor fich felfg;hebben een afz
Tafel-ordere, heer van Hollandtſche Delikateſſen en Beucherijen ;
zijn ſtrickt en manterz
‚Spijs, … lich in haer Tafelo2dere ;Lachen ban haer Tarw/ die beel en fchoon ín
Japan groept/ geen Broot: maer weten ban ſulcks een menghſel alg Bp te
bereyden; het meerendeel teelen acen Schapen/ Darckens /Ganſen /noch

Hoenderen aen / maer lieber Wildbeaed: Als wilde Smijnen/ Won:

endranck.

nen/ Harten
/ oock Oſſen. En onder het Pluymgediert: Phaſanten
/Deltz
hoenders /Quackels/ en wilde Torteldupben. Haer Wijn fg niet ban de

Mijnftoch/ maer ban Kijg , de Warme Ehee-dzanch is bp een pder gemeen/

enfeer geacht , ooch Zackie, een dranck van De fupberfte Tarwe toegeftelt/

Dien ick berfchepdenmael in Bengalen , enelderg upt Japan gebracht zijnde/

hebbe gedzonchen/ is flecthhalg Spaenfe Wijn , dochin veuch de Weegh⸗

Haer Huys- lupſen gelijck. Hun Hupsraet beftact in Japans cierlijch Each-en Schil

*

derwerck /weytſe Bloempotten met fchoone Bloemen, heerlcke berlachte
Kaſſen /Kantooren
/Liften en Koffers Theepottenen oppen ‚de Wan⸗

Ben proncken met Sabels / Piecken /Tackwerck en Schilderijen ; de
Salen en Kamers zijn met feaeje Schupfdeuren gemaeckt; en in Ver⸗

trecken /foo booz De Mans/alg tot gerjf der Douwen / pder bofonderlijck
De Japan- Afgedeelt. De Mannen zijn doozgaeng tractabel / vetendelijck / en beleeft

ders zijn feer Qi pemandt fn hare wooninaen wel te onthalen; gebruycken altijdt Des

ttactabel.

winters en des ſomers heet-gemaethite Dranch/ Daer mede(p ſelfs Den

Haer ſeltſame doꝛſt ber ffaen: Dan fiech
of koortſigh zijnde / gebruycken alg dan hout wa⸗
ri ca ter/ ongekoockte Deancken ban uptgeperfte kheupden en wortels; verach⸗

AAE

gen het Aderlaten/ en geben Den Branchenínhaer luft den bollen toom ;
zijn ongemeen hardt ban natuur /om honger / doeft, hitte / koude /en ontelz

bare moejelijchheden upt te flaen: De Bracmbzouwen felfs worden heel

fobergeboed: de Swangere binden den buyck met ſtercke ſwachtels toe/
Daer tegens gaende Onbebzuchte fn kleedingh log : beele Bebruchte deijz

werfehtie- Ben haer Deucht met ſtercke drancken af / of berftichen de Supgelingen
kelijck kin- WEE een getrapte boetopde heelte fetten/ alg die in armoede geteelt / of

dermoorden met een weerfin Krijgen : want het Kindermoorden /Loomamentlijck ome

vanveelsDe gront De Dochtertjens /ftaet den genen / die ſich behoeftigh/ ofte met Kin⸗

kinderbedfe Deren binden oberlaft/ bolkomentlijck bap: beel verdrincken de felbe / doch

vrouwen aende Rnechtjens worden /om fn De Wepferlijche dienſt deg Oorloghs opge-

hare vrucht poedte werden / gen Oppaſſers daer toe geftelt/ ter handt befchicht: de
Gea
wfeuw-geboorene Wichjeng worden gemeenlijck met Hout water afgewaſ⸗
Hoe felefaems ſchen / nimmer gebakert / noch in lupren op gewonden : Maer de Dermo:

dar demieu- gende dompelen die ſſechts op het gebocaelijchft in De wijde mouwen ban

eene fare Japanfe cachen: Die acm zijn worden flechter omhaelt /hruppen en

worden ge- wentelen/ felfg als't hout ig /naeckt daer heenen: De Kijjche boeden haer
handelt. {rinberendoorgaeng heel ſorghvuldighlhek op; de Jeucht leert bp de Bonzy
vide
lefen en frbzijven na de Japanfe wijs/daer op Dan voorts ín alderhande,
“pe Japan--konften en-Wetenfchappen /of in de TOapenhandelingk worden geoeffent
ders hare _ Hare Wapenen zijn Handtbuſſen /iechen/ WBooah-ijlen/ en blanche
wapenen. _Sabelg ; met Get twaglfde jaer mach pemantt 't geweer gengorden; fp dra⸗

gen het meerendeel een korte enlange Sabel aen t gordeles op De ef
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zijde/houden deegeng en kriſſen /Dieng gebeften ban konftige Meeſters Julius,

zjn gemaeckt /feer hoogh in prijs: De Nupters op welgeoeffende Paer: 1663.

Den gefeten / weten met Sabels/ Seepmeffen/ Boogh / Pijlen en Tancen /
fnedigh om te gaen hebben Stormhoeden op 't hooft; De Fupterp en Get en krijghsPoetbolck teechen zediah/ ſtil /en in goede o2dere boozt / zijn o2dinaer Hel⸗ ordere.
ben ín het gevecht/fullende lieber ſich ſelfs doodt vechten / dan fchandelyck

—— wonderick hoogh fn aenſien zijn in Japan De Rupters en Sol⸗
aten.

De Burgerg trecken Doo2 Nangafacky *s jarelijchg in de wapenen Weptg Optreck der

en treffelijck op: en zijn De Japanders oock Doorgaeng Liefhebbers ban Jepraft BarComedien tüjdt-berdzijvende Konſten / Vertooningen / en 't gefpeel op an

fommige Inſtrumenten; doch Nederlandtſche Trompetten en Snaren: nare verfpel klincken haer gantfch onaengenaem in de ooren : De fwarte hleedinge makelijck-

fg hun vreughden gewaed / de witte wozden daer en tegen ín den rouw gez Peen.
sn.
dragen : hun MantelofOpperrock doenſe af als uprgaen, en Wederom aen en rouwals t'hups gekomen zijn : bupgen in't groeten het hooft tot aen Der aerden / geward,
en die ín courtoſhe Willen nptmunten / trecken dus buckende baerdigh de en courto‚ fchoenen ban bepbe boeten: geen publĳche Drinckhupſen /of Tavernen fien.
worden in gantfch Japan gebonden ; doch repfende Lupden bekomen goet

logis: beel Waerfegaers/ Tovenaers/ Bedelaerg/ Glupfenaers/ en Me⸗
laetfe wooden oock inden Lande ban Japan geften.

De Beeren ban den Kepfer / of tot Soldaten inklupg/bermogen Fecht Alle die
en Tuftitie ober han Dienaer® te doen ; echter Wozden in alle Steden sens bewine

Hoofden bande Auftitfe gebonden /Die ban wegens den Keyſer De Miſ⸗ wapens

dadige ftraffen. Een doddt ſchuldigh Edelman / of Soldact/ gefchiedt die dracgt , mach
geve dat hy fich ſelfs den bupek opfnijdende/ t leven benemen mac ; Bock; oversdien seLooplieden /Landtboutwers / Bandtwerchers /en foo voorts / Die allen in ger nem

groote kleynachtingh zjn / moeten doorde Juſtitte ſterven: De Dieberijen aaen,deJa-

Hoe klepn/ het fpeelen om gelt/ het liegen/ het moorden /en Diergelijche fitie plegen.
worden altemael met ’er doodt geftraft: De crimineele Miſdadigers wor⸗ beed
den tot de buyckſniding / met haer geheele Geſlacht / op een dagh en uure ach elfs re
gedoemt / namentlijck / al wat manlijck is / te weten: Dader / Bomen/ dooden, en

Broeders /Sonen /en Soonsfoonen / fchoon hoe ber Doft of Weſt ban een ÏePEOP

woonachtigf/ men reeckent in foe beel tijdte / Die berft ig / De weet gedaen Geer vrijfe-”
Ran werden: dien daal en uure beſtemt /en De Derwefene ſulcks aenge- lick by de
Dient /en De bupchfnjdingt Gun toegeftaen zynde/fullen geen vlucht / maer JPInders

blijcken ban haer Japanfe edelmoedtgtiepdt foecken te vertoonen /doen ter °De ver-

geftelde uur De befte kleedinge aen / en krupcelingh met de beenen onder Het fhrickelijck-

chaem nedergefeten zijnde / na t houden Ban ’t fchepdmael / der gener Dig hert desfelfs.
tot malkanderen konnen komen: (nijden ſich felfs gefwint en bäerdigh /

met een geoote krupsſnede /De bupckop/ foo dat de darmen en De bupligz

bept plotfelinah uptfto2t. Sommige noch kloeckmoediger /geven ſich ſelfs

oock noch een [outere veegh in De keel /en foo den geeft ; Doch het bupckſnij⸗

den gefchiedt op Diberfche manieren / en berkrijgen bp defe gelegenthept de
grootſte Beulen/ over fich ſelfs /de meefte eer.
De chri
®e Japanders, alhoewel uptermaten fchrander/zijn echter plompe Dier eiijcke AF
naers der Afgoden en banden Satan: den Dayro , eVen alg ’t Hooft der godery der
(D)

Geerte: Jepanders,

—
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Julius,
Geefteljcien / dee Geloofd-aefchilten en Godts dienſt / wordt bpna alg een
1663. _Godt geacht / houdt binnen de machtige Stadt Myaco een pzachtigh Pof/
heeft macht om Eertitelg en geefteljehe Wedieningen te begeben : De
Bonzy , of Priefterg zijn beelderhande nade berfchepdenthepdt ban haer

Secte; doch de boornaemſte zjn gemeenelijck heel doortrapt en loos / houz
Bende Amyda en Paca, Dat twee oude Perlepders zijn ge weeft /als oock

andere ban minder conditie /tor hare Goden: deſe malen fp in haer Kert⸗

ken aifoo wonderlijch/
alg beefchichelijch af/ bidden en offeren boo? deſelve/

maer Duy- geren den Dupbel ooch /om ban hem niet beſchadight te wogden; haet

7
den

Ee

Kerchen beel in t getal/zijn meeft altemael ban hout/ niet groot: doch

fommige met Weptg uptgefnedene Todens verguit; in de top beeciert
met Beeldewerch omhoogh en elders langs heen de daecken opgepronckt:

beelderlep zijn dees Afgods Tempelen/ namenrtijch/ Tempels der Dup⸗
belen / der Apen: deg Afgods Canon , Die De Diffchen cn Wateren gebied:
Des Afgods Paca, Die ban Amyda, ban Chamis, Die met foo beel Beel:

Den als dagen ín ’e jaer/ en beel andere: De Bonzy , of Papen zijn hael
Drachten gefehooren/ dragende hoeden ban tienen geblochten op ’thooft /en lange

goftiymen

PORN:

_rochenaen't lĳf/ftaen onder een oberfte Bonzius: ſommige pecdfehen/ anz

dere leven feer ingetoogen /doen penitentie /gaen in Lloofters /bedienen

Cempelg en Afgoden/ ofte berbzanden en begraven De doode Küchen /

dienende de Tückſtatien tot Gelenders /kloppende luſtigh op kopere Bec⸗
keng in tegenwoosdighepde ban het aenſienelyck Gevolgh / daer Hoor dan

Het begin,

rÿcke beloonfngen krijgen.

\

u

Soo wonderlijck alg Weleer het Chatten geloof in Japan fijn op-en

ep- en voort- pooꝛtgangh nam / foo befslaecheljck is het ſelbe naderhandt wederom uyt

gang der. Den Wande gedzeben: Den berdemden Pefuit/ Francifcus Xaverius, qez

Chriftelijcke flijft door Johannes Ferdinandus , en Cofmus Turenfis, de eerfte Van Chri⸗
Religicin
ſten atie /op den 15 Augufti des jaerg 1549. in Japan te Handt aeftapt

Papaus nde / predichte /en beacht beele Japanders tot bekeeringh en t Cheiſte⸗

Xaverias
lich geloof / en daer op het felbe Door De overkomſt ban groote meniohte
komtte _ Sfefuiten alom heen fn den Lande / fag men eer langh cen ontallijche mez

—

——

nighte upt het Japanfe Hepdendom/ tot de Keere Der Noomſche Geeſte⸗
lückheyt gebzacht: berfchepbe Honingen namen De Cheiſtelheke Godts⸗
dienſt aen ; oock gingh een Geſantſchap/dat nopt ſedert gebeurt is /af /upt

Tigandees na Japan na den Paus ban Komen/ die oork/ benebeng den Loninek ban

den Paus van Hiſpanien / hare Geſanten met Brieben en rijche Schenchaaten na Japan
Romeo.
…_gruamen heen te fenden/ en wierden wederzijds heerelijckk onthaelt: dan

Biditen redoer het wptgelechhee verraedt bp de Fefuiten gebzoukwen/ orn gamſch Ja-

in Portügaels pan in Portugaels handen ober te leeren / hel Dien gezegende opganah
handenover geenemael aen duygen: De Porrugeefen hadden alreeds berfchepden Ro⸗

ie lereten.

ningen
/enBeel Dupfent Japanders, Die De Foomfche Chriſtenhept toegedaen

vewelek mir. Waren / op hun handt/ Die licht den Keyſer /on Die hem genhingen /kon⸗

luckende, den gfmaecken; doth nu hun boomeem ontdeckt en uptaebzepde zijnde/
worden alle moeften met alle man baerdigh upt Japan , enD'ingeboorene Cheiſtenen op

ten Landen gen wreede wijfe Ban hant : ſchrickeihck gingh de vervolgingh en Det moor⸗
enseerduy. Den gen /Ouden en Fongen/ Fijchen en Armen wierden met heele Gez
fent —— ſlachten t'ebens gebangen / onthalſt /berbrandt /doorreegen / ——
nen met

—
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doorfabelt / gerooft /gebzanen/ berbrandt / verſtickt / en aen kruyten gena⸗
gelt/ oock by de boeten opgehangen / de Kinderen boor de Ouders oogen
fn de lenghte ban een gefabelt / fn fiedende poelen geworpen, en hoots alle
bedenckelcke wzeedtheden gepleeght: Supgelingen/ noch teere Mich⸗

jens wierden verſchoont /en gantſche Geflachten/ daer onder een of meer

rulius,
553.
Genachren
op devern.

Ee

Cheiſtenen wierden gebonden/ uatgervept. Dit moozden gingh meeſt in geroey:,
fwang tuſſchen den jare 1613. en 1626, en duurden tot dat geen uptlandt-

fche/ noch Íngeboorene Chriſtenen meer in Japan gebonden wierden / en

Baer noch fufpitie op viel /phnighde men foo lange met gloeiende nfers
Hoort voorhooft /en elders /tot alles beleden: en Dug gebonden zjnde/
moeften niet alleen het geheele Geſlacht mact Wederzijdg drie der naefte
Gebuuren met Douwen en Kinderen uptgeroeyt woeden: Deel Cheiſte⸗ gede geen

nen waren Doo? deſeweeedtheyt wederom tot Het Japanfe Hepdendom ber: meer in Jaballen/ net tegenftaende fn foo beel Dupfende/ tot aen haer eynde /een onge⸗ pan gevontooffelijcke bolftanotghepdt was befpeurt ; De Cheiſtendom verſaeckers den wierden.
onderteeckende een verbloeckt Gefthrift, eerfe wierden gepardonneert.
Dusis Japan ten laetften Wederom teenemael Ban fijn Chriſtenheydt De Portugee-

ontbloot geworden /en alieg tot een ellendigh / Deerelijch/ en rampfaligh Gr enParen

Bepdendom berballen. De Portugeefen en Papen zijn ten eeuwigen Dar eeuwigh hee

gen/ op pere ban’tiebert/ het Tandt ontfent ;de Pederlanderg maer al- Lant oͤntſeyt.
teen/en geen andere Chriſten Harte wordt Den Japanfen Handel vergunt: DS Nederdoch Berboegen aldaer den toom gebreydelt /dat omde Heere deg Euan- maer een
gelfums in Japan te planten en voort te ſetten /gantfch niet verrichten kKon⸗ eenige Hannet. Ce booren was Firando ; nueNangafacky , De handelplaets Ber onfe / delplacts in

fulcks haer ban den Japanfen Wepfer toegeftaen zijnde / komende onfe — hid
Schepen tor Lede /fn De Bocht boor de gemelde Stadt/ en het kleyn Ep-

Eert Fican-

landeken Dima, ten Ancher: Op het laetfte / t welck rondtom feer fracp do, nu her

upt het water is opaefaclt/ ſtaet De Hollandtſche Wogie / die met riche kin Elan
Packhupfen / en deftige WDooningen

boor de Opperhoofden en minder voor de Rade

Compagnies Dienaers pronckt. Wier worden de rijche Waren en Uoop⸗ Nanzafacky,

manfchappen upt de Pederlandefche Schepen te lande gebracht /om aen „DesFi.
De Japanders ter gelegener tÿdt verkocht te Worden.
BB

De Schepen ter Lede komende / loſſen driemael ’t Geſchut/ ſtracks Stricke ordre
omen Japanfe Barcken /met Soldaten en Oppaſſers gebult/ aen Boort: de Japan-

De namen / ouderdom /en bedieningh
derPeberlanderg wordt opgeſchre⸗ Nanostacy

ven/en boort te lande genomen/’t welck; de Schepen berereckende/ ander- in den komt,
mael onderſoeckende/ pertinentelck Dient te accordeeren/ of caecht ben ande

genen/ waer acn Get hapert /licht om tleben/ en ailes ín groote ongele- JEE Ec

genthent: Poorts worden de Plaggen geftreethen / en Be Japanders nemen 1andtfche
Be Schupt en Boot na landt / dien brengende Daer ’t Bun belfeft/ tot Dat De Schepen.

Schepen weder vertrecken: Poorts komen des anderen daeghs de Bo-

pioifen aen Booet/ fetten haer op een weyts Altatÿf / door d'onſe tot dien
epnde medegebzacht/ op't half verdeck / of Daer t haer belieft / ter neder /
doen onderfoeck wat ladingh is mede gebracht, latende Compaantes pac:
ken/ ſacken en kiſten openen/ Daer toe Japanfe Coeltjens, of Diengers/
Doo? D'onfe Beloont/gebzupchen , Scheeps Opperhoofden mogen Dit werck
wel aenfien/ maer geen Commando en
De lading ban th
3

che⸗

Julius,

1663.

28
WoutTer
SCHOUTEN SS
Schepen dus opgenomen zijnde /moet aen Den Keyſer bekent worden;
Pſalmboecken / of die met Kruycen / Beelden /of Heplígen zijn heretert /
oock JAaepfche Lerch-cieraden/ Wrupcen/ Paternofterg/ en Bolland:
geldt / albooreng bp malkanderenineen tonne zijnde gekuppt / wordt ooch
aenftondrg / en bolgens D'ogdinare Wijs den Japanders ín handen geleert /

te Lande geboert/ en foo geberght/ dat niemandt der onfe weet waer Het

berblft/ ſulcks op haer vertreck eerft weder behomende: Lont/ Bose
Erupt/ Muſſchetten Piſtolen / Noers /Piecken
/ Sabels /en wat eenigh leet
kan doen /wordt deſgelÿcks uyt de Schepen / door De Japanders, te lande

genomen: en t grof Kanon nauwkeurigh beſien /of oock eenigh onraet

ſchuylt / en vorder geduerigh het achter- en voorſchip Door een Japanſe
Barchk bewaeckt: de —
Verſteeckelingen / in onfe Schepen
/ worden

gedoodt /en hebben D'Opftenders ordere van den Kepſer /ſoo wanneer

ſulcks / of pets onbehoorljcks door de onſe quam te geſchien / aenſtondts de
Schepen met Krighsvolck te beſetten. Poorts wordt door de Coeltjens
voorndemt de ladingh met Japans Paertuygh te Lande gebracht / en Daer
op de Tuycken dervoegen met 'g Keyſers Wapen toegezegelt / en foo bez
ſorght / dat pemant die het berbzeecht / exkups /noch levens hoop / fal bin:
den: Is ’er pet noodighs / ban water / brandthout / of pet anders aen
Booet ban doen / foo Dient ‘er cen ſeyn gedaen/ en dooz Japanders den Stee:

vooght ban Nangafacky , om ’t gene benoodight zjn /beefocht /op wiens
ordere ſulcks aen Boort beſchickt wordt; den baft-geftelden tijdt Der wep⸗
nige / doch beroemde Koopdagen zijnde genadert /bomen de groote Roop⸗
lieden ban aller wegen na Nangalackyp en tot op het kleyn Eplandeken
Difma, gebloept: in October gefchiet gemeenlick defen Vandel / de mon⸗
ſters wooden ordenteljck aen de Japanſe Rooplieden getoont ; de verkoo⸗
pingh gefchiet geſwint en vaerdigh; Japanfe Opftenders beſchouwen het
werck / enworden ban ’t Bollandts Opperhooft onder wijl heerlijch getrac⸗
teert. Dilma gebuit ban Bramen en Tenten / pzoncht Lonincalijck met
de rickſte en booetreffelijchfte Japanfe Woopmanfchappen/ Die in Wam:
pher /Kompherhout /Thee, Wortel China, Wocken/ Silber, Koper /Por⸗
creleyn /Silberwerck / enboornamentlick in alderhande verlackte Koffers/

Kantooren / en duyſent andere mope dingen beſtaen / die aen de onfe weder

gebeplt /verkocht /en tot geheele Scheepsladingen ingefcheept zünde/

krijgen de Nederlanders o2dere om te vertrecken /fchoon hoe ontreddert
moeten boozt t'fepl/ entZeewagert in fteecken: wozdende felfg in harde /
noch contractie winden / alg alles weder aen Boort bekomen hebben/ niet
berfchoont ; zjn De Hoofden / of Matrooſen wat traegh / foo kamen aen⸗
ſtonts de Japan{e Barchen/ happen de Anckers / en boegbfeeven het Schip
gen endeweeghs heen na °t rupme fop: dan affchept nemende / laten aen

donfe de ſorgh en reys bebolen.

J

Dus verre hoztelijch/ t geen ong Door geloof waerdige Schrhbers en

ooghgetuygen ban Japan is medegedeelt: iemant meerder omftandiaheptg

begeerende / ſal ſich tot andere Schehbers /die ban ſulcks wütloopigh heb⸗
ben geſchreven /konnen boegen.
Vierds

Ooſt
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Vierde Hooftfluck.
Een Jonck op Batavias Rede verbrandt. Gefchenck uyt Suratte. Den
Schrijver vertreckt ten feftemael van Batavia. Komſt door Suzdas
engte involle Zee, Koershouding. Verkeerdelijck aengeftelt. Caufeert veel rampen. Vervallen, te vroegh na’t Noorden fteeckende,
in de Noordwefte paſſaetwindt, en onder het Eylandt Poelo Nayas,
Komen in groot gevaer. Het Schip wordt een en andermael byna om-

geworpen. Wederkeering. Komſt in de Straet van Sunda, en tot dichte
by Batavia. Steecken langs de Binnekuft var Shmatra na het Noorden. Pafleerende Straet van Banca, de Steden Palimban, fambay ,
en andere Indiaenfche Geweften en Eylanden. Arme ftandt der In-

dianen van Drioens.

Bedrijf des Stuurmans,

Komſt voor de Stade

Malacka.
Clin mijn onpaffelijchhepdt op Batavia noch maer Wwepniah dagen te Julius ,
lande zijnde geweeft /wierd wederom / Godt ze lof en danck boo fijne 1663genade / gefont en fris/dieg fch mp wederom ban Het Landt na Boort Te —

begaf / daer wp ín der nacht wel haeſt upt onſen droom ontwaeckten / door —————
dien een groote Chineefche Jonck / dicht voor ons ten Ancker leggende /op Baravias
was in de brandt geraeckt / en wierd eer lang/ niet tegenſtaende alle dez Rede toraen

booren / dooe cen berfchichelijck buur berftonden / dat berbaerlijch ag om het wateraf.
fien; Want de hooah-opbliegende vlam aaf Doo? Be duyſterbeydt ban De
nachteen wonderlijck
licht /en beeefden wp dat dit Weack / fijn touwen afz
gebzandt zijnde / ons tegens de Boegh fou kommen deijben : Dies maeckten
wp /en andere naeft-bpleagende Schepen ons fepltupghlos/ om op onfe

hoede te zijn; Doch bleef des ſelfs Anckertouw noch heel/ en beanden het
Jonck tot aen het mater af , inboegen hier niemant Door de brandt /alg
D'Epgenaers/ befchadiakht wierden.

8

Het Jaght de Goutsbloem / onlanghs upt Suratte op Batavias rede aen, Een chencgelandt zijnde /beocht ban daer een koſtelycke fchenchagie/ die Door getom⸗ —
mitteerde ban Boort gehaelt / te Tande gebracht / een toon gedragen /eN op Batavia
heerlck in het Kaſteel Baravia wierd ontfangen: t Geſchenck beſtondt in heerliick

gen kleyn / doch hoſtelhek Wofferken/ daer in de ſommige meenden Fuwee⸗ ontfangen

len te zjn ; Onderwijl branden Batavias Slot /ende Goutsbloem rondom
log: de Soldaten/ in t blanche harnas ftaende / ſchooten driemael ſalvo /en
wierden bo2dere vreughde teeckenen door Crompetten /Plaggen en Wim⸗

pelen bertoont.
Onderwijl quomen een geet getal Schepen van alom Heen op Batavias

Hede aen te landen / en vertrocken wederom andere na verſcheyde Quar⸗

tieren van India: en aldus Junius , Julius, eneen goet gedeelte ban Auguftus voorby geraeckt zijnde /en foo den tijdt genaeckende / dat de Scheper

te miet nat Patria fouden aengelepdt worden / foo begon ick ſomwil eens
(D 3}
wederom
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Septemb. wederom aen wijn liebe Daderlandt en Maeghſchap te gedencken /waer
1663.
heen waerlijch mijne genegentheden nu langs hoe krachtiger wierd/ ja

ſoodanigh dat ich Mm’tberaedt ffondt/of noch dít jaer na Get Daderlandt

te vertrecken /of noch een jaer in India te continueeren: want alhoewel
ick noch ruym een jaer verbonden was/ foo bondt ick echter nu bequame
gelegentheydt /om met de eerſte ARetour vloot na ’ Patria te vertrecken.
Doch onderwijl op een ander Schip ober zijnde gefcheept / t welch aengez
lept was om een vepfe na’t luſtigh Bengate te doen / en Dat wel licht / gelijck
mett geloofden/ban daer na Choromandel, Ceylon , t Roode Meer /en
_ Perften foude bertrechen/ ten eynden om weder ban daer de noodige Fez
Des — touren op Batavia te brengen/ foo beſſoot ick met geen kleyne genegent⸗

Beneheyvom hept / tot ſulcken Reys / oock derwaerts Geen te gaen; te meer / Bewijl ick
na Perfien en Wel hadde gewilt /upt Perfien „of laughs t Roode Meer /met de Caravane,

het Roode

Doo? Cuchijen/ Egppten/ of andere Handen / na’t Daderlande te mogen

dact over … vertrecken: en fchoon mp dit al miet en quam te geluchen / foo kon ick noch
Lant oa fija ebenwel in Het toekomende jaer Dap tydelck opBatavia 3ún/ Om metde
Vaderlandt te Metour-bloot te water de wederom-Heps na’t Daderlandt aen te bangen.
verrecken.
De Datenden en goede Bekenden adieu gefept hebbende / kregen wp een
Opper-Boopman/met fijn Huysvrouw
/ Siaben en Slavinnen aen Boort/

bermits Den felben op de Reys alg Admirael het Opper-gefaah/ en in
Bengalen over alle deg Compagnieg Wantooren het Onder- Directeur:

fchap frondt te belleeden: De Hptgelepderg ong de bon voyagie toege⸗
wenſcht hebbende /vertrocken na Tandt /en wp na de gedane montering
t'Zeebaert/ om de Fepfe na Bengalen te beginnen.
-

DenSchrij-_
°8 Moꝛgens/op den zo September , alg den dageraet begon doo? te bꝛeec
ver 5 ge lien /ffaken wp met defe Schepen na deStraet ban Sunda, zijnde gefa-

Van Baai mentlich na het Noorden / namentlijch: wp na t luſtigh Bengale, ende

andere twee na’t Koninckrch Arakan gedifttneert. Wp fetten De coers
Ontmoeten Met een gewenfehte windt nà Sundaes enghte /ontmoeten een Hollandts
in destraet Schip /het welck wp pzeijende/ bebonden het Raedthuys van Amfterdam

——
huys.

te zijn / komende bande uſt Choromandel, na Batavia gefeplt: top litte
benomende /ancherden snachts be 't Moordenaers Eplandt: deg mor⸗
gene weder t'fepl geraeckt zijnde / moeten andermael door ſtilte omtrent

de Bap Ban Bantam , ancheren / kregen echter kozt daer aen goede windt /

Dies ſpoedigh deur / en upt de Stract ban Sunda fn bolle Zee gevacchten :
bonden ons Schip teen/ om redenert díe ſtracks bolgen ſullen /alg 't boor de

windt ginah / foo baerdigh in't feplen/ dat onſe Mackers
/deandere Sche⸗

Gerakenvan pen / ong qualijch konden volgen /en onfen goeden Schipper en Opper:

See

Stuurman / dat ſeer beolijche Baſen waren / gelijck ale nader hande blije:

*

hen ſal / en ſochten va niemant te wachten /maer even alg fracije Zeelie⸗

den betaemt
/ deMepg te vorderen /en onfe Mackers de achterfteben te laten

fien, ſich ſelfs dunchende wijs genoegh te zijn om Den wegh te binden : lie⸗
ten het daerom deg nachts / wanneer Ger pich doncker was /voortſtaen/
dieg wy's mörgeng d'andere Schepen niet fende / ong alleen bebonden /
als wanneer bop noch maer een etmael nat Weften feplden/ tot dat ong

giften omtrent de bjf-en-dertfah mijten beweften Sundas Stract te zijn; en
hadden alreedts de gewenſchte paffact ban d'ordinaris Zupdoofte ir
aen⸗
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aengetcoffen / om daer mede gelijck ’t behoorde border Heen coerg na het Septemb
.
Weſten boost te ſetten.

Boch om den goeden Hefer ban fitcke een wepnigh
Mere der openinge te geben / foo fal die gelieven te weten / Dat de feecherit 1663.
e
Popagten ban Baravia na de Landen ban Pegu, Arakan , en Boopmamentz

lyck na Bengalen , die bupten zoet Sumatra om gefchieden / op de navol⸗
gende wijfe worden gedaen.
GIG
8
d
De Pederlandefche Schepen díe ’s faerlchg ordinger in het laetſte ban Ordinare

Auguftus, of in September, de LEepfe ban Baravia na Bengalen , of
Arskan ——
konten aen te bangen: Doo? Sundaes Straet in bolle Zee dergect
/ Batavia na
treffen aldaer feet Ifchtelijch de gewoone paſſaet/of het beftant derzhnde
conti⸗
Bengalen.
nueele Zupdoofte winden aen: oock des te fpoediger en te gewiffer
/ wan:

neet ban 6 tot op 7 graden /of meer het Zupden foectien ; defe beftendige
windt doorgaens met goet en licffelijck weder bekomen hebbende
/foo vor⸗

deren onfe Waterleeuwen/Die voorſichtigh en ſeecker foechen te gaen
/ Daer
mede

Wel hondert en ſeſtigh / of febentint mijlen na’: Weften / om Dat an:
ders alg eerder Noordelytk ſtebenen/de onſtupmige Noordweſte
paffactz

Windt komen in de mondt te loopen / Daer heen nootfaechelijck diende
gee
ftebent/ foo dat geen coers gefeplt han woeden / en onfeplbaer
door
flerch-aendzingende ffroomen/ en holte waterbaren na t Ooften hulg der
gert/ in Dupfent pzijckelen op de gevaerlycke Weſthuſt ban Sumatra geflinz
komen

te berballen / ban waer het onmogelijck ig de frepfe na Bengale, of Arakan
te boltrecken /of voort te ſetten/ of wroeten wederom na de Straet ban
Sunda keeren / om alg dan ban daer/ dewijl den tijbt verloopen
is/binnen
Suntatra Doo2/ boorbp Malacka de Dopagie Noordwaerts
met
bap
meerder
prickel en

acbeptg na Bengalen booet te fetten/ daer in °t begin/ de Ferg
anders aengelept zijnde, booefpoediah aelucht / wanneer He Schepen
berre
genoegl na let Weften zijnde gefeplt/ na *tNoorden fteechend: / ſchoon
de
Noordweſte continueele pafyact-windt krigen / als dan noch
geboegelijek
met een Noord· Noordooſte gang de Bengaelfe Zee beſeplen
/alſoo deNRoord
weſte paſſaet gemeenlijck op de Zupder breette van bier /en minder
gra⸗
Den wordt aengetroffen: en al fchoon Herder heen na het
Weſten
gefertt
zjn / De ſtercke fEroomen fullen den Zeeman genoeghfaem
na Het Ooſten
dringen; echter is kans /om on deſe mjg /Boben de Eplanden
ban de Andomaons

en Nycobaren te gevafien / alg wanneer de Kepſe /

onder de zegen
des Alderhooghſten / gerroeghfaem iS gewonnen / bie lanas
defe wegh
meermalen it zo a 35 dagen Wozdt gedaen / en fomwijl
in minder tydis
voltrocken ís.
4 HIE
Doch wat raedt? Bier krygh iet: wer lieht de woede Schippers / Piloote
n/

en Zeeberſtandigen opp den hals em vat ich in haer beroemde Konft foo verre
getreden bert: Dan tmach geent quaet/haer Setrijerg en leeringen /
alg
oock epgen onderbindingh tr de booegaende Neyſe na de Banden
ban Arakan en Bengalen ; zijn D'oogfaech dat ick hier ban wat beeeder
fchzijf/ oock
fal het gene verhaelt ie in volgende horren bljckert/ want top hebben
ſultks
op def? Fepfe mee fehaden/ Beel ongemack/ armoedt / en menighbuldig
e
peijelte
len/ meer dan ons lief was / onderbonden.

Wp keeren dant weder tot
De langhduerige en avontuuelijche Tiepfe na Bengale
n, Daer heen
gez
Wiek gefent ie/noch macr omtrent de bif-en-dertigh mijten beboeften top/
/ of bup⸗
ten

32

WoureR

SCHOUTEN S

Septemb. tert De Straet ban Sunda gekomen Waren: hebbende reedts/ gelijck gefent
166 is

/de gewenschte Zundooſte paſſaet
·wint aengetroffen /foo begonnen ſtracks

Setten de De COS Noordweſteljck heen te wenden: Want onſen goeden Schipperen
coers te
Opper- Stuurman / Die han Zeelandt noch eerft in Doft-Andia waren ge⸗

versn
PA. komen /en door ſulcks noch eijehselijelty enbop meer al dienden /ban Dader:

landefche Dranck voorſien / ffudeerden al heel meer in de Mom / Toeback en
Brandewijn / dan in het noodigh Compas / en Boecken ofMaerten: oock
meenden fp met defe coers / vecht toe / vecht aen / gemackeljch in Bengalen
aen te komen ; doch den Onder- Stuurman / ick / en andere waren heel anz

Berg ban gevoelen /en gaven te kermen Dat wp met defe coers te broegh bez
gonnen / wel haeft de onftupmige Noordweſte paffactwindt foude komen in
De mondt te loopen / waer door met hulp ban Holte Zee en tegenſtroomen eer
langh gewiſſelyck op de Weſtkuſt ban Sumatra moeften hervallen.
Doch wp hadden niets tefegaen/ de coers gingh boozt met lieffelijck we⸗
Der / en eers beftendtge koelte upt den Zupdooften / vecht Hoor De winde heen/
vorderende miet bolle zeplen en goede boortgangh na het Noordweſten / en
meenden (ommige dus binnen koeten tijdt in het aengenaem Landt Benga-

len te fullen zijn; Doch defe maeckende haer reeckeningh fonder de Waerdt /
en moeften naberhandt noch eengreechenen : want tp noch maer twee das,

gen dus hebbende boot gefeplt/ſtilden langhs hoe meer de Zupdoofte windt /
liep Zupoelijcker /en foo boot draeijende /na het Noordweſten: daer ſtaen
Komen in blijvende / kregen Doncker /onſtuymigh / en ſtormachtigh weder / trabaden /
de —
motregens / en holle Zee /giften ong toen tot op drie graden Zupder bzeette

ee tever.De Linie Aquinottiael genadert hebbende /met het laetfte Gelder weer geen

vallen.
hooghten konnen bekomen /alfoo de Son/recht boben ons hooft paſſeerende /
„Desen in gantſch geen ſchaduwe gaf ; onfe beckeerde booefipoet biel dan nu teenemael
tZenih,
Aberedhts upt / en was goede raed duur :doek ſtebenden men / dewijl niet anz

Berg en konden na 't Noord· Noordooſten: maer konden ban Wegens de

holle Zee en tegenfiroomen geen Noordooſt behouden: dit liep vecht op de
Belanden boorgenoemde Weſtkuſt bern Sumatra aen/ foolangetot dat na giffinge onz
onderPoelo Der de Winie zijnde gekomen /kp den 4 Otober het Eplandt Nayas fagen /

ler.
1563.

— 't welch maer eenige mijlen van Sumatraes Weſtkuſt was gelegen : hier bont

men nubet ſpreeckwoort /dat de fouten nopt beter worden gefien dan alsfe gez

Begane mis- daen zijn; waerachtigh /de Seheeps-berftandige Opperhoofden klouden
lagen cau-_ Het hooft / en fagen malkanderen gantſch dedeeft en deoebiah aen: doch von⸗
feeren veel den eer langh geraden / alfoo wy dit Poele Nayas dicht bp genadert quamen /

HAMER

¶wederom t*Zeewaerts over een andere boegh te Wenden :’t welck aenvan⸗

gende / ffebende WDeft-Zupdweftwaerts heen / doch konden na giſſingh niet
boven Zupdweft behouden: Daer bp quam nieuwe fwarighept ; de Noord⸗
Onftúymigh weſte ſtorinenregenbuhen quamen nu langhs hoe felder / met dijftae lucht/
weder.
onftupmige Donekere wolcken / en feer holgaende waterbaren ong beftooken /

dieg kop ten laet ften mauwelijcks Marsſeyis doeften boeren / of becefden qez

Aanckheye duerigh aen t onderſte boven te fulten geraecken /om dat ons Schip te ranck/

des schip⸗ ſchier t'eenemael ledtal / en op geer so laften na genoegh geballaft was /het
welck niemant anderg/
Dan den onboorſichtigen Schipper en Opper
·Stuur⸗
mart wag te bijten/ die op Baraviaes Rede /of daer omtrent Ae

Ballaft hadden konnen bekomen: en fulchg verwaerlooſt zijnde/

fen
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top dus dagelijks met ons wanckelbaer Schip / en ontrent hondere Zielen / Odtober,

op Godts genaden/in t upterfte gehaer des levens. An defe prijchelendan 1663.
ban Hoog De felle winden en onſtuymige Zee omberre geſlagen te worden /of —

tonderſte boven te zeplen/ en haeſtigh nt grondeloos en beefchaichelijck diep
3
te ſmooren: foo keurde men goet / al ons grofGeſchut /en andere boven⸗ prijckelen.
ſtaende ſwaerten /bp manguement
ban Ballaft / in ’t Crupm te laten facken ;
welcken ſuuren / doch niet minder nootfaechelijcken acbept / niet fonder prc⸗
Eelen van armen of beenen te breecken / wegens het ober en teder geflinger

des Schips / te werck geftelt / en te
weegh gebracht wierd /en bondt men alg
doen het Schip wat ffijber dantebooren doch hielp in berre na niet genoegh/
om Dat de geweldige fformwinden upt Ben Noordweſten noch langs hoe

meer De oberhandt namen: Due fuckelden wy in geen kleyn gebaer / en wen⸗
Ben het fomwijl eens weder na het Noordooſten; doch Wierden / over welcke
boegh wp feplden / ban D'onfkupmige Minden en Waterbaren heftigh neer gez

fimeten. Wy konden oock /overmits het dſige Weer en donckere wolcken /
noch al geen hooghten aen de Son bekoren ; doch maeckten giſſinge /door

dit hopeloos laveeren / noch langhs hee meer te berachteren.

Dit fuchelen

Duurder aldus totop den 8 October , als wanneer wp na het Noord· Noord⸗

goften / of lieber Noordooſten feplende/ ban foo hollen Zee en Waterbaren

wierden beſtormt / dat alles Dzeunden wat om en aen t Schip was / londen
op dien achtermiddagh / en’s nachts daer aen berfchichelijcke ruckwinden

en ſware trabaden upt.

Maer dit was noch maer ſpeele gaen / bp't geen Daer op quam te volgen /
alfoo ong des anderen daeghs /den 9 Oktober, met alle de Menſchen in het
alderupterfte gebaer Des lebeng bonden; Want kregen tegens Den middagh
een foo fellen ffoocker / alg noch oopt te vooren hadden uprgeftaen : de ranck⸗ „Het Schie

heydt deg Schipe /en traegheydt in °tſtrycken der Jarsfepls waren de oor⸗ verre gerne-

ſaeck / Dat wp ban de ſchrickelijcke windt heel ſchielyck omberre wierden gez ren,
fimeeten/ ja foo/ dat Boot en Schilden onder / en de Seplen op ’t water qua⸗

men / het welck ong altemael ſtracks in doodts benaukwthepdt bracht / dewijl waer door
niet anders geloofden of het Schip fou vorder t'eenemael omgetupmelt Hel in dy wrtefte
Ben; doch wierd noch jupft/ in Defe verbaeſtheydt/ door den Schehber De raccken. *
geoote Schoot Lan t Schoberfepl in aller pl los geſmeten / het welck / naeſt
Sodt/ de baerdighfte middel tot onfe behoudenis was: geraeckten onder: Wordenge-

wijl altemael gaende Wat log ffondt/en men hoorden alreedts eert droevigh et·

gekerm dec genere Die in Dit overſtorten na lp / en onder De hoet geraeckt
eee haet onder / of tuſſchen de Scheeps beſlommering in/ befchadiaht

adden,
De Schoots dan uptaebiert/ en De groote Bals van't Schoverſepl / die

los gerucht was / weer toegefet zijnde/begon het Schin allenghskens weer

te vijfen/de windtte met Wat ſtillende /ſetten Weer alles hp Dat konde gez
boert worden.
Bevonden ons des anderen daeghs /dent ro October, andermael onder Vervallen.

Poelo Nayas vervallen / en Hadden nu eenmact cen Geldere tucht en lieve HENeer

Sormefchijn bekornen / des kregen wp °s middaghs hooghte / en hondert ons poelo Nayas,
o grad. zo minuten benoorden de Winte te zijn / hadden tet na de middaal!

goet weder ;doch echter contrarte windt/——

beenen; kregen ——
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/ engeweldige
O&ober „den abondt al wever ſware ſtorwwinden / donckere wolcken
en weder /na
ober
n
labeerbe
/
handt
r
fteljche
1663. _ kegenbutjen upt den Poordwme
ydt deg
dat De windt ſchevielden: waren deg nachts /ban wegen de ranckhe
en enbuijen /
Schips/ te wepnige toeverſicht /endoo? gevaertijcke valwind het onderfte
e
al weder in groote berlegenthept en paijchel/ ban met ons Schip el feer wepe
nf
ht
—
/Dat anderma

indewyrerfte Gopen te gevakien/ en met alleman te berdrinckenDaer boog De goedertierent⸗
nigifcheelden ; doch liep nu voor de tweedemael /

hept Godts gelooft moet zijn / geluckigh af.
noch
Wordenge Dus ſpeelde men met ong alter leben /bonden ong op Den 1:teO&ober
alwaer
/
zin
Nayas
Eplandt
Get
ban
Stranden
ke
Boomrijc
de
omerent
al
noot,
ſeyls in te nemen, en
Ganda we: De felle ſtoemwinden eng Dickmael dwongen de Mars den berkeerden wegh
permits
/
derom ve Dan ſcheenen wp de Krabben gelijck te zjn
keeren,

/enzydwaerts upt /geraeckten; DE onftupmige
Been

oo dwefte winden /

te
en hoogh opſwellende waterbaren lieten niet af ons harder alg voorheenen
Befp2ingen / er nat onbewoonde Eplandt te prangen : ben tot berltep /en De
Poozdelijche winden waren alhier in plaets ban Zupdelijcke noch langhs
en ſagen
oe meerder te verwachten : ong Water en Prandthout minderde /
⸗
owwermij
het
wel
maer
,
landen
te
aen
oopt
n
Bengale
ín
om
aldus geen kans
Schip/
h
treffelijc
ntes
Compaa
met
deihck noodttot te gemoet /om eer langh
Zeef
gn foo beel tebendige Menſchen / na het grondeloos diep / te midden in

gantſch droevigh te verſincken.

Welclen toeftandt machtigh was om yders voorneem te veranderen:
daerom de Scheepsraedt bp malkanderen zijnde geroepen / en alleg oberwo⸗
van
gen hebbende / ſoo befloot men gefamenttijck wederom na de Stract
op
Reys
De
voort
Weer
zijnde/
geraccht
Door
felde
De
en
/
heeren
te
Sunda
Sumatra >

nieuws te beginnen / om/ volgens het fapfoen des jaers / nu binnen
ber:
door de Straten of Enghten ban Bancka ‚ Dryoens, en Malacka ‚ en foawens
te
n
Bengale
na
coers
de
Perach
en
bolgens ſanghsdeLuft ban Queda
te
den/ dat oock in deſe gelegenttepdt De eenighſte vacht en nootfaechelijchthet
buyten
daer
komen/
te
n
Bengale
in
faer
dit
in
middel was /om noch
groot Sumatra om/ Dug verre Han ’t ſpoor geraecht zijnde/ en Wegens tijdig

berloop

de Feps orrmogelijck vonden om te bertrecken.

/ keerden
Defe vefolutie/ op den 11 Oâtober, aldus genomen hebbende
ban
Straet
na
m
Wedero
/
den
vreugh
kleyne
geen
met
/
aen
bam ftonden
ana /

Komen

onder Su-

Sunda, ffeende voordewindt en Zupdooft heen met cen loutere boorrg
Nayas upt ONS
gevaechten het onbewoonde / laegh/wildt / en boſchrück Poete
paſſeer⸗
weſen:
te
groot
aften
vonde
’t
fn
mijlen
deie
of
geficht/ dat wy twee
,
Den nu hoo? De bierdemael op defe Bengaelte Reys De Zinie ZEquinoctiaelDe
regen
:
u
Jalo
de
Wan
en
/
n
Fortun
goede
be
nden
en ſpoedigh D°Erla
Berat van Sil_ Koogetoppender Weſtluſt van Sumatra , alg oock de groote

ende /kregen
_Jebar fu'tgeficht: en alhier beter beftandt ban weer bekom
geraeck⸗
/ en
rden
wancee
min
te
niet
variable winden / en ſomthdts ſtilten /
ten hetbroebigh Eplanvchen, als ooch het Enlandt Engano boorbp: paf”

ſeerden als doen de hterne Fortupn otolache Sumatraes Hoeck / en quamen
wederom in DeStraet ban Sunda, daer onfen goeden Opper Stuur⸗
DUS
inde Stace
en hebbende / de

Sunda.

hoate boer / boog De quade lucht / ingenom

man / te veel ‘ban ’
Wotelen achter ong langbg den Horizont leggende /hoor Ger JPaineener
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landt quam te peplen/ daer achter ong nietg dan Tucht en Zee/ en het ger O&ober;
melde Eplandt noch meeft boo upt ter Stuurboort lagh; doch wy met dien 1663.

beolijcken Baes booztfeplende/ paſſeerden heel poedig de Straet ban Sunda;

komendertualdug /nafoo beel ſuckelingh / omtrent hondert en ſeſtigh mijlen
wederom gefeplt/ en totdicht bp de Stadt Batavia , daer ban daen gekomen en tot by
waren/ genadert: hebbende alreedts bier ·en dertigh dagen op Reys geweeſt/ dln
en foo Heel abontuuren en prückelen uptgeftaen.
Er
Daer in het tegendeel de twee andere Schepen / onfe Mackers / die van oe —

Batavia met ong waren bertrocken /boorſichtiger zijnde /aleer na’t Poor⸗ venvoors
den heerden /foo berre nat Weſten waren gefeplt/ dat haer deNoordweſte fpoediger
ſtormwinden niet hinderende / voorſpoedigh de Reys aentroffen / gelijck alg Reys-

wp naderljandt quamenteberftaen.

ï

Maer kop met deſe twee D2oncke Stijnen / Den Schipper en Opper-

Stuurman/ die dooe ſterrken Dranck heel felden ontnochtert /maer meeft
breyneloos wierden bebonden / opgefcheept zynde /begonnen de Fepg nu Wez
derom/als op nieuws / fonder Dat men op Batavia doeft aenfeplen/ om Schip

en Polck in aller haeft verft/Dart geen nootfakelijck dienden/ te booeften /
mijdende nu die Stadt als iet vpandelycks: en booetfeptende/fetten het Ooſt⸗

waerts. langhe de lage Tandtsdouwen ban ’t groot en machtigh Eplandt Setter hee

Sumatra, na de Stract of Enghte van Bancka ; dan vonden ons Hier/met zinneror

gen gunftige ſtroom / door tegenwindt /genootfaecht te laveeren: paffeerden van Sumatra
het klepn Sylandeken Lucypare, en quamen in de Straet Bancka , Erijgende be het Noor:
uu en Dan langhs de Sumatraenfe Luſt berbaerlijcke Travaden ban harde “men in

windt / regen / bligent /en foodanige donderflagen/ Die Lucht /Bemel / en de straer
erde ſcheenen ban een te fulten fcheuren / en met een verſchrickelÿck geſcha⸗ —

is

ter rondom ons nederbielen: harde ſtroomen gingen dooz defe Stract ban weke don

t Zupden nat Noorden / Bie ong dienden /want moeften door contrarie Wint derfagen.
labeeren / paffeecende altidt tuſſchen de altjdt-acoene vermakelycke Tants⸗
Douwen ban 2oot Sumatra, en het Eplandt Bancka door /ontmoeten ber:
ſcheyde Fndiacnfe Schepen / foo Joncken, T ynangen , alg Cancass Der Maleijers, Chineefen, Athinders, Syammers, ent andere Natien /komende ban
Palimbam, Jambay, ÆEchin, Malacka, Syam, Tonquin, Cambodia, en
meer andere Plaetſen /na't Zupden gefeplt : willende na Gꝛoot Java, Bantam , Batavia, en des felf8 omtrent-gelegene Quartieren / en ſommige die
haer Reyſe met ons na ‘t Rooden quãmen vooꝛt te fetten.
Dus hogberende /onderljaelden Des Sondaeghs / den 28 Ottober, een

Ontmoeten
ve ———
per. —

—

Sollandts Schip / Dat andermael bevonden het Faethups van Amſterdam he,schip”.
te zijn/ Get welch ong in het begin bandefe abontuurlijcke Bengaclfe Reys * Racthuys.
noch eens inde Straet ban Sunda Was gerefcontreert : fp quamen nu ban
Batavia, Daer booz acht Dagen ban daen gefeplt waren / zijnde gedeftineert/

om ober Malacka na Choromandel te gaen: fp Waren niet weymigh verwon⸗
dert/ons tegenwoordigh in dit Geweſt te binden /meenende dat wp nu al in

Bengale waren ; en noch meer / wanneer ons abontuurlyck omfwerben quaz

men te berſtaen. Wy ſeylden nu met malkanderen voort / paffeerende Dicht
langhs heen de Wilderniſſen der Ooſtkuſt van Sumatra , daer men geen
È
Stranden en kon bekennen ban wegens het dichte Boſch / door dien de Boo- ,Heedanig-

_ men feer luftiah en ſchoon met MeDangreje *
2

tot in het ſoute rn keien Bak
on⸗
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October, frondentearoeijen : dan bernamen alhier /noch oock op t Eylandt Bancka ,
1663.
gene Dorpen / noch bewoonde Kanderijen: al defe Beweften acleechen
per der ſanghs heen de Zeekant/ teenemael woeft en onbewoont te zijn ; Wp fagen

ke DAE dock hierenDaer beel afgefpoelde Boomen met tacken en Wortels Drijven /
Paffteren
ge Straer

Palimbam.

De ſommige fcheenen ban berre geheele Maleytſe Schepen/ of Joncken , die
op ong aengefeplt quamen/ te zijn: Vorder heen komende / paffeerde de
Kiviere der Stadt Palimbam, Welthe Stadt boor weynigh jacen doo2 de
Nederlanders wierd afgeloopen / en in koolen geleydt / alfoo des ſelfsIn⸗

oonders / trouwloos/ en op een berraderlijcke wijs / twee Schepen det

onſe hermeeftect hebbende/’t Dolck hadden vermoort; Doch leven nu weder
geruft/en met ons Dolck in vreden.
Á
Det Eplandt Bancka mag laegh en bol wildernis: echter fcheen het/
mins oo2deelg / een welgelegen en b2uchtbare Landtsdouwe te zjn: het

berwonderde wp / dat dit ſchoon Doet dug onbewoont / en alom heen met

wilde Boffchaaten bonden befet ;doch bp aldien dit Eplandt ban foet wa⸗
ter vedelijch was booefien / ick geloof dat het felbe al ban over Langh ban
Portugeefen , Hollanders,

$

of andere Cheiſten Natien was bewoont gez

weeft / en dat om fijn welgelegenthepdt en ſtercke doorvaert ban bpna al⸗
derhande Volckeren ban ’t Ooſten/wp het ſelve/als oock De eerſte /tweede,
en derde enghte des Straets Bancka paſſeerende /quamen weder in rup⸗
mer Zee / en fchepden
alg doen ban ’t Raedthuys af/die ſwaerder als Wp
geladen /- Wat trager in't feplen Wwag: De Scheeps-berftandige ban het
felbe hadden aen D'onfe cen weynigh openinah
ban de Malackfe baert gez
daen / Dies (taken wp nu meteen variable windt Noordweſtelck heen /

„257 Elan fagenop den 1 November de feben Eplanden in't Doften ; doch ftebende
November,
1663.

Jambay.

Made Sumatraeffe Ruſt /quamen booz de Bocht /en niet berve ban Jambay» Daer up twee Bollandtfche Schepen op De Lede fagen ten Ancker

leggen: De Inwoonders quamen met Canoacs upt de Stadt en brochten
ons
/boor een weynigh Lijwaet / alder hande goede Difch te koop ; te meer/

dewijl hier Dove ſtilten tweemael moeften Anckeren: koelte bekomende /

d'Eylanden geraeckten boorby de Eylandekens Varelle, mitggaders haer Gebuuren /

Varde.

hadden noch doncher weer / en dagelheks Donder en Blixem / waer ban

de flagen berfcheichelijch waren /en ſelfs de alderftourfte pede trillen en bez

Het Geweft Ben: paffeerden nu’tfchoone Sumarriffe Geweſt ban Taniong Boero, en

yen TSMOn8 weder De Linie Lquinottiael; kregen toen Sonnefchijn weder / fagen de

“Eylande
hooge en heubelachtiae Bergh op ’t Eplant Wingen: ontmoeten alhier ban
Lingen,
berre een Hollandts Schip / dat naderhandt op Malacke Berftonder het
Ontmoeten Jatht Brouwershaven geweeſt te zijn / Die ban Perfien , Choromandel , en

het Schip

Brouwers-

teh

__Malacke de boortgangh na Batavia fetten ; kregen nu De booefte Enlandez

kens ban de Straet Dryonsfn't geficht / waer heenen wp met een gunſtige

ftroom / doch klepne koelte / al dzijbende booet geraechten/ en guamen met
Komft inde een bzandende hitte in het beain der Strate ban Dryons, daer Wp des

Stracts of nachis /bermîtg de beeiheydt der Eplanden/ Door’ Anckeren /ons ver⸗

Pryoos.
_Blifplaetg namen.
Groot getal Op Den naefthomenden morgenſtondt /den 7 Novembers telden wy /
Eylanden. door het behulp ban ’t helder weder /wel so Eplanden rondom ons heenen/

fetten het tuffehen veele Der felber Doo2/ om in de enghte ban Dryoens te

komen ;

—
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amen; doch moeften hier menighmael Anckeren /zijnde genootfaeckt de Noremb.

goede firoomen en tijen waer tenemen: Deg avonds weer t'fepl geraecht 1663.

zijnde / lieten ong dDooz een gunſtige ſtroom / in de Maneſchyn /de Straet
in dijen / Anckerde met het ondergaen Der Maen bp twee klepne hooge

Eplandekens/ die met een Dichte Boſſchagie / eben alg hare Gebuuren /

Warten Befet / daer Wp het aengenaemlicht Des dageracts ber wachten.

@p den 8 November gingen bop '8 morgens met een regenbun weer
tfepl/ labeerden met een gunſtige en fnel-bliegende ffroom de Straet
ín /
Doo? welcherg engte voorſpoedelyck geraeckten; de ſwarte Malcijers, of Arme fans
Indianen, woonden in deſe condom-befpoelde Geweten gantſch acmelijcks : er ——

wp fagen met verwonderingh toe /hoe abontuurlück Dae haer onnoofele Ees, oee 7

Hutten en Blupfen / langs heen den oever /op Klippen en Kotſen / en in de
Wildernis /op angbftvailrge plaetfen / ban Liet en Kokosbladeren waren
toegeftelt / en meeft altemael 5 a6 boet hoogh boden De aerde/ op ſtutjens
flonden gebeft.

Sp guamen met een Blepne Canoa, upt een Boom gehouwen /en cen Sy komen
wit D2ede-baentje aen Boort / en bzochten ong eenige Klappus Nooten / jes schais.

Wat Pinang > 6 Hoenderen /met een Cpbethat / te koop /het welche fp boog vers.
een weynigh oudt Pfer/en wat Lijwaets gewilligh lieten glijen: begeerden
geen gelt/ fchoon Dat men ’t haer pzefenteerden : Deoegen een wepnigh

Mijwaerg boo? de ſchamelheyt/liepen borders naeckt.

f

Dees Eplanden waren altemael ſoo hol groette Boomen en dichte Wil⸗ Befchrijving

Denig ban Haer begin beneden /-tot ín den afderhoogiyften top Der Bergen /ghr Pylan-

dat alom heen aantfch ondoorganckelyck wierden beſpeurt /en ſtranden

”
noch oevers maren te bekennen /vermits de Boomen aldaer tot Diep in het
foute water ffonden.
\
Dp Liften omtrent defe Geweſten / met hoecken / feer geeftige ftecrtachz Boompjens

tige Planten ban enchel Korael /Die tp ſeer pertinentelijck/ en aanefch enHamer

konſtigh doo? de natuur alg klepne boompjeng bebonden geformeert te gevilt.
zijn: De fanumige waren root / doch't meerendeel graeuw ban verwe / met
fijne tachjens/ heel doorluchtigh en Wonderbaer / onder water en op de

——
foo dat Die aen De Nieuwsdierige boor Wat raers ver⸗
rechten.
Wy geraechten namiddaghs bupten de Straet ban Dryons, kregen Kriigen de

toen met een gunſtige ficoom de bafte Luft ban ’t Peperrijck landt Ma- VLsieren
leijen ín ons geficht: geraeckten des nachte voorby het Eplandt Corman ;in't veficht.
doch moeften hoet daer aen Booz contcarie windt en ſtroomen Het Ancher, Pafiseren

laten baten.

Stercke bloeden en waterffraomen woeden langhs deſe
in de Straet ban Dryons befpeurt/ Die door machtige Zeer
Noorden /en ’t Weſten voortgeftouwt zijnde /Hun dooetacht
De Straetban Malacka, foechen; De ſommige meenen dat

beland:

Geweſten en stercke
ban ’t Doften/ vloeden.
/ hier /en dooz
doo fulchs foo

beel Eplanden in deſe @uartiecen ban Afia worden gebonden /Die wel eer
met malftander/ of aen De vaſte Luft bereenight/ naderhandt met er tijde

Dug tat ontelbare Eplanden mochten ban een gefpoe!t zijn ; Doch daer ban

op Het oordeel aen De nauwkeurige PMaturaliften veconnmandeeren/ daer
anfen goeden Opper- Stuurman eene ve— te zijns want in de ent
IEA
an:
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Bedrijf des
Stuurmans,

peplben hy met een beſchoncken breyn de Wolchen fn De lucht/
en nude baftlegaende gronden onder Water : wy lagen op Ancher / en al
het Sepitupgh was in de Bandt; doeh vloogh de ſtroom met ſulcken (nele

heyt boorby het Schip heenen / Dat dien beolijcken Baes
/des nachtg inde

JRanefchijn / upt fijn But te booꝛſchjn homende / meenden Dat wy feplden/
en fulcken voortgangh maeckten / daerom Hp / willende ſÿne booefichtigz
heyt betoonen/ ban ftonden aen de zlRatrofen commandeerde, het Dieploot

nabooren/ tot fn het Galtoen malkanderen aen te mannen / om het ſelve/
eben gelijck men in een goede voortgangh doet /bart daer in het water te

werpen / roepende lunds keels: voor is hy voor / op dat den Stuurman op
dít roepen / vaerdigh in't peplender Diepte mach zijn : Want door de boort⸗
gang} dien het Schip maeckt / woedt anders loot en lijn ban ſtonden aen

achter upt bebonden,

Onfe gecommandeerde Bootsgeſellen de boeberp

ſteeckende
/deden oock ſulcks
/ wierpen upt het Galioen 't Dieploot in't wa⸗
ter / lachten /en riepen t'elckens lupd keels /booz is Ip voor/daer het oock
ín de acondt neder biel/- en bleef leggen /tot dat met beel grooter moepten
alg o2dfnaer / wederom ban daer opgepalmt / en upt de gront gehaelt was.
Deſe belachelijcke actie gefchieden aldus eenige malen achter malkander /
tot dat Dien nauwkeurigen Stuurman bemerchten dat op Ancher lagen/

als wanneer bp befpot en uptaelachen /weet na fijn But berevoch. Diets
gelijcke / en meer andere verkeerde actien / Wierden nu en dan bp den
Schipper en’ Opper-Stuucman/-doo2 't gulſigh inflocken des Brande⸗
Wijng / in ’t werck geftelt: dan commandeerde men de Matroſen met een

bzepneloog hooft en fchatchelijck bloecken /en daer aldug de commando gez
fchiet/ is tjammerlijch geftelt.
â
Deg mozgeng/ op den 9 November, weder t'fepl geraeckt zijnde/ fez
bende langhs de bafte Kuſt Noordweſtelijck heen /paffeerende Poelo Piefang5 en des anderen daeghs de Hoeck ban Rio Formofa: kregen deg
avonts ín de manéfchijn de Lia d' Aguades , of de WWater-Eplanden ín ’tge
ficht; doel moeften nu Anckeren wegens contrarie windt en onſtuymigh
De Water weder: Waer mede /-op den 11 Otober , Weer ’ fepl geraeckt zijnde /het
Eylanden.
Paffceren

Poelo Pic-

Hollandes Schip de Pagelboom ontmoeten /dat ban Malacka met Peper

aeladen/ na Batavia ſtevende / om noch dit jaer na ’e Parria te bertrecken:
hadden hem gaerne onfe Brieven na Batavia en Hollandt over getranſpor⸗
teert/ dan honden malkander (onder merckelÿcke beraciteringh dan de
Kepſe niet aentreffen. WDp quamen namiddaeghs onder de VDater-Eplan:

Den / kregendeStadt Malacka in 't geficht : doch was de Tucht feer ont:

Behouden
aenkomft
voor Ma

fkelt / en ſpogen d'onftupmige harde contrarie Winden alhier geweldige
regenbuien op ons upt/ dieg wp met ancheren en labeeren noch twee daz
gen en nachten gefuchelt hebbende / epndelijck / op den 13 November, bez

houden /Godt lof / ter Mede /hoog het beroemde Malacka, ten Ancher
guamen.

Vijfde
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Vijfde Hooftfluck.
Korte befchrijvinge vande Stadt Malacka; des felfs opkomft en aenwas
tot een neeringhrijck Koninckrijek. De Stadt eerlt door dé Portugeefen „en naderhandt door de onfe gewonnen. Desfelfstegenwoordige ftandt. Aerdt der Inwoonders, Koninckrijcken en Steden der
Maleijers in ’t Landt Malacka. De gelegentheyt van het Koninckrijck Syam, en des felfs Hof- en Hooftſtadt Zudia. Sijn Heerlijckheyt
en Krijghsmacht ;Syammers haer Godrfdienft, Dracht, Koophandel,
Zeevaert, en Rouwcoltuymen. Befchrijving van het groot en mach-

tigh Eylandt Sumatra; des felfs gelegentheyt,vruchtbaerheyt,Konînckrijcken, Steden, en Handelplaetfen. chin het machtighite Koninckrijck op Sumatra: aerdt en kloeckmoedigheyt der Inwoonders, condictie, wreedtheyt, kleeding, en vorder coftuymen der Indianen van
Sumatra, Eylanden buyten de Weftkuft, enz.
Hi

aengelandt zijnde/ boer der Opper Koopman aenftonts na Novemb.
andt / om onfe gelegentheyt / en ’t gene behoefden / Den Peer Rier- 1663.
beeck, Commendant ban Malacke, bekent te maken / teu eynde
tp met Der eerften ban ’t noodighſte Wierden boorſien: deſen met geert
kleyne berwondering ons omfwerben hebbende berftaen/ ordonneerde ong
—

Datelijck omtrent zo laft Tin voor Ballaſt in te nemen /omt Die na Benga- „5 rama
len, Daerfe ganghbaer was / te boeren, ſulcks /alg oock andere ſwaerten ingenomen.
hebbende ingenomen / bonden het Schip beguaem / en tot de Zeevacrt bp
Wat beter dan te booren. Onſen goeden Ppper- Stuurman / die hem op de
Keps foo tvefFelijch hadde gedzagen/ wierd oock op een ander Schin /
% welck na Batavia trock / geogdonneert/ en kregen een ander in ſyn plaets z
Ban noodigh boozraedt hadden wp / infonderhept Water en Brandthout/
als oock wel eentge Bictualie / ban doen /Dan waren hier in een fober Gez
weſt / Dies kon men hier niets bekomen ; doch Water en Brandthout was
aen het Eplandt Dingding, het welck paffeeren moeſten
/ genoegh te krijz
gen/ daer men Het felve beter en fpoediger
dan op Malacka Bekomen kon:

dies wy ons p2epaceerden om eerſt daeghs derwaerts heen / en Verder
Nooꝛrdwaerts te bertrecken.
Ponden alhier be Jachten en Schepen de Kabbeljauw /Hoorn / Alckz
maer /s Jaerloos en twee Moorſe Scheepjes op de Malackſe Hede gez
anchert leagen/ en quam eock den 21 November

Schip 't Raedthuys

ban Amſterdam behouden’ Godt fof/ by ons te arrivbeeren.

Onderwijl vonden Wp de gelegentheyt / omde beroemde Stadt Malacka

Korte be-

nguwkeuriahlck te beften/ dact, om Be nfeutssgterighept te boldoen/ ong Fhrivinge,

diberſche maten gingen verluſtigen: befagen het Hollants Slot/de Stadt, Maroca,

en omber-gelegene Tanderhen /Daet Ban wp den Hefer Mt hort Dit wep⸗
nige fullen doen verſtaen.
F—
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De Stadt Malacka, omtrent hondert en vftigh dupfent mijlen Noord

weſtwaerts ban Batavia, ope gead. en 28 minuten / benoogden den Equa-

tor, enop de vafte Kuſt van Maleije gelegen/ is upt een geringh beginfel
OPGekomen/ en/ ſoo de Inwoonders weten te ber haten / maer een onnooz
fel en avm Vlechje geweeft / dat in geen Hupſen / maer alleen klepn getal
Viſſchers Hutjens Geftondt/ Die ſich Dewoyl het Landt den Koninck van
Eerftebegin- Syam toebehoogden/ oock onder Des ſelfs gehoorſaemhept ſumitteerden/tot

en plaets.

in he de Dat (indien het waerachtigh is't geen men Daer ban berhaelt ) een Hoeft

haa

ban Java, met hulp ban eentge Viſſchers en Zeefchupmers /het felbe

heb⸗

bende ingenomen / op diens grondt de Stadt Malacka ftichte: federt heb⸗
Wonderlijck Beft de Arabiers, Mooren , en Perfianen Daer niet alleen/ om De welgelegentz
toegenomen, hepdt des ſelfs Den Handel met andere Ortentaelfche Dolcheren gefocht :

Weelderign Maeroock den Inwoonderen met ‘er tijdt De Mahomeraenfche Beligte inz
Koninckeijck geboëffemt ; nemende onderwijl Dit Malacka fn Handel / Peerinah/ en
aengewaflen, Bolckrichhepbt hoe langhs hoe meer toe/ en was met fijn omlegaende

Oogden en

Kanderjen/ ten tüöden ban Koninck Emanuel, en alg Den bez

roemden Alphonfus Albuquercke in Ooſt Indien quam / reedts tot een
aenffenelijtk Roninckrÿck aengewaffen/ en uptgebzept :daer doen ter tijdt/

foo men getupght /eenen Mamud, upt Arabien ban geboorte / heel weeldez

DeStadt

raar

righ / en als Koninck / Konincklück cegeerden.

Met defen Arabier maecken deHptgefondene Ban den Generael Albu-

quercke een vaſt Derbondt ban handel en beiendefchap ; doch den Mamud

tugeefen ge- ONgetrouw/ en Doop een ingebooren haet op den Portugees gebeten/obers
wonnen.

valt De felbe/ en werpt het-overfchot der gener / dien Gp bekomen hadde /

ín de gebanckenig: dan ſulcks ter ooren ban den kloeckmoedigen Albu-

querck gekomen zinde/ruſt die ſich toe / en ſtebent met eenige welbemaude

Bodems agftoindeljek na Malatka, daer Ip ter Mede geanckert / te ande

balt/ en geen kleyn gedeelte ban de Stadt berbzandt: treffende jupft dien
tüdt /dat Mamuds Dochter zijnde getrouwt / Malacka fich ſelfs in beeuabe
Den en uptgelatenthepdt bergat: dan Wel hacft toonden Mamud met den

fijnen den Portugees Dappere tegenftandt , wierp befchanfingen op ; flant⸗
Beerden met Koegels/ Pijlen en Schichten ; de fteenen ſnorden in meenigte
Doo? het klepn Heyr der Portugeefen ; doch die bol per cn buur / De hang

en furie / een en andermael wagende / drongenſe fkoutmoedelijchk tot des

Dpandeg gewapende Oliphanten /het Teger /en De Befchanfingen in :
Erijgende nu eens flagen / en dan de oberhandt / tot na beel heete furien/
ſelfs ín wepniah dagen / Malacka bermeefterde : Deijbende Mamud met
fijn aenhangter Wildernis heen/ Daer hp ban hartſeer ſtierf.
verſtetckt,
Vooꝛrts maecktende Porwugeefen haer in Malacka ſterck /bouwden Het

en langbe- Deftige Slot /en hebben de Beſtingh en Stadt omtrenteen geheele eeuw

ſeten.

in ruſt befeten: (lichtende Kercken /Klooſtes / Kapellen /enz. hielden al⸗
daer een Biſſchop als tot Cochin, die / gelijckDeandere /onder den Aerts⸗
Biſſchop ban Goa ſtondt: en woonden alhler de Portugeeſen met hare
rouwen / Hinderen / Slaven en Slabinnen/ hap weelderigk en in goede

booefpoedt / tot dat dekomſt en aenwas Der Nederlanders en Engelfen / in
Ooft-Fudien
haer foo nu en Dan / niet alleen ontroerden /maer doch ſom⸗

wijlen grasteljchg alarmeerden
;’s jaecljchs quam ojnpaae DAR

DER

be

Eomedien enUommergen.8 Jreughe Torens 9 Wfd —

and

narren

‚GAS

—
TERYEN

mn

dl

TA

—

e

{

\

Ooft-Indifche Reys-Befchrijving.

Derde Boeck.

41

ſettinge ban de Negotie een vijtk-geladen Kraeck Han Sant Thome, Met Novemb.
Choromandelfe Wijwaten en Boopmanfchappen/ Probiſie /en beel Paf- 1663. faaters ter Rede boort neeringhrck Malackaaentelanden. Deſe wierd
/
op den 14 October, anno 1602. door Den Engelſen Generael Lancefter , en

d'onſe / den Portugees ontrucht: Ben Bollandrfen Admirael / Cornelis Is eyndelijek

Matelief, Deedanno 1605. oock een hebige torn op de Stadt Malacka, en Zane 1641

vernielden een goet gedeelte ban de Portugeefche Ooꝛloghsvloot / dicht on: egen in one

der het Slot : evenwel is de Stadt noch tot anno 1641. onder De Portu- handen gegaelfe Rroon beftant gebleben/ alg wanneer de kloechmoedige Portugee- vallen.
fen, door onſe onbermoepde Batabieren beſprongen / beftopmt/ en cupm
vijf maenden Geel ſtrengh belegert zijnde geweeft / dít foo Beroemde Malacka, aen de onfe hebben moeten obergeben / foo dat ong Dolck met hare

Nederlandtſche ·en Indiaen{che Familien daer binnen/ heel jaren alreedts /

de Stadt in
vrede befeten hebben.

k

Wp bebonden defe oude/ en niet minder wijdt- beroemde Stadt/ter Zee- De tegen-

kant aen een Inham op de bafte Kuſt ban Maleije, met fijn boornaemſte —

Muuragien / Paftiaheden/ en grootſte Gebouwen voor een gedeelte op ze ade
een Berghachtige hooghte gebouwt /en het Slot redelijchfterch: hebbende Malacka.

bafte Wallen /Muuren en Punten / Die ban Gefchut en Oorloghstuygh /

na wijfe der Batavieren /genoeghſaem ſcheenen voorſien te zijn/om ſtercke/

foo wel Europiſche alg Orientaelſche Dpanderaf te keeren. Binnen deſe

notabele Deftinah fagen wp beel oude / deftige fteenen Gebouwen / Kloo⸗
ſters en Kercken /doorde Portugeelen ín boortge tijden gefticht/ en nade
wijfe ban Portugael ozdentelijck gebouwt /en ín beguame Straten / Plep:
nen / en Wandelwegen berdeelt: wy klommen oock tot in't opperfte ban
de Malackfe Coo2n/ Die op een hoogte ffaende/ ban berre vry aenftenez
_ Ick fcheen / dan bonden hem doo? Den ouderdom niet weynigh ontramponeert /en het hoogbfte Berdeck foo ſwack /dat lichteljck Daer doo2 heen
tot in de laeghte waren gevallen. Fn defe gemelde Veſtingh woonden den
Pederlandtfchen Commandant Rietbeeck , met fijn Haden / oder Com:
pagnies Dienaers /en ’t Buarnifgen : De ſommige waren met Bollantfche
of Indiaenfche Douwen getrouwt /en andere fochten met haren geẽxpi⸗
reerden tijdt de wederomtoght na ’t Daderlandt aen te vangen.

Tangho defe Peſting komt een foet-blocijende Water ftroom / bart oudtg

Be Ribiere ban Cryforant gengemt/ ter Zeekant dringen / die de Stadt en
Sterchte ban malkanderen fchept: pronckende met een fracije Brugh die
het Bolck tor malkander de noodige toegangh aeeft ; De Stadt beftondt fn
goet getal wijde Straten: doch na de Wijfe ban Indien opgeplavert/ ander:
fintg redelyck Wel bewoont met Bupfen en Wooningen / die de ſommige

meteen Tüſthof achter acn / of ter zijden waren vertiert / Daer eenige Pez

derlanders meeft Tappers en beije Kupden/en boost Beel ſwarte Maleijers,
… Mooren , Chineefen ‚ en andere Indiaenfche Dolckeren /onderde Neder⸗

landefche beftieringh en befcherminah dít Malacka bewoonden: alfoo de
onfe/ gelijck gefept is/de Deftingh /door de Hintere / ſtercke Muuren /
rl Poo2ten / en Palbrugh ban dit Orientaels Quartier hebben af:
gefchepden.
!

De Stadt lepbt feer wel gelegen tot ben Roophandei en Zeebaert/ het va on
(F)

welck malacka,

Tir
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Novemb. welch die al ban oudts feer Dolek-en Peerfnahrijch heeft gemaeckt/

‘1663. _ mobemoch ten Gedigen dagen een groote Baert ban China, Japan, Cambodia⸗

Tonquin, Patane, Syam,Sumarra, Java, en ineeſt alle deomleggende

@uartiecen han India op Malacka beſpeurt: infonderbept Dient het onfe

zo

> Schepen /die de Repſe
han Japan, doorde Straet Sinckapüra, ober Ma-

lacka na Bengalen ‚,
Choromandel ;Suratten , en Perfien foecken voot te fet:

ten: opel die/die Van Daer na Batavia, binnen Sumatra Door de Stevens
wenden ;en Dit uoodight beel Orientgelſche Dolckeren pt haer Landen
en Boninchrichen derwaerts heen. De Bay /beguaem tot bergtugh boog
de Schepen /prontktaldickmaels ín 'tjacr met rÿck geladene Kielen: en

de Mondt ban He Nivier met alderhande fatſoen ban wonderlijch Vaer⸗
tupahs alg ooch het Landt met ſwarte Negotianten: de Inwoonderen /

Conditie.
Zeden.

die Maleijers worden genoemt / zijn oock fwart / doch cen weynigh upt den
vaelen / doorggens redelijch vernuftigh /en groote LTieflebbers bande

Spracck.- _Grijmkonggen Porſy: de foet-bloeiende Malevcte Tael fehijnteerft upt deſe

Geweſten

herachomen/ en federt over mecft alle de Ooſter Deelen ban

India berfprepdt/ Daer de felbe/ eben aelijch alg ooch op Batavia, ſeer ge⸗
meenfaem wordt geſproken / en bp den Preemdelingh licht om leeren 18 ;

“meerendeel deſer Maleijers gelooben / door toedoen ban de Mooren , aen
den Perleyder Mahomet; ;hare conditie /zeden/ en ommegangen zijn in

Dracht,

en vercierfe-

peel actien de Javanen gele / proncken met weynigh hleedtnats/ felfgde
Douwen en Dochters gaen met de boefem/ en °t Gobenlijf Peenemael

len derIn- maecht/ bloots hoofts/ en blootg boers: zijn moedigh op haer tanahen
dit ſwart Bap2/ dat fp met Klauper-Ôlpe beftrijchen/ en foo doen glimmen:

__Schaerfe
———

ſommige Dragen oock Armringen /en Ooz-bercterfelen door de ooren.
De Tandtsdouwen /condom Malacka , bevonden wp ongemeen ſober te
zijn/ en waren / op ons berblijf/ ban Frupten / Aerdt gewaſſen ‚en Pro⸗

derijenom. Blanden heel ſchaers te bekomen ; ſelfs in een Der voornaemſte Herbergen

her, Malacka. Vande Staat /moeiten bop ons met een fober onthael /en een Daonthjen
:
ban den klaren upt De Kivier / ober tafel vaolijch maecken / Daer Hoo? ong
geldt noch toel feeftelijch ſcheenen getracteert te zijn. De Kanderijen, Boſ⸗

fchagfen/ Boven en Tupnen / ſtonden echter Get geheele jaer doo? ſeer
luſtigh en groen; dach waren de Delden al beel in't Moeras aclegen/ en

fomtwijt door een beach water bevecht / Dier boegen het Dee alter feer maz

ger en fchzaet/ ooch ſchaers
/heel wepntal Det / Boter /of Meſck quaz
mente geben /foo dat wp alhier geen Supbel-sParcht/ of Winckels bez
hoefden op te ſoecken: oock Waren alhier De andere Eetwaren
foo wel te

Befchrijag te

bekomen / dat men te Landt bp de Detenden feer licht kon te gaft geuoodt
worden /alg men de Spijs en Dranck bon? het acheele Gebroederſchap
mede gelfefde te brengen: dieg de Stadt Malacka, fich ſelfs niet konnende
hoeden / moet bande omleggende Dotcheren / en door onfe Dictualte-fch
pen gefpijfight woeden.
E
Vet Landt Malacka, hanght alg een Eplandt /ín °t Noorden omtrent
den elfoen gracd / alwaer de ban oudts beroemde Lioopftadt Taneflery

Lende ma lepdt/ meteen engen hals aen het Roninckrck Syam baft s ſtreckendefl
lacha.

tot aen De Kaep Sintapura nat Zupden upttot bpna onderDeLinie Aquinoctiael ;, nergens (chteten be bafte Landen ban Ooft-India —

en

ë
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als hier op deſe Grondtſtreeck /het welck De fommige in het geheel, Ma- Novemb.
lacka, of het Landt der Maleijers hebben genoemt:

worden de Koninck: 1663-

rĳjchen en Steden Parany »Pahan, Johor , of Jor,Pera, Queda, Bordelon , kj
Juncalaon, Lygor, en Bogder heen Noordwaerts de Stadt/ en het Lio: steden dee
ninckrÿck ban Tanaflery, Daer De Portugeefen Wel eer ſtercken Handel Maleijers in -

deeben /gebonden; Dit Tanaffery ffact onder Ben Koninck ban Syam doch trand: Ma-

was eertidts een Roninckrijck op ſich ſelfs. Lygor een Stadt op De Ooft- “rananers.
of Binnekuft ban dit afhangende Malacka, op 8 grad. en zo minuten gele: zygor.
gen / behoort oock den Koninck ban Syam , daer De onfe cen Togie hebben :

gebende defe plaetfe beel Tin en Peper. Hier lepdt oock het Eplandt ret ylang:
Tycos, en Zupdeljch af De Stadt /en het Roninckrjtk Parany, Daer ten Tycos: ,
tijden ban den Weer Admirael Jacob van Neck, eenn ſwarte Boninainne „Pend
regeerde/ Die Den Nederlanders heel toegedaen fcheen te zjn: De Stadt rijck paraue,
oock Patany genoemt/ fg al ban oudts feet Dolck- en Neeringhrck gez
weeft: door Den Handel
/niet alleen met De Chriſtenen maer oock met,
Syammers

Chineefen, Achynders, Javanen ‚ Moluckers „ent andere Dolce

keren/ban wegen Des ſelfs obervloedigh Peper-gewafch; leydt op 6 gra⸗
den en 46 minuten benoogden De Middelſyn /wordt Boftwaertg ban de

Cambodiffche Zee befpoelt/ en aen de Tandtzde met beel Geboomten /

en een Moeras ombangen /behoort oock onder het Koninckryck Syam ,
daer aen het s jaer lijchs den tribupt betaelt.
3

Pahan en Johor 3ijn kleyne RNicken
/leggende Doftwacrts/en niet Berre Pahan en
ban de Stadt Malacka , Die ſich ſelfs niet konnende berdiffendeeren/ al Jobor.

meermaels haer toeblucht onder De bleugelen bam de CD. Maetſchapphe
hebben gefocht / dewijl in boorgaende Oorlogen / tegen de Portugeelen ban
Malacka , berfwatkt /en klepn gemaeckt zjnde/ heul en onderſtandt by
andere Dolckeren moeſten foechen.

De Fnwoonderen ban Queda , Pera, Malacka, Johor, Pahan, Patany, Ly- _Queda en

or» &c. Die het Peperrijck Laude Malacka hewoonen / en/ gelijck top Pet
ebben gefept/ Mileijers worden genaemt / zijninKleedingh
/ Zeevaert / neyt der :
Bupfen/ Hunshoudingh /Coftumen/ Geloofen Zeden/ ſeer De Javanen Malcijers,
gelijck : dan zijn
/boo? foo trouwloos /Wwzeedt /noch moordadigh niet bez

tucht. In de Bekehzijvinge van B2oot Java , fullen wa trachten/bolgens
de onderbindina / deſe Natien fare boomaemfte zeden / en aenmerchens-

waerdighſte coftupmen den Hefer hoetelijeh te vertoonen.

-Syam » een der machtighſte Toninckrijcken ban India, beooſten de Gan-

en bee

ges, grenftinhet J2ooden op 18 graden aen De Hontuchrijchen ban-Pegu , Shrine
Ava, en Arakan:

woordt aen De Weſtzÿde booz een gedeelte ban de Ben- ninckijck

gaelfe Zee beſpoelt: vereentaht fich Zupbwaertg met het afhangent / of Syam;s .
half Eplandt / Malacka, aen de Fijthen ban Queda , Parany » ede Syam-

fche Zee, daer De Kuſt met een grooten Inbocht / ſchier halve maeng gez
wijs/ tot op 13: graed setje
ſtrechende /hoeder heen na ofte des feifs

zijde/Weer totop ro graden/ na betZupdooften afdaett; palende Syam Grenspalen.

Goſtwaerts aen de Frijchen ban Combodia en Gannan: zijnde Dit laetſte
een Boninckrijch dat onder China ſtaet Doch buyten China gelegen ; bez
geĳpende in ſich het Fick Tonquin, beroemt ban wegens de Nederlandt⸗
fehen Bandel aldaer / en Kouchinchina, * * wel Kiaochy hate

E

2
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Novemb. ſommige willen dat de Grenſen bant Koninckryck Syam sin fijn ronte/

1663.
WE rt

tuſſchen de 4 en 5oo mijlen landtsbeffaen.
Het Landt is met veel acoote Boſſchagien /Vlacktens / Kleygronden /

syam.

WBoomrijck Geberght beſet: daer Mynen van Gout / Silber / Tin /Salz
peter / en Swabel worden gebonden: beel Eplanden wozden langhs heen
Des ſelfs Buptekuſten gefien: Difchrijche Livieren bercieren het Tandt /

heyevan

Delden / Moeraſſen / als oock aen fommige Oorden met aengenaem

en collen alſints ter Zeekantupt/ daer op beel plactfen beguame Havens /

Bochten / Baijen/ en Handelſteden worden beſpeurt; doch komen gemeez

nelijck de Nederlandtſche / alg oock andere Schepen boor/ of in de groote

Ribiere ban Syam, Menam genoemt/ aen te landen: Defe Dloet upt de

vermaerde Binnezce /Chiammay ‚ ruym twee hondert mijl ban het 2902:
den / afgefacht komende / boort dooz het Roninckrck Syam na ’t Zupden/

ballende met een fnelle ſtroom inde Syamſe Zee: oberftroomende ín het

vegen-fapfgen De lage Wanden, die/gelijck alg een andere nijl de blache

Yjsbelden / en graſige Wepden heel bruchtbaer maeckende /groote Hol⸗
landtfche Schepen anckeren / en bekomen hun ladinge bupren/ of beneden

gemelde Kibier: de kleynder fetten het 5 a 6 mijlen de Vloet op / niet berve
bant Stedehen Banckock : noch omtrent 18 mijlen hooger
op / lepdt de

De Hof,enDe bermaerde Hooftſtadt Judia, Daer Den Koninck / en boopnaemfte ManTadaa,hoe. dorijns, Ahtcx Naden / Beeren/ en Edelen ban Syam Haer aenfienelijckt
dânigh.

Hof en Woonplaets houden: de Stadt pronckt met een groot / heerlijck /

Honinklijch Paleps/ welckers weptfe vergulde Coorens en Daken in hel⸗
dere fonnefchijn/ ſchier eben aclijck als int Koninckrck Arakan , de oogen
Doen fchemeren: groote menighte Afgodg- Tempelen/ Wloofters/ Beel⸗

den / enz. worden ín deſe aroote Stadt, en deg (elf Dicht-bebolchte Bup⸗
tenfteden gebonden : de Hupſen der Ingeſetenen zijn het merendeel flecht /

en onkoftelijck gebouwt /vertoonende buvten en binnen wepnigh cievacù :
geen Klepn gedeelte ban Dit neeringh-en bolchrijck Judia bloept s jacr=
tjchg onder ;doch Weren alg dan de Inwoonderen Straten en Stegen
met klepne Scheppraeuwen / of Schuptjeng geboegelijch te bebaren/ en

Des ko.

dus malkanderen te befoechen.

De Koninch is een Souvereyn Doeft/ boerende abfolute macht en auz

nincks
aur thoritept oder alle de grootſte ban ’t Ryck /fijn Heerlyckheydt en Hofftact
Wachtsheer- Wijcht hoop geen Indifche 3Doaften: Die Bosz hem verſchynen /leggen met
lijkheyt, _Pfaemgebouwen handen / en geboogen hoofden ter aerden nedergeknielt/
fich noemende ootmoedige Slaven ban fijne Majeſteyt; fijn Titels zijn
en Godts- niet min Godtelafterlijch alg berboegelijch: noemende fich ſelfs heplige

tterlijeke A
iDemaet Godts / de daoaluchtiabfte /machtiahfte /en onbertinnelijchfte

Donder alle de Doeften; eere ban hondert en een Konincklÿcke goude Kroo⸗
nen ; @ppergebieder ban’tedelfte en grootfte Lijch Syam ;glang bande
fchoone Stadt Judia, Die ban Menſchen kefoelt / en d'opperfte Hooftſtadt

deg werelt is ; een Beer ban de goude Eroonen/ welckers Hups ban gout/
en edel gefteenten is; Beere ban den witten / rooden/ en rondt geſtaerden

one

Oliphant /die nfemant dan hem ban Godt gefchoncken fs; een Godde⸗

tek Vorſt enz. Bp heeft /beneffeng be geootfte WDoaftin of Loninginne /

Enige _menighte Coneubinen/ die / gelijck alg (nt Kontnchrjck Arakan , ptbe
nen.

*
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benen Swaerden/ Wancen/ enz. Gebzupeken te water groot getal Gaz enBhiekher:
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Novemb. ringh /vVruchtbaerhept /en welluftiahept is: en baren oock de Syammers na
1663.

__meeft alle de omleggende Geweften
Ban India „doende Wandel en winſt
/en

ersvacrt, _Dgijbew oock de Comercie boor DenKoninck.
—*
plechtigte- „ @e Koninck of Koningin ſterbende / houdt men het Lick / hoe leelück
den als de bet ffinckt/ gemeenlijckt eentge maenden boben gerde /ateer het ſelbe met
Koning of

hopes
3

een bertooniñgh ban aroote pracht / en heerlijchhept ( publckeljck (n een

Woninchljck Gebouw / tot dien epnde gemaeckt) berbrandt / en al her gez

beenten nautwkeuriabljch wederom opgefamelt zy: en foo langh als het

Lich boben aerde ffaet/ moeten alte Syammers met hael-gefchoorene hoof:
dert te booefchijn komen / latende hade vertooningh ban defe plechteljck⸗

hept het hapz weder groehen; want de rouw / oock der naefte Bloedt bezien:

Rouw der Denen Magen/ ín hael-aefchoorene Koppen /aflegginge der Juweelen /en

Syammers. witte Kleedinge beftaet.

ip

Hest

Dus Berre koetelijch het merckwaerdighſte ban het Roninckryck Syam,
onder het welche bat / gelijck bop hebben getoont / oock geen kleyn gedeelte

han ’t Landt Malacka moet bupgen ; echter ſtaenDeFijchen ban Pera en

Queda ter gehoorſaemheydt onder het Koninckryck Achyn, gelegen op
’ geost en machtigh Eplandt Sumatra, Dat Wap ín het jaer 1658, in tegen⸗

fooet beſochten / nader handt dickmaels hebben geffen / en nu ín onfe abon⸗
tuurlÿcke Bengaelfe Neyſe cupm drie hondert mijlen hebben langhs heen
Befeplt: De gelegenthept ban het felbe fullen wp dug met wepnigh woor⸗
den oock hier benebens boeaen.
j

Korte be- _ Sumatra; echte Der groorfte Eplanden des werelts /begint op 5 en een
—
——

halve graed benoorden de Tinie Æquinoctiael, en epndight aen de bez
roemde Straet / of Enghte ban Sunda op 6 graden bezupden de Middel⸗

Eylande *_ ln/ ſtreckende ſith Zupdooft en Noordweſt / ig /bolgens de uptwijfinge
sumara.
van de Kaert / na mijn reeckeningh hondert en bijf-en-tnegentiah mijlen
langh /en op het beeedfte ruym bijfcigh breedt /foo dat omtrent bier hon⸗

dert en tachtentigh mijlen ombvarens groot be bonden wordt: en ín fijn om⸗
kreyts het machtigh Eplandt ban Engelandt en Schotlandt t'famen gez
reechent/niet beel en behoeft te wijchen. Deele Derftandige hebben gewilt/
Dat Dit Sumatra ; andere
/Dat Malacka fet beroemde Ophir was; doch de

waerfchijnelijchfte gevoelens houden Zofale, een Stadt op de Oofthuft

ban Africa gelegen / de plaets te zijn / Ban waer De Koninck Salando fijne

rijch-geladene telen door't Roode Meer tot Efiongeber in falba kreegh.
Sumatra prontkt met Hemelhooge Bergen / altijdt aroene Boſſchagien/
plapfante Valleijen / beuchtbare Placktens /Wifchrijche Bahen / Libie:

ten/ en klare Waterſtroomen / ſtreckende ſich boorbp de Malackfe Luſt/
daer ban Get op ſommige wlaetfen maer fes of acht mijlen gefchepden ig.
Die intmidden bant Eplandt woonen / heben de brandende Sonne/ en

de Middellyn boven het hooft: de Wucht fg'ec ongemeen ongefont ban
wegens de groote hitte / inſonderheyt ín de regen
· Mouſſon, Die ſchieljck /
en meeft dagelijchg tegens den avondt een haeſtige ftozm met harde windt /

regen /donder en blixem uptlebert / daer beeltijdtg datelijck weder ſtilten
op bolt: dieg De beelbuldige Moeraſſen door Song heete ſtralen
/veel ſtint⸗
hende dampen opgebende ; en de ongetemperde Lucht / die nu heet /dan
haut ig/befmettende /heele berrotte koortſen /en quĳÖnende ſieckten ar

Ooft-Indifche Reys-Befchrijving.+
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„Boe dat veelBfepne Honingen’ vanrSumatra onder Fehin dfJava ſtaem:
nenckrjck genoent / ſtaet onder Achin shet Geberchte tuſſthen bepde leg⸗
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Novemb. gelegen/berfchaft beel Pepers: fommige plaetfen brenger oock Hap veel
1663.
Benyoin, GoutenCampher baozt: gelijck Padang, dat aen een fracije
xadaos · Nibiere gelegen ig/daer beel Indiaens Baertupgh /en Schepen fih konz
nen berfchuplen.

Sillebar.

{

fe,

Sillebar, op de Weſtkuſt /op 4 graden bezupden de Linte leggende / en
behoorende onder het Koninckryck Bantam, lepdt in een bocht aen een
vupme Kibvier / met hoogh Gebercht / en loutere Wilderniſſen omringht/
Manicabo. Dieng Tanderijen oock Peper in overbloet berfchaffen: defgeljchg Manicabo ‚ Daer oock ſchoone Critſen, of Javaenfe Poochen worden gemaeckt.

Pryaman. _ Pryaman redelijck welbebolckt/ ert voorſieñ ban Wftocht/ brenght oock

Tycouw.

veel Peper boozt : defgelijchg Tycouw , Dat maer weynigh minuten bezup⸗
den De Linie lepdt/is flo2digh gebouwt / hooet onder Achin: gelijck alg
oock Palaman, eenige mijlen Poordwaerts ban Tycouw gelegen/ lepde
_acn de boet ban cen hoogh gebercht Barros, ooch op Sumatraes WDeftkuft/
omtrent een kleyne hr
heee ín / aen een groote Vloet /en tuſſchen

Paflaman.
Barros,

gorekel,
Dayo.

Paffaman en Achin gelegett/

Alsoockhet

beenght Peper, /Campher /en Benyoin boort:

_polgen Sinckel , Laboen Daya, ondet Achin betyoorende/ daer ban nu hoz:
telich ſullen ſpreken.
Het Koninckrÿyck Achin, op't Noordelückſt eynde van Sumatra gele⸗

—
gen/ ig vedelijch Polekrijck: de Hooftſtadt oock Achin genoemt / fg na de
De stadt Wijf ban India cedelijch wel gebouwt / teggende aen een plapfante Ribier/
oock Achin in een blachte omtrenteen half mijl ban de Zee / de Lucht fchijnt bop ae:

genoemt.

ſonder / en beter aldaer / dan na Het Zupden/ getempert : ter flincher hande
aen De Kipier kant lepdt een Kaſteel / om de vyandtlyck Schepen de aen-

Het koninck. naderinghte beletten : Het Boninchljche Slot is groot /langhwerpigh /en
hijck slot. met een WDatergracht omringt /niet fferch/ maer na De Indiaenfe Wife
boltoopt/ en oock op ſommige plaetfen met ſwaer Gefchut booefien: oock
worden meer andere kleyne Daftiaheden op voordeelige Paffen/ fn Fupah:

ten /Heghdoorn /Moeroſſen /enz. tot berfeechering ban het Konincklyck

Hof / omtrent Achin , gebonden / Dieng Inwoonderen al ban oudts feet
SterckeZee- machtigh te Landt / en in de ——— zyn geweeſt /hebbende meer⸗
147.maels den Portugees omtrent Malacka beſprongen / deg ſelfs Zeebaert bez

kaommert /en met Schepen ín de Malackfe Straet gekrupſt / om alfoo den
Lufitaen De Nabigatie te berhinderen/ en hun Commercie aller wegen met

den Nabuuren omverre te ſtooten / hebbende nopt een bafte boetop SumaDes Koninks tra geconquefteert. Den Koningh befft feer groote ryckdommen /infon=
ziedomen Derhept ban Gout / Juweelen / en Elephanten: ſyn Eertjtelen zijn niet
6)
min verwaent / Godeslaſterlyck en berfoeielijch/ alg de ban den Koninck
bart Syam: De Boꝛſt gebeupcht gemeenelijcht fijne Bpwijben foo wel tot
Binnewacht
boor de Salen en Binnekamers bantHof /als tot fijn berz

maech en dfenft: oock wordt de Majeſteyt Doo? Gelubde bedient en *

gepaſt: de -Sabandars en Edelen regeeren naeft den Koninck het Fick,
En onfetúdt regeerden cen Koninginne / die / (oomen fepde /met een Bolz
tander focht tetrouwen; doch konden haer Ed. op Batavia ‚om goede redez

Att, en__ Wen/ daertoe níet berftaen.
p
f
hloeckmoe-… Die ban Achin, oertreffende hare Gebuuren/zijn voor goede Livijohskeniders tupden bermaert/ hebbende niet alleen op Sumatra» maer oock op De Bid
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Muftban Malacke, meermaels Tanden en Steden oberwonnen /zijnde Novemb.
baerdiah/ kloeckmoedigh en ſtout om hare bpanden een voordeel afte ſien; 1663.

@Gzoote Daert van Chaftenen /Mooren / Maleijers, Chineefen , KWAUDELL stercke vaert
Matien wozdtop Achin beſpeurt: Gout/ Metael /CTin /Benyoin, Cam: op Achins

pher /en booemamentlijck

Peper / oden tegens Choromandelfe ,Ben-

*
en Suratſe Ratoene Lhwaten/en Stoffen aldaer in overvloedt ver⸗
handelt.
De Inwoonders ban Sumatra ſpꝛeecken alom heen de Maleytſe Tael / Sumatranen
en zjjn ban ober langh /dao? bljt der Mooren /totdeMohometaenſe Reli⸗ —
condi:
—
gie gebracht: waren eerft Bepdenen/ ſoo oock noch eenige Volcken /lande:
waerts in / woeden Befpeurt : De Sumatranen zijn
/ nèt generael genge⸗
merckt / ſwart ban ffatuur/ De Javanen gelijck / en voor een Boogaerdigh/
trots / hooghmoedigh / ſtout / loos / en bedetegelijck Dolch vermaert / het
meerendeel ban een berraderlÿcken inborſt /trouwelsos en moordadigh /
maeckende wennigh wercks / ban hare beloften / woorden en eden godde⸗
loog te verbreken /zijnde groote branden ban de Cheiſtelÿcke trelfgte/ eſti⸗
meerende alle d'Aptlantſche Bolckeren uytermaten taegt en ſich ſelven
Wonder hoogh: eeren hun Koningen meer flacfachtiah/ en door eert inge⸗

boeſemde vrẽes /alg upt genegentheyt en lfefden , want de Vorſten voeren arte

een wreede Juſtitie happende felfS om kleyne beufelingen de Miſdadt⸗ ger vorten
gers handen en boeten af; halsſaecken worden berfcheickelijcher wüſe /en Overheen met een weeede Doodt geſtraft: foo Dat de Koningen meer dooz Louter den op Su-

gewelt / als gunft-betooningh/ het Bick befitten> Waer kleedingh die Van riccaing de
Inlandtſche Zijde / Bptlandtfche Stoffen / of katoene Lijwaten beftaen / in woonders
zjn luchtigh /en met baepnighh moepten gemaecht: Het grootſte getalder ep Sumatra.
Bꝛouwen en Mannen dagen kouſſen noch fchoenen/ en/ ja felf de Orance
kaijn ;en Die aenfienelijck zijn / het meerendeel maer een Kleedtjen ban
Thwaet om't onderlijf gewonden / en boost met het bovenlijf teenemael
naeckt: Die De prachtighſte willen zijn/ dragen een luchtige Cabay, of
Hoch ban Zijde/ Katoeñ / of andere Stoffe /na de Moorſe wijfe gemaeckit/
aen 't opgerlijf / eneen doeck met een finger of twee om t hooft gewonden:
Hare hupſen en Kercken ſtaen deel op ftutten / en zijnd na de Mdoorſe wife) Haer Hayſen

ban een hichte ſtoffe gemaeckt: Trouwende/ op toelätinge ban den Alco- en Kercken,

ran» foo-beele Peouwen als ’t haer belieft ; Doch daer ban gemeenelijck
een het hooghſte woordt boert: De Vrouwen ban aenfien worden felden
op ſtraet geften: De Mondthoſt beftace weeft in Lig, Witch, Wookognooten /en Gzoenten / houdende fober Huys /en een magere Keucken / ſich
wetende met een weynigh omſlagh /na de Indiaenfe kijf / beolijck en gez
ruftelijch te geneeren.
'

HouwelijckerMonrkoften,
Heyshouding, enz,

Evenwel worden onderde Sumatranen frage Werck baſen gebonden / _Konftenaers

wel in’tbouwen ban Schepen/ Galehen / Auften/ en ander Indiaens fasiie
foo
WDaertuah/ toeſtellingh ban Bupfen/enz. alg ooch ín 't maken

ban Crit⸗ op sumarra.
7
fen/ Poochen /Meſſen / Spierfen/ en Aſſagahen: fp weten ooch ban Gez
fchut te gieten/ en Daten ban koper/ metael/ eñ andere ſtoffen /tot de
ups:
houdinge/ toe te ſtellen.
25
:

Dus verre kortelijck ban dit grootenmachtigh Eplandt Sumatra, wiens
Zeden —— gan en Wandel zeban
In woonderen in Keligie /
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Novemb. G2oot Java feer na gelijck zijn / Waer ban wp naberhandt hebbende boor⸗
1663genomen te ſpreecken / nu Wederom tot-de Reys Beſchrivingh fulten
Verfcheyden
Eylanden
buyten lanes

geren.

Alleenlijck dit noeh fegaende/ dat langhs heen Sumatraes Weſtkuſt /ban
het Noordweſten na het Zupdooften / verſcheyden groote en kleyne Eylan⸗
de weftkuft landen leggen untgeſtreckt/ die de ſommige 20 en meerder mijlen in het
vanSumatra ronde beflaen/ ooch op eenfge plactfen bewoont / en feer Bofehrijeh zijns
gelegen.
het meerendeel zo of r2 mijlen/ en ſommige berder heen ban Sumatraes
Kuſt afteggende/ vane Noorden beginnende: Ilhe dos Kokos, Ilhe dos

Porcas, Poelo Baby ‚ en volgen Pulo Nayas, ertandere / alle benoorden /en

t laetften tot onder De Linie Aiquinoctiael gelegen: Zuydwaerts worden
Poelo Mintaon >Be goede Jro2tupn / het welck het grootte ban allenig ;de
Naſſouwſe / mitfgaderg andere / alg ooch Engano, of het bedziegelijck Ep:
landt /en de kleyne Fortuyn gebonden: Deſe leggen altemael eenige mijlen

ban Sumatraes groene Dal, diens Weſtkuſt / doo? dees Eplanden/ eeniger

maten hoo? ’t beeeffelijch flaen en bonfen deg grooten Oceaens befchut/ te
bepliger voor D'aenhomende Schepen Gan aengedaen woeden : befpeuz
vende felfg oock hier aen de wonderljche Wishepdt /Almogentheydt /en
Goedertterenthept Godts ; te meer / in't oberdencken / oe Dat dit mach⸗
tigh Eplandt meeft Zupdooft en Noordweſtwaerts uptaefterchtlepdt/ en
dat de winden lanasg heen der felber Weſtkuſt /die ban den grooten Oteaen

woordt ——— t geheele jaer door meeſt uyt Den Poordweſten met onſtup⸗

migh/of Zundooſtelck met ſeer lieffeljÿck weder wahen / en ſelden unt den
Zundweſten / bot na de wal /de Hemelhooge waterbaren deg grooten
Oceaens / komen Geen te ſtouwen: en Boven dít alles noch met foo veel
Eplanden/ alg een borſtweer /tegen den aenloop Des ſelfs/dan den al⸗
machtigen Schepper zijnde beſorght /foo kon defe Luft bp booefichtiae
annen / felfs bp tijden ban onweer/ bep bepifger worden befocht / Die an:
ders ín Defe gelegenthept onmegelijck
Was om aen te Doen / dewijl beel

Schepen op lager wal foude worden gebonft : Waer upt de onbearijpelijche

WDijshept Godts befpeurende/ moeten ober fijne groote Wonderwerchen /
tot berheerljcktng
fijmes heyligen Naems beewondert ffaen / en bekennen
dat den machttgen
Schepper ban hemel en Aerde/alles wel en wijffelijckt

heeft gemaeckt/ en noch foo gantſch Daderlijch en wonderlych onder:
houdt. Mem zp Daer hoor de eer en heerljchhept tot ín der eeuwighept /
Amen.
—

Sefle Hooſtſtuck.

Vertreck van Malacka. Verlies van Anckers veroorfaeckt de wederkeering en tweede aenkomf{t voor Malacha. Vertrecken andermael

nahet Noorden. Komft'op de Rede voor ’tEylandt Dingding.. De
sgelegentheyt def Koninckrijcken van'Pérach, Queda, en ’tEylande
Disgding.

Ooefters groeijen aldaer aen; de;Boomen,

Bengalen.

Hongersnooden, onluften „enz, onderweegh —

Vertreck na

ien,

Ooft-Indifche Reys-Befchrijving.

Derde Boeck.
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Sien, en paſſeeren d'Eylanden van Seyer, ent Zuydelijckſt Eylandt
der Andamaons. Komft onder *t vafte Landt van Oryxa , en ten

tweedemacl op de Rede van Pipely.
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A Wederom
tot De Reys /ro Dagen op Malacka ſtil geweeſt heb⸗ Novemb.

bende /vertrocken ban Daer op Den 23 November ,feplende met 1663.

een landelijck windejen eerſt Zeewaerts ín / tot dat op deg míd- Verreck

daghs door contrarte windt en holle water baren/ omtrent 2 mijten bupten van Malacke:
Malacka moeſten anckeren /geraechten tegens den avondt weder tfepl/
dan konden ban wegens Be hebige bujen upt den Poordweſten niets avan
ceeren.
Des anderen daeghs's moegeng namen de Noordweſte ſtoemwinden
en vegenbuijen noch langhs hee meer toe met fuichen hollen Zee ep bltez
gende ſtorm na ’tZupden/ dat wy aenootfaeckt waren boor Ancher te
blyven leggen; doch door het gedurigh rijen/ of op-en nederſteygeren deg
chips /guant wel haeft ong dagelycks Anchertoubs te breecken / alg ban
be klippen /onder water leggende / afgebijlt zijnde : invoegen wy dus het verlieſen
befte Ancker quit geraeckende /ban de geweldige waterbaren voor windt et Ane

en ſtroom te rũgh en over ſtuur geſmackt Wierden / Drijvende in geen Blepn **
gebaer na De VDater-Eplanden die bupten De Malackfe Weede gelegen

zijnde / wp niet berre achter ons Hadden; Doch vingh men datelück aen
ons ander Ancker paerdigh te maechen/ dat oock ban ſtonden aen lieten
ballen / Boch met ſulthen pber,/ fucp / en geoot gefchzeeuw des Schippers,

Dat men bergat het epnde Han dít Kabeltouw behooelck te berfeeckeren :

fnboegen dat / wanneer het Ancher hiel/ het Kabeltouw ooch insgelÿcks
gefjeelijch tat de kluys upeltep /met fulcken baert / Dat onfe berbaefde Ma⸗

troofen niet machtigh waren ſulcks te ſtutten.

Dier fagen de Scheeps Verſtandigen nu malkanderen ſeer bedeeſt aen /
en waren ſommige ban Haer foo verwondert / als of een Koebeeſt in cen
Pogelftrups verandert was: Wy waren nu aldus twee ban onfe befte
Anckers quijt geraeckt / en het derde / 'twelck ong laetfte Was / bevondt
men noch tPeenemael ontreddert : terwijl nade WDater-Eplanden dzijbende,

die nu feer Dichtebp gernadert quamen.

Doch namen in dít pzijckel een kort Beraedt / eer Herder in ongelegent⸗
heyt geraeckten: boost rückte men al het Seyltuygh bn de windt /en fetten
het wederom na Malacka, Daer kop ten tweedemael tegens den avondt
met ong laetfie Ancher ter Reede quamen.
Dr gaven hier weder ong avontuur te hermen /en Wierden racks ban

— —
332
weedemacl
voor Malecka-

noch een Ancker voorſien / na d'andere wierden / alg’t weer bedaerden/

Polck en Daertupah heen gefonden/ om die / Waer’tdoenclijck / Weer te

biffen ; maer niemant
kon Die verlboren Ancher mederom bekomen.

Dies peurden tup op den 25 November in De booznacht ban Malacka _Vertrecken

ten tweedemael efepl/ en avanceerden bier mijten met Delandelijeke wint / Joaeymacl
teen ancherende/ becwachten den dagh /kregen nu lieffelijk weder/ Sonne: noorden,
ſchyn/ en cen aetemperde lucht /met een voorbariger koelte / Waer mede

Wop Pfepl geraeckt zijnde / De groene vaten —

An

van de Caep de Ref- Caep
aeRete
fados fados,
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Novemb. fados paſſeerden: ffellende nu de coerg eenige vuren Zupdweft/ en toen
—

— vele

dare

an oane het en

Poclo Paffe- ·te geraecken quamen onder

De groene

—59 ——

Kuſt van t

Koninckrck

Pera,

Verembitan, regen De Poelo Sambilan , of negen Eplanden in ons geficht / dewelche

wp boorby geraeckt zijnde/ het Eplandt Dingding beftevende / Baer op den
Komft ter „29 November , tuffchen de bafte Kuſt ban Pera, op De Reede Wan t laetft-

Rede voor 't genoemde Eplandt /dicht bp de Waterplaets arriveerden.

Re. Ding-

_Dp bonden allier Det Schip Cabo Dialkes ten Ancher leggen /wach:

tende na den Roopman Adriaen Lucafz. Opperhooft ban deg Tompagnies
—— 7
perte — eg greed —— dige onz
uft en verſchillen / tuſſchen deonfe en de Maleijers ban Pera, tegenwoozz

—

Nederlanders Diop hp dePederlanderg geabandonmeert zijnde, was de Tinhandeling

leijers van _Boozeen tjdt geſtaeckt en het Jacht Altkmaer ban Malacka alreedtgop
*—
Hoogte er an 35 de—
Eg * te ten te pet
—*
Wwaren
nual Gefanten ban’t Koninckrck
Pera aen t Boort ban het Ne⸗
derlandts Cabo Diaſkus geraecht /om met de onſe/tot bevordering ban de
ilevn dg
ed Kare
— RER
De gelegentonden defe Geweften ban Perach of Pera onder de gehoorſaemheydt
heytvanhet Der regeerende Boninginne ban Achin te ftaen: de Stadt en Mbiere lepdt

minuten ophaf HantebanMalacke zen bal, biee
bete U op4 graten en30,
oberbloedt ban Cin / daer ban feer Deel Doo? afloopende Wateren ín De
in upt en en —
—— en ——
Het ns
Tin-Mynen. isoock met Tin· Mynen berfien/ en in dit Geeft alom heen met ſeer
Hooge Ber- Hooge Bergen / dichte Boſſchagien / en berfchaickelijche Wilderniſ⸗
—
fen beſet / Daar veel Keynocerots/ Wilde Elefanten /Buffels /Tiz
———
Le Crocodillen/ Slangen / en beel andere JRonfterg in gebonden

ten.

02

èn.

Dehoeda.
“Perder Poordwaerts lepdt op 6 en een Halve graed het Koninckrijck
heren. Queda, Dat /raclijck alg oock Pera, wel eer bop Dolck- en Neringhrcke
wijck Qucda, Handen geweeſt zijn/ Waer heen de Kooplieden upt Bengalen, Arakan,
Pega ,Martaban , Choromandel ‚ Malacka, enandere plaetfen /tot uptboez

ring —— hete—
tegens

d'Achinders

Aaen ——

; dan ad —— den —

Beel rampen/ ellenden / en

ſwarigheden uptgeſtaan /

tot dat ten laetſten onder desſeifs gehoorſaemheyt zijn gebracht.

De Lan:

den zag al ijQues —— vand—
drh
—* *
meerendeel met ſeer hoogh Geberght / Boſſchagie / Wildernis en Moeras
Aert encon- hefet /alwoaer bp de Inwoonders derboegen het Wilde Gediert en Den

Saiederin: achept wordt gebreeft/dat niemant aen 't wertk wil / om in deel fchoone

welgelegene Dlachtens en Dalleijen den LTandtbouw bp der handt te nez

men Ekelenhere —*Pag
—— rs —
wad
mandels
Lijwaten en kijs.
Desfelfg Inwoonderen
weten ſich /eben gez
lck veel andere Indianen ban ’t Ooften / met wepniah kleedingh / deckſel /
en voedſel /ſoberlyck te geneeren.

Belorgenfich _Doch wp omtrent De Waterplaets / aen De hinnekant han het voor⸗

ganwaeren genoemde Éplandt Dingding, geraccht zijnde /boeren ban ffonden aen

tordeBen-

qoede partije Matrooſen na d'Overkuſt ban Pera, om ons tegens De WOZ

gaelfe Reys. Der Reys na Bengalen van beandehout te beforgen.

dAndere boet *

OelG.

En

Ooft-Indifche Reys-Befchrijving.

Derde Boeck.
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Poclo Dingding ,en haelden Herfch water upt eene Dee boornaemſte Ri⸗ Novemb.

biere ban ’t Eplandt ; cn kop / om níet leedigh te zijn/begaven ons oock na 1663Tandt / peurende met een Zegen van Bo badem upt biffen/ brengende unt vitchvangtt

De Bochten en Bahen van ’ Eplandt Dingding deg abonts een luſtige aen ’tErlaor

zoode van alderhande Welfmakende delicate Piſch aen Boort.

5

Gelijck als oock des anderen daeghs /den zo November , dat ons Holes

IETS:

noch water en brꝛandthout haelden / en wp het Eplandt Dingding alomme
5
doorkrupſſende en beſoeckende /bingen ten laetften de Zoo; doch bleven Pes Schrij-

deg nachts met onfen Onder-Woopman Abraham de Wijs, en berfehjepden VL ry
Liefhebbers te Landt / en namen aldaer het vermaeck ban onfe banghft : 1anat Dingong Dolck hadden ín ’t lömmerrijch Boſch / niet verre van Strant/ een ding.
luſtige Tent gemaecht/ Daer met malkkander de maeltijdt hielden en vro⸗

lich waren /foechende voor tegenwoordigh bp doncker nacht / op een onz
bewoont Eplandt / in’t nare Boſchen Dichte Wildernis / daer veel Slon⸗

gen en andere Monſters Waerden /ons vermaeck / het welck derboegen

alhier aentroffen
/dat al het moeijelijck fuchelen der Bengaelle Reys Hoog
ditinael guamen te bergeten ;drinckende /na het gehouden avondemael /

op ons en Der Defenden gefonthept (alhoewel Dat geen Deboftanten wa⸗
ren) met malkanderen eens cen glaesjen om : Wp ffoochten een goet
buur / om ban ZE wilde Gedterte bebeijere zijn /en quamen Het reſtee⸗
path bande nacht ín heel acngename Difcoerfen en Dertellingen Door te
zengen. f
k
Dit Eplant Dingding, rupm zo mijlen JRoodweftwaerts ban Malacka Korte be-

gelegen, {8 onbewoont/ bol hooge Bergen/ diehte Boſſchagien /en feer Fhriivinge

nare Wilderniſſen befer :de Zeekant is hier en Daer met pffelijche aroote jana: en
Klippen en overhangende Steenrotfen alg bewalt/ die op een Wonder: ding.
lekte wÿſe met Gzoente / Kreupelboſch /en eenige met ſeer hoogh Gez
boomte zijn begroept/ foo Dat men het Eylandt langhs de Zee rontomme

nfet wel bewandelen
kan , wp fagen een Steenrots op de ſtrant foa groot

alseen Hups /ban binnen aantfch hol /daer Wp in traden / en guamen

aen De andere zijde Weer upt/ zijnde ban binnen Speloncks gewijs; en door

de natuur alg met kleyne Wamertjeng gemaecht ; Het foet Water ban

hooge bofchrijche Bergen / tuſſchen de geoote Dalleijen /nederwaerts ge⸗
bloept /quam Door heel Blepne Ribieren ter Zeekant dzingen / bebonden
Bet felbe ongemeen lieffelijcht/ aengertaem en klaer: men feahtdatin Anboyna, ent op dit Cplandt Dingding, het beſte berfch Water van gantfch
Ooſt· Indien wordt gebonden / dat fc geloof oock alſoo te zijn /want ick
Het felbe (mijns oordeels) ín geen Geweten ban Indien beter alg in dees
bepde plactfen gedzoncken hebbe. Wy hoozden in De Wilderniſſen veel
Katelflangen/ dan hebben deſelve niet geffen /al fclhoon wp daer toe genes Zatelſſangen
gen waren /en na defe Wanfchepfelg fochten ; Ick hebbe aelefen / dat gen
den Staert der Lratelflangen cen kleyn langhwerpigh Blaesken/ dat in
eenige leedtjens beftaet/ gevonden wordt /daer mede fp dit catelende gelupt/

gelijckdeKreeckels en Stapels metentemaecken /dat ſo vaclachtiah/ en
bep groot zijn/ hebbende ſcherpe Tanden ín haren beck /dat oock Haer
Beeten meert doodelijck zijn / ete. doch wat hier ban is en kan ick niet ſchrü⸗

ben ; dan Dit geloof ich / datſe bep avoot /iet \
chouw zjn / want Dee
,
3
aer

.
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Novemb. haer meeſt in't dichtſte bant Boſch / in t hangen der Bergen /en oock ín

1663:

Oefters

5

4oogde bande Boomen /ſomtÿds

ſcheen degfelfg cacel-gelupt bep verre

an ons te zijn.
N
ze
Wp pluchten op dit Eplandt Dingding de Oefterg bandeBoomen / die

aldaer aen ſtammen en tachen met een ontelbare menigite quamen te

Dingding vy groeyen: dít fou voor de ſommige ongeloaffelijck ſchhnen; maer ick fal

menighte _feggen hoedanigh de Stranden en Oevers ban dit Eplandt / alg oock die
aendeBoo-

At

bande Kuſt ban Pera ‚maer een Half mijt ban Dingding gelegen/ zijn meeſt

alom heen / alg gefept is / met een loutere Wildernis befet/ dieng Boomen

omtrent de ffeplte tot ín het foute water ſtaende /meeft continueelijckt ban
bet felbe worden beſpoelt hangende met hare groote tacken tot ín het filz
tigh ſchuym / waer aen rontomme de baſt/dien ich De ommige bupten om

t'eenemael fteenachtigl hebbe geſien /een groote menighte ban Oeſters
komen te geoeijen /die wp niet groot / maer echter heel goet en aengenaem

ban fmaeckbebonden.

d

December,
Dug haelden wp dagelijks Water en Brandthout /en bingen abon:
1663.
dantie ban feer goede Difeh /als Warder /Snoeck /Steenbzaeſſem / Bot/
weureck van Scherren /en Zee-Schildtpadven Han goede fmaech. Ondertuffchen verz
« her Eylandt trocken De fwarte Gefanten ban Pera met het Nederlandts Opperhooft

poetE
8

na Malacka: en top ten laetften oock hlaer geraetht zynde /berlieten op den
3 December Dit Eplandt Dingding, om nu boozt de Reys na Bengalen te

berbozderen / dan waren nauwelytks bupten Peraes enghte weder in Zee
geraeckt / of kregen foo felle frormwinden upt den Noorden met holle Zee/

worden, ia Dat onfe Marsſepls byna in de loop geraechten /fcheutende in beel ſtucken

zeegeracckt Ban malkanderen;de Focke
·rhamidden door gebroken zijnde/guam nederz
—
winden befprongea,
4

doma

geſtort /foo dat ong t'eenemael onklaer ſiende /genootſaeckt waren /we⸗
derom na Dingding te keeren /om daer cen andere Focke⸗rha toe te ſtel⸗
len / en het gewelt der felle tempeeften en hollende waterbaren te ontgaen ;
bederom feplende /guamen tegens den avondt andermael tuffchen het

Gplandt Dingding , en de Luſt ban Pera ten Ancher/ en wierden het nu al

Dingdingte ſchier gewoon/ na fuicken plaets ban daer wy quamen noel) eenmael
keeren,
wederomte keeren: hadden des nachte noch woeft en onftupmial) weder /

eeedemact
ten Anckece
kopen:

doch lagen nu beplfah/ en rondtom ban ’t Zandt omcingelt /boo? harde
Winden en holle Zee bevzijt.
Onfe Matrooſen boeren s morgens broegh na Tandt / kapteneen der

desk bim. grootſte Boomen onder de voet / en daer ban weder eeu nieuwe Fha beko⸗

de, vertrec- Men hebbende / ſtelden hem / en ooch andere Zeplen wederom ſchrap /
ken ander- lichten het Ancker /en peurden wederom tZee / ſtaecken met een bequa⸗
EEN en
mer wint en hoelten na t Noorden / paffeerden de Eplanden Poelo Pinang,

pocovi Perach en Lada: ontmoeten alhier een Maleytfe Jonck /komende ban

nanc,Perach, Queda , fijn toer dicht achter ons om / na’t Boninchrijeh Achin bozdez
enLade,
rende; en bop booetfeplende/ gevacchten Het bofechrjck Eplandt Botton

naozóp /en nu het baſte Landt ban Queda, op 6 gradenen 44 minuten /
Davor,
ninckeijck
unt ong geficht/ dyeventoen eenige dagen in ſtilten /of hadden het luchjen
van Qucda.

foo Moordelijck dat mietg konden avanteeren /kregen Daer bygeweldigh
heet weder / en ſtonden geen kleyne ongemachen eu fwariaheden upt; Dug

fuchelende tot op den 19 December , als wanneer den Wroghersootem od

Ooft-Indifche Reys-Befchrijving, Derde Boeck.
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Schteman/ Conftapel/ ent eentge mindere Officieren bant Schin/ gez Decemb.
tehechandt / en uyt Den naem ban al het Dolck met permiſſieinde Cajupt 1663.
gekomen zijnde/feet ootmoedelijct aen het Opperhooft / en den Schipper
quamen te berfoechen / datſe toch een Wepniah meerder onderhoudt
ban

tebeng-middelen mochten bekomen/ alfao niet wel langer foo grosten hon⸗ zonsersnoo-

gergnoodt konden uptftaen /klagende dat al het harde Baravifch Seheepg: den en on-

bzoodt / dat noch maer fober kregen /hande mijt/ wormen / en ek, luften opde

heyt / t'eenemael ongebzupekelĳjck wierde beſpeurt / foo datfe noch meet aaan.” C

beften hier uptte pichen/ het geen halve weeck en konde ſtrechen/ met ſoo
beel/ alg haer voor een geheele weeck toegepaft wierd; dat ban het foute
bleefch/ het welcke fp maer tweemael ter weeck / met kleynder wicht alg

odinaer quam te geſchien / ont fingen / fp in ’t geheel geen twee dagen haer
konden boeden ; datfe geen Rÿs noch andere ordinaris mondt koft / als op
andere Compagnies Schepen hrijgende / en voorts nietg ter werelt meer
alg’t weynigh Bedurben broodt /en foo kleyne paacte bleefch beltdmende /

genootfaecht waren alle weecken eenige dagen te vaſten /en bande windt
te leben / derboegen dat nu foo grooten hongersnoodt haet dwong / om aen
den Heer Oppechooft en Schipper alleen maer noodige onderftant van

lebens middelen te berfoechen: te meer /dewül men noch overbloedigh
ban fig / en met eteelijcke tonnen bol Pleeſch en Speck / ons daor Bata⸗

viaes Opperhoofden bergunt/ en bande Aitrens /Deijl het Schip eerst

in India was gekomen/ ober / en achter de handt gehouden / De Keucken

Bebonden booeften te zijn/dat al
quam de Reyſe noch 4 a 5 maenden lana

teduuren/ dat'er noch evenwel geen mankeerinal ín de Vittualie foude
zjn: ooch dat wp na een bol en welgezegent Landt tsegingen / daer alles

tot de wederom Kepſe na Batavia vijcheljck was te bekomen.

On dit

redelick en beleeft verſoeck / liet onſen Opperhooft/ dat een vechten Fan
Erijntjeng was / ban ffonden aen / meer om welftaens wil / als upt noodt⸗

faecheljthhepdt/ den beeeden Raedt bergaderen /daer hr bep aroote ſwa⸗
righept maeckten /om op foolangen Lepfe/ gelijck de goede Man boot:
brocht /een meerder gewicht ban vleeſch en broodt aen ’t hongerigh Volſck
te geben ; dochepndelijck befloot men pder Man noch twee ponde broodt /
daer Gan de achtftepart nauwelijchs eetbaer Wag/met een half pont hleefchh

ter weeck / meer alg boorheenen bp te fetten/ en fou men het Speck / de
Rijs /en andere boozraet ſparen / tot Dat denoodt Wat meerder aen de man
mocht komen.
:
Hier Wterd de weeckheyt des Opperhaofts / en de onberftandighept ban

den vat-aferfgen Schipper Wel dupfentmael berblsecht / doeh hielp dít
niet / de Tupden moeften lijdfaem zjn / en met pattentie goeden windt Herz

wachten /op hoop ban fuicke Opperhoofden eens berloft te zjn. Doch

ong belangende /namelijck/ den Boeckhouder /Kranckbeſoecker /Sclzijz
Ber/Onder-Stuurman/en mijn Perfoon/ hadden het noch wel een weynig
beter als De arme Bootsgeſellen om dat noch ſomwÿl een wennigh Kijs/
ín water gefoden / op tafel wierde geſet /doch mocht feer weynigh helpen :

hielden ong middaat- en abondtmael boven opt Half Verdeck / om Dat
ons Opperhooft met fijn Buysvprouw en den Schipper meerder bepighept

in de Cajupt aen tafel foude genieten /om foa te Beter De flemp en 2
5
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cemb. Keuclen te bonnen behouden ; doch begonnen ons ooch ten laetſten /eben

16 63:

gelijk de verdruckte Bootsgeſellen te handelen / en altemael op eenen kam
te fchêeren / invoegen Bat Wp meerder bafteldagen hregen/ alg ong wel
lief was/ wierden fwart ban honger / baant moeften ong meeft alle dagen

met wat bedorven broodts /in water geweeckt/ en Dan in een wepnigh oude
olp en afijn gedoopt / deg middaeghs en ooch Des abondts beolijck maeck⸗
* hebbende niets ter Werelt meer: dit tractament waren wp niet gez
n/ maar wel het tegendeel / en de Spaenfche Wijn vaaelijchs /alhoe⸗
wel ſpaerſaem / ober tafel / Die onfen Opperhooft en den Schipper nu booz

fich felben hielden

evenwel niemant dorſt of woud’ ſich tegen Ben felben

oppofeeren/ Goopende op een goeden windt en ſpoedige overkomt in Bengalen; boch epndelijck raeckten ick op het onverwachſt met onfen goeden
Schipper, die /gelück Dagelijchg gebeurden / bep war te Beel gedzonthen
hadden / en mp b2p wat te na quam / ín hooge woorden / welcke / feifs in
‘tbp3ijn Ban onfen Opperhooft/ ober onfen hongersnoot en geledene prijcz

Kelen foo hoogt veefen/ dat itk niet laten Hon fijn fouten hem lebendigh
onder de oogen te ſtellen Daer mijne Companjons / de andere Eafelgaften/

wel een handt dick ſpeck in fcheenen te groeien : en het quam ſoo beer; dat

ong Opperbhooft hem oock ober mijne woorden meende gebelght te fien/
ban ftonden aen in de Tajupt Den Kaedt liet t'famen komen / dewelck ín
hem / den Schipper / den Onder-Hoopman/ en Opper-Stuurman bez

ftonden /waer ban De twee lactften mijne goede Defenden waren ; ſtracks

wierd ick alg doen ooch in de Cajupt ter Rechtplaets /als in de Hooge
Vuurſchaer /bp Het Opperhooft en fijn Raedt geroepen :Daer komende /
begon die met een hooghdravende ftĳjl in harde wooden tegens mp upt te

Baren / en quam met wonderlijcke dingen voor den dagh /willende fulck

een/ Die ſich tegens Opperhooft en Schipper aenftelden/ met kielhalen /

of diergelicke ſtraffen wel haeft wat klepnder leeren fingen: doch die goede
Man was de macht tot fulcks te Blepn ; en epndelijch wierd mijn beurtom

pock eens wederom te ſpreecken/ſeggende / dat fc mp noopt tegens iemant
focht te ſtellen /maer oock niet en behoefden De ſteeckende laſtertongh eenes
Deonchaerts ín foo nijpende hongersnoot te berdragen / maer mijn felfg

genootfaecht bondt te berdiffendeeren , oock dat ick in 't eerfte Tandt daer

wp berhooptenaen te komen/ het niet en meende te Berfwijgen /maer te
Bennen te geben / hoe dat men op De Reys met ong / en foo beeltebendige
Menſchen hadde geleeft/ en Wat hongergnooden/ peijchelen/ kommer

en ſwarigheden wp niet al hadden uptaeftaen / Daer wp ban Speck/
Vleeſch /Krijg / en andere levens middelen noch foo rijckelijck waren booze
fien: op ſulcks quamen acnftonts bep fachter wooden boo? den Daal: ons
Opperhooft boerende foeter tael/ bracht boort / ſoo wanneer ons iets mocht
mangqueeren/ Dat ong toeftont ſulcks behoorelck te berfoechen/ ſouden /
waer t mogelick /Daer ín na Den epfch boorfien ;Somma dien oorlogh

liep ten beften af: de vroemer Spaenſche Wynguam boo? den daat / en
wierd ong beter tractament belooft / aelch als oock geſchieden; men noo⸗
Den ons / dte boven op ’t half Derderk de tafel hielden / weynigh tdts hiet

na in de Cafupt tegaft/ aldaer men ons aen een wel-opgedifchte tafel een
goet onthael en beter Deiendefchap toonden / en wierden Wp / ——
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get dlhet ander Volck /voortaen beter en behoorelcker ban victualie DE
eſorght.
1663
Die moefter in het boozbp gaen upt
/ om onſen hongergnoodt/ die waer:
lck groot was / en de beeemde conditie (smmiger nieuwe Scheeps Op:
pechoofden te Bertoonen/ die met hare Kinderijcke regeeringh /dront⸗
kenfchap/ vlgecken enfWeeren / etc, tot fclhjanden en nadeel ban andere
beoome godtfalige Scheeps-Beftierders/ en die haer hebben geauthorfz
feert en gervecommandeert /berfteechen. Eens boer ich bp een Schippee
Daer wy het abontmael o2dfnaer in De Cajupt Des middernachtg met mal:
kanderen hielden / alg aleen gecupmen rijdt / met een ledige maegh om te
ruſten / hadden te koop geweeft. Eeng gebeurden t dat ick / alg ooch de an⸗

Dere Cajupt-Gaften/ ter tafel /om tanontmaelte Gouden /wierden gez
roepen/ des mo2gens alg de Morgenſtar al boben Den Horizont klaer en
Gelder ſcheen /Want eer en quam het dien fijnen Gefel /ban Wegen ſyn

drincken en klincken /met andere Tickebroers op Batavias Meede lesgende/
en daer
wp altijdtnawachten moeften / niet gelegen ; oock wilden hp niet /
Dat ín fijn abſentie /ofte bupeen fijn ordere Wierde gefchaft :en dug moer

fEen wp meeft alie abonden hongerigh na de ruſtplaets gaen; inboegen het
ſomtjdts wonderlijck op de Schepen toegaet /Daer al dickmaels De on⸗
berftandiahfte Bocken /De Bꝛoome/ die er ooch beel zijn/ niet te na ge⸗

fp2oen/ het Opper-tommaudo boeren/en dan ig ’t met Schepen; Lading/

en Dolck al menfgmael janumerlijck geftelt: de onderbindinah heeft ons

nu en Dan daer ban de waerhept ſoo geleert /Dat hertelijch is te wenſchen /
en ban Godt te bidden/ dat tot Scheeps Opperhoofden Godtſalige er
beeftandige Mannen mogen uptgepicht worden / op Dat op het wanckel⸗
baer Clement des Zees / de Mabigatie mach gezegent/ het Volck gefticht/

en alles tot Godes lof en eere uptgeboert worden.

Nat uptſtaen ban deeg onluften kregen wy noch dien felben nacht een _Parreeren de

goeden windt/dieg top boostfepiende /op den zo December D'Eplanden Eylanden
ban Seijer fagen / Diens Inwoonderen / ſoo men ong verhaelden / menigte PP 27E
mael
na het bafte Landt ban Queda, met hare Canoas een optocht doen/

ballende fchielickt in De naeft-bpgelegene Dorpen bande Indianen ; Daer Conditie

alles / wat ſlechs Gun gading is komen wegh te nemen: boeren oock twel derFnwoonDe Ingeſetenen Die Bekomen honnen /gebanckelijch wegh / die fp tot haer

Slaven gebzupcken/ of houden ‘er een goede maeltijdt met ; haer Kryhs⸗

”

tungh zijn Phlen / Boogen /Spatten, Slingers, en Affagaüen ; fn aoede
foldaten op haer manie in den Strit /in lenghte bpna de klepne Reu⸗

fen geiüjeh / en alle boor

wilde onbefchofte Menſch eters vermaert.

Wp kregen/ als deſe Eplanden genadert quamen / Het koeltjen Noord⸗
ooſt /ſetten de coers toen Poordnoord· weſtelyck heen /hadden Des mid⸗

daeghs hooghte 7 graden en 54 minuten / paſſeerden op den zz dito noch
eenige kleyne Eplandekens /Die fn De ordinaris Raerte niet aengeteeckent
ffonden ; en aldug me
oo2doofte windt vorderende /geraechten op
zo graden ent 38 min

Nooꝛder Beeette : feplden toen Weftwaerts sien, en par-

been, om tuffctren D'Eplanden ban De Nycobaren en Andamaons door te feeren te
leopen : kregen op Karſdagh het Zundelckſt Eplandt der lactft-genoemde
———
în het geſicht doch quamen Die bande A—
niet te fien; id ki Andamaoss.
ende
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Decemb. bende nu/alſoo te Noordelijck waren / Zupdweftelijch heen /langs
delage
1663.
Tandtsdouwen en plapfante groene Boſſchagien ban dit Zupdelijchtt
Eplandt der Andamaons, Daer wpop verſcheyde plactfen roock en buu⸗
renfagen opgaen: paffeerden namiddaeghs bat deel deg Eplandts / daer

ober twee jaren het Schip Weeſp verongeluckt was, waer ban het Volck⸗

aen Landt geraecht zijnde / bande wilde Menſch eters / die dit Eplande
bewoonen/ geweldiahlijck wierde befpeongenen aengetaft/ gelijck in dit
Derde Boecks Eerfte Hooftſtuck hebben verhaelt. Het Eplandt was
laegh en effen/ met weynigh Geberght / bolgeoen Geboomten/ en alom
heen ſeer vermakelck om aen te fchoutwen : D'Pnwoonders getupgt men /
dat de klepnfte Perſoonen de kloechfte van ons in lenghte ophalen / en altez

mael wilde Menſch
·eters zijn, Die ſich met den huyt der geſtrande Sche⸗

pen gemeenlich/ daer het hun doenelick is /berrijchen.

Dit Eplandt met lieffelijch weder des daeghs / en met Donder ern
Blixem omtrent den avontftondet / voorby gevaccht zijnde / fetten de coers
toen weder Noordelyck heen / met vedelijche voorſpoedt /Ooſt en Noord⸗
ofte winden / beel bupigh weder / en flĳjbe koelte / waer mede wp foo eel
Nooꝛdwaerts ſtevende / als ong doenlijch was : (agen beel vliegende

als

oock andere Difch/ bevonden ons op den 31 December op 19 graden en
25 minut. Noorder breette. Wier eyndigen top dít loopende jaer ban 1663.
Januarii,
1664.
Komen

on-

der de vafie
Kull van
Oryza,

hebbende oozfaech om den almachtigen Godt voor fijne befchermingh en
goedertferenthept/ ong betoont, te loden en te dancken.
Wp quamen albus Fooedweftelijckt en
Noordwaerts heen gebordert/
totdat op den 4 Januarii op 20 graden en 40 minuten Het lage Landt ban
de Buft ban Oryxa ín het aefichte kregen /bebonden in ’t nader komen
ong omtrent de Geweſten ban Arfapoero verballen/fuchelden alhier Door
ftilten / contrarte winden en ſtroomen / die flerch upt de Bengaelfe Bocht
en Aibiere De Ganges bielen/ eenfge dagen langhs de Kuſt: ontmoeten op
Den 11 Januarius in de Maueſchyn een Engels Schip/ daer aen Hoort
varende /wepniah nieuws berftonden: Dies bozderde fp hare Bopagie
na Suratte; en Wp de onfe / om op De Reede bant Pipely te Komen.

en ten tweedemaecl opde
Reede van
Pipely te
amiveeren.

Wy ſagen op Den 12 dito, in Get voorby paffeeren /wel 5 a 6 Schepen

der Engelfe op de Freede ban Bellefoor ten Ancher leggen : boortfeplende /

gquamendeg middaghs ten tweedemael behouden /Godt lof/ ter Leede ban.
Pipely te arribeeren.

Sevende Hooftfinck. va
Des Schrijvers vertreck van Pipely. Komlt inde groote Rivierede Ganges. Bengaelfe Wilderniflen. Refcontre metde Arakanſe Roovers.
Pafleeren het Bofch van Sandry. 't Schip wordt op een Sandeplact
n. Vlot-raeckingh.
verfeylt. Verkeerden arbeyt baert veel m
Superftitieufe waffingen en gebeden der Benfhelfe Heydenen in de
Ganges. Het verbranden van hare Dooden, Hun Afgoden en Beel

dendienft. Komft des Schrijvers op Ougly, Sijn wedervaren Jan
p
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33 verstonden hier ſtracks met onfe komſt /hoe dat den Weer Janvarii,
ogier van Heyningen ín October al ban Batavia ín Bengalen 1664. _
was aengelande / om Den Beer Martheus van den Broeck, op oe —

Ougly > van fijn wirecteurfchap reſpectidelhcute verloffen/ bonden aihner “ome
teeet
Get Fluptſchip den Opebaer / Die met fijn ladingh ban Bengaelfe Suycher /om van daer
nu al geveet en baerdigh lagh om na Perfien te vertrecken / welke Reys ich na ——

gaerne hadde gedaen/ doch quamen als nu te laet om derwaerts Geen te ertrecken.
konnen geraecken; men had ons hier al tanah verwacht /doch veeefde men

nu dat wp met Schip en Dolck berongelucht waren /kregen deg nachts
de Toots aen WBooet/ om ons De Ganges op/ na °t Dooft-Lantoor Ban Vertreck van

Ougly „te gelepden / waer heen wp dan oock des anderen daeghs Ban Pipe- Hipelyna de

lijs reede vertrocken: ontmoeten twee Pederlandefche Schepen /name“75
ljck /Suplen /en't Jacht de Hen / zijnde met Supeker aeladen /en na de
Kuſt Choromandel gediftineert ;kregen oock nu een leedige Boeher bp
Ons / daer een goede partije Tin aen loften / om te Beter ober De Banchen /
Die boor De Aipiere de Ganges leggen/ te geraecken: quamen de lage
Tandtsdouwen ban Ilie de Gale, Zagor, alg oock het vaſte Bandt ban
t luſtigh Bengale te ffen /en in de mont der wijtberoemde Ribiere de Gan- Komtt in de

es, Daer wp telchens met de fterck-opdzingende bloeden opwaertg aen yivsroem-

abeerden/ en met De ſnel afloopende Ebbe Het Ancher in fachte Blepgront ge Ganges.
lieten ballen , paffeerende op den 16 Januarii ter ſſincker hande de groote

Riviere Jillifar , en Wierden nu ban de ſterck-opdringende ffroomen De

Ganges luſtigh opgeboert /Die alter alom heen wederzijds met lage Hants:

deuwen / rupabten / en Wilde Kreupelboſſchen bonden beſet / Daer in beel Bengacrre
Slangen / KHenocerots / wilde Buffels /en voornamentlyck Tijgers haer laut
onthouden : De Bengaelders durben daerom Defe booefte Geweften ban “*-

Bengalen niet bewoonen / dies Wp tot noch toe niet anders dan een kleyne

Foetreffe ban klep gebouwt bernamen /daer De Swarten heel acmelijck in
Elepne Hutjens woonden.
Met de Ebbe ſtaegh ancherende /en De Ploet waernemende met op⸗
Waerts aen te labeeren/ guamen bp een groote Kivier ter vechter handt gez
tegen/ die binnen ‘s Laũdts door met andere Speupten ſich vermengen⸗
De / fijn loop na het Koninckrück Arakan Wag nemende /en wierden Gier

tee Arakanfe Jeliaffen ;of ttoof-Galeijen gewaer / Die vaſt lagen om op Atabanſe

een goede bangbft te Loeven : bozder komende/ kregen twee troep-Baleijen/ Koovers.
of Barcken der Bengaelders by ons /hebbende de twee boorgemelde Sche⸗
gen nederwacrts geboeahfeert ; fp waren upt beeefe ban deſe Arakanfe
Jeliaflen, Die nu de Ganges upttermaten onbepligh maeckten/ ſeer ver⸗
bijt/ datfrons Schip alhier quamen aen te tteffen /om onder onfe bez
ſchermingh niet alleen opwaerts aen na Ougly te geraecken /maer oock
om met ons Schin de Ganges op te boeghſeeren /twee bliegen met eenen
lap te flaen / en arbeytsloon / daer fp op blamden / te berdienen ; voortſey⸗

lende/paffeerden een goet getal Soutpannen/ daer de Bengaeldersluftigh sourpannen
metdien acbept beſigh maren: geraeckten oock de groote Libiere ban Cal- der Bengaclcula voorby /die mede van't Ooſten upt Het oninchrijck Arakan afdael- d°“-

Den; alhier begon de vermaerde Dloet ES
2

heel nauw te woeden / ld
Ë
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Januarius. top den‘ 17. dito tegeng den avontde EL bekomende / tuſſchen de groene
1664,
Tantsdouwen / het ancker weder lieten ballen.
Dennacht quam aen / en was den aertbodem nu alreets met eert dicke dupz
ſternis bedeckt / al onfe Bengaelders Ban het eene Vaertuygh /een Wepuigt}
achter ons Schip te lande gebaren Waren /om aldaer Rijs et andere compoft
tot haer nootdeuft / toe te ſtellen / alfoo geen fpijfe/ polgens de Tentyfle fectef
in eenige Nederlandtſche Schepen /noch oock in haer Barcken /mogen toe⸗
Berepden of koocken; uptgefondert op lange repfen /in ſtorm/tempeeſten /en
andere ongelegentheden : achtende ſulcks / infonderhept op de Ganges, (Die ft
wonderlick hoogh en heyligh keuren) cen groote mifdact te zijn. Dies waz

Relcontre

ren ſy / tot dien epnde/naer landt gebaren: maer wierden op ’tonverwachtt/

amet de Ara«
kanfe Ro-

terwijl met koockten en ſmoocken heſigh waren /ban de Arakanfe Robers (haz
re Doodt-bpanden) berfpfet / Die ſtracks met een groote ſtilten heel baerdiah
en fiel boo2-be ons Schip/ met fevenof acht Galleyen of Jeliaſſen /boor
ſtroom in het dupfter op haer quamen aengeſet /en meenden aldug dees arme

vers.

en onnooſele Bengaelders te beſpeingen / te overweldigen / ent wel vaſt getinez

belt met haer waer tKoninckrck Arakan tot bupt/ en in flavernpetever⸗
Boeren: doch wierden jupft onfe Bengaelders, Die met haer Barck aen boost
gebleben waren ; alg oock ons volck /Haer tijdelijckt gewaer: ſtracks hoorde
men Daer op ban de gemelde Swarten een aroot geſchreeuw /om aen haer
JRatkers de komft ban defe Lrobers te verwittigen en bekent te maecken; de

Onferiepen ooch d'Arakanders toe: Dat bolck / kregen ten antwoort /Hor
nincks bolck/ en Onfe Deienden ee zijn: ſteechende booetsna de gemelde Ben-

gaelſe Barck; Doch de Swarten on’ ſchreeuwen / alreets daer in gevacche
zynde / ruckten geſwint de riemen te booze / en wel ſnedigh upt / foo Dat noch
ter nauwer-noot Dien dans ontſprongen / ert aen ong boost gevacchten. Dy
meenden met grof Canon en ſcheoot op deſe Trobers los te beanden/ maer bore
Ben Ons wel bernoeght / als dees onnooſele menfchen upt de klaeuwen defer
gewoeldenaers fagen berloft. De Arakanders meenden deſe arme rocpers dus

met eenverraſſingh wegh te nemen ; doch tüdigh ontdeckt / en haet genſlagh

miflucht en bruchtelsos uptgeballen zijnde / berlteten De bupt daer fp op loer:

Den / en boeren naer beneden / om daer eert andere prope te gaen ſoecken.

Onſe arme Bengaelders hadden in defen nost haer potten en ksokerpen
aen

landt en inde loop gelaten / quamen feer berflagen aen booet / en wilden niet

weder na landt or hare fpife ban Daer te haelen / maer bleven fonder eten

Tafferen het
bofch van

Sandry.

aen boozdt/en hielden goede waght.
s
Wy gingen des ſmorgens beoegh Weer t'zepl / pafferende De boffchaate ban

Sandry, foo genoemt/ om Dat (aelijck men Ong Hoo? de waerheyt heeaelden)

Alexander de Groot, hem ontrent deſe plaetſe met fijn machtigh Bepzleger/

/ nae Macedonien
door de ſtercke af- en oploopende ſtroomen fiende geftupt
weder Was gekeert: nae dathp niet alleen ‘t machtigt Roninckrijck Perfien,
maer oock Groot Tadien, tot alter aen de Ribiere de Ganges » onder fijne ge⸗
hoorfaemheyt hadde gebraght.
—
*
Het Schip op
een Sand-

plaer verleyle.

Deſe boſſchagie
ban Sandry booz-bp geraeckt zijnde /wierden ontrent eert
lileyne mijl vorder /ban Wegens de ſtercke ſtroom/ ent onbooefichttal) zeplen/
op sen wellende Dand-plaetacboert / daer met een groot aedeups/—
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ge voortgangh / met ons Dooz-fchip vaſt op geraeckten /en bleven Aldus fit- Januarius.
ten; doch beochtmen datelijck ancherg naer het diep et achter npt /om het 1064.
Schip dus wederom bande Sand-plaet af te Winden: maer dien arbeyt
was (vermidts wel haeſt de Ebbe /en langhs hoe lager Water kregen) t'eene⸗
mael veuchteloos / en konden ontrent den middagh / eer Dat de Pioet begon/
een goet fluch weeghs rontom het Schip d2oogijs-hoets op defe Bauck gaen

wandelen. Welckẽ Sand-plaet wp bebonden ban Wellend fand / en noch wel

— bier ſcheeps ſengten berre vant Schip voor· ut te ſtrecken; dan naer
achteren Was het Diep / Daer heen Get Schip (door het behulp ban anckers en
ſtercke parel-lijnen) diende gewonden /om Wederom blot te geraechen. Ons

Opperhooft was te boren al met fijn Bupfaefin De Ganges op naer Ougley
bertrochen, Onder dies foeelden onfen nat-gterigen Schipper / (die tzedertde
laetſte onluft hem redelijk hadde gecomporteert) nu wederom / eben als of
raſende was geweeſt/fijn oude perfonagie : nemende nacht ent dagh ſyn ſtudie
inde Brandedohn wel yberigh Waar; dan ſcheeuwende met een yſſelhck bloec⸗
ben (in Die gelegenthert) op D'acme Bootſgeſellen / datſe gantſch ber telt / al

menighmael niet en wiften wat datfe Deden : toonende defen fynen baes noch
meer onberftandighept Dart oopt voor henen; Connnandeerden naer ·
mid⸗

daghs / als’ water wederom door de Ploet begon te vijfen /het Schip ach⸗

ter upt en naer Het diep te Winden / het welck met goet abans gefchieden /alz
foo ban de Sand-plact af/ en meer en meer in het diep geraeckten; Dan de gen
malkanderen baft-gemaeckte parel
·lhnen ſtipten los / Doch konden met wers
nigh moepten op nieuws verſeeckert / en de aefplitfte epnden Weer tfacm ge⸗

woelt worden / om het begonnen werck te bozderen/ met verſeeckeringh cer-

langh blot en weder in 't Diep te fuilen zjn: dan ſulcks Wiert ntet gedaen, Lerz
mits den Schipper doordronckenſchap / als t laeghſte water was / nieteens
naede gelegentheyt bande gemelde Sand-plaet/ met opmerchingh hadde
gefien; gebende nu met een onfatfoenelijck geſchreeuw ſtracks oder en laſt verkeerden
dt baert
Datmen door middel ban wptgebzochte werp-anckers/het Schip na boren ſou⸗ af moty-

de Winden : doch men dienden hem acn / Bat wp Dan noch meer op de Sand- ren.
banck/en bafter als opt te oren foude geraken: maertebergeefs; dert acbept
moeft dus voort
·gaen / en gingh nu al bap Wat moepelijdker dan te boren / de⸗
wijl men het Schip nu tegens de Sand-plaetaen/ en meer en meer nae de
hoogte won: daer toedeSwarte Bengaelders upt hare Daertupgen cn °t boleh
des Boeyers/alg ooch Die ban het Galjoot Het Nacht-glas, Dat op de Ganges
boer/D'onfe behulpigh waren: gebeupekende op de commando Lan onſen

Schipper foo grooten gewelt en furie / Dat des abonts met ons achter en

booz-fchip teenemael op de Sand-plaet faeten / Haer met de Kiel foo diep in
De WDel-gront welden / Dat met de buyck ban ’t Schip ín’tfand genoegfaem
ruſten / en hooe t omballen waren Hebzijt ;loſſende ondertuſſehen al onſe Tin/
tGeſchut en andere ſwaerten aen De Boepers / om het Schin foo Beel doen⸗

lyck was /te lichten.

s Moꝛrgens op Den 19 Januarius / met dert aenwas der Vloet / begon
t werck weer aen te gaen / en Won men het Schip noch langhs hoe meer nae

voren / met ſoodanigen kracht en groot gewelt / dat naer de middagh / wan⸗
neer t laegh water was/ons ſchier de lengte van't Schip bevonden boort gez
raeckt te zijn dan hielen gelijck te boren (— rontom droogh / en ſaten
3
ontren

.
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Januarius. ontrent midden op de gemelde Sand-banck: loften met De komſt ban het hoo⸗
1664,

ge water Wederom eenige fpijcker- baten / ballaft /en andere ſwaerten aen de
sn ofent Nacht-glas , weleherg anchers dat ons oock in defe gelegent heyt
te paſſe quamen.

Wy banden deſe drooghten of ondiepten ontrent in tmidden bandeLibier

FenBengach

de Ganges, en bp een kleyne Fortreſſe der Beogaelders te zijn / Die ſy langhs de
bloedt gebouwt /de Bupte-wacht of de Daftighept ban Sancrale noemde: de
Inwoonderen brochten ons hier beel goede berberſingh ende mont-koften acn
boot te koop ; maeckende met laegh water de Marckt
·plaets op de droogte.

Onderwijl wiert oock aen Landt dicht bp ons Schip ven fwarte Bengael-

eenTyger ver- der inſt Kreupel bos / beant-hou foechende /ban een Tyger / by klaren dagh
flonden. _ Wegh-geruckt en lebendigh berflonden.
Doets wonden ons Dolck / met hulp der Swarte Boegſcheerders / noch
bier a bijf etmacl waer malcktanderen / telcheng met hoog water / het Schip

nae boren en ober de Sand banck heen / en dat op ‘taendzingen des Schin:
pers/ met fulcken fo2ce / dat het Schip / °t welch noch nieuw / en oock daerz
om te ſtercker was / met feer beel maden / oock fpil en maften vpt malkande⸗
ren fcheen te fullen wijchen / berballende t'eicheng met laeg water in 't fant/
en daer ontrent /Daer wy te boren gefeten hadden; loffende noch een partpe
ſteen en ballaſt om't Schip (foo beel mogelijck) te Boen vijfen / tot op den

Het Schip 24, Januarius eerſt met het booz- en eer-lang toen oock met het achter
·ſchip

racckevlot.

lor / ent wederom in de Dfepte geraechte: hebbende met ons Schip nu ober

de Sand-plaet heen /en dien volgens ober Zeeen Kant gebaeren: hadden
vu bp-na ſeven etmael op deeg ondiepte geconfumeert/ daer Wp het Schip/
er hr tot het ander epnde /geweldighljck hadden boozt en over heenen
ü

on

ent.

/

Wy dreven nu met de Vloetde Ganges hogerop

pen/díe vermaeckelyck lanas de Rebier kant

*

,

/ paſſerende eenige Dor

(konden gebouwt; alg oock

Moore Sche- tee groote Moorfe Schepen/ die/boor de Dtoet gefet Leggende/met haet

beh·

ladingh ban hier naer Peren ſochten te vertrecken; vefcontveerden oock het
Jacht de Haen /naer Ceilon,en het Sthip de Fijfende Son/ nae Batavia
met haer lading gediftineert zijnde / Die bepde nederwaerts na de Lede ban

aneh ge- Pipely vbertrocken; en wp noch eenige mijten met de Dloet opwaerts dzijz

—— vende/ lieten boorbyde Baſtigheyt ban Tanna De anckers ballen / on met
Riviere Gan- ons ſchip aldaer/tot dat de lading hadde bekomen, te berblijven. Wp adden
opdefe Abontuurelijcke Dopagie /ban Batavia na Bengalen, 4 maenden ent
ges:
eenige dagen door gebracht;

ſchuldigh zijnde / ont Godt
ben Heer /boor fjn

betoonde befeherming t'onswaerts / hooaljlijck te dancken en te loben,
Den Schrij- _ Derſtaende nuhier niet langh te fullen biijhen/ foo berlieten bop deg ande⸗
verbegeefs von Daege /met eenige ban de nieuwsgierinften/ het Schip/ en boeren met

en AOM per Bengaelfe Barch de Ganges hoger op / om Het neering-rijch Ougli te bez
Ì

fien / quamen naer middaegs in een groot Dorp /dat bp de Nederlauders

Sant boort wiert gendemt /en meeft wan, Jentiifle Wepdenen bonden bez

Woont te zijn. Aldaer ververſt en t felle doorgewandelt hebbende /peurden
wp in de nacht/alg d'
Ebbe was verlopen /met de Dloet wederom opwaerts
ach.
Bebonden ong s moegeng met Den daal bet Dorp Barnagor te zijn / —

—
} —
1

—

J
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Be Jentyven, alhoewel het feer out was / met een meenigte / foo mel Prou⸗ Januarius.
wen als Mannen / aen de Nivier kant quamen / daer fp haet / ſonder eentge 1664,

ſchaemte /naeckt ontkleden /uytgeſondert fommige/ Die De fchaemtlhert
met een kleetjs bedeckt hielden / en peurden als dan tewater / niet ontfiende

de meenigte der Krokodillen of Raymans / die dagelÿcks in De Ganges wor⸗
den geſieñ /en bele menfchen levendigh komen te berſlinden. Deſe Beene

Superftitieufe
waſſi ngen en⸗
de gebeden
der Bengaelfe
Heyderien

in

de vloet Gan-

en ſeer devote Indianen > hare lichamen Wel gereynight hebbende / heerden Zes.
Baer naer den opgang ban de Son / dien fp met ſtuypen / nijgen en bupgen/
en wonderlijke ceremonten aenbadert: ſommige riepen hare gebeden met
gen loutere ſtemme
foo luyt ·
keels upt / Dat men De ſelve al Dap verre Kon hoo⸗
ren / flaende meenigmalen de handen t'ſaem / en booz het voor hooft / Datfn
telcheng met het Ganges Water al biddende quamen te begteten en te beſpren⸗
gen. Andere dompelden hare hoofden ſtaeg in't water/ met foo grooten pher

fn hare gebeden /Dat de tranen De ſommige langs de kaecken neder biggel⸗
den: eenige bleben aldus bp-na een halfuur naeckt/ tot aen of ontrent De mid
del it Water / in hare gebeden bolharden / trilden en beefden als dan ban

kouw / en maeckten oock daer
·en boven noch hare klederen nat / het welck/
niet anders dan Lywaet zijnde/ oock in Be Ganges Doopten/ of wieſſchen die

met gen / na dat de geleaenthept ſich fcheen te prefenteeren/ ſloegen De felbe
Ban foo kout en nat ſtracks weder ont t naeckteijf; verlatende Dug de Canges > en gingen al Dauppende hares weegs.
—
Wy deſe plaets door·wandelende /ſagen Dock hee de Jentijfſe Heydenen Hoe dat de
haer
have dooden verbranden / ’t welck al ſmeũlende met een partye ſtroo/ daer fin Jentyven
doden ver-

De Thchen
onder lepden / omtrent den deberderGanges met wepnigh lechbranden.
telĳchhept gefchieden: bonden alhier ooch Bepdenfche tenwels/ Daer in de
Weelden offerhanden en Godtsdienſt wierden betoont/ en Deel Debotelijekt

aengebeden. Dees Afaoden waren meeft altemael ban Blan/ tot fleen gez

Hare ver=

backen/ heel fwart gefchildert / ent evert als Dunbels afgemat, hadden Get foeyelijcke
eeldenmeerendeel bier armen ende harden / met Leel kleyne Beeldekens gebult /die eel
dienſt.
fp als der Menſchen zielert Dupdende / op een heel berdaerelijcke wife na de

mont ſtaecken /en aldus levendigh ſchenen in te ſwelgen cn te bergflinden :
hadden oock blanckẽ Beelden onder De boeten leggen / die ſy berachtelhck ber⸗

traden / voor defe Dupbelfe Blap-gedzochten quamen nu deſe berblinde Hep⸗
Benen hare goederen / ban Catoen /Zijde / Bloemen en Bofe-kranfen/ wet
fuperftittzufe gebaerden / gebeden/ geſangh / en Wonderljcke actien op te

eren.

Op keerden /dit en mreer andere nieuwigheden hebbende aergemerckt /
weer naer De Troep-barckt/ en hoeren de Ganges hogerop; doch landen noel
ep berfchepden plaetſen /ent befagen Heel luſtige Dorpen / ſchoone Landts

douwen/ oock eenige frane Bengaclfe Gebouwen / tot dat eer lang op Ougly De Schrijvers

uamen/ Daer wp in de boortreffelycke Nederlantſe Togie / bp de goede de Bin gron:
enden / vriendelyck ontfanaen/ ende ban onfe Lange reps verwellekomt

Wierden.
Wy bleken hier eentge dagen / foo heel den tüt en onſe gelegenthept kon lij⸗ sijn wedervaden / om dit neeringryck Ougly, endes ſelfs om her gelegene Blecken on zen aldaer.

Landeryen te befien/als oock om (ſoo heel ons doenelijck was) den handel en
Wandel /en De conditie Der Bengaelders, fo Moren, Benjanen, Jentyven ; als
anders
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Januarius. anderen t'obferberen ende naukeuriablijck na te vorſſchen: hadden dage:
1664.
Gelis bp en met onfe Lants-genooten/ die opOug!y woonden en hefet oen

waren /een groot bermaeck ; huurden een Wooning / na de Bengaelfe coz

flupmen/
boor eenige Dagen/ daer Wp met onfe goederen /eben aeljch alg

metter woon /-in-trocken: pder huurden cen 1Roo2fe Dwerry of Dienacr/.
Die ong dienden / en alles opſchommelde Wat beaeerden ofte benoodiaht wa⸗
ren. Icktrof mijnfelfde Dwerry aen /Diempdes jaers te vooren op Pipely

hadde gedient. Wp beſpraecken oock / en veraccordeerden met onfen Hofpes,

of die ons het Bups verhuurden /het welck cen ſwarte Muttijs of half· ſſagh

was / Die fich beroemde een goet Roomích Cheiſten / en ban cen Portugeefche
Dader /doch fwarte Moeder /afkomſtigh te zijn: deſe befat op Ougly, im⸗

mers naer Wp befpeurden /eenige Bupfen naer de Bengaeclfe wijſe gebouwt/

en berfchepde ſwarte Slaven en Slabinnen / die hem dienden/ ende koſt te
boren wonnen. Deſe Muftijs Befigzaecken Wp /dewijl hp nu onfen Buur- en

Buurman Was geworden / Dat hp ons Des moegens
/ s middacag en des
avonts / de ſpyſe behoorelck ende Wel toe bereydt / opdiffen ende boorts dieg
aengaende verſorgen fou; gelijck Ip Waerelijch door fijn fwarte Slavenen
Slavinnen / foo wel dede/ Dat wp geen reden hadden om ober hem te klaz
gen dat hp bactfuchtigh wag. Enopdefe Wijs genoten Wp groot vermaeck
op Ougly; gaende dagelijchg waer t ons luften / het gene beften dat wp aen⸗

merckens waerdigh keurden; of befochten de boornaemſte Wooplupden en
Handelaers onder de Moren en Benjanen ,Die ons beleeft en vriendelyck in

haer Wooningen ontfingen /en naerDe Wijfe ban India, met De geurige
Berele en Arrack omthaelden. Somtðts luften het ons De berdwaelde afgo⸗
dery en ſuperſtitieuſe grillen der Bengaclfe Hepdenen aen te mercken; niet

om ons ín haer actien /Die beklagelijckt Waren / te verluftigen: maer om

Daer van/Dug doende / met meerder verſeeckertheyt te hunnen fclizijven / en

den Almogende voor fijn onberdiende genade en groote goedertieventhept/

ens onwaẽerdige betoont, niet alleen met cen meerder luft en pber te lover
ende te Dancken :maer oock omme de Goddelijcke Majeſtent te vieriger
boor de bekeering
ban het berblinde ende rampſaligh Heydendom te bidden
en te fimeechen/ dat doch foo Deel Dupfent mactdupfent zielen /za fulche mach⸗
tige Boninchrijchen en Werelden bol volcks / niet alte ten prope Des Satans

mochten zijn ,maer Dat ooch Godts Koninckrücke mocht toekomen den
genen die noch in duyſterniſſe geſeten zijnde/ het leffelijch Wemel licht des
Depltgen Ebangeliums Jef Chrifti , die ſuppere Sonne der

Gerethtighept/

niet en hennen : en gabe De licbe Bodt dat doch onfe Nederlanders / Die im⸗

mers foo goede Cheiſtenen Willen zijn / in Bengalen, Arakan, Pegu, Syams:
Tonckin, Japan ‚ op Choromandel en andere plaetfenban India aengelandt
zynde/De ware gefchapenthept ban een Cheiſten in Garen handel en Wandel
ontrent de Heydenen quanren te betonen /omme Dug ín den tijdt ban hare

Heee mdelingfchap ontrent den bzeemden / felfg den Ongeloovigen te doen gez
loven / datdeware Chriſtenen maer alleen De Gefupberde Mievelingen Boz
des / fn en Dooz De genade onfes Beeren Jeſu Chrifti zijn, Datfe De onbekeer:

De Heydenen fn de ber gelegene Handen en Loninehrijcken/ met een zedigh/
oprecht en Cheiſteihck Lehen mochten Bomen boos te gaen ;en upt hare wert⸗

ben guamen te betoonen De ſuphere Llijcken ban het ware faltgmatiende *
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Toof / datſe met hoererpe/ dronckenſchap /vloecken/ſweeren /en buple onge⸗ Januarit
bondentheden/ de Bepdenen tot geen ergernis maer door hun Godtſaligen 1064.
Wandel /tot Godts eer en heerlijchtjept / de Indianen tet ſtichting / en ſich
{elfs tot vordering ban haer eeuwige ſaligheyt mochten berftrecken. Wat ſou
Dat ven gewenſte faecke zijn 4 Hoe fou dien goeden naem Der Cheiſtenen

pp der Moren en Bepderten tonge ſweven en leben? hoe fou de genade Godts

upt den hogen Hemel neder-Dalen ; Die ſuppere Sonne der aerechtighept in
Het Hoften op-gaen/ en lieffelyck ſchynen /en het Ticht des Heyligen Cuan⸗
geliums in de bergelegentfte Koninckrjcken ontfontken? Woe ſouw dan

pock onfe Nabigatie en Comerete alom heen worden gezegent en boortge⸗

fet/ Die Dan gewiffeljck tot Godts eer en heerlyckheydt /bekeeringh dee
Bepdenen/ en tot giorp/ zegen en welftandt ban ons liebe Baderlandt foude
Komen te gedijen? Maer helacs/ ‘efg foo Berre ban daer/ dat ſelfs De

gente ongebondentheden en godtloosheden fn beele Orientaelfche Lan⸗

n/ oock bp de genaemde Chzifternen worden gepleeght!

De verfoee jcke ſonden van Boererije gaet jaimmerlck ín Ooſt Indten ongesonin ſwangh: in t Koninckrck Arakan, Bengalen, en andere plaetſen /Daer dentheden

De publijche Boeren in overbloet worden gebonden /is deſe fonde onder De Hers
Mooren en Bepdenen foo gemeen, eerlijck / onbeftcagelijckt en tolbap/ Datfe ‚n oot-rngeen fonde fchijnt te zijn; en hier in komen haer beele ban onfe Pederlan: dien, dien:

Ders (De Beoomen en Eerlijcken uprgefondert ) doe? D'otcafie gaende gez FEI
maeckt/ ooch inggelijchg foo geopfelijck te vergrijpen / Datfe
de:Mooren or zeen

en Hepdenen ín hare ongebondene bupltgheden famwil Berre Komen te kleyne erger

overtreffen/ befoechende doorgaens fuiche foete Denus-Diertjeng / die vile,
ſwarter alg Koolen / heel gruyſigh befmeert/ affchuwelijch ſtincken/en

Hare Wiefkooferg meer pocken en lempten/ alg iet vermakelycks Komen

te bereeren. Weel Pederlanders / alg fn Bengalen , of andere Handen ban

Indien komen aen te landen / foechen Bert tijdt ban haer verblf een Bepz

denſche Byſlaep / die (p kleedingh / gelt of wat mooys belooven / en fuicke
zu dan voor dien tüdt getrouwt: gebeurt het Dat Den Hollander onderz

wijlbpeen ander om een moeprepsjen gaet /foo weet hem fijn ſwarte Con⸗

tubijn wel ter gelegener tjdt /en met een abelhept door een Pinang , of iet
anderg/ te bergeven/ foodanigh dat hem níet eer alg op Reys fún ſpeele⸗
gaen fuurlijck op begint te beeechen. In t Koninckryck Arakan bonden

wp niet alleen het Hollandt Opper hooft/ maer oock alte de andere Neder⸗
_ danderg / tot de minfte Matroos mElups/pder met een Inlandtſche Cone
tubijne hooefien.

REEN

BERT,

ket

Gnſe onzehondene Bootsaefellen) De goede / pꝛoome en Gedtfattge níet

te na geſproocken /berloopen haer oock het meerendeel jammerlijck ín de
ſonde ban Dronckenſchap en ongebondene uptaelatenhept / derboegen/ dat

felfs de Mooren en Bepdenen daer ban eert gruwel hebben, fiende hoe dat
De ſommige eben als beeften/ ja buplder als buple Swijnen / droncken en

Bol/ Beflicht / beſpoogen / en wonderlek geftelt /publygekelijck op ffraten
en wegen leggenteroncken / of haer aldus den Bepdenen komen te vertoo⸗

nen/ja diens kijvagien, vechterhen/vloecken /(weeren / en beel Diergez

Miche berfoeijelijche actien meer./Mooren, Chineefen , en andere Bepdenen

Bander Chriſtenen naem /Meligie/alt * Godtsdienſt Doen ef
e
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Januari, ken / ſoo Dat den venen Die men in ong Paderlandt woefte Mooren ‚ Barba1664

ren, en wilde Menſchen noemt /ban het onmenfchelijck / wildt / woeft en

Barbarís leven Der ſoodanige onder De onſen met reden haer t'eenemael afz

keertgh en affchuwelijck komen te betoonen: en hoe Hit tot odes eer / bez
keeringh der Heydenen / en tot ware danckbaerheyt boor behouden Reys

Berftrecht/ kan pder dencken: en ſtaet te wenſchen dat alom heen ban de

Hooge Oberiahept/ foo beel het doenlijck is / Daer tegens met
per math
Godts niet ſoo jammerlÿck door on
wozden gebigeleett/ op Dat De rame
—
maer gekert / gepreſen en groot gemaeckt mach worden /

men.

Achiſte Hooftſtuck.
Korte befchrijving van Bengalen; desfelfs Grenspalen „ Vruchtbaerheyt, Steden en Handelplaetfen. De gelegentheyt van Ough, Pipely „
Bellefoor, en groote Kiviere Ganges ;desfelfs He yligheye na hetgevoe+

len der Indianen, *t Gebiedt en Fijtels van den Grooten Mogol. Befchrijving van desfelfs Hof- en Hooftftadt Agra. ’t Konincklijck
Slot.

De Schatten, Rijckdommen, Hofhouding, Heerlijckheyt , Ont-

fachelijckheyt „en Souvereyne mâcht des Grooten Mogols, de vyering
van fijn Geboortendagh, krijght groote Gefchencken „enz, Bengaelfe
Regeering, Hofhouding, en Staet der Afoorfe Gouverneurs,
ä komen nutot eert hoete Wefchzijvinge
ban Bengalen , en wat

VE

'

nwoonders /Dieren /en Planten het feibe draeght / daer ban

wpalleeatijeh

nraer Get voornaemſte ſullen berhandelen / foo/ gez

tek dobr geloofwaerdige Scheiſten Getupgen/ alg ergen onderbindina/

zefthrijvinge

ons meenen Bekent
ee zjn.

ke

Bengalen, of Bengala, f8 cen groot en mathtigh Zande / ett was wel

van Benga eer een Koninchryck op fijn (elfs /en ftact tegen
woo digh onder denMogol
Jen,
of Opper-Wonina van Gzoot Indien , is gelegen op 21 en meerder graden
en desfelfs benodedendeLinie LEquinottiael; geenftten Ooften aen deKoninckrit⸗
Grenspalen, Hen Ban Arakan en Ava , Nooꝛdwaerts aen deProvintien Mevar, Parna,
én Narvat, bfe geſamentſjth onder 7det Indien Beljooren ; (foot in het
Keften tegens t Gebercht
ban Ratipore , die met hate grouwſame Wil⸗
derniſſen / fn rupm beſteck / Bengalen en Guferatte ban malkanderen
fchepden , patende wijder mDertetdeh aén deWanden ban Indoftan, Oryxa,

Golconda, &c. wozdt ten Zupden ban de Bengaclfe Zee beſpoelt /en doop
De wijtberoemde Lrfbiere Ganges ban *tfYoo2den tra t Zupben fn t mid:

den

Dooafneden: is oock DeEpndpael D

5

Dfe tot aen be an fn, lorie Vittorten

In fijngroote dexom heerden na

Ied

ge

herdr vane preuchtbaet /en ——
Bengelen,

en

Alexanders geweeſt/
/ we⸗

margebzept hebbende
nen

*

Trdenve bh vvervloehende/

6

ride lichamelhche zege⸗

Kinaen/ ſoo veele Den Henſchtot dit thdelych leben dient: voedende ntet
alleen
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alleen ſich ſelfs maer oock andere Landen ban India: fg een-bet 7 laegh / Januarits
en welluftigh Tandt /met weynigh Geberght /alg opwaerts daer het aen 1664.

fijne Gebuuren paelt , na ’t Zupden langs heen de Zeekuſt lept geen klepn
gedeelten noch woeft en onbe woont / door traegheytenbatfighept dec Ben-

gaelders , alg oock npt beeefe bao2 d'Arakante Lroobers/ en t wilde Ge⸗

diert / alg Tygers
/Tupgerts /Ninocerots /Slangen, Crocodillen /en an-

dere Menſch verſlindende Gedrochten /die haer aldaer ín de Wilderniſ⸗

fen, anghs Beecken / Ribieren / Moeraſſen/ en Kuplen onthouden.
Deele Koopſteden en deftige Handelplaetſen worden in tluftiah Bengala Steden- en
gebonden: De voornaemſte fChijnt eectijdts de Hooftſtadt Bengalen geweeſt ——
te zyn /en Daer benevens oock Catigam, Satigam, en meer andere. Fu?“
onfe tüdt Wierden Caflamabafar, Ougly, Pipely ; en Bellefoor , wel boaz
de booatreffelijchfte Handelplaetſen aengemercht /Die ín deſe Geweſten
ban Engelfen/ Nederlanders /Mooren en Bepbenen wierden beſocht:
leggende eben gelijck meeft alte de andere Bengaclfe Steden t'eenemael onz

bemuurt en open, foo dat defelbe upt De groote Dorpen / dis er in menigh⸗
ten worden geſien /niet Wel en zijn t'onderfchepden : ſommige plaetfen
peoncken wel met een Bengaelfe Daſtigheyt /doch ban weynigh belangh;
Die bp ong gefien zijn / oordeelden wp niet beguaemom bpandelijck tegen=

weer te bien /en maer alleen Dienftiah om een aentoop ban flechte gewa⸗

Waar Indianen te wederftaen; ooch ſtonden het neeringhrück Pipely en
ellefoor onder het Opper gouverno ban Oryxa, ’t welck benevens de
Kicken ban Guferatte , Sinde, Delly , Paran ‚en hare Bebuuren ; ooch ou:

Der 't Debt Beg Mogols, of Opper-Honings ban Gaoot Indien fubmitz

mitteerden.
Doch om ban d'andere Steden en Dorpen/ daer ban ooch eenige bp De zelegent-

ong befocht zijn / niet particulierlijcks te befehzijven / fullen wp hoatelck Ory.”
De gelegenchepdt
ban Ougly en Pipely vertoonen/ Daer upt teu Deelen oock

fal ban d'andere plaetfen konnen geosrdeelt worden / diens Befchzij ving wp

aen nauwkeuriger Onderfoeckerg willen recommaudeeren.
Wp bonden Ougly vedelijckk groot en heel bermaeckelijch ín fijn lenghte
langhs heen de beruchte Riviere Ganges gebouwt / Hebbende cupme /
Doch ongeplaveyde Straten/ en frahe Wandelwegen/ ooch hier en daer
op de Bengael(e wijs deftige Gebouwen rijcke Packhupſen /Woonin⸗
gen / en Winckels die ban afderhande Waren en Loopmanfchappen /

doch wel infonderhept Lan fchoone Wijwaten/ Zpden/ en andere Drienz

taelſe Stoffen/ bevonden hooften te zjn / alwaer veel tijche Mooren hun
florifanten Handel dreven. Behalven defe wierd Ongly , door een groote
menighte Benjaenfe en Jentijffe Heydenen bewoont / Die onder de Moorfe

Regeeringh haer alam heen feer geruftelijchk quamen te geneeren/ plee:
gende bzijelijch haren berbloeckten Beeldendienſt en arouwelijcke Afao=
Derde : bf beſondere Pagoden (agen Wp tot dien epnde op He groote Merlit vijf Pagaden

ban Oug!y opaerecht/ daer ban pder / aen een Der grootfie Bechee /booa Apdeproore

deſe Hepdenen toegeëpgent wag/ zijnde pder in order op fijn quartier Be- ouziy vefien,
bouwt/ en met een bpfonderen Afgode opgepzoncht /na het getalen ber- en wacrom

fchepdentiept der Sechten /die Ban de gemelde Heydenen aldaer dDanelijche Ader5e
baren Handel quamen dijken; komende ne 3 pder kaſte voor ang, 7
12
agode
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Januari, —
[of Tempel haer voordeel ſoechen /diens Seckten
het meeſt om⸗
1064.
elſden /dies eſck hem mer ſyn KraemenKoopmanſchappen op ſoodanigh
gen plaetſe wiſt te boegen
/ daer hare Geloofs
·Genooten in de Mercktgañg
—

haet de penmingh koſten gunnen.

Sommige D2oumen of Mannen tra:
den alg in paſſant ín een vau deſe Pagode / en vielen Hooz ’t Monſterbeelt
tec neder / Deden een kort gebedt / en Daer op de Mercktgangh waergeno

men hebbende / gingen wederom hares weeghs.

Deftige

rv

Maer niets pꝛonckten op Ougly meer/ alg De Pederlandtfehe Logie/

Neteland pie op cen groôt acnftentijck Plepn/ omtrent eert mufrcherfehaot ban de

op oogiy. _groote Dloet Ganges, vooꝛtwechſpoelen /heerlijck ſtondt boltoopt/ heb⸗

bende meer De geljckenig ban een braef Wafteel/ alg Togie: Muuren en
es

waren heel cferlijch/ net en hoogh /ban loutere ſteen gebout/ pronez

ende daer op het grof Kanon / en rondtom heer met een Watergracht.

Deeg deftige Kogte was ban binnen bep groot en ruym / en heerlijck met
beguame Hupſinge voor den Hollandtſehen Directeur, fijn Laden / en
hoeder Compagntes Dienaerg / alg oock met fteene Packhupſen voorſien /

Kite vaat che D'Upt- en Inlantſche Waren en Koopmanfchappen
wier⸗
en geberght.
Playfantie

_ Mupten om Ougly Wierden bermakelijche Tandtsdouwen /vruchtbare

rondom _ eher- en andere Beten / Lufthoven/ Speel-wooningen/ Cancken/
edi
Wafch-plaetfen / en Hoeder heen hier en daer langhs de plavfantfte Wan⸗

del wegen / luftige Dorpen geften/ Daer ban de ſommige bp ong wierden

befocht/ ſod dat dit Ougly Bupten en binnen ſeer vermakelick en Volck⸗

pe Engers ch ag, De Engelfe watenhter tegenwoordigh befigh met een nieuwe

Logie door Logie te bouwen /alfoa de oude / ban wegens De ſtercke ſtroom Der Ganges,
de Ganges met upfinge/ Muuren /en alleg kat er gen bart was /dagelijchg meer en
weerge _ meer wech fpoelden.
N
De gele _— Pipely, 'gjaerste booren /foo menighmaelbpong befocht/bewandelt /
gencheyt van en doorgeſien /lept ooch uytnemende vermakelĳjch in een beuchtbare blache
Pipcly,

Lantsdouwe aen een der Melle Bengaelfe Ploeden gebouwt: de Bollandee

fche Schepen ancheren wegens ondiepte, wel twee mijl bupten de wal/
Daer gelijck alg in openbare Zee / niet bepliah bp tijden Van waus tempee⸗
ften zijn / inſonder heydt alg dfe ban ’t Zupden komen te blafen ; Doch in de
maenden November , December , Januarii en Februarii geben

de o2dinare

Nooꝛdooſte winden /en het getemperde fapfoen aldaer De beguaemfte Leede
Voo? groote Schepen : dte klepnder zijn/ fetten het doorgaeng na de Ganges,
of achter Ilie de Gale.

Oock baren blot-gaende Jachtenenlichte Schepen de Nibier ban Pipely
met hoogh water upt en tn; doch konnen fomtwijl beſwaerlÿck ober De
Bancken of ondiepten / die bupten boo? de gemelde Vloet aelegen zijn / gez
raechen. Wy hadden het fomwijl quaet genoegh met de Schupt of Boot /

fnfonderhept alg Be Zee wat hol aendeingende/meerder barning maeckten;

en wp ban bupten aenkomende / bep bef
waerlijck de boornaemſte diepten

of kitten wiſten te binden / zijnde fomwijl fn prijchel geweeft ban t onderfte
boven gefmeten te worden ; echter ben ick bp nacht beefchepdemael deſe
plaetfe met onfe Boot of Schupt gepaffeert. Dier a vyf mijl de gemelde
Wibfer op leydt dít Pipely, Dat ooch onbomuurt /doeh tamelyck ——
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Dolchrijcht bondert: De voorngemſte Gebouwen / Bupfen/ Padoden of Januarii,
Tempels waren meeft alle met luftige Erven

Galderjen/

Cupnen/ 1654.

Bieechdelden/ of Bogaerts booefien. De Mooren hadden, gelijck dlg oock „Pesfelfs

pp Ougly, beter Bupfen en Wooningen als de Benjaente en Jentijfle Bep: Tempels.
denen / Die haer Bupfen het meerendeel ban Koemiſt en lep te ſamen
gemenaht/ namentlyck de Dloeren /Wanden / en Gebels / om de brandt

te berhoeden ; en boben met Liet /Bamboefen en Wokkos-bladeren bonz

den bedeckt / en toegeftelt te zjn. AL Defe Bengaelfe Wsoningen ſton⸗
den / fnfonderhepdt op Pipely » op bep hooge berhebene Blep-hoonen gez

bouwt /om de bzeefe Die D'Gnwoonderen boorde hooge Waterbloeden heb⸗ Regenben/ dewelcke ſomwÿl in't half-jatige Fegen-fapfoen geen kleyn gedeelte Moflonis,
van defe Landtsdouwen doen ondeeloopen en oberftroomen/ waer door
dan wel Beele Menſchen en Beeſten komen te berdrinchen. Defe Fegenof Wintermaenden zijn gemeenlijck in Bengalen, April, May, Junius,
Julius, Auguftus, en September, wanneer het meeft dagelÿcks regent /
onweert en (forme: en komen alsdan de opper-wateren upt De Ganges,
ſomwyl foo bel en krachtigh nederwaerts te ſtroomen / dat gene Ribieren
machtigh zjn om díe te verſwelgen / dieg De naeft-leggende Landen en

Pelden onderbloeijen/ en menighmaels geheele ffuchen Tandts wech⸗
fpoelen: gelijck dan nuoockop Pipely bp de onfe een nieuwe Togie Wierd

De Holtant-

gebouwt /dewijl de oude door De ſterck afkomende wateren mede wech [hs Lozie
gefpoelt
was doch fn de andere 6 maenden Heeft men o2dinaer een ganfch op Pivey

droogh ſayſoen / en meeft lieffelyek aengenaem en Gelder weder /met een wechzeDoorwarHende friſſe Poordooſte windt / Die het in December, Januarii en —
Februarii al wat hout /en s moꝛgens bep wat neveligh en miſtigh maeckt; , Banie
doch de lieve Son Bie hierin December, alg de dagen op het kostfte zijn /
ten half febenen op/ en deg abondts ten half ſeſſen onder gaet / doorbeeec⸗
kende / geben het ſchoone dagen /doch Koude nachten / en worden in bit
drooge fapfoen meeft alle de Peuchten en Gzanen fngefamelt/ en ban des

ſelfs oberbloedt na andere Landen verſtiert.

-

Bellefoor vhf mijlen Weftwaerts bande Friviere ban Pipely gelegen, Beltervoz,

wordt beel ban de Engelfche Schepen befocht/ die aldaer oock cen fraehe

Togie hebben: de plaetfe kaozdt door vijchte Mooren , en beel Benjaenfe en
Jentijffe Wepbenen bewoont : Heeft te landewaerts redelyck hoogh Gez

berght: de Leede wodt eeniger maten door de Punt Palmeris hoog harde
winden en holle waterbacen ban ’t Zupden befchut: bp klaer en helder
weder leggen de Engelfche Schepen ter Leede van Bellefoor, ende onfen
op Pipelys Leede malkanderen in het geficht.

‚ Doch wederom nade wijtberoemde Ganges, die het Weſter gedeelten Berne

ban Ooſt Indien ban het Dofter affchept/ en aldug India fn twee deelen rivier an
Deelt /namentlÿck: in India Binnen of beweften/ en in India bupten of ges;

beooften de Ganges. Deſe bermaerde Vloet wort Hp heel Aitleggers der
heylige Schrift de Libiece Pion gelooft te zijn /dewelck upt Edens Tuſt⸗

hof komende / t gantſche Lande Havila, Baer men gout bondt / nament⸗
lick India, omliep/ gelijck alg Genefis 2. vers 11. gefchrebenftaet.

mr deselfs oor-

merg de Ganges is eene Der bermaertfte Nibieren des Werelt / en dar al Pronsk>
Ban oudtg geweeſt /en ſoo heel ee
— is/oorſpronckelyck
3

*

upt
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Januari; upt het Gebercht der Noordelijckſte deelen ban Indien. Andere fchzijben
1664.
upt de Berat Caucafus ,centge Wederom dat de Ganges upt Het hoogt/
en metfneeuw bedeckt Geberchte Thebet fp2upt , van Twitt berhaelt/ dat

de Ganges, bolgens het geboelen ban M. Eduard Terrijns, upt de Pzobinz

tie Siba koomt / daer hp als upt een Fotg ontſpringht /die d'gnwoonders

drÿven / Dat de gelückenis ban een Koeüenhooft heeft/ Waer doo? fp de
Ganges te hepliger eftimeeren/ die dus ban ’t Poozden boot langhs de
Berghrijcke Pzovintie Mevat en Nahrachur , de uptterſte Poorder Geen⸗
fen ban Geoot Indien, na’t Zupden afdalende / Dao? berfchepden groote
eAibieren Wozdt geftijft: alg die ban Serfely,Sanbal, Jemini , en meer anz

dere /Die haer afftroomende Wateren inde Ganges loofen. De Stroom

Jemini » die boben Agra fijn begin neemt / loopt ban ’t Weſten na’t Ooſten/
en ſtort hem inde Ganges, bp de Stadt Halebaſſe, Die Dug nederwaerts
rollende /valt met fn geoote tacken in de Bengaelfe Zee/ Die in het vondt

‚de Wuften ban Choromandel, Oryxa, Bengala, Arakan ‚ Pegu , Siam » en
Malacka befpoelt. De Ganges bloept met een dageiijchs Tp wel 3 a 4 bade⸗
en heylig-

men op en neder /de grondt ig meeft witachtige (achte hlep: het Water
wordt beden Inwoonderen heyligh geacht: oock hebben ſommige onder

heyt,
volgens De Bepdenen de Ganges een Bemelfchje Fibier genaemt/ alg die upt den
het gevoelen
Hemel oo2fpeonckelijck waag. Deel dupfent Bepdenen trecken ban andere

der Indianen.

plaetfen ín Bedebaert derwaerts heen/ geloovende / daer in ſich felfs gez
waſſchen hebbende / ban al haer fanden en ongerechtigheden gereynight te
zjn: Dat het Ganges-Water ſelfs De grootſte Sondaers en Sondareffen

hare mifdaden afwafcht /en Dat Den Hemel voor Die /Die aldug ban hare

fonden aefupbect zijn/ open ſtaet: dieg komen dagelcks groote menighten
Drouwen en annen ban alomher na de Ganges gebloept/ om ſich ſelfs/
en oock haer kleederen fn de Rivier te Doopen,/ het lichaem te waſſchen/

en’t hooft ſeer dickmaels /geduurende hare gebeden /met dit booetreffez

lick heyligh water te begieten / onderwijl menighmaels lupdtkeels roepen⸗
de /met een grooten paer en tfaemgebouwen handen / Ganga wafcht mp /

Ganga fupbert mp.

De Stecken en Branchen worden oock Derwaerts

heen geboert/ beſprenght / begooten / of met een gedeelte ban ‘lichaam ín
t water gelepdt/ om foo Wederom De geſontheyt te bekomen: en Die Dug
ſterven /woeden onfeplbaer faliah geacht. Bet water wordt upt Godts⸗

dienſtigheyt berre berboect / alg oock boo? Siecken en Krancken ſeer Me⸗

Dicinael geacht, ín Potten en Kruycken wijdt en zdts/ gelijck cen booze
treffelück Spawater /heeren gevoert en wel bewaert: ſelfs De Mooren
achten fet Ganges-water ooch feer gefont / en drincken het gaern ; ong
belangende/ fchepten het / daer wy met ons Schip ten Ancher lagen / daz

gelijchg met geheele tonnen bolupt de loet / en bevonden het om te Deine:
ken aengenaem /berfch en aoet te zijn. Doch evenwel dunchtmp dat ich

in diberfche plaetfen ban Indien beter mater gedroncken heb/ immers

klaerder en ſoeter ban ſmaeck / gelijck alg Anboina, Dingding» en andere
komen te geben.
:
baart
Doch om ong inde Ganges níet te verdrincken /weder het Tandt ge⸗

·waerdige ſaecken Dit Holgende ber:
focht / en ban desſelfs aenmerckens
9

andelt.

Eerſte⸗
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Eerftelijch de Bengaelfe Fegeerinah belangende /dienen wy Ban den Januari;
Mogol te beginnen /dewijl Dien beroemden Monarch ober geheel Groot 1664.
Indien fijn gebiedt enRonincklcke Scepter fwaept.

De Mogollen beroemen haer ban den beruchten grooten Tamerlaen , ere
Victorteus Reyſer van Tartarhen /fchoon hp kreupel was / afkomſtigh te jen, orkozyn/die met een groot Heyrleger Carters en anderen Volcken in Dit

Fijck ningen van

invallende /alles onder fijne gehoorſaemheyt quam te beengen. Tegen⸗ Groot Inwoordigh ig den Mogol, of Opper- koning ban zoet Indien „of Indoftan spe
genoemt / cen ſoubereyn Hoeft /en niemant fubject : fn Lich beaint ban ger Landen

het Weſten aen t Boninchvijch Peren, epndigende naer ’t Doften aen en Ricken
t Koninckryck Arakan, foo dat fn gebied boornamentlck ober de Hanz ————
den / Die tuſſchen de Indus en Gangus leagen/ uytſtreckt: ſtootende fine
Frijcken in ’t Noorden tegen ’t Geberchte Taurus, Die G2oot Indien en Tartarijen ban malkanderen fchepden: en na t Zupden tegens de Landen
Ban Decan en Golconda , Daer heen oock desſelfs Tandtpalen ban de Cam-

bayfche en Bengaelfche Zeen worden befpoelt : en is Defen Mogol cen
@Opper-Doeft ober 37 Provintien /daer ban het meerendeel /wel eer mach⸗

tige Boninckrijchen op haer ſelven zjn geweeft : Als daer zijn Die ban Guferatte , Bengale , Candahar ‚ Cabul , Chitor ‚Ca(femier , Pang-ab , Balochy

Delly, Candifch, Patan, en meer andere.

In fijn Titels woedt hp de Tijtets van

Machtighſte des Aerdtrycks/ acoote Monarch / Gebieder deg Werelts/ —

Hooghſte Mogeſteyt /en ſoo voortsgenoemt.

*

Agra» Hof· en Hooftſtadt ban Bzoot India „p2oncht met ſjmtegenwooꝛ⸗ sefchrijvinge
digheyt /pracht en heerijckheyt: het Konincklijck Slot leydt op 28 gra: var en—

den benoorden De Tinte Aquinottiael, aen Be ſchoone vermakelyche úri- Aas ern.

bere Jemini, die in de Ganges bloept/ gebouwt: rondtom heen leagen
bauchtbare plapfante Kanderijen/ met altijdt groen Geboomte verctert:

©

de Stadt ís feer groot / ſchoon /luſtigh / en Dolckrijckt /en ban Mooren ,
Perfianen, en Bepdenen bewoont: diverſche Caffilas of Caravanen repfen

fn ’tjaer ban edge

andere plaetfen op Agra, beftaende ín Engel-

fche/ Pederlanders / Mooren, Turcken , Perfianen , Arabiers, en andere
Aatfen/ om aldaer hun tcaphücke Drijvende, beoordeel en winſt te doen.
Cuffchen defe twee foo beroemde Steden leggen beel hooge Bergen/ nare
Vallehen en Wilderniſſen /daer een byſondere atie fich onthoudt / die Rarbuten
Rafbuten genoemt /onder haer epgen Radias, ofte Konincxkens pzeten- — Kf

Beeren te ſtãen / (ich den grooten Mogol nfet willende onderwerpen /noch „ren wat
ban femänt gedwongen zijn ; die ban Rana hefat al van oudtg een Vaſtig⸗ Chen Agra

hept boven op t hoogh Gebercht aeboutwt /diens toegangen díe Konincx⸗ ome,
ken baft geflooten hieldt: en befprongen defe ſtoute Rafbuten fomwijlde jo, °°"

gemelde Cafilas, dien beroobende daer fp konnen ; haer Geweer zijn lange
—
Boogen / Pijlen / en ſommige weten oock Schiet geweer te gez
zupcken.
Depliger en oock Bermaeckelijcker zijnde Paffagien tuffchen Agra en rahor eer-

Lahor, foo ban Huyſen en Moorfe Gebouwen / alg aroen Geboomt. Dit wijdes de Hof-

Lahor fs ooch een voorname Stadt /en twel eer het HofenSetel der groote plaetsder
Mogollen geweeſt/lept in De vruchtbare wel-gezegende Peovintie —

—

N Indien,
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Javuarii, en omttent zo digen
ge ori vijf van Agra: is beeltijdeg deg
664
omers De Kefidentte-plaets
Des
8.
———
* gele re foo veel het in fn Defting — ig 3 a 4 mijlen ín t ronde groot /

HRE ae

gracht’ Palbrug
en en ſtercuie Muuren upt coode

— Bicht fee) als stent steen namentlĳck/ een ter IRoozdhant / die De

SlotAgra. Mooren met eenige vaſte —
een ——

—

verdad poli

ded

* bet Paleys ban de Doeft met keetens

(ee ‘dat
niemant dart den Honingh en fijne Hinderen daer te paert ín
deg deniette na de Fíiviec/ daer hem Den Koningh dagelÿtks ver⸗
—
Be Sonte groeten/en het gevecht der Elefanten /Büffels /Teeu⸗
—
9— / en — Dierente fien. An deſe voorztreffelÿcke Veſting
inck
*
Esen alle andere De Konincklycke Gebouwen upt / Daer de
lies Gen —
ie tme
fijn familie
t
ſyn Hofhoudinge heeft: twee hooge Coorens/

bouwen en JEE

5

———
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ee

en de ander op ’trijch Gebouw der koninchlijcke
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De beftioh
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Salen en Wanden pronchen met louz
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_3Pn onfchatbaeren ongelooffelijck
looffelijck a acoot:—324
De eerſte beſtaen
inDiamanten /
—
Paerels en alderhande edel Geſteent Psi dg belden
ef

Mogols

tits

dan díe ba

De Schatten, Aiÿckdommen / Inkomſten / etc. ban dert grooten Mogol

—

—

——

—

bitwacer * —

———

—————

beke

vermentghpuldight.

der Paerdenen Elefanten: en

zi kend ban Gout en Silber fn fijn Paz

door de onwacrdeerljche Schenchagien/

ban Upt- en Inlandtſche Boninchrijchen

Sijn Hof. __ Sijn Bofhoudinpe gaet fn Heerlijchhepdt en pracht deg Konincks bant
houdingh,
_Perfien5 te boven /cn wordt oock ín pen
go —— ijt DKeAen
Staet en ;
€
ge
9

reef
* ——
de toeberſicht
van ſes hondert
——
— —
——
Pꝛouw· getimmer krioelt ban
er
lage
ven Concubijnen/ die Dod2 befnedene Bamerlingen
er he$ ——— Konincks Speel-Deiendinnen / Danſſerinnen /

San —
kortswijlige Bootsmaeckſters zijn. Op de Jacht gaende/
—
ÿl
eftoet ban eenige hondert heel ſchoon bercierde Ele⸗

——

——

*

—

dupſent Mannen geſien: een goet getal Ele⸗

fien / biWaaens met Bagagie/ Tenten en Voor⸗

volgen ſyne Mojeſteyt met fijn Peincen /Adel en Grooten achter

—* Den Skoninah rijdt op een Elefant Die gantſth heerlijck opgetoopt/
* verwonderens waerdige moediatepdt / Hoofſche manierlyckhepdt /
— bei emhepdt toont / om foo grooten Monarth op fijue ſthouderen
tet nfen: @och rijdt de Vorſt beeltĳjdts op. een fchoon Periaens Paert/
of ——— een Palinckijn gedzagen /en doo2 fijn boognaemfte Princen, en
Edelen geacompangteerts ooch wel in een Indiaenſe Caroſſe, Wonissnte
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Bengaelfe Offen/ Geel ſchoon berciert / getrocken / daer heen het de Maje⸗ Januari,

flept belieft.

\

1664.

Den grooten Mogol Wordt wijders alg een Godt gedert /men kent bpna sijn ont
geen Wetten / als't geen hy gebiedt / en fijne geboden gaen onwederſpreec⸗ —
Belijch boort: iemandt wordt lichtelyck door fijn gunſt verheben / en we⸗
derom Dooz fijn toorne plotfelijch verſtooten en gedoodt; groote verdruc⸗ macht,
kinge /tpcrannien/ en onrechtbaerdigheden gaen in / en bupten het Hof in
ſwangh: doodt ſchuldige Heeren / of Die in ſyn oogen het leben hebben
verbeurt /worden wel aenſtondts op ’s Ronincks vooordt/ en in fijn tegen⸗
woordigheyt nedergefabelt ; driemael daeghs laet hp hem ordinger den

Dolcke fien ; ebenwel wort niemant/om iets te verſoecken /tot fijn Croon /

alg door Schenckagien toegelaten / die /Wanneer te geringh zijn / lichte⸗

ljch wederom heenen worden geſtuurt. Bp deelt onder Ben Princen / Ede⸗
ten en Grooten des Aÿcks / Heerlückheden / Peobintien /Tandtſchappen

en Steden upt / verheffende en verſtootende Dien hp wil / en abanceerende

de Pluymſtryckers (Daer ban de Konincklcke Boven toch bol zijn) na fijn
welgevallen. Pdee Hartogh / Prins /of Gouverneur weet boo hoe beel
Dupfent Daerden hp / foo wanneer het de noot gebiet/baft moet ſtaen / Daer
hoor die wederom alte desſelfs onderhoorige Collen / Schattingen /Boe⸗

tens / ett. komen te genieten; Doch díe ſterbende / komen alle desſelfs goe⸗

Beren / fchoon oock hoe dat dfe mochten t'faemgeraept en gewonnen zijn /
aen den Koning / uptgefondert het gene De Majeſteyt upt mildadigheydt

aen desſelfs D2ouwen en Kinderen komt te ſchencken / die de Soons dan
oock Doorgaens met eenige Ampten en Bedieningen wederom benificeert.
Dus heeft den Mogol alles tn fijn gewelt / en kamen de tfamengefch2acpte

Schatten ban alle fijn groote begunſtighde Printen en Gouberneurs /
weder in fijne handen te vervallen / en kan hpdoor dit middel feer haeft een
groote macht bp malkanderen rucken /groehende fijn Permogen /Lijckz

lt
·Porſten
Bommenen Schatten dus dageljcks aen / Daer in hp gene Were

ban Europa noch Aa behoeft te wijchen: doorgaens ſpreeckt hp De Pere
fGaenfe Tael /als Hoofs en deftigh zijnde geacht: ombelft de Keligie van
De Mahometanen.

Sine Gebooetendagh woedt alg iet Goddeljchg inden Lande gevpert / Vrering van
en woedtde Majeſteyt alg Dan met onwaerdeerljche Schatten opge- Gijn
peonckt zijnde / in cen goude Schale /tegens Gout /Silber/ edel Gefteenais
te/ Stoffen /Lijwaten/ Big / Boter en Bzoenten/ gewogen; de Klee⸗
bingbenps De Bramines, en de Kijckhdemmen ten behoebe der Armen
uptgedeelt.
Ì
Den Koningh voort op fijn Troon geftapt zijnde/ffcoopt onder fijn Por⸗
ſten en Edelen een hoop Pooten / Amandelen / en beel andere Pruchten
ban gout/ foo licht / doorluchtigh /en fijn gewrocht / dat /volgens het

berhael ban Sr. Thomas Rouws, De Dupfent ſtutrks nauwelycks dertigh
Ricxdaelders ophalen: bzengende Boots fijn Adel en hy den geheelen nacht
met fuppen door / tot dat fp bol en fadt zijnde /na de ruſt bertrecken. Dock Defzelijcks
wordt o2dinaer De Jonge Peing op den dagh ban fijne berjaringh gewo: die ——

gen/ en het gewicht van Gout / Silber /a voorts den Armen weeg, Jons EERn
reyckt:
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Januarius. reyckt: dien dagh met vreughden gecelebreert / en vijche Schenkagien gen

1664.

hem en aen fijn Moeder foo Die noch leeft/ geſchoncken.

fhenckagien
Vort door
fijn Heeren
en Grooten
Prsdsen

ten met rücke Schenchagten begroet/en als dan proncht het Paleps met
tÜche Tenten bande voornaemſte Heeren en Grooten des Kicks /daer in
pder de koſtelückſte Schatten en Rariteyten / dienhyweet bp te beengen/
ertoont / en gen fijn Majeſteyt fchencht / dewelcke ineen fchoone verheer⸗
lichte opgerechte Croon/ die ban Paerlen / Bout / en edel Gefteente

Rijcke

tú

Op Nieuwjaers·
dagh woedt den Koninck / oock doos fijn Adel en Groo⸗

weteert.

biinckt/ de gifte becwacht:- De Koninginnen (fen (ban daer toegemaeckte
ſtellagie / fonder gefien te boorden ) het merch aen: dan treedt De Doeft upt
fijn Konincklÿcke Setel en ontfanaht
oock op defen daat de Geſchencken

ban het gemeene Dolck ; doch toont den Loninck ten laetften oock De mil⸗

dadigheydt aen ſyn Hobelingen: D'inkomften en qualitepten ban dien hy
auuftigh fs /hooger berheffende / alles na Dat den foodanigen in ſyn Maje⸗
ſteyts aunfte ffaen.
‚
Inkomften
__Ceníge ban de voornaemſte Lrijchen en ——
banden Mogol, na⸗
der voor Mentlijch/ Agra, Guferatte „Bengalen,
Callemiers Sinde , Oryxa, Delly»

vas

Berampour, Canday, &c. plachten’s jaerlijchg/foo men getupabt/ gefa=

de,
wentdoer
een Chan,

Bengale woꝛdt doo? een Chan „of Hartogh aeregeert/ dieals Gouber⸗
Meur Generael ober al d'andere Gouberneurg ban dit Ahen gebiedt. Den
Sultan Chahauſa, Peins ban Bengalen, en Broeder Des tegenwoordigen

beftier.

ponden /upt dit beroemde Bengalen derwaerts heen berjacatht / daer hp/

Groot In-__mentljek ober De hondert en bijftigh millioenen op te brengen.

of Hartogh

Mogols , wierd anno 1661. toenwy ons in het Koninckryck Arakan bez

niet tegenftaende de beloftert ban lyfbergingh / om fijn groote Kckdom⸗

men en Schatten / door de Dienaers ban de Arakante Majeſteyt /trouw⸗
—

Hofhouding

aelt.

vermoort / gelyck wp doenmaels omſtandighlyck hebben ver⸗

1

«Den Goiwerneur Generael houdt eers Koninckljcke Staet /onder hem

vanden EEn ftaen al d'andere Gouverneurs der Landerhen

werac

Steden en Dorpen ban

Bengalen , hebbende upe den naem Des Koninghs /en door o2dze ban den

Goubérneur Benerael een abfolute macht ober alte desſelfs onderhoorige
De Moorft fubjecten/ die bp boozballende occaften tot Fraden geroepen worden : hebben
3ſeer weynigh te fegaen / ent fpeelen gemeenlijehs amen en ja/ boerende van
haer Sract- De Geooiſte tot De Wlepnften ecn aroote Staet/ Die bp De Poornaemſte ín
houding,
groot gebolgh ban Heeren en Geooten; boorts Elefanten /Paerden/ ups
ters /Poetknechten / Oppaſſers / Slaven, Crompetters/ Sehalmepen/
Plaggen en Wimpels beftaen: vorden oock beel/ ban d'eene plactfe na
d'ander repfende / in heerljth-opgetoopde Palinckyns gedragen : Baer

Sonnefchermen/ Sabels / Pinang , VDafch-Maten en Beckens /benevens
Tenten en Doozract tot de Reys / komen achterna. Deſe Gonberneurs

en Regee- _zijn Doorgaeng upttermaten hoovaerdfgh/ prachtigh en welluſtigh / beſtie⸗
zing.
rende alleg tot hun boordeel / en na epgen welgevallen ; het meerendeel bez
toonende datſe groote Perdruckers van de Jentijffe Natie zijn/ Die in haer

Tandtbouw / Weberhen / en andere Werclen /daer ſich dagelijchs mede
komen te geneeren /niet anders dan arme en ranpſalige Slaben der Mooern

Ten
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ren zijnt/ felfg ban al het aezaepde /vervallen Be grootſte voordeelen /in⸗ Januarius.
komften/ etc. boor de Gouverneur /daer ban den Zaher alleenlijck maet 1664.
een klepe porcie voor hem behoudt. Alle tollen/ fchattingen / boetens /etc.
zijn ten peofijte Des Gouverneurs/daer voor hy / na de gelegenthept bau fijn

goubernement / eenige duyſent / of honderde aerden ten Dienfte ban den
Koninck moet paract en vaerdigh houden / alhoewel deſe o2dere fomwijl
Beel flecht komt upt te ballen. Wichtelijck woeden oock de Gouberneurg

worden ons

ban plaetfe berandert /Die Daerom dan oock doorgaens te bperiger zijn om Huazer
Den Onderdaen te perſſen /Diens beurfen leegh /ende Gare bol te fchzar sch:apen
pen ; gelijck dan oock dieban Pipely , Daer / fn dít Derde Boecks Tweede licht van

Hooftſtuck /ban geſproken ts /nu ooch al omt (ijn binnigh infchzapen ban plaste ver
plaetfe verandert was: want d'onfe bonden aldaer / niet lange na thoor: irene.
verhaelde /een ander in fju Gouvernement geftelt.
Ä
|
ij

Dus verre kortelychk ban Den Mogol , en De Begunſtighde fue Licks:
fullen nu voortgaen / om de KReligie /Zeden/ Draght / Coſtuymen / Huys⸗

houdingh / en wat dies meer is / eerft ban De Mooren , en Dan ban de Bep:

den/die Dit Koninckryck Bengalen bewoonen /koztelijck bertoonen.

Negende Hooftſtuck.
Moorfe Religie. AAahomets opkomft,loosheyt en Alcoran. Feeften der
Mooren. Mahometaenfe Tempels en. Godtsdienft in hun-Vergaderingen, vaften en gebeden. Conditie van de Zoorez. Hun Schoolen voor de Jeucht , Houwelijcks-Ceremonien , ongeregeltheden ,
Poligamie, enz. Kleeding der Mooren; Draght en vergierfelen der
Moorinnen ; Gebouwen en, Wooningen der Mooren ; Hun Huys=
raet, Huyshouding, Koophandel, Nieuwsgierigheyt, Heuf heyt en Beleeftheyt ; Haer Gaftmalen en dertele ongebondentheden met Danshoeren-en Speelders. Haer Stacthouding , vermacckelijcke Reyfen
Juſtitie, Wapenhandel, Krijghs-order, enz, Doodts-beweening, uyt-

vaert en Begravenillen der Mooren.

*

J Het alleen den grooten Mogol, Printen en Edelen ban Groot

Indier; maer oock de Gouberneurg/ Commandanten /en Coutewals der Kandtfchappen/ Steden en Dorpen ban Bengalen ; zijn „Religie van

meeft altemael opretite Mooren ban Geloof en Godtsdienſt Die Den de Mooren.

balfchen Alcoran, banden Derlepder Mahomet, ſteeds / boor foo ber hun
aenftact/ komen na te bolgens foo dat deNegeeringh/ Boonhandel/ en

cheepbaert der Bengalers, genoeghfaem onder /of Door het belepdt det
Mooren uptgeboert wordt / kan welckers alom heen uptgebreyde Neligie

kop dit wepnighje ſullen ſeggen.
39
Der Mooren ontwffelbaer Geloof fchijnt volkomentljckop Den he- M-homers

datechelijchen Alcoran, of het WDetboeck Mohomers gefondeert te zijn. @er PINES

fen Bedrieger fchzüft men Dat ban dart —
2

tot Mecha, in Arabien, rijcke atien.
is
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Janvarius. is gebooren /dat hp cen Arighsknecht onder den Keyſer Hyraclius qez
1664,
weeſt / en naderhandt ban een Koopman een balfch Propheet geworden
fg: heboende fjn opgangh ín den jare Goo na Chaifti Geboorte gehad / en
foude anno 632 geftoben zijn. Mahomer woonden bp een rjck Boopman /
upt Africa, Abdimoneplis genaemt: hem dienende in de beftelling en bez
ftteringe fijner Kameelen / entrouwde / door de betooning ban fijn gef wint

verſtandt /De Weduwe nafjus Heeren doodt; hy was met de Lallendefiechten gequelt / en Daer upt fr Geeft-dzpberije voortkomende / ſwetſten

Ip van beelt Bemelfche Openbaringe: fu Medgeſel is Sergius geweeſt /
een looſen Monnick / Die zijnde cen Arrianer, en upt Conítantinopolen
gebannen / met Mahomet een nieuwe Sectebeftont te fmeeden /enraep⸗
ten aldug den Alcoran Gpeen/ Die een vecht mengelmoes upt het Foden-

en Chriſtendom fcheen te zijn: en door ſyn Hupsbrouwen doodt / Die fons
Der Hinderen quam te odberlijden/ Erfgenaem ban alle desſelfs Frijchz
Bommen en Schatten geworden zijnde / namDe geleaenthepdt byſt hape /
namentlick /de mifnoeginah en murmereeringh der Sarafijnen , die door

‚de Officteren deg Griechfen Keyſers Hyraclius, niet Wel ban hun folds
betaelt / hp dooz fijn fch2andere actien / wooden / en gelt / geboechelÿck tor

Hem kreegh /om op de Wanden
ban ’t Kepferrijch te ſtroopen. Dit luck⸗
ten hem wel / en nam fijn aenhangh dus dagelycks
toe : te meer/ dewijl hee

Hem uptgaf boor een

Propheet / ban Godt /en den Engel Gabriel gefonden,

Dooꝛ dee middelen lachte
hp Get Dolck wonderlck aen : ten eerſten dooz
fijn balfche bedztechelijcke actien/ en Geeft-d2pberijen: ten tweeden door
Yet toeftaen der bleefchelijchke Welluſten omtcent de Poligamie, of het Deel-

Wijffchap: en ten derden doo2 het aenbaerden ban de WWapenen. Hy was

ongemeen liſtigh
en fout om fijne godeloofe voornemens upt te boeren:
diesishp eyndelijck Leydtsman ban eert groot Heyrleger Dieven en Roo⸗
bergs geworden / ent door De Arabiers, Daer tegens hy / bolgens het berhael
des Alcorans „in teerft bíctorteug hebbende geſtreden na Medina-berz

zaeght /welche Stadt de eerfte geweeſt is dien hp won / daer hp nu door
Be Hoofden ban fijn aengroeijende Heyekracht /
Abubeker, Ali, Omar en
Otman * de eerſten Amiras, ofte Koninck der nieuwe Keligie wierd
gemaecht.
Sijn Califen, _D°Andere fijn voorngemſte Begunſtighde wierden Califen, of Hoofden

ofMoofden pan hunne Gobdtgdienft genoemt / die dagelijtks toenam : te meer / Bewmijl
nieuwe Re- MU De Tegers ontfactjelfjch zijnde geworden /alom heen Tanden en Ko⸗
tigiemerde ninckrijcken bemachtigden: fettende dus de nieuwe Keligie met de waz
wapenen __ eng vooꝛt.

VOL jn

Den Alcoran, een Boeck / dat de Mooren gelijck de Joden Gaer Wet—⸗

lingen wor- boeck in achtfnab houden / is bol ban tfamengeraente fabelachtige beufez

den in 35 lingen en dwalingen: onder anderen leerende / Dat Godt lichamelijck zyn⸗

fangevon. De/ op cen Setel ban D'Engelen wordt gedragen ;, dat Chriſtus wel cen
den,
groot Propheet /doch maer een bloot Menſche was; dat Adam een Hermaprodite foude aeweeft zijn; dat Engelen en Dupvelen lichamentlijelt
zjn: datde gerfte fondigen / en de laetſten haer bekeeren konnen; dat bup⸗
ten Godt en Mahomet geen faliahept te bekomen is; dat Mahomet den
inhoudt beg. Alcorans upt Den Hemel ontfangen heeft ;Dat den —
eder⸗
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/bondigh /en fonder balfchept is /diens berklarirge alleen Japuarius.

Godt toekomt / en voort ſoodanige Wüſen die den Alcoran volkomentlijck 1664-

gelooven: Dat dit Boeck het Ltcht Der hepliver Scherift is; datde Ver⸗

ãchters ban dien in Der eeuwighept fullen herffooten en gephnight woeden :

dat hy namentlijck /Mahomet, ban Godt feifg tot Goden en Chriſtenen
geſonden is/om haer de ſeeckerſte Wegh ter Salighept te leeren : hebbende
macht ontfangen/ berlof te geven foo beele D2ouwen te trouwen alg iemant
begeerde / Dat hp Die Croofter was / Daer ban Johan. ry. vers 16. geſchre⸗
ben ſtaet /dat Deut. 18. vers 15. een Propheet als mp fal u de Heere uwe
Godt berwerkien / Dien fult gp hooren, ban hem berftaen moet wozden /
en voort Diergelijche blafphemten en Godeslafteringen meer. Geboelende
voorts berkeerdelijch bande Scheppinge / Adams Dal / de Wet /Euange⸗
lium / Rechtvaerdighmakinge /Geloof / goede Werchen / Dagh des Doze

Deels/ Eeuwigh Beven / Bemelen Belle /etc. willende dat/ Die deſe Sec

ten omhelſen /moeten beſneden zjn: dat fp geen Wijn/ noch SwijneBleefch fullen geb2upehen: eenige maanden im’t jaer fullen baften: geen
Douwen upt andere Religie trouwen./ noch Dochters aen andere Befintert fullen uptaeben/ ’t en ware dat die haer alvoorens bekeerden: dat fn
haer dagelijchs ſullen waſſchen en vepnigen/ja
ooch De hermelijcke Weden/

als bp haer Drouwen geweeft zijn / of Haer geboeatj gedaen hebben :dat fr

Bedevaerden na de Begraveníg-plaetfen ban hare Bepligen fulien doen:
Get ſtaet pder een Dap De Retters en Ongeloobigen ban kant te helpen.
Den Alcoran maeckt oock gewach ban de Maeght Maria, ban Johannes den Dooper, en den Heere Jefus Chriftus , Den felfden hoogh verheffen⸗

Be: beengende wijder wonderlcke berdichefelen ban het laetfte Oozdeel /
Opftanding /en Salighept boort: gelijck alg oock ban Mahomets repfe na
den Hemel: ban de geſichten /berfchijninge en openbaringe aen hem gez

fchtet/ en dupfent andere grillen meer : Beloobende de Navolgers ban dert
Alcoran een bermakelijch en welluſtigh Paradijs / bol Dertele weelden en
baolijckhept/ met een genot ban fupberlijchke ſchoone Douwen,

De Moren ofte Mahometanen laten haer Mufelmannen, Bat is ware met geloot
gelovigen, noemen: gelovende dater een Godt ís/ díe hemel en gerde der Moren.
gefchapen heeft , doeh loochenen dater date Perſonen in De Godthept zijn;
bekennendat Chriftus een groot Propheet geweeſt is / maer niet Godes
Soon; dat hp wel baneen Maegt geboren is: dan (tellen oock Moyfes

ende Mahomer benebens/ ja den laetften-genoegbfaem bobens hem. Bez

loben oock cen Opftandinge der Dooden en laetfte oodeel ; Doch met beele
fabelachtfge beufelinaen ban hemel en helle benebelt; dat de Godtlooſen

berftooten/ endeGodtſaligen fullen aengenomen Werden; dat in het Pa⸗
radijs feer delikaet opgefchaft fal worden , Dat het felbe fal ban paerſen /
edel geſteente /gout en filver zijn ; Dat fr aldaer de fchoonfte Peouwen tot
Bun bermaech en vleeſchelycke welluften genieten ſullen. Defe hemelfchepupck-juweelen fulten geen maendelijche ffechte noch booztteelingen on=
derwarigh zijn ; alderhande vrolycke bermaeckelijchtheden ende Welluz
ſtighedeñ ſullen aldaer de navolgers Mahomers genieten /ende Hoog eeu⸗

wigh de beſittinge aller goederen ontfangen.

Boch nietgenderlep is De Religle Mahomets:

(K 3)

haer Sechten ende gez

voelens/
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Januarrus. oeleng
/inde ſtucken Der faliahept/ worden bevonden vierderley te zijn;
1664. _ ant Abubeker , Ali, Omar, en Otman , fehzeben
endzeben pder hare bp:

* Keligte ſonderegevoelens en uptleggingen op den Alcoran. Abubeker, Belt Ober⸗
door fiju na- fte Ban Mahomet, mas bietorieug op de Perfianen , die Den felben met fijn
volgers ver- aenhangh noch Gedendaegs berbloechen/ dan houden Ali boog hunnen
deelt.
geootften Hepligh ende Propheet / Diens wetten / op dert Alcoran, fp heel
or WR ‚‚Plechtelijck komen nae te botgen; vecht contrarte De Turcken, die Ho-

gen byde

mar» en Daer Benebeng Oeman en Abubeker, hare geboeleng op den Al-

— Iar
ten, meet
worden geeert.

ſte Hepligen /onder de Turcken geëert; hebbende meermaels /die en De
Perlianen , ſware Oorlogen /om deſe Geloofs-berfchttlen/ tegens malkan⸗
Derengeboert. Ali was Mahomets bofondere Deiendt / en/ bolgens Te⸗
ftament/ oock fijn Nabolger ende Succefieur ,doch wiert Door Abubeker,
Homar en Otman , upt nijdiahept heel berachtelijck metde boet aefchopt :

Turcken,Per- coran > meeſt fn waerden houden: en worden defe date /als devoorꝛnaem⸗

doch/ ín Perfie aengenomen/ en daer geftorven zijnde /is niet berre van
Bagdad, of Babylonien, begraven : welche plaets de Perfianen qrootez
lücks eerende/noch tot op defen hupdigen dagh in waerde houden.
De Moren houden Haſſan en Hoffein, Alis twee Soonen
/ boor hun⸗
ne arootfte Wepligen/ dien fp/ naeſt Mahomecth ſtellende /plechtelijch
eeren/en’ jarelijchg met beel waanderlijcke arillen feeftelijck bieren,
Diverfche
_Diberfche Feeſten worden bp de Moren en Mahometanen geviert/ alg

Feedenvaa Daer is 't Feeſt ban ’t Nieuwe jaer / dat met Den eerften daat der nieuwe
Alsdievan Maen
/fnde maent Maert begint/duurende o2dinaer 9 dagen / meeft bez
het Nieuwe- ſtaende ín gafterpen en bancketeren.

VEE. gee.

Det Heeft ban de Geboorte deg lionings/het welck voornamentlyth fn

pings Ge- het Hof / en bpde Grooten/ met groote pompe gefchiet.
boorte.
Det Feeſt ban Abrahams Offerhande/ fn de maendt Junius, Daer ín de
Heeg Mahometanen ban I(maël fpzeethen/ flachten algdan beel Bocken /die

hande,

fpmaede geoeffende Godtsdienſt met malkander incorporeren; zijn vro⸗
lick met fmullen/ fpeelen/ fingen en quinkeleren. De Perfianen offeren op

dit Jreefteen Kemel /met cofen en bloemen beſteecken /bedzjbende heele
wonderlijcke actien,
;
Het Feeftvan — Wet Feeſt der twee Gebroeders /Diens Knechten en Soonen ban Ali,

Alis twee So- Dig naer Choromandel upt devotie zijnde gerepft / aldaer ban de ongeloovi⸗

Derden ge Jentyven ende Benjanen, omeingelt/ beftreden en Dootgeflagen zjn;

diens ftecf-uur op den tienden dagh der nieuwe maer / in de maent Julius,
noch ten hupdigen dage bp de Bengaelfe Moren plechtelijck boort gebierten
_Debelache- Ge weent. Wonderlijcke grillen /en fotte actien Worden algdan ter gedach⸗
hike erken» teng defer twee Beplige Martelaers aengerechit. Twee doot-baven/ met

en

efen bogen/ pijlen” fabelg/ tulbanden, en bel cieraden behangen wozden lange

Vierdsg wor- ſtraet gedzagen; beel Deore Moren komen te boet gebolat; klaegliede⸗

den aenge-

*

ren woeden geſongen; eenige ſpringen en danſen rontom Delijcht-baren;

andere ſchermen luſtigh met bloote deegens /en ſommige malen een

groot rumder / ſnden /herben / ende quetſende ſich ſelfs met pafemen en
meſſen/ín ’taengeficht/ ín de armen/en foo boorts /dat hun het bloet langs

De kaecken en klederen neder-bloept : ſoinmige zijn indeſe furte/ miſſchien
door het inflocken deg Opiums, chen alg dulen üptſinnigh; doch —
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boor groote pperaers bp de Moren geacht. Deeg ommegangh adfchtedt Januari,
door de boopnaemfte ſtraten enwijchen ban de Stadt. Deg avontg wor⸗ 1664,
Ben eenige mannen ban ffroo / papter/ en foodantge lichte ſtoffe gemaeckt /
ban dees twee Heilige Martelaren / Haflanen Hoflein,
alg moogdenaerg
opde aroote Maidan , of Marckt / tentoon geftelt/ en publückelck / in
het aenfien bant een groote meenighte /doorſchooten ende verbrandt; het
welck met een aroot gejuych des volcks gefchtet ; muntende Defen dagh
onder de Moren derboegen He wraeckluſt
upt /Dat Jentyven, Benjanen, ent
andere Bepdenen / fod Wanneer bupten haer toegefloten huyſen het hooft
uptfteecken/ of op de ſtraet berfchünen / groot perijchellapen/ ban date:

ljck / tot een wederWwraech/ door de Morerrgemaffacreert te werden.

Det Feeſt ban Alis doot wort oockin de maent Ramadan , Dat is Hie batt ret Feet van

haet Daften/ bpde Perfianen ffaetiahaebiert.
Oock bieren De Mahometanen

Alis doot,

Het Paefch-feeft in September, en het ret Paefch-

Feeſt ban Get Gebzoederfchap op den 25, November, alg malkanderen al- a.
tes quaets bergeben.
5
dr
De Moren haer Tempels /ofte Moskeen, zijn doorgaens laegh by der _rempels

aerden / Doch op een hooghte / om boven andere hupfingen upt te ſteecken /————
ban kalck en ſteen /en flechte materialen gebouwt /het meerendeel boven heedaos.
plat/en beneden vierkant der ſelver muur is gemeenelÿck maer twee va⸗
Demen hoog: ſommige deſer Tempels proncken bep eierelijch met Vertrec⸗

ken /Salen / en Kamers rantom / met fteene Saccken/ en feet fupbere
witte muucen. De aenfteneligchfte ban hare Moskeen hebben de ſommige
een of meer hoogh uptftekende torens; Doch heb ick Die niet (mijns wez
tens) ín Bengalen , maer wel op Tarnaten, Makafler, Japare, en Bantam,

geffen: ín deſe Torens komen gemeenelĳjcht in De Daften de debvotighſte

Moren, met lantaerens /(want het iser ſeer Donckier in) Yare gebeden
doen, Om ſommige Tempels toopt een klare Pyver; anders Gebbende
Moren een groote Waterback aen De ingangh des ſelfs Baer in fp haer
aengeficht/ handen en boeten waffchen/ eer binnen treden. Been Heelz
den / Afgoden /noch Schilderijen woeden in hare Tempels gefien. De
Mooren hebbenin yder Stadt of plaetfe/ benevens eenige kleyne Moke,
dock een Hooftkerck / daer ín Geooten en Wlepnen gemeentijck op Den
Sabbathdagh en Feeſtdagen na de middaeghs Berfchijnen ; in plaetfe van paer Godis
Klocken / roept een Huurlingh / boben op t plat des Tempels ſtaende / het dient en ver-

Polektefaem: De Froeger keert fich met het aengefichena de Sonne: de sderneen

Peedichftoel wordt ter Ooftzúde met 3 a 4 kiepne opgaende trapfens gez —— *
fien /daer deMollas, dat zijn de Teeraren /De gebeden en He voorleſingen Feeftdagen.
upt Den Alcoran voor de Bergaderingh doen / uptleggende daer benebens
de Teeringen /Wonderwercken /en de Beplighepbt Mahomers, Ali, en
andere Heyligen: berheffende haer Keligie wander hoogh / en Die ban
drm Otman, en Homar uptermaten laegh / ja dien tot niet Detz
achtende.
£

Wepynigh inkomften hebben haer Kercken /die vptde huer der kleyne inkomten

Aooningtjens onder De Tempel behoorende /of upt mildadighepdt dao? derNoorfche
an
gefchenchen/ of teftamentaire gifte ban de Godtbeuchtiahfte Dienen hoort …
tekomen. Waer Mollas, of Priefters trecken geen loon: maer welde — ——
eer in⸗ of brieſters.
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Januarii, eeringen die haer /doch upt brywilligheyt /van de Mildadighſte worden
1664.
gefcijonchen, Deſe geeftelijcke WBedienaers ban den Tempel Woonen gez
meenlijch met hare Douwen en Familie in een Wooningh of Bupsje dat

aen De Kercke / Daer benebens ffaende/ behoort : haer wijders met School
te houden/ en de Jeucht te leeren lefen en fchzijben, geneerende. Sommige

deſer Mollas ftudeeren oock naerſtigh tn hare Theologie en Philoſophiẽ:
eenige boeren een heel geſtrenghleben / niet trouwende / en geen wijn noch
ſtercken dranck gebzupekende: ſommige woonen alleen / en op afgefonDerde plaetfen / mediteerende en biddende bpna nacht en dagh /en zjn be
heele debote Mooren ín groote eftime.
Denyver der
Mooren

in

hen wallen,

De Mahometanen houden haer Sabbathdagh / Die fp bep debotigh vye⸗

ren /des Pepdaegs: fp baften ’s jaeclijchg in De maent Ramadan, of Februarius, Beginnende met de Nieuwe Maen / en durende bep geſtrengh dertigh
dagen langh / nfet eetende boo? de Sonne fs onder gegaen ; dan ſommige
fmulten / en banckquetteeren Dan wel den gantfchen nacht ober : doch defen

en zijn de debvotighſte niet /want die het ter herten gaet fullen ín defe maent

Wijn /noch ſtercken dranck gebruycken /oock hare Douwen mijden.

Sp

gelooben Dat niemant bupten haer Wet kan faliah worden ; houden de
Cheiſtenen / Joden en Bepdenen booz Ongeloobige /en Hetters: fullende
gene fpöfe/ ban d'onſe gekoockt /berepdt/ of toegeftelt/ handelen; nuttigen/

pf aenraken /'t ent ware D20oge Biſſchuyt / Confitucen / of iet dievaelijchs;
en gebeden.

dwingen niet lichtelÿck iemant ín ſyn Geloof: fp zijn berplicht bijf repfen

in t etmael hare Gebeden te Doen /namentlyck /met Sons opgang / des
middaeghs / namiddaeghs / met Sons ondergana / en des abondts laet:
vallende ín deeg oeffeningh op haer aengeficht neder/ en met de handen t ſa⸗

mengeboeght; Wy ban iets noodighs haer willende fp2eechen/ bonden
hen felfs deg mozgens beoea/ ín hare Dooehupfen en Wooningen / alop een
Capt /of fet anders uptgeftvecht op de Werdenederleggen / om hare gez
beden aen Godt en Mahomet
upt te boeſemen / daer fn bp/ tot befchhaming
der Chziftenen/ haer foo pberigh en beſigh bonden, dat fp/ niet tegenftaende
onſe komſt / tu hare gebeden volherdende /ons
/noch niemant te fpzake ſton⸗
den
/ boor dat fp hare gebeden geëpndiabt hadden ; dan opſtaende
/ bejegende

ong feer heug en beiendelijck.

zeden der
Mooren,

5d

Boot zijn De Bengaelfe Mooren feet deftigh en manierlijck in hare
woorden en apterlijche actien / beleeft/ heel beiendelijck / en bol coatofijen /

belachende de pdelhept /loffighept / en ongebondentevt
ban de Nederlan⸗
ders : zijnde gefet fn hare manteren / handel en Wandel / deftigh en onberz
anderlijch in haer gewaed : berfoeijende de bloedt fchande / —

kijbinge/ vechterijen / ect. alhoewel Dat de Poligamie, en Hoererije bp
hun gewoon zijn ; want be Mooren zijn ’t meerendeel feer luxurieus der:

tel/ en onhups ban aert/ dreinckende voor het Polck toijn/ noch ſtercken
dranck /en weten haer feer int bpzijn ban andere te abſtineeren: ebenwel

Schoolen
woor de

Jeucht.

zijnder Beele (gelijch alg ick ſelfs hebbe Lee Dieden Arack, en andere
ferche Wateren gaerne om een hoeck / en ín t heymeljck gebrupcken.
De Jeucht wordt bp die het bermogen hebben/heel blijtfgh ter Schoot
beſtelt /(eert leefen en fcheijben /en ban jonas op de boormaemfte leſſen des

Alcorans fngeboeffemt /en ín foodanige wetenfchappen / alg bp de —J
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De beſte worden gekeurt /geoeffent: als daer zijn die ban de Phaloſophie / Javuarii,
Brauen, Medechne /Poeſie/ Aſtronomia / Phyſica / en ſoo boort. De 16064.
Mofkea zijn oock doorgaens haer Schoolen /en De Mollas, of Priefters
Haer Schoolmeeſters: De Hinderen fitten contomme langs heen de wand ;
Die quaet Doen /wozden De boeten met een touwtjen gebonden / en Van twee
Schoolieren om hoogh gehouden / terwijl Ben Meeſter den Leerling met

een riet geſtrengh/ of met fachte {lagen onder tegens De boeten kletſt: Die
geen middelen Gebben beengen de Kinderen tot de dienſtbaerheyt /nament⸗
_ ek) tot Dwerris, Dienaren óf Knechts /of tot Ambachten en Wapen⸗
handelingh op.
É
—
De binderen worden Heel vroegh/en al Beel met haer ſes of acht jaren „Tour

ten Pouwelijck upt Gelooft ,Dochy komen niet eer Goor Dat het De Ouders ceremonien

goet dunckt /en fp beguaembept hebben de Trouw te voltrecken: De Doch⸗ by de Moo-

ter Gare befjooglijcke maentffonden behomende/ woedt wepnigh Dagen daer —

na met een grodte ſtatie na de Ganges, of naefte Libie gebzacht: en foo, “IES

Wanneer de Ouders ban bermogen zijn/ met weltupekende Rrupden en
Bloemen beftroopt /daende met een betooningh ban ſonderlingh bernoegen

aen pder een hondt /dat defe Dochter beguaem is geworden om bp te la:
pen. Fat Bouwelijch-flupten hapreklooben de Ouders / of naefte Preien⸗

den meermalen niet weynigh over Get accopdeeren van de Mouweljchggifte /tot men de ſaeck ten lactften eens geworden ig, Den Trouw⸗-tüdt

komende / wordt De Brupdegom/ indien he rick iS/ eenige avonden va

malkanderen /Doch infonderhepdt op den laetften /- Wanneer hy troutwen

fal/ opeen Paert /’t welck heerlijch tg behangen en opgepzoncht /geſet;
een of meer Sonneſchermen Van zijde/ papier / of andere lichte ſtoffen/

worden heel ſtatigh boben

des Brupdegoms hooft gedragen: achter hem

komen (jn Speelhnechts/ en fijn boormaemfte Detenden gevolgt. Hontont

de Statie fiet men een groot gewoel ban konftige Túdtberdejbers en vro⸗
lycke Baſen / fpeelende op koopere Beckens /Schalmehen / Trommels /

Trompetten en Fluyten: ſommige flingeren oock Duurwerchken ban bus⸗
poeder / en andere matrialen / geeſtigh toegeſtelt /inde lucht. Deeg def⸗
tige Statte wodt door een groote menighte Wijchers gebolgt: paſſeerende

a dus door De voornaemſte ficaten en Wijchen ban de Stadr/ tot weder aen

Hups des Bruyts genadert ; af en binnen getreden zijnde/ Wordt ben

Beupdegom onder het vrolhchk Muſhch geſpeel ontfangen /op een Tapie

geſchickt / Daer ooch De WBzupt met haer Ouders en Deienden berfchijnc.
Terſtont komt een Moorfe Peieſter
tee baen /leeft’tgeene ter ſaecke dient
upt een Boeck / terwijl een Moors Oberſte / daer tot dien epnde gekoz

mert / oock tot Getupge berftercht; Want Den Beupdegom fweert/ dat/
Ep aldien be fijn Prouwe oopt of sopt ban hem komtte ſtooten gehouden
fal wefen de Bruytſchat haer wederom upt te keeren: en daer opontfan⸗

gen de Nieuw Getrouwode aenſtondts den zegen des Priefters ; De Mael⸗
tijdt / dte boor of na Defe plechteljchhept gefchiet /wordt met een Bancket

ban Betele en Areeck, en andere Snoeperijen/ benebens de opgeſchafte
Delikateffen/ verciert fonder/of immers met weynigh ſtercken dranck /
Die maer alleen ſommige ban de Bruyloftsgaſten ſlupps gewijs
en behen⸗
dighlück weten te gebeupehen. Eerlijcher riSedgemeenfamer zjn bp haer
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Januarii ,

de klepneollekens bie upt heelerhande Acomatijcke Zaden / met Opiurn

1664,

t'ſaemgekneedt / beſtaen / waer Hoo fp brolck / lichthoofdigh / dupſeligh /
en ſlaep droncken worden. Ober het Mael worden weynigh difcourfen
gehoort. De B2updt met haer Speel-Peiendinnen en D2outwen / die haer

De nacfte zjn / houdt He Maeltydtineen bpfondere Kamer apart / foo dat

alles heel ſtil en op een zedige Wwijfe aemeenlijck.komt te geſchien; Doch
wordt ondertuffehen op hoopere Beckens / en aengenaem Speeltupa
gefpeelt: De ommige Gouden foodantae —
eenige Dagen na malz

kanderen /nadat Defelbe fchijnen bemtddelt/en geconditioneert te zijn.

Want de manieren Der Feeſten en Houwelijchen zijn/ felfg onder de
Mooren ‚fee Dibers : wy hebben alfjter de gemeenfaemtte Wijfe geplactft /

oock ín het Tweede Boecks een-en-twintighfte Hooftſtuck een ſtaelten/
Belachelijcke coftuymen der Mozinnen , als

de Bruyt de

maeghdom
benomen is.

Dies aengaende ban 't gene bp ons geftert is / den Teſer bertoont.
* Dooets / foo wanneer de B2upt (als haer deMaeghdom dooz den Bruy⸗
degom wordt benemen ) helder opſchreeuwt / Dat fal haer hoor geen kleyne
eere gereeckent worden / en kome o2dinaer deg mozgensg de Beupts Moe⸗
der / of naeft-beftaende Moeÿüe/het beddekleedt /ſſaeplakens/of De matras

der Nieuw Getrouwde befien ; foo die met De gewoonelÿcke teechenen
Des Maeghdoms/ dat echter miffen kan / geteyckent zijn / foo toont het
oude Begje geen Rlepne beeughden: des Beupdeaoms Moeder homt'er
sock bp /en oozdeelende dat er cen Maeght ten Hoũwelick is befteedt / bez

toont men fich grootelycks ober de PNieuw
·Getrouwde verheught / en berz
genoeght te zijn / het welck ban ffonden aen alom heen wordt verbreydt /en
bekent gemaeckt: En wederom ter contractie /foo geen (metten / of teetz
Benen wozden gemerckt / befpot men deBrundegom / en de Baupt fg droe⸗
vigh / dewijl geen vreught /maer bitterbept /ſchimpen Hoon in dit Houwe⸗
lick te verwachten heeft.
Ì
;

Ongeregeltheden inde
Houwelijc-

ken der

Mooren.

Wen Echten Staet woordt lichtelijchk bp de Mooren gebzoken / ofte qez
fchent : den Man vermach bp Be eerfte noch bier andere Douwen / df

meet /foo wanneer hp die machtigh fg te onderhouden / te trouwen / en
dan lepdt hem aen ’t eer ff-gemaechte contract feer wepniah gelegen/dewijl
he met defe Swacke Daectjeng/ eerlijck onderhouden, geboechelijch kan

beftaen. De Prouwen beengen wepniah anderg dan hare Kleederen en
Juweelen int Bouwelijck ; doch die ban Staet en aenften zijn oock haer
epaen Dienſtboden
/ Jonckbrouwen / Slavinnen /ett. Jemant fijn Dou
verſtootende /moet foo veel gelt en goederen / als op den Crouwdagh bez

loofden /aen De Verſtootene komen upt te keeren / en Daer mede gaet Ip
wederom boor eert eerlijck Jan. Oock mach den afaecdigen Moor om

Woererije fn Douwe dooden en ban malkander fabelen : daer en tegen
de arme Prouw den Man bp een Hoer betrappende /moet met gedult de

fmaet berkroppen ;echter bermach die/foo wanneer dat fp met flaen en

ſtooten qualich gehandelt woede / en ban den Man geen onderhoudt kan
bekomen / over hem bp den Fechter klagen / en oock verſoecken ban Dien
Nabal ontflagen te zyjn; dat haer / nfet tegenftaende met vecht en reden /
toegeftaen zijnde /eehter tot geen kleyne degreputatie komtteverſtrecken:

bus ſcheydende
behouden.

neemt fp de Dochters mee fich/en lact dg Soons den Man

Dus
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Dug zijn de Prouwen Dee Mooren het meerendeel nfet anders dan alg Januarii,
acme Sletten en Slavinnen geacht; doch niet altemael /want de fom- 1664.

mige treffen bzolieher Mannen en beter dagen aen. Deel koften de vijche „Karcllän die
Mooren haer Prouwen bant onderhoudt / foo in Hupsraet Bupshouding/ Weeen

Oppaſſers /en borderen omſſagh /alg oock in Kleedingh en Fuweelen; den Man

want defe liebe Tammeren ſtreelen en bleijen Domkool al menighmael aendoer.

om wat moops
/ ſoeckende pder de occafie om hem ten dienſt te ſtaen / ent bp
Die geleaenthepdt oock op haer epgen voordeel loerende /batten de kans /
wanneer Dfe ſich fchoon opdoet / bp 'thap2. Den Moor komt nu bp dert
een/ en dan by den ander/ al na het hem luft/pder onthaelt hem op ‘t bzienz
deſyckſt met aengename Confituren/ Frupten /en Bolletjens /die ban wel-

ruyckende Zaden en Specerhen / of oock wel ban Gout / Amber / Paer⸗
len Ruf kus / en Amphoen / toegeftelt zijn; lupfen en plupfen/ ſtrycken
en careffeeven hem De leden ; berkoelen hem meteen Waeher /en jagen al

foo de blfegen ban fijn blanck aenaefichtaf ; hem aldug minnelck handez
lende tot dat hr flaept/ of met haer te bedde gaet; of De Deiendinnen ver⸗
maecker Den Moor gefamentlijck met haer ſnaren / of ander fpel/ ſingen
en danſſen om haren Beer Dug te behagen / en De mupfe-neften upt het

hooft te dzijben.

pe

Verfoeije-

Dus fchenden de Mooren , gelijckt meeft alle de Ooſterſche Polckeren / mijcke po!i-

den Echten Staet/ rouwende foo Beele Douwen alg’ haer belieft, en gamie der
dickmaels meer Dan fp beheeren en geneeren honnen. Sommige rijcke Mooren.
Moorfe Kooplupden / alg oock Wel andere die de middelen niet mankeez

ren / hebben wel hare Dzouwen en Concubijnen op berfchepdene plactfen
berdeelt / en die dan repfende /komen overal t'huys /en worden Weel vbrien⸗
delck gecareffeert ; De Deouwen worden Heel ſtrickt Bewaert/en doo2

Capades , daer fomwijl de Wolf bp’t Schaep geraeckt / alg oock door Sla: en jalouss-

binnen
/ Slaben/ etc. opgepaft: komende weynigh op ſtraet en blijven "7
meeft in huys /en alg ín haer binnenkameren opgeflaoten / ja ſoo / Dat ſom⸗ ——

mige hare Bloedt· Peienden en naeſte Magen nauwelijcks durvben onder ner vrouwen
de dogenkomen; oock mogen de Mooren ander Mans Prouwen niet bez en Concubij⸗
kruypen/op pene han de doodt.
—

De Kleedmg der Mooren fg deftigh en ſtatigh: de Mans perſoonen 333

dragen lange Hoeken / die bp De onſe aemeenlijck Moorfche Cabaijen wor⸗ ct Mooree⸗
den genoemt / ban de fjnfte Catoene Lijwaten/ Züde/ Silbere /Goude /

of andere koſtelcke Stoffe gemaeckt /nederhangende tot / of ober De
kniejen / fluptende om het opperlijf: deſe Cabay wordt hooe op De boeft/ ent
lager heen/ na de eene zijde met linten toegeftricht ; onder defe Lock dragen
fp een fijn onderkleedt ban Zijde, Bloemwerk /of facht Catoene Lijwaet
gemaecht /om bet naechte lijf /dat haer tot op de heupen nederwaertg ko⸗
mende / de lendenen flupt: De Broecken zijn gemeenlijck langer dan de
Perſoonen ſelfs /heele ban roode-geftveepte Stort /zijnde boben tamez
Wijck wijt / doch loopen onder heel mal /en Bol fronffen na de beenen /daerfe
tot op de enchelen neder waerts hangen ; gevende defe menighvuldige bou⸗

wen /of plooien/ Dfe wrꝛonghs
·gewjs op malkanderen

leggen/een groote

Warmte aen De beenen / Die /dewijl fp noopt kouſſen dragen /geen ander

dechfel hebben, haer Seripous; of Schoenen janacoot en rupm / —
(k 2
gaens
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Jänuarii; gaens ban root vergult
Keer gemaeckt: fp gaen Winter en ſomer bloots
1664.
Boets ín haer ſchoenen/die ſy de hielen neettreden/ gebaupehende die gelijch
De arme Tupden bp ong /De floffen fonder binden / om Die baerdigh aen te
doen als uptgaen willen / en af te leggen / als in haer binnenhameren tre
den / om hare matten en fpeeden/ Die hoftelijch / net / en finnelickt zijn gez
maccht/ niet te befoedelen. Sp dzaaen op 't hael-gefchhooren hooft cen

Thoock of Tullebant / andere feggen Torlbant / na de Wijfe der Turken /

ban fijn wit Katoene Bijwaet/ met cieclijck root ban Gout /ban Zijde/
enandere Stoffe doormenght / geweeben: Defe Culbanden/ die een tegez
lück / om op fijn hooft te flupten / Weet log en Wederom baftte maecken / en
fomtiĳjdtg wel 30 a goellen langh bevonden worden / nemen de Mooren ,
alg iemant groeten /of hare gebeden uptſtorten /ninumermeer af/detijd
in ſulcks /d'ontblootinat ban Bet hooft/ 't afnemen Der Hoeden /Taul:

Banden /etc. bp hun beſpottelhek is; oock dragen De Mooren ban weptfe
Stoffen een Gozdeleg om den middel / Die fp Commerbant noemen / meert

upt voode Zijde met goude ſtrepen / en Wit doormenght / geween: acn
deſe Gordels / ofte Commerbanden hangen ter vechter zijde weptfe quaſten

nederwaerts tot op de heup ; condom de eerfte Gordel pronckt noch een
tweede ban wit Katoen / doch klepnder en t'faemgerolt om het lijf / en een
loutere Syimder of Poock /geblamt/ of vecht / ter (lincher zijde /fteechende
tuffchende Cabay ende Commerbants fn ; de Beehten ban defe Syimders
zijn beeltijdts hoftelijck / en met Gout /Agãet /Criſtal en Basnfteen ingez
leydt /alg oock de Schede. De Moor neemt oock in het uytgaen /volgens
de gewoonte gemeenlijck tot een opperkileedt / of deckſel boo? regen en wint
een loutere Zijde Sluiter op Be ſchouder / of om den hals ín de plaetfe van

gen Mantel / en ſtaen de grootſte Mooren van t Bof haer Kleederen bpna

ſtyf ban doorgeweocht gout. De Mollas, of Peieſters gaen ſtatigh /en ban
Het hooft tot De boeten in t wit: en ſelfs deDwerris, Oppaſſers / enAm⸗
bachts-tupden han top tot teen op voorberhaelde wijfe zedigh en deftigh
Deeben, welche dracht bp de Mooren alg onberanderlych is/ en Woerdt gez
ouden.
Dracht der
Morinnen

in Bengalen,

De Deouwen en Dochters ban de Mooren flingeren doorgaens een fijne

ſpierwitte katoene Doech met 3 a 4 (lagen om Den middel en ’t onderlijf /
die ban fulcken beeette zijn/ datſe tot op de Boeren nederwaerts hangen: ,

ſommige dragen daer onder oock Beroeckjens ban luchtigh ſtaf; binnens
ups loopenfe beel met de boeſem en t bovenlijf naecht/ bloots hoofts /en
blootg boets : ban ustgaende / of bupten de deure komende, Weten fp op⸗

Haer ver-

gierfzlen,

perkleet en ſluyers dervoegen ober De naechte fchouderg aen te flinaeren /
Dat men echter cen goet gedeelte ban haer bloote boeſem en armen fiet. De
laetſte ppooncken doorgaens/ indien fp rÿck en ban aenften zijn / met loutere
goude Boogen / of Hoepen / ooch wel die ban filber /ppoor / alas / of heel

geeftfat ban bergult E**5 gemaeckt zijn: De ſommige hebben aldus de ar⸗

men tot heel boben den elleboogh toe befet/ en Dfenen dit hoobaerdiah Gez
ſſacht meer tot belaſtingh / als tot bercterina ; gelijck alg ooch De ſommige
hare beenen met diergetijeke Lingen /omtrent / en boben de enckelen zijn

Gelaft. Sp dragen ooch goude Lingen / en daer aen hlepne Pareltjens Door

het onderfte bande Meugs De Deurgeboogde onderfte Oozlellen zijn *
met
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met goude Finaen/ of andere Ooz-bercierfelen opgeproncht 5fotmmige Janvarius.
Drouwen hebben cen of meer avoote ingen / Die Wel een halte ſpanne 1664.
ot zijn / in pder Dor / Dewelcke nederwaerts tot op Be boefdm hangen ;

den Hals pronckt met een hoftelijck Beaſelet / of fet anders: en de Dinge:
ren met berfchepdene goude Lingen; verſtaet Dit ban Die vijch zijn/ kant
De Gemeene komen bep flechter opgeciert boor den dagh. Het langen gitfwart Gape hanght haer wanneerfe niet ſlordigh /maer net en ſindelyck
zjn / bep geeſtigh / met een (linaer of twee op den rugge gebonden.

De Deouwen van aenfien uptaaende/ of met hare Palinkijns elders rey⸗ De Moorfe

fende/ oden Heel felden ban temant beeemes in het gengeſicht geften/ Lt,

dechende t felve met een zijde luier / en ſchynt defe mantere ban Doen uy:gaen haez
veel eer upt een dertele verwaentheyt en hoogt aeboelen omtrent Haer ſelfs/aengeficht,
of doo? de gewoonelcke jaloufije ban hare Mannen/ alg upt een zedige

eerbaerheyt en fchaemten boort tekomen / achtende het een al te gemeenen
faech het aengeficht publijchelijch/ en boor al de Werelt te ontdecken: en

ie

nochtans zijn beele ban Defe beupne Dieten de eerlijchftenergeng na / Bie

Doo? De berdeelde liefde / of ongetrouwighepdt des Mans Verfmaect / oock
wel ban hare Capades, of andere / Daer het gefchien kan / haer batendelijch

laten handelen.

C

,

De Hupyſen en Wooningen ban de Mooren zijn rupm en groot /met aen: De Huyton

de
fienelijche Dertrectien/ Balen en Kamers booefien : beele proncken boven weven
met platte Daecken /om aldaer de avondtlucht te fcheppen ; ooch hebben Mooren,
de Fiche achter haer Wooningen / of aen wel-gelegene plaetfen/ ſchoone
Tuſthoven en Cupnen/ daer Boomen, Krupden /Bloemen en Planten

o2dentelijch ſtaen gefet/ ent Daer Galderijen/ Wufthupfen en Peijelen cen
aroote aengenaembept toonen: in ſommige Worden sock Tancken en Bijz
in beermaeckelijcke Waſchplaetſen / met trappen opgaende /
Bers/ endaer

befpeurt/ daer inde Mooren en Moorinnen bant Huns ſich dagelijks
waſſchen en vepnigen ;oock bouwen D'Venfieneljchfte in defen Hof wel
een fracije Tombe / of Gzaf vie Geerlijc en ſeer net ban ſteen gebouksr

zijnde/als een Ppramide pronckt /daer / die niet gierigh en zijn/groot
aelt in pillen ; de JPuucen der Bupfen en Wooningen Beftaen het meeren⸗
deel upt gedrooghde Kley en Aerde tſamengemenght / met Koedreck voor
tongedtert/ en Kalck bedeckt; en boort met een menghſel ban Cras /

Melck / Supcher en Gom / dervoegen bekleedt / beftreechen / en gladt gez

maeckt / dat alles op cen aerdiae Wijfe alimpt / en Hap net en ceprclijchis ;
doch de Bupfen ban het gemeene Volck zijn flechts van Klep met Stroo

Doo2zmenabt/ laegh bp der aerden „en boven met Tiet bedeckt /eenbouz

digh en flecht gemaeckt / en Vloeren en Wanden met Koedreck beſmeert:
de Bupfen hebben geen Bobenkamers /Schoorſteenen / Bedtſteden / noch
Kelders; de Gevels geen glaſen; De Deuren geen Slooten; de Venſters
Geendelg/ en echter aact alteg wel. In de Balen en Kamers Der LijcKen proncken ſchoone Perſigenſe Caphten /ooch fijne Matten / heel ciers Haer Haysihek/net en konſtigh gemaetht ;de ommige proncken oock wel met goude ᷣet·
enfilbere Daten; haer Beddingh et Slaepaoedt is licht: doorgaens heb:

benfe fchoone Matcaffen / apenop Kadels ,doch Man en Prouw niet bp „Heyshouz
malkander/ maer pder apart; de —

OE. gemeenelijch een — DE:
3
troch /

36
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Januarii> treck / byſonder daer fp met malkanderen eten en drincken / ſſapen/en Het

1664

Hupswerck doen. Dit Prouwenhups koft de Mooren al dichmaelg veel

ban onderhoud/ inſonderheyt alg het bande Gzooten zijn : want 3 a 4 Bijz

ven /pder met hare medegebzachte Slabinnen/ Dienſtmaeghden/ etc.
maecten een geootbeflach. Den Moor berfchaft gelt /Daer mede fp haer

booz foo beel Dagen / of weechen dienen te geneeren ;, de bozdere Bupsracdt
beeft weynigh om 't lijf/beftaende meeft in Potten / Pannen / Schotels/
Pieringen/ Kopjens / en foo boort.
De Mooren fitten wepnigh op Stoelen en Bancken/ maer meeft op
füne Matten/of Perfiaenfe Alcatyven, op D'aerde neder / met de beenen
keupeelinghs onder het lijf: alleenlijck hebben ſommige ban de rückſte
Moorfe

Koͤoplieden op Pipely en op Ougly flechte Armſtoelen ten dienſt der Pez

derlanders ín hare Winckels; defe Kooplieden befitten heel groote Schatz

Kooper tenen Fijchdommen/ hebbende groote Packhupfen bol alder hande ſchoone

—
ſterciken
Handel,
en Heusheyt.
et.

Bengaelſe Stoffen en fijne Lijwaten/ en berhoopen met wepnigh woor⸗
den vooz beel Dupfenden tfeffens /ín meleken andel wp de Mooren bez
vonden feer aſſurant / trouw en oprecht te zijn : wp haer beſoeckende/wier⸗
Den heus en befendelijchbejegent. Twee Moorfe Kooplieden waren ban
Batavia met ong overgekomen / den eenen was Haflan, en Den anderen

vriendtfchap Mahomet genoemt /bepde honnen fp wat krom Pederdupts /en hadden
met den
wy Onderwegen met malkkander beel acngename Difcourfen gehad: deſe
edit. en ontfingen ons nu meeft alle dagen op Ougly feer gulhertigh en befendelijck

giecigheye, fm haer Wooningh/ of Togiment /fetten ons van hare Delihateffen en

Confftucen boor / en begeerden meermaelg ban mp't aenmerckens
·waer⸗

dighſte van ons Waderlandt te weten/ daer ich haer fomwijl na mijn berz
mogen ín focht te boldoen: bertellende haer wat Steden / Toorens Merce
ken en machtige Gebouwen dat ín ons Daderlandt wierden gebonden ;
wat Konſten en Wetenſchappen daer wierden geoeffent ; Wat Neeringen /

Winchkels en Koopmanſchappen daer wierden gedaen ; wat Scheepsbloo⸗

ten alom ter Zeebaert wierden geftfeet ; de geoote en Dolckrijckhept ban
t machtigh Umftecrdam ; de dracht der Pederlandtfche Douwen ; het lanz

aen en koeten der dagen en nachten / en ban de koude Winters /Doet /

Hagel en Sneeuw : en hoe men alg dan op toegebzoofen Wateren met Paer⸗
den en Sleden wijt en zijds konreyſen; nfet fcheen Defe Mooren wonder⸗
cker te wefen dan dít laetſte getupgende wel een Reyſe ban fes-en-derz
tfal hondert mijlen te willen doen / om net alleen het boorverhaelde /maec
wel boornamentlijch het rijden ban Daerden /Sleden / en Volck op 't Pig

te fien. Als ich haer wift te ſeggen /Goe dat het me grootelycks moepz
Den dat ſulcke brabe Mooren geen Chziftenen waren; antwoorden fp mn
byna deſgelÿcks /hoe dat het haer jammerden/ dat ick niet mede een MufelBeleefcheyet Man , Dat fg Ware Geloobtae /ín de Religie Mahomers Was / dewijl die alz
en vriende- [een de rechte en waerachtige Heer ter Ceuwiger Saliabepdt was. Wp

OER

gingen nu met haer ſomwil eentge vijche Mooren fn hare Mooningen bez

foecken/ bie ons beleeft en briendelijck ontfingen: wierden meermaelg

door den Heere des Hups tot in De Pzonchfael /of Binnekamer gelepdt/
en genoodight om neder tefftten op Weptfe Matten /of Tapijten /metde

beenen heupeelingh onder Het lyf: pder wachten hem wel het onderste *
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de boeten te vertoonen / foo hp niet boor een Boer en Plompaert Wilde gez Januari.

reetkent zijn. De Bertel en Pinang quam boo? det dagh / en diende men 1664.
pder een Confoetijfjen daer ban boor/ doch dít alleg met een groote zedig⸗ vaer zedigheyt en manterlijckhept: hare difcourfen gingen Heel ſtil /aefchickt en o2- hey: en ma-

dentelijck toe /geb2upehende in haer woorden en geften een wonderlijke nierliickheyr.

lieftaltahepten deftighept ; Want fp roepen / woelen / noch maecken in het
ſpreecken tegens malkanderen geen geraes: lupfteren fp den cen Den ander

fetg n’t oo2/ foo houdenfe foo langh de fluijer / of vechter handt boor de
mondt / op Dat de adem ban d'een Den anderen niet en mocht komen te ber:

beelen: uptgaende/ fullen Dfe wederom heus en beiendelijch upegelep Doen
die haer befocht.

De Mooren malkander groetende/’t welckefp flamma noemen
/ ralien Hacrgroemetde handt /terwÿl met het hooft wat boorwaerts buygen / aen ’t boorfte tingen.
ban haten Tullebant/feggende ſalamma: Welch woordt fm deg morgens/

s middaeghs/deg abonts/ en bp alle gelegentbept gebeupehen.
De Leken hare Bancketten en Maelthden zijn prachtigh en groot / ntoorrche
berquiftende ’s jaerlijcks groote (ommen ín overdaedt /Kleederen /Danſe⸗ Gaftmaten
tijen en buple ontuchtigheden: Den Weer en Gaſten fitten ter aerden op enBanckerfraeye Tapijten neder; den Schafmeefter flelt een pder fijn poecie boor/

naer tafel⸗

díe in goede Wel-tocherende Spijs / Confituren en Fruyten beftact: Want ordere,
fp houden het na den aerdt Det Pederlanders met een goede Keucken; in spijs,
plaetfe ban Bꝛoodt gebeuncken fp Lig in water gefooden / gelijck die door
gantfch Indien ín foo beel Tanden en Boninchrijckhen wodt gebrupekt ;

fehoone Tac accept in Bengalen , dan 't Bzoot wordt evenwel minft gez

focht/ als dat de Mooren wel bp gelegenthept feer fijne Witte Biſſchüpt
geb2upeken ; de Hoenders en heel ſoorten ban kleyn gebeent worden bp haer
op berfchepde manteren tot delikaet boedfel berepdten opgedifcht ; fp eten
voor al geen Speck / alst ſelve onreyn achtende/ /volgens Mahomers gez
bodt; weten ban Tafellakens noch Servetten; taften ocen Spijs met
duym en vingeren aen / achten het ſchandelyck en befpottens-Waerdigtj dat
femant de bingersaftickt ; de Prouwen Gouden haer Gaftmael in een an⸗
der Dertreck bofonder/ hebbende geen gemeenfchap aen de beeurht der

Mannen/ veel minder toegangh tot de Banquetſael om in die Collegie

en maniere
van eren.
Aflondering

van de Vron-

te berfchijnen ; beelongebondentheden gefchteden in defe Gafterijen ; wan:

neer het den Mooren behaegt dat Speelderg en Danshoeren op 't Dzeuglh- Despeel-

Denmael berfchijnen /Die men brhelck fonder ſchanden aldaer ontbieden dersenDaasmach: kant tot boorkominge ban Oberfpel / worden in Bengalen, alg ooclt men ter
fn meer andere Kanden ban Indien , openbare Boeren en hare bzije Woo⸗ baen. _

ningen in afgedeclde Straten en Dicken bolkomentlijck toeaeftaen ; deſe Privilegien,
worden bzijelijck ontboden bp Mooren, Benjanen , en andere Patten wie / srborschrin-

en waer Het ſelve foude mogen zijn / om deinchgelt te berdienen / en De Wer ge der Bengeerige boozt re helpen / en wozden oock ban een fegelijch dien Het luft onbe: gele 5 sie

fcheoomdelijck in hare Wooningen Befocht. Defe Bengeelfe Boeren daar jo,
gen meeft altemael kleyne goude Ringen doo de neus en ooren / oock om
De bingerg en onderarmen ; zijn het meerendeel jongh / en niet leelyck op

haer manter /en konnen lufttab danſſen? daerom ooch de Mooren en Ben-

Janen in haer Banquetten en Gafterijen niet vrolhek meenen geweeft 5
zt

7
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Januarii»- zijn/ waneer geen Toeren om ſingen en danſſen op hare Maeltden heb⸗
1664
ben gedomineert. Deſe Hoeren zijn in beel plaetfen/ /doch boormamentlijckt

op Pipely, ineen arost eftime/ hebben aldaer een quattter daer fp bpfonz

der woonen / daer de Mupfenlangsenge ſtraetjens (tot haer vuple neeringe
Dienftigh en beguaem ) in berfchepdene Kamertjens afgedeelt zijn; weet:
kelijcks zijn de Hoeren ber plicht haer coutributie·gelden aen den Schout /
Die Coutewal wodt genaemt/op te beengen , doch daer boor bie Peivilegie

bekomen / dat niemant in dit heerelijck gildt en mach /of moeren eerſt daer
toe gequalifiteert en begunftiaht zjn: inboegen dat wie beunhaeſt /wel

erpzeffelijch /foo wanneer ſulcks uptleckt /wiet een geldtboete / of anderz
fing wozdt geftraft. De Binderen dus in Hoerdom geteelt / aroot gewor⸗
Den zijnde/worden in De felfde neeringh onderwefen en opgequeecht; de
Knechtjens teeven koddige actien/ ſingen en ſpeingen / en worden Hoere⸗
waerden: de Meysjens alderhande vermaeckelijckheyt / quinckeleeren en
danſſen /en moeten haer voorts met Hoerdom komen te geneeren.

Deſe bzolijchie Baſen en konſtige Banſerinnen /daer onder de geeſtighſte
en bevallighſte wel de meefte neeringh hebben / op tGaſtmaelkomende /
fpeelen en danſſen louter in’trondt/ enfpeingen (mijns oordeels) hoewel

Verfoeijelijckheden
onder de
Mooren op

hunne Gaftmalen,

De rijcke
Mooren heuden een

groote ſtaet.

ich geen Danſſer en Ben / feer plompe kabetoten; Die in Debeeugijt cen ban

deſe Danshoeren behaeght / ſtaet wel eens ban de Maeltidt op /entreedt
met haer in cen ander Dertreck: naderhandt fet de Priendt ſich wederom

aen/ en de Danſſerin danft alg booren fonder ſcthaemte: wantalles paft
hier /na de meeningh
der Mooren; een eereljck Man. Terwijl de Boeren
Danffen / bonfen bealijchke Bafen/ of konftige Tijdtberdeijbers op koopere
Beeheng/ en maken een Wonderlijck aecoort.
ì
Derijche Mooren boeren een groote Staet ban Oppaffers/ Lacheijen /
Tüfknechten en Slaven/ Capades, etc. laten haer wonder Wel dienen /
níet alleen in maer oock bupteng Huys; want paer fijn Staet Heel bzeet
ſoeckt upt te meeten: een fegelijch defer Dienaers weet fijn werck en plicht:
De Befnedene paffen op De Douwen die wonder koet gehouden Worden /
en bpna geen Mauns perſoon te ſpraecke durven ſtaen / gelijck alg
ick ſelfs
tot Berfchepdemael heb bebonden/ als wp in hare Wooningen zijnde gez
komen / na de Man / of hp niet t'huys was / beoegen / dewijl hem te ſpreec⸗
hen hadden / bliegende defe Moorinnen, fonder ong iets te antwoorden /na
Hare Binnenkameren/ latende ons dus fonder eenigh befchept in t Poor⸗
bups wachten / of weder heenenaaen. Oock houden / of Guuren fp Too⸗
pers: deſen hebben de ſommige op de Boꝛſt 2 Bellen hangen/ op welckers
wonderlijck geranmelfpweten te loopen en vepfen ; Die wat geſwint zijn/
wel 14 15 mijl weeghs ín het etmael booet. Ooch hebbende Mooren ban

aenffen Houtlappers /Waterhaelders / Palinkijn-deager®/ en beel andere

Haer

tot haer dfenft 5 De Machtighſte Houden ooch Indiaente Maroffen / en wor⸗
den ban Ofyen booetgetrocken / Dan keel gemeênfamer worden de Paerden
verma·

kelijck rey-

fen in Palinkijns.

eu Palinkijns gebruptkt: Defe Deaegh-Zetels /Die (eer aemmachelijck zijn/

zün ’'tmeerendeel foo gemaeckt / dat daer in een bleyne Bedding met fijn
tdebehooren kan worden geplaetft/ oberdeckt /en boen met een behangh⸗
fel/ dat opgebonden / of nedergelaten kan woeden / alfoo het Den Weer gez

Kieft: cen groote lange Bamboes, of ſterekie Rietſtockk /noch bochtigh sijnde,
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na de gevoeghlickheydt deg Palinkijns geboogen/ ſtreckt fich ín lenghte Januarii
ober De Draegh· Zetel upt /affachende achter en voor /derboegen dat dit t 664
klepne gebouw fonder ſtooten/of horten kan werden getorſt. In de Palinkijn kan de Moor fitten en leggen / eten en drincken / flapen en waecken /
al na het hem op de epfe geluft ; met hem Lepfen oock wel beel andere

ban fou Compagtong/ dock wael fijn Brouwe / Boeren / of dien hy Liefft
Geeft ; Doch wogden De Drouwen derboegen beſorght / dat die ban andere.

wepnigh konnen werden geften ; 6 a 8 Palinkijn-D2agerg / meer of minder/
nadat De Repſe Veer lepdt / of tBeerfchap milde{8 / vervangen malkans

Der/en weten mer hare naeckte boeten op harde klepwegen/ of die bp regen⸗

tijden heel gladt en glibberigh zijn/oock Doo ſtruycken en doornen / boſch

en wildernis / koers te bogderen/ ende Palinkijns op haer ſchouderen boot
tetoeffen ; dragende achter en voor twee Perſoonen / die achter malkande⸗
ven gaen : condtom Geen loopen Speelders/ Tÿfſchutten / Kocks / Diez

naers en Slaven/ met Crommels en Flupten /Wapens en Danen / Spijs
en Voorraedt /Tenten / en wat op de eys kan dtenen: en reyſen aldug De
Mooren , daer het haer luft /gemackelijck/ en met een groot vermaeck.
Deſe Palinkijn-D2agers zijn boog een kleyne pzijg te Bekomen, want haer

daghloon / gelijck als oock Dat ban de Dwerris, Arbeyders /en Umbachtslieden wepnigh bedraeght: Die 4 a 5 ſtuyvers daeghs windt moet al cen

oberblieger zjjn ; beel zinder die op De winft ban twee ſtuyvers daegs haer een oen

Dienen te geneeren: Doch kan hier geen vette Keucken op ffaen.

De ge⸗ gemeene.

meene Man boedtfich met Kiefery, Catian > en Hijs in water gefooden ; Luyden.

fpkoocken en (moocken niet binnens Huys /maer op de Erben /die fp tet
zyden / of achter aen hare Wooningen hebben. De Umbachtslieden/ alg
Snijders, Schoenmakers; Wevers /en meeft alte andere/ zijn feet wepnia
geacht / en ban flechte conditie /worden heel felden tot een hooger beroep
gebenificeert ; De Kinderen leeren gemeenelijck ’t ſelfde Handtwerck ban
haer Ouders /die haer Doorgaens ſeer bupghfaem en gedwee tot anders

Dienst aenftellen,
De Mooren zijn 't meerendeel kloeck en hoogh opgefchooten ban ſta⸗ statuur aes
tuer /ſommige copulent en lĳbiah/ heel weynigh die wanfchapen / kreu⸗ Mooren.

pel /ofbultigh worden bebonden / zijnde meeft altemael ſwart ban hupt en

weeſen: haar Hoofthap? ooch ſwart en niet krullende wordt ; die wat pun:

tigh zyn /om de 14 dagen altemael afgefchzapt/ foo dat alter kael geſchoo⸗
— doppen / en groote Baerden en Knevels de Lupden van aenfien

affen.
De Miſ dadige worden aemeenelijchk door deGouverneurs gedoemt / en jaſtitie is

voeren de Coutewals, of Schouten de executie upt / door wien oock door⸗ Bengalen,

gaens alle kleyne civile ſaecken worden afgedaen. Die ban vermogen zijn
worden meeſt ín de beurs /maer ſelden aen’t lijf geſtraft; De arme klepne
Dieben worden met een Siambock , of ſweep De bltegen ban rugh en ſchou⸗

ders geweert; Huysbzaeck / ſwaerder Diefftal/ Roovers /Uffetterg en

diergelÿcke /worden (ſoo wanneer gelt mangucect) met ſwaerder ſtraffen /

alg met afkappingh ban handen en boeten/ onthoofden /nederſabe ingh/ en
foo voort geftcaft.
je

Bengalen had in onfe tijde weynigh / of geen Vpanden / alg die ban Het
(M)
Koninck⸗

go
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Januarii, Konincurck Arakan , en Wandewaertg in de bobenaemelde wederſpan⸗
1664.
nige Radias , die fn 't Geberghte woonende/ ſtoute Soldaten en Roobers
wederfpan. zjn / díe / fchoon ſy worden verdreben / in het Geberght en dichte MDilder-

niee

nig ban deeene plaetſe tot De andere weten te reticeeren ; op D'afgelegene

berght, ma- Wegen worden ooch altemet wel Stroopers /Dieben en Afſetters gebon:

ken de wegen Den / die haer in klepne Benden t'ſamenrotten /en moetjelijch boog de Liep:

onveylieh.

ſigers zíjn. —

Bengaelle
Mooren.

Koers/ett. De Aupters zijn met een Boogh en Pijlkoocker met Pijlen/
een Schilt om den hals /en kleyn Pieckje gewapent / weten redelijck wel
Daer mede om te gaen: op De zijde hanght een loutere Sabel of Poock; de

wapenen der

—

¶De Wapenen der Bengaelſe Mooren zijn meeſt Pijlen en Boogen Tont⸗

ſommige peonchen oock Wel met een Malte Rock om tltjf. De Woetpaer Krijds- Soldaten zfjn met Boogh/ Pijlen/ en lange Spietfen gewapent : fp weten
ordere,
van geen Batalte/ hooz- noch achtertocht ; den Dpandt genakende/ballen /
fonder in afgedeelde geleederen te blÿben
/heel onogdentelijck toe/ waer doo?
Elefanten, fomwijlg groote manfchickelijchbept ontftaet ;fomtijdtg woeden oock Ele⸗
hoe geen. fanten ten Strüde geboert /hebbende kleyne vierkante Kaſteeltjens /of

beads Hupsjens op den rugh gebanden / Daer in 3 a 4 gewapende Mannen
bruyckt.

met Pijlen en Spietfen/ oock wel met kleyne Kamerſtuckjens den Ppant

poogen te heer te gaen; deſe Beeſten worden boor het Leger heenen gez
ſchickt alg tot een Borſtweer /en om wanordere fn Des Vpandts Bep? te

beengen ; doch ve Elefanten zjn door Duurwercken / die de Mooren en Hep⸗
deren ban India feer wel weten toe te ſtellen / lichtelijck te verſchricken / waer
Door het meermaels komt te gebeuren/ dat defe aroote Wanſchepſels ſich

febielijjck omkeerende /fonder datſe bonnen werden geſtilt /aen t hollen en
woeden geraken / en al bliegende / bonfende /en barende onder hun eygen

Volck / geen kleyne ſchade / ja groote nederlagen komen toe te bꝛengen / waer

Dooz defelbe foo niet meer alg oel in boorige tijden Wierden gebrunckt; diene
ſtiger zijn fp om het Gefchut te trecken / het weltk de Mooren oock/ doch
foo wel niet alg de onfe weten te gebaupeken. Sp maken oock Boskrupt/

doch foo goet niet alg dat ban ong JHaderlandt ; boeren Trompetten /Schatz
De Legers maijen enkoopere Trommels
ten Strijdt. Den grooten Nabab, of opper
fte

Bentroost Peldheer beflact met het Leger/in optocht zijnde / gemeenlijch een feet groot

ADEL

ſtuck Tandts de @uartieren zijn met opgerechte Tenten/ gelijck alg in

ſtraten en wijchen vedelijch wel in ordere afgedeelt / daer in alderhande Bengaelfe Montkoſten te koop gebeplt worden, De Tonine; of Deltheerg Tent
bertoont ſich aenfienelijch midden in ’t Weger / op een groot plepn ban de an⸗
Bere afgefondert ; heet felden Halt ’er een generael treffen boor/Died weypnigh

Peltflagen /maer wel afloopingeenbernielinge ban elchanders Zanden /
Steden en Dorpen komen te gefchien.

Doodis-bee ¶Sterft femant onder de Mooren , foo hoort men aenftantg bp De Prouwen/
weening.
Naburen /Magen en Kinderen aroot aekhupl/'t Welck tot op den Derden dagh
contínueerende /houdt men een Maeltidt ter gedachtenis ban den Oberledez
Vyraest, men;De bogdere Vrienden en goede Bekenden beefchijnen ter Bptbaert; het
Wich woede gewaſſchen /en in cen Wit Kleedt genaept / met welrupchende
Kruyden en Specerijen beftroopt /ten Bupg upt gebeacht /en op een doodt⸗
baer/díe feer na een Kadel lúcht/ gelepdt.
pet ad
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Januarii;
Srerfhuys
in't
die
/
rfoonen
Onderwijl hoort men onder de D2ouws-pe

bp malkanderen zĳn vergadert / een jammerlck gehupl ; doch banght men 1664.
nu De Tickſtatie aen: 2 a 3 Priefterg die gedurigh binneng-mondts pzez
belen en bidden / gaen rondtom het Wijck: 8 of ro Mooren, geheel in het

wit / dragen Het Lijck op de Doodtbaer/ daer het benaepde Tichaem dus

bloot op lept / heel ſtatigh en flemmtgh na de Begravenig-plaetg : de naeſte

Pefenden en goede Bekenden komen oock alle met Witte Kleederen aen/
ie ordentelck / ſtil
en bp paren achter het Wijck gevolght; de Lijchftatgaet

en zedighlijck boort: doch al fingende (foo de ommige fchzijven ) en hels
ick noopt gefien; Den Dooden wordt in een kleyn bemetfelt Gzaf/ op de En —

rechter zijde /met de boeten na’t Zuyden / en t aengeſtcht na het Weſten Mooren,
geboeght /en met plancken en aerde gedeckt; ſtracks wafcht de Deraade:
ringhín een Waſchplaets /daer tot dien epnde gefchicht /de handen / en

Doen De Priefters met de geheele menighte / Die in't conde ffaen / met bee

deckte hoofden / t'faemgebouwene handen / en de aengeffchten na Den He⸗
mel /een koet gebede boor de Ziele bande Oberledene ; dat gedaen zijnde /
fchícht pder hem weder Daer het hehoort /en cowoheeren der Overledene
Detenden opdentelijck wederom t'huys / gelijck wp ſelfs nauwkeurighlÿck

Hebben geften / daeroppder hem
/fonder Bacchus te Dfenen/ gelijck de Chri⸗

ſtenen foo verfoehelyck doen /weer na fijn Wooninge begeeft.

Tiende Hooftfluck.
Conditie der Benjaenfe Heydenen; Haer opvoedingh, Kleedingh en
Dracht, vroegh Uytbeftedingh der Kinderen, Houwelijcks-Ceremonien en maniere van leven. Aert en conditie der fentyven; Kloeck-

heyt der Vrouwen, en luyheyt der Mannen. Jentijf/e Wooningen,
en hoe die door hun geheylight worden. Bramines hun grootachtinge
by ’t Volck. Haer Dracht, en Kleeding der Vrouwen. Veelheyt der
Settens onder de Indifche Heydenen. Befchrijvinge van haer vier
Hooft-SeCten: Cenramach, Biſnou, Zamaraeth en Goegi. Pithagoras
en Pirhagoriften dooden, noch eten niets dat leven ontfangen heeft.
Brachmannen Vrouwen verbranden haer levendigh by hun dooden

Man. Goegisen Aflèpuyfters hare gewaende heyligheyt , affchuwelijckheyt, ftrengh leven , rampfalige ſtant, enz.

€ conditie ban de Mooren fg bzeemt ; doch die ban de Benjaenfe en
Jentijffe Heydenen fal nfer min berwonderens-waerdfah zijn. Wp
ſullen ban haer /dewijl fp niet alleen’t Ryck Bengalen, maer ooch
beel andere Landen ban India bewoonen / foo koet alg ong doenlijck wefen

fal/ in dit Hooftſtuck ſpreken.
Onder haer zijn de Benjanen wel de geleertſte /die ín geſchicktheydt /Conditie des
ſchranderhepdt /ommegangh/ hieedingh etc. berre (ming oozdeelg) de Berinenle
andere Bepdenen overtreffeñ /—— idd Piewillende zijn/te En Bengalen.
2)
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Januarii, erhupgén hare berbloeckte Godtsdienſt en Bfgoderije komen te verdienen.
1664. _ Fiemant onder De Bepderen komen met de gefchichte conditie ban de
Morenmabder dan de Benjanen Ober cen: fp zijn het meerendeel feer devotig /
eerbaer/zedigh /manierlück /vroom/goethertigh en beleeft/ betendelijck en
ſachtmoedigh omtrent de Deeemdelingen. Onder haer worden ſchrandere
JRakelaers /Wiſſelaers /
Juweliers /
Scheybers en Arithweticus gebon⸗
den; alg ooch Beel groote Kooplieden ín Geanen /katoene Lywaten
/Züde /

en alderhande Bengaelfe Stoffen /Apten Inlandtſehe Waren /en Loop:

manſchappen: ſommige hebben beerlijche Winckels ban ſchoone Stof⸗

fen/fijne Lijwaten/ Gommen /Eetwaren en Medicijnen; doch niet ban
iets Dat leven ontfangen heeft : Als daer is vleeſch of vifch. Sp gaen inde
Weeckenkonft Chriſtenen Mooren ‚en Heydenen te boven ; fonuntge dzijz
ben oock ſtercken Wandel op Zee 5; men bindt er die ongemeen rijch enmachtigh zijn ; defe ſtaen oock alg de Mooren uptnemende ou haer refpect;
boerende fomwijl oock bel een groote Staet ban Paerden/ Palinkijns,
Knechten en Dienſtmaeghden / waer ban haet wonder wel konnen laten

dienen / inſonderheyt alg in Bengalen ban de eene plactfe na de andere repz

fens evenwel moeten fp de Mooren, alleenliĳjch hare Godtsdienſt uptge⸗

fondert/ in alles onderdanigh zijn / dienfprckelÿck eere/ tol/en fchattinz
gen komen toe te beengen/ op dat niet door dewꝛeckheyt
der Moorfe Gou:
berneurs / door balfche befchuldigingen/ of opgepzonchte peeterten een goet

gedeelte ban hare goederen in Der ſelber klaeüwen komenteberballen.,

Hun opvoe- _De Hinderen der Benjanen worden ban jonghs op in De Feechen- en

dinghder
Kinderen.

Scheüfkonſt onderweſen / en fn de Negotie booetgefet < Want wepnigh
Ambachtslieden worden onder hun Lieden gebonden. Piemant veran:
Dect lichtelhek fijn beroep of neetinge ; fp leben het meerendeel ſtil en zedig/
eenvoudigh en flecht/ ſich weynigh met de wereltfe pracht / eer-ampten/en

Kleeding der grootsheyts des lebens belommerende. De rijcke Benjanen gaen in BenBenjanen, galen ſchier even gelijck alsde Mooren gekleedt; doch meeft ban ’t hooft

en die van

hareVrou3.
°°

tot De boeten fn t wit /met Cabayen ban fijne hatoene Lijwaten , om het
hooft oock een Doeck /Tulbantg gewis :doch aat hlepnder als dte bande
Mooren ; de Beoecken wat hoster / en ooch de Schoenen de Bieten neer
getreden. De Drouwen en Dochters der aenffenelijchtte Benjanen ,dra⸗

gen enchelde Hijfkeng ban dun dooefchijnent katoene Lijwaet / heel aen:
Gemaem/log/ en luchtigh ober De naechte Boeſem en Dpper-armen ; ſom⸗
mige ban haer zijn ap ſchoon / bevalligh / en wel befneden ban aengeficht/
fcap ban leden / en treden geſwint langhs ftraet: en alhoewel dat wat

fwart zijn/ en fchijnt haer ſuſcks nfette misftaen. Dit Tijflien de Boeſem
maer log bedechende /gaenfe hoots tot op De abel t'eenemael bloot en

moedernaeckt / en winden een fijne katoene Doeck ban wit Lijwact om
t onderlijf / Die foo bzect is /datfe tot op de enckielen hanght; oock gaen
Sy ae, De Vrouwen en Dochters bzijelijch met haer aengeficht ongedecht langhs
enmet het” ftraet; d Aenſieneltjckſte worden oock wel ín Palinkijns gedzagenstjaer lang
aengeficht en glimmend fwart hap? hanght met een flinger of twee in de neck in een
oor langs geftricht; Die het bermogen hebben /dragen oock goude Lingen doo? neug

Haer ver.
gicifelen,

CM ooren /alg oock om de bingeren / acmen/ beenen / teenen/ etc. ban aout /
ſilber/lack/pbooz/glag/ tin/of andere ftoffen / alleg na datſe weide
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van vermogen zijn. Sommige hebben deftige Huyſen en groote Woonin: Januari,
gen/ oock Wufthoven/ en cíerlijche NDafchplaetfen / ofte WDater-hanchen. 1664.

Haer Kinderen worden heel broegh en al ban de bier /bijf/ fes/feven/ of De Kinderen
als t op °t hooghſt loopt /met haer acht/negen/ of tfen jaer ten Bouwelijck vorden
fer

uptbefteedt/ ten minften berlooft/ en komen cerlanah bp malkander te vroegh ten
Bruppen/ ſelfs cer dater bequaemhept tot bet werck des Bouwelijchs is. Henkie
Dus worden Bier veele getrouwde Prouwen ban tien of twaelf jaren gez VPE
fien; die met dien ouderdom noch onbefteedt zjn /verkrijgen Wel lichte⸗

lijck een quade naem omtrent haer maeghdom en eer , ooch datſe upr geen
eerelijck

Huys afkoniſtigh mochten tefen. De Bouwelijcks Ceremonien Houwelijcks-

worden na de berfchepdenthepr ver Manden en Steden onder de Benjanen Ceremonien,
verſcheydentljck voltrochen; de Dochter worde op eenige plaetfen boor
een ſom gelts /of wat anders na de gelegenthept boo2balt / den Jongman
toegefept ; den Arouwtúdt komende/ Doet men oock eenige dagen avoo⸗
rens met diverſche breughde teeckenen ban gefanah/ gefpeel / en koddige
danſſerijen met Detenden en Magen / een ommegang doo? De voornaemſte
ſtraten en Wijchen bande Stadt. Op den Crouwdagh komen wederzijds

Petenden/ en fetten haer rondom een luſtigh buur ter aerden op Jatten /

of Tapijten neder. Men lept den Bruydegom en De Beupt tot drꝛiemael om

t boorgemelde buur /onder het prevelen ſommiger wooden / welcke ban

de Bramine ‚of den Prieſter tot een berbondt Des Bouwelijcks worden uptgeboefemt. Op fommige plaetfen berwoiffelen 2B2upt en Beupdegom twee
Kookos Nooten tegens elckander / terwijl den Periefter den Crouw hoo:
leeft; De Bzuploften worden eenige dagen mildelijck /en oock Wel fpact-

faem / alleg na dat de Ouders der Nieuw Getrouden ban vermogen zijn /

Bruyloften,

bp de Benjanen gehouden.

De Beupt / fchoon datfe vijch is/beenabht weynigh anderg/ als hare prayts verJuweelen /neug- oo2- en acm-bercierfelen /hleedinah/ cadel, beddingh / siericlen »

potten en pannen ten Houwelek mee, krght Den Benjaen bp De eecfte zuysrac

D2ouw geen Hinderen, foo bermach hp een tweede / ja famwiüloock noch
Wel een derde Daer bp tetroumen; doch d'eerſte behouwt de oudtfte b2fez Trouwfchen-

ben ent hooghſte voorrecht; ooch is den Man al wat opfpraeck onderte: dingh der
vigh als dit gefchiedt. In haer Bupshoudinge zijn fp De findelijchste en bewanes.
gefchichften onder alle de Bepdenfche Jatten ban Indien ; fp hebben geen
Stoelen / Bancken / noch Tafels : maer Matten/heel geeſtigh gemaeckt /
Die op De aerde nedergeſpreyt /haer Dienen tot beelderhande waerneminge;

fitten gelijck de Moorenop de aerde neder / en met de beenen krupſelingh Hare gewooonder het lĳf , haer Spüſe beftaet in Arijs / Boter / Melck / en alderhande ae

Moeskrunden en Bruchten: Want de Benjanen dooden / nocheten nets Posgen
dat leben ontfangen heeft / fullende felfg geen Luyſen /
Spinnen/ Mieren / noch eren

Muggen /noch ander Ongediert dooden ; fp laten haer daerom oockt in Den niets da:
Oorloah
niet gebeunehen. De Nicken Gebben haer Lamers en Dertrec: Eni5leven

ken met frahe Tapijten of Matten behangen; fp laten de Schoenen (qez heer.
lijch de Mooren) oock aen den Ingangh ſtaen /en treden blootsvoets ten
Hupſen /of Kamer in. De Kinderen worden tot behoudinge ban de gefont:

heyt met Sandel, Saffraen/ Borborry , en andere Dingen / met Ölp gez
mengt /beſtreecken en fomwijl ban rid Jede Voeten niet wepnigh *
3
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Januari, dus befitieert., De Soong zijnde Erfgenamen / alg de Dader ſterft /van
1664. _ alle beffie nagelatene Goederen; Doch onderhoudende Moeder tot dat
Manicre van Dfe fterft/ en De Sufters/ tot Dat gen deMan geraeckt zijn.
Eede
De Jentyven , Die niet alleen het Koninckrijck Golconda, Daer upt fp
Benjanen.
dorſponckelÿck fchünen te zyn bewoonen ; maer oock onrelbaer tot in
Jentyven _Bengalen, Suratten ‚ Gꝛoot Indien ,Choromandel , et andere Wanden uptz

hare condi- gepzepdt/ zĳn ban een geringer condítfe dan de Benjanen , en voor 'tmeez
rendeel een flacfachtigh en Dfenftbaer Dolck / flecht en eenboudiah/ ſoo
wel ín de Geondtftuchen hareg Geloofs / alg wereltljcke Bedieningen.

Dit zp gefept ban die/ Die bp Dupfende Bengalen , Gꝛoot Indien, Guferatte,

en beel andere Orientaelfche Kanden/ Steden en Dlechen bewoonen ; en
niet ban de gene Die fn Oppermacht de Choromandelfe Aijcken na ’t Zupz

Den komen te befitten ; dach laten haer foo wel d'een alg d'andere door hun

Bramines jammerlijck berlepden /aen wiens befchepdenhept 3p /gelijck alg
pock de Benjanen, de ſorge Booz de ſaligheyt harer Ztelen abfolupt toeberz
trouwen; De boornaemſte redenen ban haer rampſalige Godtsdienſt gez
bende/dat die oock dus ban hare Doozouders is afgedaelt/gelijch wp ín het

Onder hen

berbolg wat breeder Daer ban ſpreken fullen.
Defe Jentyven komen haer ín Bengalen meeft met den Tandtbouw /

wordende Deeberijen/ en andere wercken te geneeren; De ——

gn leben

bachtslieden Dan den acbept haerder handen: doen oock wel Loopmanfchap ; groot gez
Landtbou- talkonftige Webers en Weverinnen worden onder hun gebonden / Die aen

wers ie berfchepden Oozden geheele Stedekens /en beel Dorpen komen te bewoo⸗

beronden.

men. De heerlijchfte en fijnfte hatoene Lijwaten, Zijde en andere Stofz

fen / Deeckens / Behanghſels /Spreÿen /etc. Die upt Indien komen/ woze
Yveren
den alhfergemaeckt. Bermakelyck íg’t de Jentijffe Douwen en Doch⸗
—
der ters / die door het ſteecken der Son / pep ſwart / en meeft naeckt zyn /met

Jennie en Defe Weverhen dug beſich te fien: inſonderhept alg in het bleechen met het
Dochters.

_fmeeu-wit Liwaet / of diergelcke beroepingen onder een broljck geſangh /

de handen en boeten reppen , dickmaels afngen wp haren pber en befig=

heyt aenfchouwen/ en fcheen onfe komſt /alg onfe nieuwsgierigheyt bez
Cane en ſpeurden / haer aengenaemte zijn. Deele ban hare Mannen fcheenen mp

vadfieheyt_badfigh / lup en trgegh te zjn / want deſe moften haer Douwen almeerz
er Manne. naeis aen’t fwaer fte werck felfg omtrent den Kandtbou/ infameling van

den Geghſt
/ Weven /Opmaken van Stoffen/Wijwaten/ ett. t welche beele
ban haer met een aroote naerſtigheyt quamen uptteboeren ; berforgende

dug níet alleen ’t geen de Mannen dienden :maer namen oock De Bupgz

houdingh en Kinderen waer / Daer onderwijl de badſige Jentyven in ledig:
hept leefden. Meermaels heb fch/ nfet alleen in Bengalen, maer oock op de
De Vrouwen uft Choromandel, De Jentijffe Peouwen / met haet onnoofele Supgez

nemen den {ingen om den hals en aen De borſt dug met den Kandt- en Acherbouw bez
Landebouw
wacr,

ſich gefien ;De ſommige wíften het overvloedige water upt al te bochtige
Handerijen/ Doo? kuplenen groeben/ en inſtrumenten ban hout / tot dien

epnde gemaeckt /en Dat fp met De boeten beweeghden /na de laeghten af te

tappen. Andere houden haer dagelÿcks befich met de Krijg ban fijn dop:
pen te fupberen / dat na de berfchepdenhept der Landen / oockt op berfchepz
Dene wijfe gefchiet; weeft wordt deſelve ober het huur/of in De ——
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drooght /en dan met een louteren acbept ín een groote Mortier ban hout / Januarii ,
of ban ſteen geftampt / en foo voorts gefupbert/ dat / alg gefept is, meeft 1664.
een werckje voor BeDouwen is. Oock woeden Beel andere foo2ten ban
Ambachten /Hantwercken en Beroepingen/ alg oock Palinkijn-dzagers/
Toopers /Houtkappers
/ Waterhaelders /etc. onder de Jentyven gebonden/
evenwel zijn fp boo2’t grootſte gedeelte gantſch arm en ſeer beroopt : dewijl
ſy Door de geltaterige en infch2apende Moorfe Gouberneurs uprgeput wor⸗ chen

Den die fp hoo2'e meerendeel haer flaefachtige Onderwwerpelingen en Dier Eire”
naers zún / dewijl hun beſweet gewin foo wel ten voordeel dee Moorfe Ne⸗ neuss.
genten/ alg boor ſich felfS komt te gedijen.

Haer Hupſen en Wooningen zijn doorgaens op een flechte wijfe gebouwt: Huyfen en

De Muuren /Wanden en Gevels upt Heem /zijn plomp en cenboudiab ; vrzen.

De Deuren en Venſters Gebben flooten noch grendels: het Dack ís met ven.

wilde Palmbladeren toegedecht; De Vloeren zijn 3 a 4 Boet hoogh boven

De aerde berheben / en peoncken/ als oock De Muuren en Wanden ban Liar

mersen Bertrecken/ nfet weynigh ban D'edele Koeyedreck / daer alleg op Koeiiedreck

'tbeerlijchft mede beftreecken Íg/t welck hum Wooningen (foo ſo aeloo- PoEse

ben) uptermaten Geplfah maeckt. Sp hebben tot Hupsraedt alleenelijck zenryven gemaer het gene tot flapen / koocken / eneeten nootfaeckelijck dient ; fp leben acht.
Beel fober /en eten vocht op De aerde neder;tot boedfel Hijs /Deuchten en Heer wijle

Frupten gebzupekende ; haer dzanck is Water / of oock Wel Melck Ten eren.*
Arack „ett. Cot Cafellakens en Servetten gebruyckenſe Indiaenfe Dijgez
bladeren; fp fullen niet drincken uyt iets Daer-aen Wp de monden hebben Haer ge-

gefet: want achten ong onreyn /bzehende lieber het bat / al was het Chi- weende hey:
nees Porceleyn ‚ op dat hem toch niemandt Daer aen machte komen te

„berontrepnigen.

Dit Volckis ban een wonderlcken aert; doch en zijn fp

alle niet eens gefint/gelijck it verbolgh beeeder getoontſalworden; WP

*'*7

atzaienſt

fulfen om kort te gaen ban de Benjaenfe en Jentijffe Godsdienft / dewijl Die ges Benjanen

alg aen malkanderen
hangt /dit bolgende bectoonen.

en Jentyven.

En alhier dienen wp bande Bramines, ’t woelck De Geeftelijcke Bedie⸗ ————

naers ban haer Teer /Afgoden en Tempels zijn te beginnen : Deſe an: ons °°

nen zijn ín een Wonderljck aenffen bp het Bolck; De deftighſte onder De
Hepdenen; hare Wooden en raedtgebingen worden ban hun Geloofggenooten met pber gefocht / met open oocen en monden ontfangen/ en BancEelijck aengenomen. De Bramines der Benjanen zijnde gefchichfte/ en
oock wel in haer grobe dwalingen voor de berftandighfte geacht ; fp dragen
3 A4 Koordelens over De fchouder op ’ naeckte lijf / doen Die noopt af hoe
dat het oock met haer moehte gaen: Want deſe Koordekens hare Peieſter⸗
lĳche waerdfahepdt komen te bertoonen ,meeft gaen fp met Het bovenlüf
naeckt/ eneen doeck om het onderlijf gewonden Die haer De fchhamelbepde

en grootachtinge by her

Volck

Haer dracht,

deeht. Doch ín Bengalen Dagen oock Defe Hepdenfe Priefterg doorgaens

in’tuptgaen een enchelde Roch /of Cabay, van katoene Lijwact gemaecht/

hangende flecht en eenboudigh ober Het lĳf/ een doeck met 4a 5 flingerg
rondtom gewonden / verctert het hooft/ en bedeckt het hap? / dat langh, af⸗
fienelijckt / en ongefchooren met gen tupt op’t achterhooft /als bp ong de
é
Drouwen/ te ſaemgeblochten en opgewonden ís. Haer lange nederwaerts ———

hangende Ooꝛlelleñ proncken met goude / of andere Kingen; haer ali Sn
Vrouwen.
e
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Januari. wen zijn veeltijdts dertel en feet hovaerdigh / beftrijckende fich met wit
1664. _ Sandelhout / KHijs / en geurige Specerijen / proncken ooch wel met goude
Lingen doop neug en ooren / met Halsbanden en Hoepjeng om armen en
beenen ; gaende voorts met eén luchtigh Lhwaet / alg andere Orientaelſe
Oeffeningen Dzoutwen gekleet. Deſe Bramines zijn feer ſchrander in ’ leefen en fchzij-

derBami

en/ geſwint int Feethenen/ en beguaem de Gemeente beel grillen ban

:

hare berfoeijelijche Godtsdienft wijs te maken ; fp zijn D'Opfienderg en
Beforgerg ban haer Bupbelfe Cempelen en Afgoden; bp de Heydenſche
Woningen zjnfe wonderljch hoogh in aenffen/ Die bpna niets / dan op de

goetbindinge defer Bramines komen aen te bangen / DeWijl men Gun in de

geleerthept/ zeden, oeffening /en den Tempeldienft boben andere eftimeert.

33 Seâens

De ſommige hebben omtrent de Geloofg-berfchilten bande Indifche Hep⸗

worden
on Denen defe-en-tachentigh Secten opgetelt; doch dewijl Die voornament⸗

den opgerelt. lijch maer fn defe bier Hooft-Becten beftaen, foo fulle bop Defelbe koztelijck
Doch in vier hier benebens voegen.
,

Hooftetten

De eerfte Secte wordt Cenrawach genoemt :defe gelooven níet dat ‘er

De see

ten Bodt / noch Hemel /of Bel ig; maer dat alles uptfich ſelfs beftaet ; dat

Cenrawach,

De Lucht alg een behanghſel het Aerdtrÿck decht /dewijl fp loochenen dat

See

de Werelt rondt ig. Waer Bramines leeren Dat de Weldoenders door een

Religie,

goede Fo2tupn beloont /en de quade Dooz een Heplloofe bergeldinge ſullen

thups befocht woeden; Dat de Ziel na De doodt ban het cene Zichaem /
t zy Menſch /of Beeft/ in het andere baect /alles na Dat (p het in haer leben
hebben gemaecht ; ſommtge bidden (gelyck mp bericht is) des daeghs
aen/ wat haer deg morgens eerſt ontmoet; haer Bramines loopen bloots

hoofts / en bloots boetg / met cen wit / of ſwart ſtockjen /Daer aen fp wel te
» kennen zjn / fn de hande , gebeupeken Beſempjens /daer fp de plaets die
fp betreden ſullen /eerſt mede begen/ op datſe niet onberftens iets leben=

dighs mochte komen te berpletteren : want fp dooden / noch eten niets dat
eenigh leben ontfangen heeft ; dragen haer feer voorſichtigh fn eten en
drintken/upt bzeefe dat wormpjens /vliegen /mieren / ett. mochte komen
in te ſwelgen / en alfoo te dooden. Sommige ſullen oock daerom geen kout
water drincken /noch ín het doncker hun avontmael houden /maer alles
bp daegh/ en met aroote omfichtiahepdt doen; fp hebben oock Weelden in
hare Pagoden/ díe fp ter eeren ban heplige Mannen / die bel eer onder

haer leefden
/ opgerecht hebben: zijnde van hout / ban kler/ ban fteen/ of
lichter matrialen toegeftelt ;branden des nachts oockt Kampen in hare
Pagoden/ ter eeren ban defe heplfge Beelden; baften ín / of omtrent De

maent Auguftus; pder woedt tot het Priefter-ampt toegelaten / en ſelfs De
Vꝛouws pꝓerſoonen daer toe geadmitteert.
úy
}
De andere Heydenen houden befe Secten buplen fchandelijck/ ja herz
doemen defelbe / vermanende pder voor ſulcks hem wel te wachten / oock
in Dieng Wooningen niet te bernachten/ noch met haer te eten/ noch te

drinchken /dewijl fp Ixorette, Dat ig De Goddelÿckheydt berloochenende/

pesette

Bifnou,

—

dantſeh onreyn zijn.

;

De tweede Seete Bifnou genoemt /onder dewelche haer de Benjanen

meeſt laten binder /gelooven dat'er cen Opperſte Godtheptig díe alles gez

Swalincen. ſchapen heeft /en vegeert ;Defe noemen fp Bramma, Ram of Ramo; (omt
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Duibfenderberfiecende
/
Godt
opperften
den
boog
mige Gouden Wiftnou
hande berdwaelde beufelingen ban defe Goden /demijl fp alleenlijgt maer 1664.
een fchemerlicht bandehoogbfte Majeſtent Godts genteten , fp gelooven
oock Dat Godt tot fijn behulp noch eenige van De hepliahfie onder Het

Menſchdom tot hem genomen heeft.

%

Defen/alg oock hun Oppergoden / Beep

bouwen fp Tempels en Pagoden/ en rechten aldaer tot haerder eeren veel Nae ——
Dupbelſe Monſterkoppen op; donſtrefljckheyt Der Zielen wordt bee hum eyaer pichabaft geftelt ; doch dat die feeckerlijch (bolgens het ge zoelen ban Pichagoras) gora.

ban het eene Schepfel in Het andere homen te verhupſen.
Wonderlijck ie de Secte ban defen berlepdenen Philoſooph van Samos ——

door veel Landen en Koninckrcken deg Wereltguptacbzept ; ooch ſchynt
het won”
het dat de Joodſche Phariſeen niet bzeemt ban Dit geboelen geweeſt zijn/derlijck gealg blijckt upt Matth. 14. vers2. Marc. 8. verf. 27,28. Rlaro en Pichagoras dale

hebben Dit feldfaem geboelen/ bande verhupſtngh der ZietendeEoppter veren de”
naers ontleent/ die het niet alleen onder De Geiecken en Hatijnen Gebben verhuyanz

boo2tgefet/ maer is ooch defe Heere over Duntſlandt en Pranckryck ber- de Zielen
fp2epde geworden: dan nergens fchoorfe Dieper Wortelen als in Ooft- Tiersen
indien /daer fp noch onder de Bepdenen fant en woonplaets houdt / ja net andere.
felfg oock bp de Japanders, Chineelen , Siammers, en andere Bolcken ban

de Oofter- Deelen des Werelts: alheewel dat men gelooft Pichagoras wel
in Egppten /maer noopt ín Indien fg aeweeft. Defe Pichagoriften geloos
ben Dan/dat de Zielen der Menſchen / en oock die ban De Beeſten onficef=felijch zijn / en doo? de doodt in alderhande Lichamen en Schepfelen oberz
gaen / jafelfs tot ín de goede en quade Beeften/ alles na dat fp het in hun
leben hebben gemaeckt ; Dat oock de Zielen der boofe Menſchen in Pupbelen konnen verandert Woden. De Bepdenfche Bramines houden de
Heere ban Pithagoras in grooter waerden :te meer /dewijl De bebeftighde/
dat hp al in verſcheyde lichamen der Menſchen ín boorige tijden hadde gez
Woont /en epndelijck nu Pithagoras was geworden.
Soo baft grijpt dit geboelen fn deſe Benjanen ban Bifnous Sette/ als roe van die
ooch ín de andere Bepdenen/ ſtant: dat / foo wanneer fp temant fien / Die Bereik

wat gelijchents heeft met iemant Die boormaels daer te Hande geweeſt / of Bosen
gefto2ben is / foo beelden (p ſich baftelijck in / dat Dieng Ziel in dit Wichaem zeydenen

ig obergegaen. Op de KRuſt ban Malabar geloofde men dat Den grooten Aant grijpt.
Samorijn boormaelg/ doch in een ander Lichaem / een armen Waſſcher
was geweeft. Dit ig ooch de oorſaeck dat Den Peeemdelingh bp haer wel
gehandelt wordt /alg niet wetende of niet wel lichtelijch een Ztel ban hare
Vooꝛvaderen ín defelbe fchuplen mocht. En aldus moeten De Zielen tot
berfchepdenmael door De doodt van t eere Schepfel in t andere overgaen /
tot datſe genoeghſaem ban hare ſondige wercken zijnde geſuybert /inder
Hemel /of elcheng uptgefpat hebbende / ín De plaetfe der Derdoemelingen
fulten belanden. Waren Afgod Wiftnou ſeggen fp dat wel stenmael is gez

booren / Diens Zielen ín Elefanten / Tameeien / Buffeis / Thgers / Bor⸗
ken / Eſels / Darcheng/ Kapmans / Slangen, Rabens /Wracijen, etc.
obergaen /worden uptermaten rampſaligh geacht; doch die in eenige ban

de laetſte belanden / duchten fp den fant der Dupvelen en de Derdoemenis
Paldernaeft te zijn. Die in de Hoeijen AE
_

Den worden De bepiigbfie
er

*
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1664:
ſwervens tot ín de eeuwige ruſt gevaecken ſullen; want fp gelaoben dater
een Paradijs in den Hemelis / Daer Die gene geraecken fullen / die fnver⸗
waeromfy

eh ed
eten dat levenomfangeoheeft.

fchepde Schepfelen hepliabtijch hebben geleeft.

Dus dooden, noch eten oock Die ban Bifnous Secten nietg dat leben ont:

fangen heeft / om de Zielen der Oberledene /en miffchien ban hare Door:
Ouderen niet te verſtooren /noch te berjagen/ dat bp Hun een grouwel is/
achtende felfs het groote fonde //eenigh Wanſchepſel / of Ongediert te doo⸗
den; want de Bepdenen fetten ſelfs de Tupſen /daer de ommige bol van
zijn/ op eenlapjen/ en berplaetfen die Daec’t hun belieft; het ig haer een
fwaer krups /dat de onfe iets ín Haer tegenwoordiahepdt dooden. De Ne⸗
derlanders
/ omVogels te ſchieten uptgaende/ woeden meermaelg ban haer
gebeden / datſe toch de Zielen der onnoofele Schepfelen willen berfchaaz

nen/ enn geen onfchuldigh bloedt berateten. De Detenden ban die een god⸗
deloos leben Gebben geleyt / ſpüſigen oock wel eenige dagen / na diens ober⸗
lijden/met grooten per de Bontekraehen / Die in defe Wanden bp dupfen:

Den zijn / op dat / foo wanneer de Ziel in fulck een berdoemelijck Schepfel
Verkeerde
ent

mochte gevaren zyn/ſich mede met dit Gebogelte mocht berfadigen.
Die ban defe Secte heben ooch Nin geftelde tijden en Warteldagen;
bereeren haren grootſten Afgodt en Mindere Goden beeltijdts met beufelz

en, dievan achtige Tofgeſangen /en koddige Danfferijen ; boor defelbe worden op

Bifnous _ Crommelg/ APlupten en koopere Beckens gefpeelt /dien vercierende met
Settezija. elcupehende Krupden en Bloemen ; de zedighſteen ſindelÿckſte waſſchen
doorgãens haer ban het hooft tot De boeten eerſe gaen eten; fp branden
niet
gaerne hout/ of ſoecken berfeechert te wefen /Dat niet lebendighs daer ín
fchuplt ; meeft wordt haer Spijfe bp de gedrooghde en feer heylige Koemiſt
gefooden / die albooreng met de handen tot platte koecken hervormt / en in
de Sonne gedrooght /de Deftighfte beter als Haſerſouwſe Turf / ja tot
een geheplighde brant berftrecht. Onder defe Seete worden felfs de ſchran⸗
derſte Benjanen de rijchtte Kooplupden / Makelaers / Wiſſelaers
/en Fac:
toors gebonden / díe miet lichtelijk confenteeren / gelijck in de andere
Secte
aefchiet/ dat hare Deouwen ſich met Den dooden Man fouden laten Herz
Diens wer branden; echter bermach de Prouw na de Mans doodt/ al was fp maer
dawen 5*

i2 jaren oudt / en noopt beſlapen / noopt weder trouwen: maer moet We⸗

bene

Duwlijck haren tijdt verſlhten. Ouder hen worden oock de Brachmannen,

trouwen.

die ban Den Benjaenfen aenhangh zijn / gevonden/ Die fich beroemen upt
Konincklck Bloedt afkomſtigh / en daerom de Edelſte te zijn ; der ſelver

—

347Piieſters zijn ſchrander/geleert /ban aenſien / en ſeer geacht / boor ’t mee⸗

Dederde

rendeel bljtigh omde Jeucht inde Benjaenfe religie t'onderwüfen/ en
boogt te fetten ;alg oock in ’t plegen ber Godtsdienſt in ſware voorvallen
gebenfe raedt /en weten haer foo in woorden alg wercken feer modeftelijck
aen te ftellen.

_ De Bepdenen ande derde Secte Zamaraeth, dooden / noch eten oock

—*9 Zama- fnggelijchg niet dat leben ontfangen heeft / uptgeſondert geringe Am⸗

pta

Bachtgtupden / Boeren, Tandtbouwers / Soldaten / etc. die het fomtijdtdfoo nauw niet fchijnen te michen ; beelderhande Ambachten /Handtwerc⸗

ken/ foo ban Wevers /Timmerlup
/ Metſelgers / Smits /alsandere, —
n

*

Ooft-Indifche Reys-Befchrijving.

Derde Boeck.

95

Tandtbouw veffenen/ worden onder hen-lieden gebonden. Zp geloeben Januari,

oock / dat er een Bodt ís die alles gefchaven heeft /en noch dagelgeks onz 1664.
derhoudt. Sp ſtellen Viſtnum, en naeft hem Ixora, en Bramma, voor de ops maer Afgoperfie; hebbende daer benevens ooch eenige mindere Goden / Baer ban He den.

beufelachtige fabulen /daalingen en verdichtſelen /niet alleen beſpotte⸗

lick / maer oneyndigh sijn. De onſterffelyckheyt der Zielen wordt bp hen
oock baftaeftelt ;doch dar oock Die ban het eene Tichgem en Schepfelin

t andere door De doodt verhuyſt / ailes ſchier chen gelijck die van Bifhous

Secten; dach onder Befe fneingen de D2ouwen bp hare doode Mans leben- De Vrouwen

dighfnhet buur, en laten haer voort tot affche berbranden /gelijck alstnVan dele …—
het voorledene jaer/Wanneer ons op Pipely bebonden/ tot tmeemael toe gen ——
gebeurden: doch quamen wy ſelver ſulcks niet te fien/ alſoo te laet gewaer⸗ in het vuur,

ſchout wierden /dat ons Herteltjck moepden.

ine,

Defe berfoeijelijcke gewoonte /bande arme Drouwen Dus Wwecedt en dn man
onmenſcheljck te handelen / Was wel eer meer alg nu in t gebruyck / en verbranden,
ſeght men dat ſulcks een Hepdens Koningh heeft ngeftelt/ bermits De
Peouwen fas lichtelyck doop bergif en looſe practijchen haer Mans na de
andere Werelt fonden ;tegenwoordigh houdt men Dit epgenmoorden onz

trent De Prouwen / ter liefde van hare Mannen / voor een ganſch edelmoe⸗
dige daedt. Doch in Bengalen, en daer de Mooren meeſter zjn / verbiedt

men/upt hooger ordere ban den Mogol , Dit berſchritkelyck branden ban de
Perouws-perfoonen ; echter /Doo? omkoopingen en fchenchagien aen de
Gouberneurs / wordt het noch wel nu en dan / doch met ooghluycking toez
gelaten/ nadatde Moorfe Plaetsbooght de Douw qguarfupg onderfocht
heeft / of het haer bzije wil ig ; doch op berfchepde manteren gefchiede Die Op wat wijs

berbzanden ban De levendige Deoutwen. Sterft een Bramine onder Defe ditverbranSette /foo komen de Drienden en Gunſtgenooten /en graven een aroote Wenkomsse

kupl ín D'aerde/ Die met brandthout / of Dat heel aengenaem rupekt /herz gefchien.
ſorgende; ſommige die fet vermogen hebben /doen hier oock noch wel
@Cacw/ Rijs/ en andere dingen bp / ende beateten het hout met TrookosOlie /om Get buur te krachtiger te Doen Branden : men lepdt ’er dan den
dooden Bramine boven op; en Daer op komt de Douw / Die haer liefden
en eerbaerhept aen de Man /Prienden en Magen Betoonen wil / ho be beant:
hkuyl
/neemt afſcheyt ban die haer accompangieeren; gaet op Be houtmijt
fitten /neemt het hooft des dooden Mans in haer ſchoot/ kuit het/en ſtreeit
bet: ents fp kloeck lee / aebeupekt hactboeechende wooden ; giet

Olie op haer Tichaem

/ en aver fijn hooft ; ſteeckt ſelfs de brandt in’t hout;

ſtracks vlieght de vlam Hemelwaerts / door het ingieten ban Olie er: bran⸗

dende ftoffe / Daer in De andere Bepdenfe Bramines haer foo Llj:igl dragen/

dat alles eer lang in affche berandert ig.
„ Fn Bengale gefchtet
het doorggens op deſe wijs: Als de Man homtte
oherlijden/ ſoo overlepdt desfelfS Weduwe / Die fomWwijten Loch jongen
jeughdigh is / wat haer beft is / of in berachtelĳjchhept te eben / dewÿl fp
toch nfmmermeer wederom trouwen mach; of op de aldereerlückſte en
Booetreffelijchfte wijfe de Man fn’t ander leben te gaen geſelſchap houden:
Want fe gelooben / dug met den dooden Man berbzandende/ dat met hem

Wel febenmael langer ín ’t ander leben in ae lis / beeughden en —
2
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166.

nes raden haer ’tlaetfte Heel krachtigh aen/ dewijl dooz ſulcks het gantfche Geflachteen groote eere ſtaet te gefchien/ en fp haer Man verheer⸗
lĳckt/ door de Goden ten Hemel aetilt/ bp pder geroemt /en hepligh ge⸗
keurt fal worden. Isſe flauwhertigh /men moediaht haer aen / dat fp
dooreen Kogte doodt haer Jan fn 't ander leben ſtracks weder binden / en

daer met hem een ontelbaer getal ban beolijcke vagen genfeten fal; anders

beeft fp V'affnijdinge bant hap2/ de fchimp des Volcks /den ſmaet dee

Prtenden en Magen / en andere quaden / onbermgdelijck te verwachten;
echter gebeurt Dit niet altijdt / Want fomtwijl felfg De Dzienden en Na⸗
beftaende ban defe weeedtheyt afkeerigh zijn: ja/ bindt men Duderg/ die
Booz af /-eer fp haer Dochter ten Houwelick upt befteden/ bedingen / dat /
na de Mans doodt /fp nfet en fal gehouden wefen / om haer dus ſebendigh
te berbzanden / oock houden ’tde Mooren nudoorgaens-tegen ; doch toez

geftemt/ en berlof verkregen hebbende / wordt den dagt en uure beraemt/
en allegtot dien epnde gereed en vaerdigh aemaecht ; ſtracks krijaht de

Peouw geoote venomee ;Debotige Zielen befoecken en bereeren haer alg
een heplfge Matrone; pder berfoecht haer gunft en booebiddinge bp de
Goden ; oock ſpreken de Bepdenfe Bramines haer een moedt in tlijf; onz

derwijl wodt de Brandtkuplter gelegener plaetfe bereyt /en oock tael Door
een hlepn afdackje /datop bier ſthlen cuft/ en boben met Palmloof is bez

deckt
/ beſorght. Alles berept/ en D'uure gekomen zijnde / wort het Lijch/
ouder een qroot gehuyl en mifbaer fommiger WDijben/ ten

Wupfen upb na

De Bzandtkupl getoeft ; De aengemoediatjde Weduwe komt met haer Duz

ders / of naefte VDeienden en Baren berfelt /en heel cierlück opgetoopt
/ ge⸗

bolght. De Sangers; Tamboers / en Speelders treden met hare Gum_ gummen, of Beteltrommen
/ Schalmeüen /Boorens/ Jrlupten/etc. eben.
als naeen defrigh Banchet boor upt/ en eenige oude WDijben klappen heel
befich in hare handen / ſingen en baeten al fchaeijende / coemen de b2oome
heyt des Overledenen /en de hloeckmoedighept/ liefde/cer enhepligheyt
ban De Prouw
/ ja ftellen haer wonderlijck aen; (ommige Deouwen nemen
oock wel op aenradingh een toeberepdtfel ban Bertel , Opium , ent foodanige

Dingen in/ die haer het hooft doen fupfebollen/ en deoncken maken. Veel⸗
tidts flellen haer de foodanige ongemeen vrolÿck aen/ nemende feer kloeck⸗

moedigh / en Dichmaelg al lacchende/ eben als of fp na een gewenfchte

Bꝛeuploft gingen
/ een betendelijch affchept ban haer Dader en Moeder / foa

Bienoch leben /en bande andere D2tenden/ Gefpeelen /en naeſte Bloedt⸗

berwanten/ dien kuſſende /en ooch een tegelich iets ban hare Juweelen
toteen gedachtenis bereerende. De Bramines die Daet tegenwoozdigh zijn
ooch net beegetende ; cen van defen Doet een gebedt / en booetg de Brouw

ſich ſelfs Doo2 ’t waſſchen gerepnight /en met Olie begooten hebbende/

ſpringht met een friſſe moede in de aengefteechene Brandtkunl / om lebenz
digh te berbzanden ; ſtraclkis volght een beeeffelijcht ffo2ten ban Olp en
brandende floffert; beel YNeraers / doch heel ſnooder alg Beulen / ffaen

rondtom be Brandtkupl met ſtocken om op te ſtoocken / ente beletten / Dat

De Douw Hoor ſchritk/ pijn /en verpaerlÿckheyt des vuurs niet wederom
upten worſtelt. De ſommige worden ger door Get gieten ban hr KEE
.
ickt /
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ſtickt / of door het inwerpen ban het bzandthout / dan dooz de vlamme deg Januarius.

huurg ome leben gebzacht: en onderwijl maken De Detenden en Speel: 1664.
ders ſoodanigh een hels aefchzeeuw en vervaerlck geraes /dat ñiemant
het kermen bande rampfalige Tÿdſter hooren kan ; doch eer langh is de

ſelbe met haer Gemael doo? kracht deg vuurs berflonden / berteert /en tot
affche verbrandt / die naderhandt in de naefte Ribier geftcoopt woedt. On:

derwil keeren De Defenden en Jagen Wederom t'huys waerts / die het
tot geen kleyne eere berſtreckt dat haer de D2ouw foo blpmoedighen wel

gecefolbeert ten buure begaf ; ſy laet fomwüleen / of meer kleyne Kinder⸗
kens achter / die Doo? De naefte Deienden booets opgevoed woeden.

De bierde Secte Gioghi, Joeghi, om de lichtighept Goegis genacmt/ is De vierde
welde wonderlijchfte ban allen / alhoewel dat fp mede gelooben dat ’er een Sche Goegi.
Godt en Onderhouder ban alles ig: deſe noemen fp met berfchepde na: Desfelfs

men ; oock fomtijdtg Bruin , Diefpbeſchehven fijn glans en heerlijckthepdt select.

foo groot te zijn / dat gene Schepfelen machtial zijn hem te aenſchouwen /
dathp almachttgh is en de Son/ Maen / en Sterven haer kracht en
fchijnfel geeft ; die in Dit geloof heylighlyck fterft/ home ſtracks tot Bruin,
en baert in heplige Schepfelen oder ; ten minften geloobenſe Dat hare Ziez
Ten doo2 't oberlĳden in goede Beeſten fullen belanden. Onder hen worden
beel Coobenaerg en Waerſeggers gebonden /alg ooch heel Hlupfenaers /
Bedel Momickhen / Affepupfters /- Wandeloopers / en Diergelijche waer⸗, Wat voor
Dige Perfoonagten. Defe Geeftelijcken zijn voor gantſch Gepligh ouder het plise PerPolck geacht / fullende boor het meerendeel gene Sphſe nuttigen / alg Die onder benbp de gedrooghde en feer heplige Roemisis geſooden en toegemaecht ; bol- lieden wor„gens hare Det mogen-fp gene Tempels /Hupſen /noch Wooningen in den gevonepgendom befitten ;de Beplighfte trouwen niet /mijden Het Dolch/ ja va- “*
Ben De Prouwen niet aen; fp bevrachten alle De goederen en bermaechez
lckheden ban De Werelt ; oock alle Beroepingen /Handtwercken
/ Weten⸗

fchappen en Konften , wercken niet /maer loopen nade Boſſchagien / en
geneeren haer als Klupſenaers met groene kruyden en Wildt gewas ; oock

An berballene. Bupfen/ en oude /buple/ ffinchende Gebouwen en gaten.
Andere noch hepliger ban Leben /loopen langhs ſtraten en wegen meeft Aflepuytezs
naeckt / alg dat haer ſchamelheydt decken ; taten het hooft ongefchooren /keerd

fonder de lange Baert of het hap? oopt te watchen / te vepnigen / of wat upt rens zijn, te hemmen / Dat alles in t wilde ober neug / oogen en mondt komt heen te hoedanigh.

groeijen.

Defe ctenen drincken / apenen waken gemeenlijch op de bupl-

nishoopen /of aen de alderberachfte plaetfen /daer fich in dzech en flincz
Kende bupligbept nacht en dagh aeneerende ; ſtroohen veel afch/ en andere
buplighept op hun hoofden / en Wzijvent Doo? Hap? en baect/ foo dat niet
anderg Dan berbarelijcke Dupbelen upt Der Weilen komen te gelijchen.
Dit zijn dooegaens Mannen ban hare Godtsdienſt
/levende ban den bedelz
fack ;doch nfet dat fp om iets bragen /maer Be geloobighſte Zielen fleecz
Kent haer toe / en worden al defe-berfehjzickelijche Affepurfters bp den

„Dolce hooghgeëert/ beleeft bejegent / en van pder upt lief ver /mededoo⸗

genthepdt/ en Godtsdienſtigheydt geſpyſight ; felfg Die ban de Benjanen

Secte laudeeren deſe Gepline Mannen gantſeh hoooh/ en Gouden Haer ont
haer heyligheyt
en gefivenahent Daenens ín geaaies waerden. Sommige
3

deſer

Tor
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Januarii, defer Geeftelijcke laten gedurigh de handen en armen fet geboithtighs dra⸗
1664,
gen; andere tot een meerder penitentie en boetbaerdiakept gekomen zijnde,
en om in heyligheyt upt te munten / gaen / fitten / of legaen gedurigh met

handen en armen vecht naom hoogh / die dus bearoeijende niet weder ne⸗

Dergelaten konnen woeden ; men ſteeckt haer eerbiedighlijck ’t boedfel ín
ded mondt / Daer fn devote Zielen hun pber en goet hertigheyt betoonen.

Hare geftrengheyt ,
en rampfaligh leven.

Andere wederom fchuwen het Volck / en ſtellen haer feer afeerighlijck
ban het gefelfchap der Menſchen aen; fittende hier en daer aen De wegen;
fulten niet lichtelijch teaeng temant ſpreecken /of die haer iets vraeght /ant:

woorden / want fp haer te hepligh achten. Defe leben oock uprermaten gez

ſtrengh / en lijden onuptſprekeljck beel/ bp vacht en daegh /ban ſtorm en
regenblagen /hitte / koude honger/ dorſt kommer/ pijn, fieckten en kranck⸗

hept/en dit altemael feer geduldiah/en onder mogen, oftegenfegaen. Sp

hebben geen Wooningen dan de Pulnishoopen / hoecken der ſtraten /por⸗
talen der Tempels /Hoolen en Kluyſen/als oock hier en daer aen de wegen
eenige Hendenſe verdecken / Die rondtom open/ op bier / of meer ſthlen
gebeft / de geordonneerde fchuplplaectfen hoo? defe Pelgrims zjn. Sp
fwerben en leben aldus /gelijck campfalige Derftootelingen in de Werelt/

ban d Aelmoeſen die men haer geeft.

Sp hebben geen Wijben/ Hupſen/

noch Landt / dewijl aen pder tot ware voorbeelden ban hare geftrenatept
en kupshept willen zijn ; befmeeren haer fwart en fmodderigh lichaem met
afch en buplighept /en oock haer langh en ongehavent hap? en aengeficht

met fmeerfngen/ díe van Sandel / Saffraen /Koedreck / en andere toege:
ftelt zijn /en daer dan afch ober heen aeftroont zijnde / ſteeckt Dit Wonder

lich af. Wy faaen ſoodanige Bullebacken dagelijchs /alg ons op Pipely ,

Ougly, of op andere plactfen ín Bengalen onthielden / en bevonden het
wareljeck Menſchen te zijn / die Menſchen konden verſchrichen; de ſom⸗
mige hadden een Wandelſtock inde handt / en fagen/ alhoewel ſwart /
Heel grauw en Dael / ban wegens de afch en vupligheyt daer ſich mede bez
ſtreecken hadden ; de ongehavende baert en knebels dechte mondt en ha-

ken/ het hap: flondt wegens de bupliahept ffepl ober endt ; De ſommige
bochten ons jongh en ſterck te zijn / cepfende bart De cene plaetfe na de an:

dere: want al fchoon fp niet Gedelen / hebben nochtans den bzijen toegangh

fu de Bupfen ban hare GeloofSgenooten/ Daer fp wel durben epffchen het
geen haer luft; ich fpzeech ban die wat (louter alg de andere zijn , oock
ontfangen debote Bepdenen defe heplige Mannengaerne. Die beljoeftfa

en acm zin / geben ooch wel haer Soontjeng aen deſe befoetelde Bedel⸗

gapen ober/ om bart jonas op/ de ongemachen uptftaende/ ooch met ‘er rijdt
De bequaemheyt deſer heylige Staet te hrijgert.
Defe geeftelijche Perfoonaaten en Poorgangers fn de geftrenathept / ont:
houding en heplighſte oefeningen der Goegi, zijn meeft altemael ongeleert/
dom ent onwetent/alg komende meeft upt het flechte Graeuw ofte Schupm

Der Gemeente boort: Want pder Die wil mach defe heplige Staet aenbanz
gen; fp rotten ooch koel te ſaem / en trecken met een geheele Bende ban de
gene plaetfe ma de andere ; fomwijl onder een Overſte / alfoo findelijck alg

De veft / die fp op haer wijs heel plechtelijch en Godtsdienſtigh e ren:want
J
fijn woorden klincken alg een Oodtſpraeck in pderg ooren; —

_
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wort unt een andere Secteindit bekoorelijck Gebroederſchap tot een Wide Januarii,

maet aengenomen / of moet een gevupmen tijde fijn lichaam metde feer 1664»

hoogh-geachte Roeemis boeden ; docly dfe fp met eenige andere Sphſe

Bomen te vermengen: want De Koehen in heplighept by haer wander Hoog

zijn aeftelt/ en Degfelfg dreck foo uptnement /dat het de Sondaerg red
night / gelijck men in deſe WBoetbaerdige onderbindt :want die gendegh

gefupbert zijnde/ fiet men haer eyndelck inde heplighſte Secte ban deſe

Goegis met beele Apekueren en grillen aengenomen.
k
DieheminSpijs/ Deanch/ Boererije/ of wat dieg meer ig / Heeft bez

ſondight /moet oock /tot betooninge van boetbaerdighept en abftinentie /
eenfge Dagen Koeÿemis fn fijn Spife gebruycken /tot datfe ban hare bez
toonde uytſpoorigheden genoegh gefupbert zijn: Want de Koehen / na hun
geboelen/ niet alleen heylige Schepfelen/ maer ooch de ſtutten en ſteunſe⸗

ten bande Werelt zjn ; en aldug worden De rampſalighſte /acmffte / en gez

ringhſte onder de Goegis,
die het ellendighſte uptbaeglyfel in defe Werelt
ſchynen te zijn / nfet alleen onder De Indifche Bepdenen foo uptnement en
hoogh aerenomeert/ maer oock in hHeplighept de geluchfaltahfte geacht;
dewijl fp foo heel teeckenen ban geftrenghept des lebens / Boodinge van het

vleeſch / en Werelt-berachtinge komen te betoonen. Gabe de lfebe Godt
dat haer rampſalige en verkeerden pber / tucht en ootmoedtahept / anders/

en op de Ciziftelijche Aeligte ſteunende / tot een waerachtige boetbaerdig⸗
heydt deg levens quame te gedijen/ foo ouden fp tarelijck Gode daer mede
berheerlycken / en ſich ſelfs Schatten vergaderen die in der eeuwigheyt
onwverganckelyck waren; doch wil / noch epfcht de goedertierentheydt

Godts ban onfe handen niet / dat wp ſulcke Beulen ober ong ſelven ſouden

zijn: maer defe Hepdenen Doo? een ſchynheyligh /hoobaerdtab en bedziez
gelijck herte /en een laetdunchenden geeft gedreben zijnde/ hebben D'inz
beeldingh /dat niemant in hepligheyt haer gelicht /Daer fp nochtang foo

upttermaten ellendigh en rampfaligh /bepde na Ziel en Tichaem zijn.
Doe behooren wp Chriſtenen Godt den Heer dagelijchs té loben en te dane:
Ben /dat he ong Dooz fijn onuptfpeeechelijche barmhertigheydt foo gena⸗

diahljck upt het berblinde Heydendom heeft getvochen tot fijn wonder:
Baer Wicht/ en tot de ſuyvere kenniſſe Jeſu Cheiſtt /en ſynes heyligen

Wooꝛrdts. Gode gebe dat wp Die weldaedt aller weldaden noopt /ja nimz
mermeer komen te bergeten ; maer Dfe Warelijck /en foo danckbaerlck

Beleen / Dat wp den Name des Alderhooghſten verheerlhtkende /hem

pock bidden en ſmeecken mogen om De bekeeringh defer rampſalige Bepdenen / tot het gefupberde Chziftendom/ hem ter eeren /ong Daderlandt tot

Beplen zegen; en tot behoudenis defer Ellendigen Amen.

Elfde
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Heydenfche Tempelen en Afgoden.

Korte befchrijvinge des Afgodts

Jxora, Quenavadi, Siri Hanuman, Superbennia, en de Goddinne Petra-

gali, Ixoraes Paradijs, enz. De gelegentheyt des Afgodts Viftnum,
Bramina, en meer andere Bengaelfe Heydenen ; Hare vervloeckte
Afgoderije, beufelachtige Leeringe, Godtsdien{t, Gebeden , Waffingen, Salving, Wercken der Barmhartigheyt aen het Gevogelte.
Feeften en vreemde Proceflie , Dan{linge en feltfame Ceremonien der
„ Bramines; Waengeloof; Order in’t Trouwen; Heydenfe groetenif.
fen; Bengaelfe coltuymen voorde Reyfigers, als oock in andere faecken. Bengaelfe Konften ;Oefeningen, en Tijdtverdrijvers; Won-

derlijcke actien fommiger Bootfemaeckers. Dooden der Heydenen
worden verbrant , enz.
2 hebben nu noch een wepnigh vande boedere Godtsdienſt dee
Bengaelfe Wepdenen/ en de voornaemſte coftupmen des Landts
te ſpꝛeecken: Wy bonden alfints ín Bengalen oorſaeck en ftoffe

tot onfe verwonderingh / nfet alleen in't aenfchouwen der Bepdenfe Goe-

gis en Aflepuyfters , gelijck die ban de onfe met reden foo worden genoemt 5
maer oock alg wp der Bepdenen Tempels / Pagoden / Beelden / enMon⸗
fleckoppen gingen beſien; ín /of omtrent de Tempels onthielden haer

Doozgaeng
eenige Bepdenfche Goegis, Die Daer met prevelen /bidden/en

bzeemde actien haren tÿdt doorbrachten /en meeft naeckt des nachtsde

koude / en daeghs de bogdere ongemacken ban hare geftrenghept uptftonz
Den / om foo aen pder De wercken ban haer debotie/ penitentie/ ent Bodt:
vruchtigheyt te doen fien / en Deelgenooten ban het geofferde te zijn. Wy
bebonden al defe Bepdenfe Pagoden / of Tempelg/ immers de gene Die wp

gefien hebben het meerendeel Donchere en berbaerlijche Gebouwen ban
Klep
/ban fteen ;en dieupt een lichter ffoffe beftonden/ ban hout te zijn/
die maer alleen het aengenaem daghlicht door den inganck kregen; de
fommige waren bep tamelijck groot /met een /of meer Galderyen van
bupten booeften/ die op flijlen/ of lichte pijlaren ftonden gebeft ,andere

wederom Die wp feet kleyn / vierkant /en alg Rapellen bebonden boltoopt

te zijn ; de fommige waren met klepne Toorentjens /Paramidaels gewijs/
booefien/ of ffaecken wat boben de andere Hupſingen upt , oock fcheen de
eene Paaode beel hepliger Dan de andere / alles na dat de waerdigheyt ban
den Afgodt meriteerde/ en foo wel De minften alg De meeften pronckten

omtrent de bloeren/ muurenen wanden met edele Koeheſtrupf / daer let
alles / doch op een konſtige wÿſe mede beftreechen was: want niet alleen

deſe Depdenfe Pagoden / maer oock onrepne plaetſen met Koedreck gerey⸗
night en gefupbert worden; in't meerendeel Wierden nacht en daat Lam:

pen tec ceren des Afgodts gebrande / dewijl fp hun Tempels en Berton
ï
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fn atoöter waerden Houden / willende gene befpottinge ontrent de feltre gedoo⸗ -anuarii ;

pen/ maer lijden wel dat men haer Tempelg/ Beelden en Godts dienſtkomt „664.

efien.
D'Afgoden/ feggende Bramines, Dat fn Haer leben op defe Werelt boor⸗ maer Afzoz

treffelycke Bepligen zijn geweeft/ díe door hare berdienften en goede wercz den en Beel-

Gen op den Verdbodem namaelg in 't ander Leven tot Bepligen zijn geworden / °°

feggende Dat die hare Poorſpraken en Advocaten by haren Opper-Godt
Ram,of Viſtnum zijn. Deſen/alg ooch de andere
/ malen fp ſeer berſohrickelick/
en alg Dupbels af; want ſelfs de ſchoonſte Pagoden ban deſe Heydenen
proncken met De alder vervaerlckſte Monſter koppen / die wp bebonden

ban loutere Klay / tot Steen gebacken / heel zwart geſchildert /bergult / en

als Dupbels afgemaelt te zyn: hadden het meerendeel bier Armen ende
Wanden / Die met heel andere kleyne Beeldekiens gebult/ fp alg der Men⸗
ſchen Zielen op een berbolgen wyſe lebendiah fcheenen ín te fullen zwelgen/
en te berſtinden. Sommige hadden oock blanche Beelden onder haer Boe⸗
ten leggen / Diefpberachtelijchk quamen te bertreden. Andere wederom wa⸗
ren op een andere wyſe boltoopt , D'eerften ſcheenen Viftnum , en defen Ixora,

ofte Bramina te verbeelden: want defe drie de boornaemſte Opper-oden

Ban d'Indifche Hendenen zijn / waer ban De Bramines in hun Vedam , of Wetboeck / Boecken bol fotte dwalingen /fabulen/ beuſelingen /en beſpotte⸗
che aperijen en grillen beſchreben hebben / die ſy/ ſchoon Woe belacchelijck/
Heel modeſt en met een gefcontfte tronp weten te verhalen.
Sp malen Ixora, ofte Mahadeuw geer groot en wonderljck af; doch na de uoe dat 1
beefchepdenthept
der Landen / Wordt den ſelven oock berfchepdentlijck afge⸗ haren groo⸗

beeldt; en doorgaens upttermater groot/bet Hooft en Aengeficht als een in Code

Menſch; deie oogen / te weten het derde midden boo 't Dooehooft/ dewijl ren.

men hem een Alſiender waent te zijn; feftien Handen en Armen grijpen ter sijn Arnene:

Wederzijds alleg Waat men bedenchen kan; fijn Wals wordt met Nooſen eu lijckheydt,
Bloemen· kranſſen berctert; gemaechte Slangen hrielen in ſynen Schoot ;
fijn toch is een Tpgers-bel/en een Elephants hupe fijn Mantel: fittende/ is

bp beebarelijck aroot /hoe groot moet hp dan in ’t opftaen weſen? Viftnum
en Bramina, De twee andere Opper
·Goden der Bepdener /moeften/ volgens

het berhael ban Ixoraes Diſcipulen /om ſyn Wonderlijcte grootheyt onder
hem bupgen; Want fjn begin en epnde willende Weten/ konden om hoogh en wonder-

in De Tucht geen epnde ban fijn Hooft / noch diep in de Aerde het uptrerfte like grooue:
ban fijn Boeten vinden. Deſen Ixora wordt Doorgaens wit / of met cen

louter bergultfel opgepronckt /vertoont: fp fchzijben en Drijven dat
Gp/ ge⸗

lijck
als oock alledeandere Heydenſe Goden ende Goddinnen/ lichament⸗
Wekis/ dathefijn Hupsbrouw / de Goddinne Paramefcery gerraemt/ uptz

nemende bemint; Dat Ip fich felber meermaels met haer lichamentljck
beeft vermengt , dat upt ſyjnGoddelijck Zaet bier Kinderen / namentlijck

deie nieuwe Goden / met een Goddinne afgedaelt zijn/Daer bant de berz

cierde fabulen/ en beſpottelheke beufelingen onepndigh wozden Gebonden. Giusonherie
Den Ufgodt Quenavad:, eerſte Soon ban Ixora, Die het goiwerno ober De fabelachtige

beroemde Supcher-Zee heeft aengenomen /beeft het Wooft/ de Tanden en beuelingen.

Snauelalscen Elepbjant/ met bierhanden/ al hoe wel dat hp boozder met 5 uena.

een Menſchelyck Tichaem pronckt. Den —

Siri Hanuman, de zr vady.
i
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Januari , isdien wonderljcken Aep / Die niet alleen doo? gantſch Indiën, ent boorna
1664:
mentlůutk op Ceylon, maer ſelfs oock tot inde machtige Wanden ban China en
Van siti Ha- Japan > foo Goddeljck woedt geviert / geëert en gengebeden; heel Tempels
mean „dien ADE Pagoden worden tot ſyner ceren gefticht / en groote Daden ban hem gez
——
tupght. De derde
Superbennia, malen de Heydenen met fes Aenge⸗

van super. ficHten/ en twaelf
enaf. Cpndelijch ig oock de Goddinne Pacragali De
bennia, ·Dochter ban Ixora geweeſt Wie twijfelt aen hare bolmaechte fehoontjept/
en de God- Want fp wordt met acht Wengefichten /en feftien Panden afgebeelde : deJuz
dinne Patza- Weele aen hare Ooren fijn twee groote Elephants Tanden. Men plactft
galy.

haerfn’t Koninckrck Kranganor , Daer fpín de Pagoden/ tot haerder eere
gefticht/ ban bele Godtsdienſtige Heydenen / Die in Bedebaert teechen/
dotmoedighlck wordt beſocht
en aengebeden.
Ixoraes Pata· De Hepdenen bereteren Ixoraes Paradijs
op een hoogen Beroh / die met
dijs.
welrieckende Lofen en Bloemen / luſtigh Geboomkte/ foet ſingend Gevpo⸗
gelte/ ende beneden met de alderſupperſte Vphers enWarter-tanchen rycke⸗

ck ig booeften. De Geluchfalige woonen langhs defe Berat) in batder:

geooefte welluftigheden en beeughden/ Godt toobende / fondee vopt pyne /
droef heyt / of tegenfpoet te wedervaren.
;
‘Den Afgodt — Viſtnum, oock eene der Bepdenfelje Opper
·Goden /malen fp zwart /doch

Vitoums

wverſchendentlyck af; wanthp een liſtigh en machtigh Godt is / die heel

wonderlycke kuren en aperijen bedzeben/ en om ſulcks upt te boeren / hem
ende wat — dickmaels in veelderleye lichamen berandert heeft, Om in de Aerde
tet eynde

eer, Bam Ixoraes boeten op te ſoerken /nam hp de geſtaltenis ban een wildt Berc⸗
sitt,

kenaen/ om alleg het onderfte boben te weoeten /en tot fijn voornemen te

geraken ;daerom hy ban deſommige met een Verckens mupl/ enſchricke⸗

lijche Slach-tanden worde afgemaelt , of oock wel în Be gedaente
ban half
Veeuw /ent half Menſch; in de gelijckenig ban een Schüdt padde/ en ín
meer andere aperijen. De ſommige flellen hemminden Tempel alg een Hep⸗
denfche Bramine, want
hy oock opder Verden in die geftaltenigfe gebooren-

zijnde/ ongemeen arm ende behseftigh quam / ende/ gelijck de
en
feggen/ beet wonder · wercken heeft betoont : fpmalen
hem oock wael met eert

Booft /bier Handen / en als eenſchoone Jongeling af. Hy woont sock in de

beroemde Supckier-zee/ Daer hp door twee ſchoone Weouwen gefteeelt/ af

flapende de Werelt beſtiert.

Den Afgode
Bramma, desgelytks een Der Heydenſe Opper
·Goden / en by hen den
Bramme:
SchepperenOnderljouder des Werelts geacht / wordt oockt hant klapenan⸗

des ſeltz af. dere ſtoffen doog menſchen handen gekneed/hervormt/ent Doorgaens met
beeiding,

vier Hobfden / en

Menſchen Vengefichten afgebeelde. De Hepdenen ſeg⸗

gewdat Bramma Ben Menſch fijntjdt
op Werden geſtelt heeft Dien hp noopt

en gewaende dher · leben
en ſal; Dat hooz-en tegen-fpoet/ / rycſdomen armoedt /zegen ent

macht.

__ploecken/ en ſos voort alles oorſpronckeijek

komt van Bramma neder ge⸗

bloept: Doch heeft diengrooten Hlap-Gobt oock eenige mindere Goden onz
der hem /dient Bp De bordere ſaecken ontrent ſynbeftieringe over het Menſch⸗
dom ſchynt terecommamderen.

m
Weel andere wijdt-Beroeunde Goben worden onder Het Indifch
Meerandere
ſchegnderſte Benja—
getelt; namentljch/ Ram, of Ramo, díe ſelfs onder de

herders, «Hen foo piechteihen ende Gobts dienſtigh wordt geëert/ derohl

hoſyn hike
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De en wegh · geboerde Gemalinne Sicha door veel wonder
daden weder ver⸗ Januarii.
kreegh; daer bande Geleerefte met cen modest gelact/ ·
en zedige Yĳl, de 1664.
fotfte verdicht {elen en belacchelicktheven / die den Menſch oopt
hoorden / weten bp te bzengen / en te verhalen; en daer bant andere Sohehvers
lck hebben gefcheeben: gelijck als oock van haren Afgodt Kima,omftandeYar Inderfiec, Raman, Camdaga „de Witte Koe van Overvloet , de
Goddi
nne
Droe: peti, entDerfiende: aant fp hebben oden ban Manne
lyce/
ende
binnen van de Deouweljche Ser. Besgelijcke verſieren de Indifche God
Pepe

benen / eben gelijk wel eer de Oude Hebreen den
Phegor aen hingen /
den buplen Afgodt Quivelinga ,den Zaedt-Godt / ofBaal
díe
ban Be boozt-teelinz
ge ban

het Menſchdom/ Die fp door eert Mannelycke
Brꝛonwelcke
ſchaem·of teel lidt / endat ſelfs op de Alder-oneerlijckfte ende
wijfe
beelden. Sp hebben oock Bupbelen/ díe ſy met berfchepdene honen af te
namen weten
te vereeren /geloovende dat
Deſeive twel eer boofe Menſchen op deſe Wereit
zjn geweeſt / die ban Godt tot Derftotelingen om langs
Bert Herdtbotert in
—
ende
honger / kommer /Et. om te zwerven/ fouden
erweſen zym
Nu boo? ſoodanige Klas· gedrochten / gelijck
t iß /guamen de Bra- De Bengaelfc
mines, en berblinde Heydenen hare Goederen banberhael
Bengzel
fe Zijde, Catoen/ Heydenen
Kyys /Bloemen / en Foofen-kranften/ met wonder
grillen en ſuper⸗·
Ac.
Kabeopteofferen, Wy fagen bees arme Monſthenljcke
in
defe
vampfaltge bez godery.
igheyt dickingels met ber wondering en bedzoefthept aen
; de ſommige broch⸗
ten Earwe/ Olie/ etch en andere dingen Hoor ben Nfaodt
Hoog (naer ”tfeheen) fodantge zegeningen te erlangen / ale acn”’t / omme daer
Wangedrocht
hadden opgeoffert. Nooyt hebben wy teeckenen ban
bloet
·ſtorti
ng in haet
Offerhande gefien: Want
dewijl fp mets dooden dat
ig ooch d'op-offerfnge ban bloedt de Pichagoriften tot leben ontfangen bheeft/
een gruwel. Het ge⸗
offerde kome ten voordeel voor de Bramines, die bet gebrup
cken; of oocte

wel aen de arme Goegisom niet; of aen debote
kers Han den Af⸗
godt / booz ’t geen de foodantge beltevente gebenBefoec
Komen
len /Die het als eengeheylighde Sphſe/ bol aendacht/ wegh te ſchent⸗
ter eereban
n den
Berbloechten Afgodt komen te nuttigen; of is
pet
ander
s
/
in
waerde
n
houden : onderbohl weten De Brammes dupfent fottern
ijen/ en hoddige De beulel
beufelíngen pt Haren Vedam , of Det-bo

eck Den Dolce wijd te maken/ — —
foo ban wegens de heyligheyt des Afgodts
alg andere fEuchen ban Babe Bes

Hen/ Diet'zedert dooz toedoen van hem en Bram ma » gelgel
fp ſeggen /is
bebolekt geworden ;foo dat Het fchijnt dat bp haer
wel eer pers ban de

108
Wo
UT ERS CHO U TIEN 5
Januari; te fchudden/dat dan Aerdbebingen komen te ontſtaen: Dat nude Werelt af
1664 … heel hondert dupfent jaren geftaen heeft/ enupt cen Ep ig booztgekomen.
Sp bercieren een Melck· Zee / een Supcher-Zee / en Dupfent andere forte

ger gevoe- Dingen. De ſommige reppen oock ban een Helle /waer upt De Zielen/
len vanHe- Maer een goet poosjen gepijnfabttezjn /weerinde Werelt ſullen komen /

mel en Helle. om andermael het een of tander Lichaem in te nemen.

Oock noemenſe

noch een Belle /of Dupftere. Boo2n-put/ bol Kraeyen
met pfere bechen/
boofe Honden / fel-fteechende Muggen / en diergelijche/ Die De berdoemte

De Zielen onepndetijck fullen toamenteeren: Doch befchzijven fp de Zielen

Der Menſchen en Beeſten eenderlep/ en Die ban de eerften niet edelder dan
die ban de tweede te zijn ;ende beel andere Dwalingen en uptſpoorigheden
meer / Die De Bramines , met betooninge ban hun groete geleerthept
/ende

berkeerthept aen den Volcke weten Diets te maken.
Godtsdienft … De Bramines trethen de ſchoenen ban hare boeten / als fp ín den Tem⸗
der Brami- mel treden / dien latende bupten de deuren ffaen. Sp bidden oock hare

Pouicie

Heydenen.

glonftceufe Goden heel pbertgh en ootmoedigh aen: fp/ en het Dolek

flaen ín hare gebeden gemeenelijck bepde De handen te ſamen / latende
t'elckens die ban boben het hooft tot op de knyen nederwaertg dalen/ en

Dan díe hoopt wederom naer om hoogh berheffende: Den ſommige kuſſen
pock wel in deſe befiahept de handen. Sp fchjamen hen in den Bebeden/
noch ín hun Gods-dienft niet /gelijck Wel in ſommige Chriſtenen komt
te gefchieden ; maer pder ftoat fijne Gebeden in ’t openbaer / ja ſomtydts

tupdcheelg upt: Dug bidden fp haer Afgoden/ de Son/ de Jaen, de
Ganges, enandere dingen / nadatfe ban een geoeffende Kaſte zijn/ ſeer
Hare Geve- Deboriah ent pperigh aen. Sp doen haer Gebeden beeltijdts al ftacnde ;
den,

ſommige ballen oock wel boo? den Afgodt met hun hoofden en aengefichten

tec aerden; andere bupgen fich ſelfs eens neder, foo dat hun booz- Hooft

eben de aerderaecht/, en Dug dan de cechter-hant ober Het gengeſicht flrijce
kende / ſtaen boozt Wederom Op / betoonende dus geen Klepne teeckenen
ban ootmnoedigheyt
boor hum verbloeckte Boden / en Dupbelfe Monſter

Koppen / daer in fp berre ſoodanige Chziftenen Komen te befchamen/ die

naeuwelijcks haren goeden Godt / han wien fp foo beele goedertierenthez
den naer Zielen naer Wiclhhaem ontfangen hebben / eens danckbaer zijn.

Ongemeen beel doen defe arme Menſchen om hare Goden te belagen / en
en waffehin: om Baer falfgbept te berkrjgen: fp waffelen haer dagelijchs / en wel boor⸗
namentlijch met Sons opgang / om ban al haer fonden gefupbert / en afz
gen.
gewaſſchen te zijn. De Ganges, (gelicht wo te boren hebben gezept) Wordt

booz de Heplighfte Wafch-plactfe gekeurt /en meeft befocht: andere kie⸗
fen foodantgen Beeck of Wafch-plactfe/ die jaa het naefte lept; ja ſelfs
de Douwen en Dochters betoonenin defe actie ooch haren-pber en befig=

heyt; pder eentrecht hemter Water kant naeckt upt/ felfg in ’t koutſte
weder /waſſchende het geheele lichaem /keerende het aengeficht na de
Sonne / en bidden beeltijtg met lunder ſtemmen/ heel beeemde geſten
/en
Wonderlicke Ceremonien / draepen
/ nijgen en buygen haer ſtaegh / dom:
pelende de hoofden onder water; en aldug bidt en waſcht pder hem ſonder

fchaemte: ſommige evenwel treden tat Den middel fn t water / of houden
een kleetjen om ’t lijf/ Daer mede ſy /terbohl ſich mee De andere handt on
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Het bidden befpzengen/ de fchamelhept decken. Heel vijthe Benjanen ,Januari,
Diede bepighept lieben hebben oock wel haer bpfondere Tanchen/ ofte 1664

Wafch-plaetfen ontrent hun WDooning; de ſommige laten haer oock ban

bet Ganges Water beſorgen / omme daer mede fich binnens Huys te waſ⸗
fchenen tevepnigen. De Heydenen
die ín deGanges hun poos te voer gez

aen thebben/ loopendDan/ foo wel D2ouwen als Mannen / met de natte
Úwaet-kleederen aen het lijf geflinaert / naer d'Afgodiſche Bramines,,

Hoe dat van

Papen / en Goegies , al na Dat de berſchepdentheden ban pderg Kaſte —
zyn/ Die met een kracmpje ban alderhande kliecheryen /en vuyle mee: sus.

ringen / doch die voornamentljck upt De (eer Beplige Aſſche van uptgez
beande Koedreck beſtaet /fich felfg ter WDater-kant bp de Waſch plaetſen
hebben neder geftelt: De Gerepniahde komen al beende / ende Wel dege:
tjch klapper-tandende/ foo het hout weder
is /bp den Prieſter / deweſck

haer met ſyn Beplfge Salbinge een geelverwige recht-nederdatende ſtreep
met ſyn binger voort voor hooft teyckent; Dies paer heel zedigh ende ver⸗
noeabt vertreckt: Want Defe apen fch2eeuwen/ geeuwen/ gapen en

bidden geduuriah ontrent De verhaelde actie / hoor De welbaert der gener/
Die haer aldus gereynight hebben.

Deelandereactieg/ Die De Heydenen nevens het offeren/ bidden en run Barmwaffchen boor goede Wercken houden / Wazden bp haer gepleeght: die hereige —

devotigh ende wat milt zjn/ ſetten oock Wel op afgelegene plaetſen /of ——

Daer het kan dienſtigh zyn /backen met Water /Woon en Granen / op
dat het Gevogelte / tot Kraeyen en Ravens inclups / geſphſight moch

ten worden; ’t welche bp haer groote Perchen ban Barmberriahept / en
ban Wiefde zijn; gelijck als ooch isde andere Dieren te ſphſigen / of díe
fn doodt s-noot zijnde / het leven te behouden het welck bp haer Hoor een
werck ban groote Belooninge worde gehouden. Sp hebben ooch hare gez zun reeften.
ſtelde Baſten-dagen / Die fp met grooter geſtrengheyt houden/ als ooch

berfchepdene Feeſten / Die haer ban de Hepdenſe Bramines boozgeftelt zjn.
SP Gebben een Feeſt ter gedachtenig ban Sithaes Derloffinge/ ende ban
Viltnums Geboorte, wanneer fp in deMaent Auguſtus hun Bups met
Gaoente befteechen; ooch noch een Feeſt ter gedachtenis ban Kisna, an:

dere feggen Viftnum , booe fijn verloſſingh dien hy aen duyſent Maeghden
betoonden/ en dien Ip alie tat D2ouwen aennam; alg oock een FPeeft ter
geren vande Sonne / aelijch fp die Dan oock in het opgaen foo Feeſtelyck

geren en aenbidden/ als haer inde Ganges, of andere Ploeden waſſchen.
Haer Nieuwe
·jaer iS in Apatl/ met de Nieuwe Maen:

fp bidden / indien

debotigh sijn / deg morgens / middaghs / en des avondis / en geven op

have Feeſt dagen beei Spijs aen ’t Gevogelte / om aldus aen De Zielen
Der Obverledene hare goedertierenthept te betoonen: fp hebben ontcent haer
open tot dien epnde groote Bomen/ tot Dewelchefp een wit Paentje
Boven upt ſteecken / op dat het Gevogelte daer in desnachts komt ruften ;
fp lepden niet dat men die ſchiet /of ban daer verjaeght dewijl hun Secte
bet tegendeel gebied.

SP Voeren oock op geftelde Feeſtdagen Be boornaemſte ban haer Afgoden „Heet Afgo-

en Munbelskonpen in een Proceſſie om / welche actien met een verſchrit⸗

kelyck gedruys en dupfent De

procemien

en te geſchien: Sp eetl omgedragen.
3
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Januarií, Daer toe gen ſeer groote Wagen / heel feldfaem gemaecht /dien ick op Pi-

1664.

redgroote

ely ſelfs hebbe geſien wag wel omtrent de 24 of 28 boeten hoogh / bferz
Bant/eu met opgaende ſware ftijlen en Dicke ſporten /alle ban acoote onz

gente _Befchofte balcken/ die be fommige wel cen boet dick bebanden wierden /
en hoe die in Met berfchepde Verdecken en fittinae boor de Heydenſe Prieſters; en op
hare Procef- De bobenſte meende men dat den Afgod wferde aeplactft ; de Faderen waz
* gres ren bap kleyn ten aenfien ban’t geoore Gebouw / doch heel dich en ſwaer/

Ee

en bier in'tactal, Doors wag defen Wagen heel plomp en onbefchaeft/
oock foo grost Hat niet anders Dan Door wijde ſtraten koft booztgetrochen
worden; Date of bier Dlpphanten hadden (mijns oordeels) Daer aen gez

noegh te trecken. Dit fchoone Gebouw dan was de Triumph⸗ wagen /
Waer mede de Bepdenen 's facrlijchs haren Mouſter
·Godt dooz de booze
naemfte ffcaten en wijchen quamen Zeeghaftigh te bertoonen; groot gez
tal Drouwen en Mannen trecken hem boozt/ daer toe beel ftecche touwen

en koorden gebeupehende, ’t Werck gefchiet met een gea geſchreeuw / de
devotighſte Zielen/ die in pper willen uptmunten / ſoecken om ffeijdt
de
Banen aen de koogden enzeelenteflaen. Den Afgodt pronckt heerlijck
ober op't hooghſte Derdeck met Bloemen en Kooſekranſſen; cen groote
menighte Sangers/ Speelderg en Danſſers loopen condtom de Wagen.

Deel Poeraers/ dol en alg cafent door den Amphioen / ſnüden en hecben
onderwijl fich ſelfs / ter lfefden ban haren Kleygodt /met meffen
enprie⸗
men / Dat haer het bloedt berbaerlijck bp het lijf nederloopt ; are haer moet=

me ard de Maderenlaten berpletteren / worden hoog heplige Marte⸗

aers gehouden.

Danfingen _ De Bramines Dauffen ooch wel fn den Tempel ín haer onderhieederen
vande Bra- poor den Afgodt ; hare berdeelde Secte komt in beel ſtucken ſeer obereen /

MAS

en wozden dock onder Hen wel foo fijne Broeders. gebonden /die/ bolgeng

haer boozgeben in vepntahept lebende /ſich noopt met eenfge PBrouws· per⸗

foonen komen te bermengen.
A
geltſame
Dit volgende moet er noch by/alg bp ons oockaengemerckt zijnde: De
Ceremonien, Bramines der Benjanen vergaderen alle drie Manen bp malkanderen /ma⸗

Prietens. Hende fn eender, boornaemſte ſtraten of wijchen voor een opgerechte Gent/
en het Heydens Altaer beel ſeltſame geſten /kuuren en grilſen onvaldug:
wel licht haer groote geleertheyt te laten blijchen;, bedecken het Altaer met
een wit kleedt vercteren den Afgodt met Bloemen en Kranſſen
/ nhamen

aldus fn haer oudt gewaed Den Kleygodt genadert /maechende ſoo geſa⸗

mentlick rondtom het Beeldt
cen loutere kringh en luſtigen rondendans/
terwil veel Speelders op Trommels / koopere Beckens /en Fluytende
Vergaderingh met haer geſangh /geraes / en Katten Muſück de berma⸗
Fe red aenbzengen. Ondertuſſchen komt'er een met een brandende

Toorts boor upt getreden /waer op ‘alde andere volgen / ent dus, cen wen⸗
nigh tet zijden geweechen zijnde / foo treden ſtratks twee han defe Bramines:

upt den hoop / nijgen en bupgen boo? den Afgod met wonderljche Ceremo⸗
wien/ trecken dan hare oude kleederen upt /doen haer Toock, ofCulte
bant af/ en worden aenftontg- ban ’thooft tot-De boeten met nieuwe hleez

deren aengedaen en voorſien / en Krijgen ooch Daer benebeng een Bloeme⸗

rangom den halg; blijven aldug dan een rijdt lang ſtaen/tossbar hen

—

et

ve J—
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Gebroederſchap onder een ſeldſaem geſpeel / enrondtom den Opgetoopden Januarii,

gen luſtige rondendans hebben gemaeckt /ſpeingen alg Apen / en maken 16604.

foo wonderlijch een geſchreeuw / alg of fp den Dzaeck ban Sint Joris had:

den berflonden.

Datgedaecnzjnde/ ſtuppen /nijgen en bupgen wederom

als booztecnen / Waer op Dan een generale ombelfingh onder ’t geheele

Gebzocderfchap volght; ſtracks tredende Bramines, die met hare nfeutwe

kleederen aengedaen zyn / tet zijdert af/en komen boot wederom andere

boo ben Afgodt ſtaen /en wordenDe felfde kuuren en Uperijen bolboert /

en deſen ooch mede Ban nieub habijt booeften ; dit gaet Dug rondt / tot dat
al de Bramines nieuwe Bleederen gengedaen zijn / ſpringen dan altemael

noch eens met breughde rondt / en fchepden Dug broljck en wel bernoeght.

Een ban onfe Wieugaterige vroegh haet na de oorſaeck ban deſe DeenadenCeremonien /daer op een deſer Bramines antwoorben/ dat de Prieſters

det Benjanen Booz tegenwoordigh wederom waren op nieuws geheplight /
en datfe malkanderen alles quaetg bergeben hadden / waer Doo het Gez
broederſchap haer Dug vrolÿck in den geeft betoonden.
Peel andere ſeldſaemheden worden onder de Heydenen ban Bengalen

Belachelijck

gemerckt/ ja felfg die ban de booefichtighfte ſoorte meenen te zijn / fullen —
nauwkeurfahlijck ín het uytgaen op De ontmoetingen letten.

—

Sien fp tets neyacnen.

ban’'t gene / ’t welche fp boo? quade teeckenen mochten achten/ foo heeren
fp wel ban ſtonden aen Wederom thups; welcke óngeluchige teechenen
Ban een quaet ſuctes / ontrent Baer intentie zijn den ongeladene Warre /
Buffel / Eſel / of Paert /als oock een Hondt fonder eten in den mondt / en

Barbters/ Smits/ Tinmerlupden/ etc. boorts Begraveniſſen /of de

uptdzaafnah ban doode Lijcken na de berbzandtplaets / en Diergelijche bez

lacchelĳtkheven meer. De teekenen ban een goet ſucces /zijn Elefanten/

Kameelen / Koehen / Buffels / Paerden/of Offen/ die geladen zijn/ een
Bondt miet eten in Hen mondt/en dupfent andere grillen meer/ díe fp in haet

ontmoetfrtge vooz geluchigh houden.

|

3

Poder trouwt onder de Bepdenen in Bengalen aen die ban fijn epgene oraere in
afte zjn /ja bermogen ooch meer alg eene Dzouts te trouwen , doch verz haer trou
genoegen haer ‘tmeerendeel ber Jentyven met een Gemalin: dan foo Die ““**

onbeuchtbaer is /trouwt De Man noch Wel cen tweede. Met Oberfpel
wozdt in de D2ouwen geſtraft; doch Hoerdom ig bp haer gemeen/ daer toe

publijcke Boeren / Bagawara genoemt / Die haer lichamen pder een komen
gemeen te maecken/ meeft oberal konnen gebonden moden. Sterft de

Man/foo mach de Prouw noopt weder eert ander Man trouwen/ al ſchoon
fp noch jonch en jeughdigh is; daer en tegen de Man fijn Vrouw berliez
fende / trouwt weer acn Dien hy wil /Wanneer fp maer ban ſyn Kaſte /en
ongeportuurt is.
De Heydenen femant groetende die ban aenfien is / flaen de vechter hant

———
boven opt hooft / boor de monde /en foo booets nederwaerts gaende /hup: ECE
genfe’t hooft en het lichaem cen wepnigh boogwaerts/ gebeupehende het
gewoonlijch Woot / falamma.
In Bengalen; gelijck alg oock in beel andere Tanden ban Indien , zijn Bengaclte
geen Herbergen daer men de vepfende Man logeert; dan aen heel plactfen coftuymen

worden opene Tonten / Derdechen en ſteene Gebouwen gebonden / die wel — seKY:
eer

II:
Wo
ure R OCO
U TENS
Januarii, eer dosr De Godtbruchtighſte zijn geſticht / en de welche fp cen gedachtenis

1664.

hebben nagelaten / daer fn den repfende Man / alhoewel dit bep fobere

Schupl bertrechen zijn / indien 't hem belteft cen nachtjen /of meer logee⸗
ren kan : want dewhl niemant op defe Gebouwen/ gemeenlĳck Sarais

genaemt/ gelijck alg wel dienden / toeverficht neemt / Dient pder een deck⸗
fel en boedfelmet hem te beengen / ende niet bies te zijn / alfoo Wp die meeft
Beel bupl / onrepn / ja ſtinckende bevonden; daerom die eenigh vermogen
hebben /fn t Frepfen meeft altemael Palinkijos geb2upeken /omt dat aldug

(deckſel en beddinge met haer boerende) befe vermufte Vertrecken niet en
behoeven opte foecken. Men bindt oock alter te Tande feet Wepniah
broodt /en noch minder eenige toeberepde Spÿſe te koop / dieg het in defe
Getweften ellendigh boor de arme Reyſigers is. De aenkomende Vzeem⸗
delingen worden genootfaecht een Wupg of Wooninge / al was t maer
boo? eenige dagen / op te ſoecken / en boor hun berbijf te huuren; doch
Dien hp wel en geboechelijck boor een Ducaet/ of minder bekomen kan;

buurten / of koopen dan oock een Slabin/ of Koockſter / die haer bewafcht/

de Spÿſe berept /ja felfg in alles ten dienfte ſtaet / en die den Breemdeling
dart oock wel foo langh tot ſyn bermaeck en luft geb2upekit , vertrechende /

Als éockin
het gebruyck
derspije,
en Dranck.
Gorgelerten,

foo berkoopt/ of boldoet hp haer/ en dus ſcheyden fp wederom/ fonder eenige
3
bleken ban fchanden of ſchaemte /bzedigh ban malkander.

Der Hepdenen Spijs en Doedfel is doorgaens flecht en eerwoudigh /
meeſt Rijs ín water gefooden ; boots WBoter/ Kaes /Meſck /en alderhande
erupten/ Groentes etc. Detijche gebeupehen beel Confituren en ingez
leyde Pruchten ín hare Maeltjden. Men dzinckt er upt Gorgeletten „een
foo2t ban Waterkannen feer gebrupehelijck in Ooft-Fndien/ die in den

ofIndiaenfe alg met een tupt en hleyn cooftertjen zijn voorſien /en Daer het water/ felfg
nen

m t alderheetſte weder /ſeer hoel in Wozdebebonden ;doch niemant dient
deſe Gorgelerten , of Waterkannen aen de mondt te fetten/indien Ip niet /
behalvens de betalinge ban het Drinckbat noch wel degelijck uptgemaecht
wil zyn; oock drinckt de eene Secte niet gaerne met den ander /en daerom

fg wel eer defe manier ban drincken opgekomen / dat men fonder de mont /
of lippen aen ’t Gorgelet te fetten/ De dranck ban omhoogh deo? een tuyt⸗
jen weet ín de wijt-opgefperde keel te gieten /dus drinckende fonder de mont
te flupten/ of eens De lippen te bewegen ; oock Worden niet alleen De Moo-

Bengaele ren, Maer felfg de Hepdenen doorgaens avoote Tiefhebbers ban den Toez
wife ins, bachbebonden/ diefp/ boomamenttjch de Lrijche/ ſeer geeftigh door een
Toebacks, feet lange houte gefchilderde voode Pijp upt het water weten op te trecken ;
het keteltje / daer ín dít Krupt is gengeſteken / ſteeckt o2dirtaer ín cen houte
Hokognoot/ of fet anders / die ruym half bol water is /ffeunende op de

bloer/ban waer door een lange Pijp al borrelend de kracht des Coebacks
wort ingefoogen ; het welch de Mooren en cijchte Benjanen , onder manhaf⸗
tige redenkabeling / geeſtigh Weten te doen.

Bengatlle _ Dooptg moden oock beelderhande Kronften en Wetenſchappen onder de

Wetenfenap- Mooren en Bpepdenen fn Bengalen gebonden / doth wepnige die in de Bech
pen.

ten geoeffent zijn ; Doctoors en Wondtheelders heeft men aldaer in groo⸗

ten overbloedt ;doch Wordt een Hollandts Chicuraijn/ wanneer hp wat
fchrander is/ boven al deſe geleerde Mannen geẽſtimeert /gelijck * in
n
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mijn tijdt onfen befonderen Deiendt en Medebroeder Sr. Johannes Tha- Januari s
dema, die op Ougly was geplaetft /wel onderbondt /dewijl hp bp de booze 1664
naemfte Mooren en Bepdenen omt fijn Konſt ín orootachtinge was/ en

met een gewenſchte peofpecitept en zegen ban Daer is weder gekeert,
De Bengaclfe Medichnmeeſters zijn in De konſt der Anatomia, ofde Medicijn:

Ontledinge ban Het menfchelijch lichaem niet geoeffent ; maer fleunt dese porten.

felfs ongefondeerde wetenſchap op de loutere ondervindingh / diefnhun

gefch2ebene Boecken ban tijde tot rijdt geanoteert /bermeerdert / en foo te

met klaerder aen Den dagh gekomen zijn / fchoeijende Dug een fegelijck /
foo wel Drouwen als Mannen /Gongen en Oude / Swacke en Sterche/
alle gefamentlijck op een leeft /en bozderen ’t werck op beende fondamen⸗
ten/ inwendigh met Drancken ban groene Krupden / en upterlijck door
Ramaffen, Dat zjn loutere beijvingen en beweginge Der leden / „Daer de
Mooren feex beel af houden /en dien ick om goede redenen nut en dienſtigh

Keur.

Sp hebben oock (meeringen Die van Sandel /Saffraen ; en foo het

een Heyden is / upt loutere affche ban gebrande Koedreck en andere Dingen

beftaen. DeJentyven geben oock fomtijdtg welde Lioeijende Padye, Dat
is de Lijs die noch in fijn Dop fit/ t'eten/ en Daer na De Bocijedzeck Wel
doorſoekende / pickenſe ‘er alle De heele korlenupt/ Die zijnde gedrooght /

den Branchen niet alleen voor feer Medicinael / en tot een hertſterkingh /
maer oock alg tot cen hoftelijch Beplighdom berftrechen.

:

De Bengaclfe Chirurgins hebben gantſch aeen/ ofimmers feer Blepne Hun Chí
wetenfchap/ om daer het behoort / deManuale Operatie, of de Handtkonſt torsijns.

gmtrent Den Ellendigen/ Daer in voornamentlick Defe Konſt beftaet / bez
hoorlck upt te boeren. Alst Weger ban den grooten Mogol te belde tez

gens Den Dpandt trecht / berfoecken Doorgaeng De Mooren een of meer

Thirurgins ban de Doft-Andifche Compagnie /dewelck haer toegeftuuct
zijnde/met het Bep? optrechen/ daer hun felfg De grootfte Mooren bolkoz

mentlijch op vertrouwen.
5
Baertſcheerders wogden (gelijck alg oock op De Kuſt Choromandel, en Baertícheer:
in t Ronincuryck Arakan) met feer groote menighte ín de Tanden ban d:Bengalen gebonden; fp hebben geen Winckels /maer loopen langs ſtra⸗

tenen wegen / en preſenteeren alom ; en niet alleen de Mooren en Wepdez

nen/ maer ooch aen Nederlanders
/ Engelſen /Portugeeſen /en andere/ blijz
tigh hun dienſt; ja ſpꝛeecken de Kuwden op ffraten en wegen aen / en bzaz
gen haer of níet gelfeben aefchooren te zjn? antwoordt iemant ja / die gaet

flecht daer t balt/ op een ffeen/ of wat anders /en onder Den blauwen He⸗
mel nederfitten ;en wordt niet allen de Baert /maer ooch de Nagels aen

handen en boeten gekort / en de ooren gefupbert zijnde / 8 ’tgeldt berdfent ;

den Barbier met 20 A zo Kouris, of klepne Hoorentjens zijnde betaelt/ gaet

pder ſyns weeghs.

—

Haer gereetſchap is arm en ſlecht; ſy hebben oock een kleyn Spiegeltje/
met een Wetſteentje /en een kleyn Kopjen ín plaetſe van cen Scheerbecken
bp haer / Dragen t Gereetfchap ín haren go2del/ of riem; meeft gaen ſy de

Tupden tu hare Wooningen bedienen/ gelijck fp ons oock heel vitigh ín
onſe Derblijfplaets wiften bp te komen.

Vooꝛts woꝛden heel andere foo2ten ban Arte
7
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1664.
Doechtenj.
ders,Blekers,
Smits, Snijders, Tim

len gewonden / namentlijch/ dupfenbe TOebers / Spinders
/ Spoelders
Boch- Schilders, Bleechers /etc. mede beel Smits in Gout / Silber /
Ber, Metsel /en meer andere Mineralen; oock fraeye Bonftenaers in
Kriſtal
/Poser, Zack /ett. Suhders /Cimmerlunden en Metſelaers met
groote hoopen. De PBrouws perſoonen weten niet alleen geeſtigh en vaer⸗
bigh met Ben Kandeboute/ nfamelinah ban den Oeghſt /en Weverhen om

laess.
Oeffeningen
enkonten
der vrouwen
en Dochtess.

ſelfs van dealbecfinfte Lywaten Bemben/ Cabayen, Thfjens/en Dupfent
andere motje Dingen foo geeſtigh toe te ſtellen /Bat fp Daer in berre De
ez
derlantſche Brouwen en jonge Dochters te boven gaen ; doch fs het loon
gan haren konftiaen arbeyt uptermaten fober ; Die 2 flupberg daeghs windt
pent gauw te zĳn ; (cifs de Ambachtslupden winnen mact 2/3/4/ en

enMestre te gaen ; maer oock iwtnemende konſtigh te Naehen en teBorduuren / en

tenhoogbften 5 ftupvers daeghs;

doch daer en tegen is alles tot kleeding/

Bechfel „en boedfel behoorende /
wederom goet koop te bekomen.
Toovenaers,

.

Deel Toohenaerg, Teeckenbedieders WWaerfegaers/ en honſtige Cijdt-

waerfeggers, berdrhvers en Bootſemaeckers worden ooch in de Handen ban Bengalen.
7 — geſien; Die Ceergeldt ſoeckende te berdienen/ alam heen/Baer ſichDegele⸗
genthept preſenteert /haer konſt endienſt aenbieden.

seltame
——
Tijwerdij-

ren —9
ſers/
in ong
Wiften

Wp lieten opſeecke⸗

.om ong te verluſtigen / ban de laetſte ſoort / te weten ſekere Danſ⸗
Danſſerinnen / en konſtige Thotverdryvers /op haer berfoech/ tot
Logiment berfthijnen / Baer fp verwondereñs waerdige Dingen
fn t werck te ftelten :Onder andere kuuren nam een feherenSnaech

versin Ben- met feldfame geften/ Geel geſwindelyck een loutere ſtotk /of Bamboes, Die

galen telien. wel omtrent De 20 voet langh was /hebbende ortber de dickte han ander:
halve ſpan /en boven heel pits roeloopende : Seſe lange Bamboes nemen⸗

Be/ ſeltten hem met fijn Bichfte epnde op” birg dat hp * middel
had omgewonden
/ en liet deſelpe daer fn ruſten
/ alswanneer een Bengaelſe

Botter / Die omerent 22 jaren oudt was / meteen kleyn loopjen den Bam·
boes drager ban achteren op De ſchouderen ſprongh / enpalmden als een gez

fide Maſthlimmer
ter om hoogh bp de ſtock op /daer
fptot op derfelber
ton gevacthit zynde / opBe ſcherpe ſpitſepunt der Bamboes ginck

fitten met

Be Geenen krußtelingh onder Het lf / haet armen
/handen / en opperleden

ſtaegh bewegende / om fic feltwen footegevoechelijcker te balanteeren / dat
wiet bon boben neder en tupmelde; dit was beeemt: maer nochwonder⸗
lycker was het om aen te ften/ toen Ben Bamboes-Dzager Be lange fleck /
fanber fijn handen eens meer daer aen te flaen we
geklos op fijn b
en tet gordeles ſteunen liet/ als doen met
wackere ſchreeden wel l

beogtteopende ger het Erf / het welch aen ons Wosoninge met een ard

ruymte ombhepnight was / ſonder beflock / of hetProuw
menſch die

daer

boen op fat te laten ballen; dus loopende / (tach hp de buytk /om De

Bamboes te geboechelijcker op het go2deleg t'onderfteuren/ boor upt/ en
fetten be handen in Be sijde / fiende geduurighiijek opwaerts na De bewee⸗
ginge ban het geer hydroegh /ende fijn lichaem im’tgaenfeo gingen Wez
Der buygende; Dat wp feer llaerlyck ſagen / hoe deſebumſt niet boor too⸗
Berp/ (os Be ſommige koaenden /maer door een beherdigh en vaerdigh

balanceeren quam te gefchien/ geljth als oock defeDochter
ſich ſelfs der⸗
voegen ombosghmet De Garden en t opperlijf
wiſt tebeweegen /dat Dn

smEEE

Rl heidi

€

9

Rae
ne A

—— remmaan KRI
terr

4

ze
TNA

Ooft-Indifche Reys-Befchrijving. Derde Boeck.
715
dit middel ſich ſelfs fn ebenwieht hield, epndelĳjch op een knaphandige Januarii,
Wife afgekomen zijnde / en na eenige kuuren weder na boven klimmende / 1664.
ging fp toen met haer bupch recht op De fpítfe punt ban de Bamboes legoen/
flaende De armen en beenen wel luſtigh uyt en han malkanderen / eben
bena gelijch men in Bollandt De bliegende Cupidoos plach upt te ſchil⸗
beren /houdende haer Dus nergens baft; waer mede hem onfen Tijd:

berdzijber toen andermael wederom luſtigh aen 'tioopen ſtelden /fonder

fijn handenaen De Bamboes, Die los op het gordeles ban fijn buyck ſtondt /
foo langhhp Dus ging en weder over het Erf lfep/ eens te ſlaen / en liet dit

Vꝛouw menſch epndelijck onbefchadight weder afkomen.
Deſe Docthter/ met noch een ander Bengaels Swartinnetje / dat / alhoe⸗

wel tamelijck ſwart / bep ſchoon ban aengeftcht /en maer 15 jaren oudt
Was / wiften haer bepden in ongelooffelijche poftuuren te ſtellen en Dan
met De beenen om hoogh / ende hoofden om lãegh / met een geeftige teede /
op de elleboogen te gaen ; fp flelden oock Booz hum berwondereng-Waerdige
fwachhept der leden haer achterheofdern met He neck tegens het ruggebeen
aen / en aldus vorder achterwaerts ober tegens de aerde; invoegen dat fp

met haer achter hoofden tegens de hielen aen quamen / en lieten pder aldus
3 Meſſen / en 2 bloote Sabels met de punten tegens het aengeſicht fetten /
dervoegen dat alle desſelfs heften bafttegens een Wepnigh upegegrabene
aerde ſtonden / ſoo dat fp de hoofden in dit foo wonderljck poſtuur dus pal

gefet hebbende / haer na het fcheen niet konden verroeren /of Sabelg en
Meſſen fouden haer jammerlck hebben konnen befchadtaen.

t Was ooch verſchrickeljck om te ſien / hoe deſe Bengaelfe D2ouws-perz
foonen met hare lichamen en hoofden Dug palftaende / nochtans wel meet
als 25 heeren beftonden rondrom te loopen / latende hare hoofden / geduu⸗
vende defe actie / tegens het fcherp alg onbeweegbelijck ffaen ; de Meſſen

alls epndelijck wechgenomen zijnde / veefen wederom onbefchadight

ober eynde.

En alhoewel defe gemelde actie fommíigé onder ons fcheen een Dupbeife
kunſt / en een gantſch onbegrjpelytk werck te zijn ; foo docht mp nochtans
dat die natuucijgcher Wijfe dus konde gefehten : want Defe geſwinde Dzougperfoonen / die ongemeen vaerdigh/radt/ en bupgbfaem ban leden waren /
in t rondtom loopen/ t'elcken op de handen ſteunende /met
deboeten het
deaejende lichaem in pder keer wiften omte keeren ; foo dat het hooft op
dufdaniak cen wijfe/ ntet alteen ftil en onbeweechelijch / maer oock ſelfs
onbeſchadight op fijne geſtelde plaetfe konde blijben ffaen.
Naderhandt ſtelden fp op de voorige Smaeck fijn hooft een ſtock / en
gingenden cenen boo? / enden anderen na / boven op deſelve fitten / met de
Beenen onder het lichaem / ſonder dat den ſtock toen langer ban den Daz

ger aengeraeckt / ofte vaftgehouden wierd /waer mede deſe Bontfemaec:

her weder met foopen/ neygen en bupgen/ feldfame grimmaſſen betoon-

den / fonder De losſtaende flock / of hee Brouw
·menſch oopt ban fijn hooft

te laten ballen.
De Jonghſte gingh haer toen in een kleedtje / met de neck andermael
achter over / het hooft dicht tuſſchen de beenen / en boorts met De armen /

onderledenenbeenen foo Dicht ín ra

leggen /dat De anderen haer

2
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Januarius. ín Dit Bleedtjen feer aerdigh fn de figuur ban een kleyn driekantigh pack⸗
1664. _ fen bewoonden / en kaetften haer aldug toegebouwen/ en fonder te beſee⸗
ren /malkanderen toe ; toen preſenteerde men ons dít levendigh pachjen/
en vraeghden of wp het gelfef den te koopen/ fp ſelfs wilde Maeckelaer
zjn / en beoegh ons upt het Bleedtjen wat dat fp foude mogen gelden/ het
welck ons in der daedt het foetfte ban allen fcljeen te wefen , komende dus
allacchende wederom met een geeftige ſprongh te booefchijn /doende eer⸗

Dekleeding

biedighlijck aen ons De rebirentie.
\
Meer feldfame actien /doch te langh om Gier altemael te verhalen; toon:

en versierle- Den dit eerwaerdigh Gebzoederfchap , de Brouwen
·ſoort waren met Fin:

lenvandes gen ban Gout deo? neug en ooren / en Die ban Hooper, Booo, etc. om hun
perfoonen,

Onder-armen/ vingers en beenen betciert; fp hadden dunne katoene Boeke
jens aen/ om te geboechelijcker
haer konftige oeffeningen te boltrechen.
Sp mogen noopt/ foo men ong wift te getupgen/ ban iemant beflapen wor⸗

den/ om dat als dan / mits Kinderen telende / tot de boozaemelde actien

onbequaem bevonden worden. Wy betaelden haer rückelyck / en gabenfe
Dijn te drincken / Waer ober fp feer berheuaht/ en met een betooning bart -

Wonderlijcke complementen en co2tofijen wederom hares weeghs vertroc⸗
Een. Defe Tijdtberdzijvers repfen de Landen overal deur / en laten haer
Danffersen

meeft in vrolücke plaetfen binden.

Deel Danſſers en Danſſerinnen worden oock in Bengalen gebonden ; de

Danfferin- ·Danſſers fpzingen in’t hondert met loutere cabziolen ; de Danſſerinnen

pere Ben peginnen hun danfferijen eerſt met een ſeer kleyne beweegingh /die hande
—

ober handt aengroeÿende/ tot ín eert groot ged2ups verandert; en dít alles

al bockende met de eene handt booz het voorhooft /en De andere ín de zy / of
tegens de heup ; fp2ingende loutere Woere-fp2onaen / en dzaeijen ſich ſom⸗
wijl in defe actie feet gefwindelijck om ; buckende ín het danffen dichmaels ter aerden neder; en vijfen in aller pl weder op/ om (na ’t fchijnt) aldus haer
geeft en baerdigheyt te bertoonen.
Ceremonien _Onder de Bepdenen in Bengalen worden de Dooden doorgaens tot afz
—
ſchen verbrandt; Ban kleyne Kinderkens worden op ſommige plaetſen bez
hare Doo- graven. Onder de Lijchen temant geſtorven zijnde / foo ſphſt men t Gez

den.

bogelt/ omtrent diens Hupfen of Wooningen /eenige dagen of weechen met

foete Melck / Hijs / Tarbo / en anderelechernijen: Want ongetwijffelt de
Ziel des Oberledenen (bolgens hun geselen) noch daer omtrent ſyn
boedfel en fchuplplaetsfoeckt. De Dermogenfte worden met Boftelijch en
welrupekent hout berbzandt ; doch gefchiet alles gemeenlijck met feet wepe
nigh pracht en ſtatie /meeft deg morgens veoegh / en binnen de 24 uuren.
Den Dooden woedt in een wit leet gerolt; doch die ban de acme Tupden

de fclhhamelfjepdt maer gedecht , ſommige weiben de handen en boeten ban
t Wijck met Olie;

fteechen ooch wel een kool buurg inde mondt /en anz

dere Deelen. Ick hebbe geften/ dat fp den Dooden met weynigh gevolgh

tot acn de Nivierkant /namentlijck / aen de Ganges, brengende /ober een
aroef/ en onder de houtmijt lepdenr/ en foo berbzanden. Sommige geben het

Haecken / daer d'Overledenen in gerolt mag; een arm menſch. Dooraaend

wordt de aſſche der gebzande Wijchen ín de Nivier geftroopt ; het oberfchot

ſchrapen en rapen de Goegis of Aflepuyfters boel fchoontjens op / —

au⸗
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wanneer die op Hare wijfe gemenght en toeberept is /het Wengeficht/ Borſt Januarii >

1664.

E

en andere Heden mede beftrijcken.

Tivaelfde Hooftftuck.
Negotie der Bengaelders. Ouders verkoopen haer Kinderen tot Slaven,
Onverwacht voorval des Schrijvers. Vruchtbaerheyt van Bengalen.
Korte Befchrijvinge van het Catoen-Gewas , Bengaelfe Zijde, In-

digo4 Salpeter, Tamarindeen Rijs. Bengaelſe Dieren, Zee-Schiltpadden , fubtijle Vogel-vangft der Bengaelders.

Loosheyt der Rave-

nen en Kraeyen , Inckhoorentjens , Sprinckhanen , Mieren , enz.
Korte Befchrijvinge van den Rhinoceros, Tygers en Crocodillen,
Tooten Handel wodt in Bengalen gedreben /foo ban d'Inwoon⸗ xᷣoop han

(Gree, als andere Natien: Want dit Lijch niet alleen ban Engel- del en Koopfchen, Nederlanders, en Portugeefen ; maer oock ban Arabiers, ain
6
Perfianen, Guferatters, Mogollers , Choromandellers, en andere Oríien- En 5 Be
taelfe Wolckeren befocht en aennedaen Wordt. D'Ooft-Indifche Maet⸗ len worden
fchappp verhandelt alter Japans Silber; Koper / Derlachte Comtoiren gerocken.
en Boffers/ Cín ban Malacca, oock Chineefch ende Japans ozeelepn:
8
boots Decmeltoen / Spiouter/ Quichfilber; Koot / Sciarlaechen /
Spiegels / en andere Nederlandtſe Waren; desgelijchs Peper / Krupt⸗
nagelen / Muſchaten / Jroeli/ Cancel, Areeck / en Elefants-tanden ;,
pock Elefanten bant Eplandt Ceylon, Die in Bengalen het ſtuck Wel tot
7 a8 hondert guldens komen te flepgeren: Parads vogels / en Terna-

taenfe Papagapen of Koerts, willen oock in Bengalen wel aen de man /

daer deMooren
Wel z0 Of 4o Fijchrdaelders/ indien fp Wat fchoon gebez
dert zijn/ /ſomwijl hoo komen te geven.
Daer tegens levert Bengalen Candp-enandere Suycker / die met gez

heele Scheeps-ladinge doorde Onfe/ alg ooch door de Mooren ban daer

naer Perfien , alg oock na andere Wanden worden aeboert. Salpeter met
beel honderden Taſten ín ’t jaer Waer ban men fn de Lrupt-molens bupz
ten Batavia, alg ooch ín t Daderlandt goede WBofpoeder maelt. Abondan⸗
tie ban Bengaelfe Zijde / veelderhande foeteeringe ban Catoene Liwaten/
en alderhaunde ſchoone Spaepen/ Behanohſelen / Stoffen/ etc. dte niet

alleen tot ín China, Japan, Cambodia, Tonquin, en andere Landen van

India, maer oock ín oberbloet naer het Daderlandt wozden gefonden. Wijz
ders verſchaft Bengalen oock Indigo /Borar /Hingh / Amphioen /Lack/

en ſeer beelderhande Medicinale Saden /Gommen en Woꝛtels; mitsga⸗
ders Geſteenten: alg Diamanten/ Grangaden /Spynellen /Eſmarauden /
Agaet / Wpacinthen/ Kadt· oogen en andere ; oock abondantie ban Eet-

waren: als Carwe HNüs/ Catjang/ ſeer kleyne Boontjens / en Witz
ferp / dat kleyne welſmakende gele Zadekens zyn; oock Bengaelſe Boter /
Doch die bep ſlecht is /en in Teere Potten /of Blaſen ban groote Buffels
Hupden / naer andere Tanden wordt verſonden. Was / Honigh / en heer⸗

Weke Confituren wozden oock in riten
3)
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Oocth worden beele Bengaelders tot Slaven gemaeckt /en upt den Vande
1664. __ geboert/
eensdeelg DoozdeArakanfe Moberg /en oock ten anderen /door
%—
bien beel Ouders / boornamentlijchk onder De Jentiefſe Heydenen woeden
Kinderen tot gebonden / Die haer Kinderen / of acndeGoegies geben / of aen de MooSlaven.
ren, Benjanen, Chꝛiſtenen / en daer het balt / boo? Slaven komen te

Januarii,

verkoopen; op datfpaldus ontlaſt / te lichter met Die fp noch be haer wil

Onverwacht

len behouden/aen de koft geraken mochten.
Cen amen Henden quam bp mp / eu pzefenteerden fijn Soon / die meeft

voorval,en maecht/ noch jönck /en maer rz jaer oudt was /te willen berftoogen :
Schrijvers. … ACH was verwondert /en broegh hemnade waerom? en kreegh rot ant:
woort /omdat
he foo acnt mas, dat Gp den ſelben niet kon boeden , en
oock om dathywel wift/ dat den Jongen dan beter dagen als bp heu ſou⸗
be genieten. FRijn Moorle Dwerty, of Dienaer/ vraeghden hem daer
op naer de prijs / en verſoght mp dat ick Gem (oude koopen: ick bood hem /
omme Den-Dwerry te bergenoegen/ ende mp ban den Bepdenteontlaften/
28 Tfopien/ of 14 Aücksdaeſders / miet denchende Koopman te zijn
/gez
lick alg ick was: den Mader heel brolijckenWel te Gzeden / nam he gele/
eu met cen Bet affchepd ban fijn Soon / dien hy (ander de minfte betaoninz
ge bant ontſteltenis / of ontcoering aen mijne befchepdenthepe bebal /en

gínafijneg weeghs.

hie

eh was in teerftal cen wepnigh over Dit voorval ontſtelt; Boch alg ich
de volkomene cefolutie en opfettelijchhept ban Defen Bengaclder wel obers
dacht; en oockt hoe dat hp wel lichtelijcht anders fijn Soon aen een Moor,

of Heydenſe Goegi fouw hebben obergelebert/ foo kon ick mijn ſelfs gez

boeabelijck daer in voldoen: temeer/ dewijl ick baftelijch voornam / dez
(en jongen Bengaelder met
mp na Batavia boerende / upt het armrampſa⸗
(iof Hepbendom totdeChziftelijche Neligie onder
Godts hulp en zegen

te doen abanceeren/

gelijck geſchiede.

Ich noemden hem Antony, ûled.

de Hem op De Fiederlandefe wijs: hy leerden fu't kort goet JAederdupts/

en ſpoedigh het Dader ong / en het Geloof; en getupghden ſeer Wel ver⸗

noeabtte zijn/ Dat
Ip tot Dug berve gekomen Wag/ en alhoewel —*

aer upt fijn Daderlandt was gevoert. Ick ſetten hem / toen
ick naer het
Daderlandt ſtont te bertrecken /aen cen fracp Hollandts Burger binnen

Batavia ober / die een Knoopmakers Winchel ophebbende /mp aen de
handt met bafte verſeeckering beloofde dat hy Antony fijn Handtwerck

verhoopte te leeren /en in de Gereformeerde Chziftelijche Neligie wat ge⸗
oeffent zijnde /ſoum tot een Chriſten laten doopen /en boor derboegen

Gem borderen /dat hp gevoeghelck tot een Dapman (gelijck alg beele

ban fijn WLandtg-lupden Waren geworden) energen Huyshouder binnen
Batavia foude konnen geraken.
wrachtbaer- Bengalen is upttecmaten gezegent en bruchtbaer / ban tacne Den

heyt van Ben- Menſch tot hleedingh /deckſel eu boedſel dient. De Wanderijen geben
ban Cacwe/ Ays /Catjana, Kitſere /Geeft en andere GMa⸗
oberdtoet
gelen.
nen. Deel Boter / Olie / Kaes en Meick han Buffels Hoopen en Gep⸗
ten. De Landtsdouwen zijn altijdt groen / en geben ooch heele andere
fehoone Boom- en Aerd gewaſſen; oock alderhande Dee in ober bloet/ als

Offen/ Koepen /Schapen /Gepten / Moeken / Huffels/kate
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SEenden /Ganfen/ Dupven en andere PPlupm-gediert. Men koopt in Januari.

Bengalen het Kaft ban Watderfchoonfte Carte om so Ropien/ of 25 1664.
Ayxdaelders; ende boort alleg goet koop / en naer adbenant. Wy fullen

ban eenfge der voornaemſte Planten /Dieren /On-dieren/ en Menſch·

verſlindende Schepſelen /die inBengalen gebonden woeden / kortelyck

noch dit volgende vertoonen.

De Plante van het Catoen komt in Bengalen, Choromandel, en an⸗ Korte zedere Tanden van Indiën , rckelyck voort: doch wordt die verſcheydent⸗ fchrijvinge

lych van gedaente bevonden. Bet Catoen kruyt ſchiet gemenelhek met van verfeher-

een houtachtige ſteel Die met een wreede rosachtige ſchorſſe bedeektis/

…—

twel 2voet hoogt bovens der aerde upt/ berdeelende (ich in beel andere jer van hee

tachjens ; het looffgbp na dat ban den Wingaert gelijek / Doch wat kleyn⸗ caroen-geBer ; De bloeſſem bertoont hem upt den geelen /en in het midden een Wepz was.
nigh root / Daer uptde ronde PBruchten Woort-komende

/ doorgaens De

gcootte van cen kleynen Appel komen opte halen: gactffarg-newijsopen/
doorde welche / vijp —
Get vreennt Gewas / namentlck
de Woltebooefchijn komt: die berſamelt /bereyd en geſuypbert zynde / den
Menſch tot kleeding en deckſel dient.
De bladeren ban De Catoen boom zijn byna die ban het voorgemelde ge⸗ Catoe
lyck; doch worden veeltydts war gladder en ſachter beſpeurt: echter wordt boom.

dit Catoen —97 niet /als dat ban het Rruyt bebonden.

De Bengaclfe Zijde komt / alhsoewel ín foo grooten gbondantie /noch⸗

vengaelle

tans meeſt altemael
ban de kley
y·wormpjens voort / Die desgelÿcks zijde.
meteen groote naeuw⸗ keurigheyt enſorghvuldighent /eben gelyck ais in
andere Tanden / foo mp bericht is /dienen waergenomen en op-gepaft
te zijn.

st Bengalen groepen oock Bomen
/ daer ban de ſommige de Pruchten en
aderen / andere wederomme de Bolſter /bequame Stoffe tot Kledinge
komen te verſchaffen.

Den Indigo / Bie wel eenighſintsinBengalen ,Boch meeſt fn het Wor maize.

nintkrcu Suratte groept /wordt gemenelhen in De Maent Funp geſaept.

Ber loof fchünt eeniger matenna dat ban De geele Peen /doch is fynder/
met kleyne houte tachjens : die vrꝛuchtbaer is kome ſomtts wel cen mang
lenghte hoogh op te ſchieten; De bladertjens eerft fijn geoen / bertonen
naderhandt een fijn violet blaeuw; De bloeyſem ig Die ban De Diftelen / en
het Zaet het Semini Fenegreci gelijck. Den
Indigo wordt ordinaer in de
Maent Pobember / of uptrerlijch in Derember gefneden , de Bladerkeng
hande Steeltjens afgefchenden/ en ín de Sonne zynde gedrooght / wor⸗

denin Daer toe gemaeckte ſteene Fuppen / of Dicht-gemetfelde Water tant⸗

ken / met hrack / doch ſchoon Water /te weeck gezet/ dichmaels omgez
roert / enheel blijtfalp gelstenft en waergenomen / tot dat de kracht ban

den Indigo upt de Bladerkens in het mater genoeghſaem is uptgetrochen ;
alg Dan
in cen andere kuyp / Daer Dicht bp ftaende/ afnetapt zijnde / en

noch een nacht hebbende laren fincken / ſcheppen het dichte / en alleg Wat

krachtighis/ blenfen Get boo2 beguame doecken; t welch Dan boort op

fupbere plaetfen in de Sonne zynde gedrooght /bebonden wordt den op:
rechten Indigo te zijn.

won

120

WeureERrR

ScHeurTeENs

Januari,
Doch woetfe meermaels derboegen door Den Indiaen berbalſcht met aer⸗
1664.
De/ bp na den Indigo gelijck , of met Dlie/ op datſe te lichter op 't water

mocht komen te dzijben/ dat ſulcks niet wel / dan bp de naeuwkeurige

Onberfoecherg gemercht kan worden.
De Indigo ban de eerftefnee / fn heteerfte/ en die bande tweede ſnee/
fn het tweede
jaer /wordt voor De beften ; en Daer en tegen Die ban het derde
jaer voor be flechtfte/ ende ban weynigh kracht geoordeelt: en daerom ig
defe laetft genoemde (alfoo bp D°Uptlanderg niet wodt gefocht) meeft bp

Den Fntwoonderen / foo ín Get berwen ban Catoene Thwaten / alg an:

ders, gebzupchelch,

>e

Soeckt pemandt het Zaet / om wederom door Het zaepen nieuwen In⸗

digo aen te queecken / foo laet men in 't tweede jaer d'opgeſchotene Strũpt⸗

Salpeter,

Een op ’t Deldt genoeghſaem droogen /om dan door D'affnijding het Zaet
te bergaderen: doch de Handen vereyſſchen nact’t derde Gewag een gez
Beel jaer ſtilten eet weder met Indigo dienen befaept te zjn.

„De Salperer balt Boornamentlijck tu de JRoozder- Deelen van Groot In-

dia et Bengalen ; fp komt gemeeneliück upt zwarte / bale / en ooch wel
upt wit-achtige Klaey en Merde voort: upt De laetſte wordt de fubftantieufte
en befte Salpeter op defe wijfe gemaecht.
D'Inwoonders grabeneen groote Put/ alg cen Sout-pan/ die met
Salpeterachtige Blaep en Aerde, en fchoon water zijnde gevult / voeren
en neden het alles welyberigh onder een/ tot datde Wlaep/ Herde/ en
Vocht gefamentlijck alg een Papisonder malkander gemengelt /en ’t waz
ter De kracht des Salpeters na fich getkocken heeft ; dan het grofſte gez
ſoncken zynde /berplaetfen het dunfte in een andere groote Kupl / doch
wat klepnder alg d'eerſte; Weder gefonchen zijnde / nemen dit krachtigh

Salpeterigh Water / koocken het ineen Pere Panne / terwijl het ban

D'obergeblebene buplfghept fchupmenen fupberen/ tot Dat alles epndelijck
De fubftantte ban Salpeter verkregen heeft.
Tamarinde,

De Camarinde/ Die ín heel Landen
van India gedept/ waſt oock heel
abondant en weelderiah ín Bengalen. De Bomen fijn doorgaens heel
fchoon en groot/ en luſtigh ban Stal/ bol hooge uptaebzepde Tacken en
Bladeren: fp geoejen feer lichtelück voort /en hebben geen nacuwe toez
berficht ban noden. Wy hebben de Camarÿn boomen / als bp ons de
Hinde-boomen meeft
fnhet wotlt/ en beeltijdts op De pooornaemſte Rrups
wegen / Farcht-plactfen/ Straten en Plepnen/ alg tot deg ſelfs berz

wer
e
a
4

cieringe dienſtigh /geffen: onderdefelbe wag het acngenaem en bermaz

keltjck voor het ffeechender Sonte ſchuylen. De Bloemen zijn Die van
De Perficken of Amandelen feer gelijck; dan Worden epndelfjch witter :

upt defe Bloepfem groejen de Mzuchten langh werpigh /en een wepnigh
romachtfahupt; de Schillen gelijchen bp na de Daderlantfe groote Boo⸗

—
—
——

nen / vertoonende fich ban bupten eerſt groen //doch naderhandt graeuw.

Deſe Peulen of Bolſters zijn omtrent een vinger lang: de Son onder⸗

gaende / krimpen de Pruchten onder de Bladeren wegh /en bomen deg
mozgens met deg ſelfs opgana ſich wederom te bertoonen. In elche Peul
3ijnz a 4 hlepne WBonen/ brupnachtigh ban coleur/ die bupten om Geen
met zen lijmachtigh Mergh / het welck de Camarinde epgentlijch ig 5Def

—
—
—

*
—
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‘bonden worden / bedeckt te zijn. Als Wp door t wandelen zijnde verhit /of Januarii,
upt nieuwsgierigheyt die ban De Bomen afpluckten /bebonden tp. den Taz 1664.
marinde weangachtiah/ en uyttermaten fuer ban fmaeck te zijn. Delndianen, en oock de Portugefen , weten haer Spijfe door den Tamarijn op een
feer acngename wiſe te bevepden. Sp wordt op berfchepdene wijfe ingeleyt/

gefauten/ of tot gefupchierde Confituren toeberepdt zijnde / alomnme De We⸗
velt door verſonden; doch de geſuyckerde zijn De atverbeguaemfte. Sa nez
men de Tamaryn upt fijn Hupskens /knedenſe dooz fijn Wjmachtige ſubſtan⸗

tie tot geheele groote aen malkkander-hangende Elompen ec packen / dan met
Supcher/. of andere Materialen / in Potten om te bewaren / ofte berkapen/
wort verſtuurt:
dies wort
eralbep wat onftndelijch mede geleeft/ en is door⸗
gaens goet Koop ; en om des ſelfs wel ſmaeckende rinſigheyt /en aengenaem
fuer/ als oock om fijn berkoelende en Gloet-fupberende kracht / gebaupekelijckt

onder heel Natien des Werelts.

d

De ijs groept in grooten oberbloet ín De Handen ban Arakan, Syam,

Pegu, Bengalen, Suratte, en Choromandel ; daer ban bele Volckeren der
Zupder Deelen ban India foo Wel niet zijnde booefien/

wijs.

om ſulcks/ ſich ſelfs

genootfaecht binden de bobert-gemelde
Noorder Deelen op te ſoecken /en defe
wederom die ban het Zupden / om hare Edele Specerpen te begunſtigen: en
aldus heeft het dier Wiwyfen en Almogenden Schepper door fijn geftadig-durende goetgunſtigheyt belieft/pder Kant met bpfondere Segeningen /In⸗

komſten
/ Gabenen Goederen te beerijchen. In Bengalen en Arakan ſchiet de
Hijs ongemeen dicht en Weelderigh op ; cijp zijnde geworden / ſtaet feet

luſtigh en ſchoon /en ruym 2 boet boven Der aerden am hoogh gefchooten:
De fijne Stammentjens zijn De Biesloock bp na gelijck; en de Apren ons

Paderlandte Graen.

Sp wordt in het drooge Sacpfoen gefineden/ en op

berfchepde manieren gedorſt: De Witſte behaelt de meefte pais /Want wordt
voor
debeſte gekeurt. Men kent in Ooft-Indien geene Molens om Graen
tot Meel te malen; Dies woedtopder Chziftenen Wife weynigh/ en in ver⸗
fchepdene Tanden / als Arakan ,en meer andere / gantſch geen Beoodt gez

backen; maer wel op heel plactfen ban Indien de gehoochte Ays tot Bollen
gekneed / en foo geroͤoſt zynde /Avela genoemt / en voor Spijfe verkocht.
@ock weten fp geen Olie / foo den naeukeurigen Onderfoecher Plinius

ſcheryft /maer wel een ſtercke Brandewijn’ of Arack upt de Tijs door gantſch
Indien toe te ſtellen.

3

De Bengaclfe Oſſen/die op feer goet ban ſmaeck /heel bet/ en na den „Besgeelie
dert ban deſe Geweſten met een Bultãchtigh gewas op der: rugge bonden bez —
zet/kormen de kloechfte upt bele gefocht/ont4 Ropien , of twee Nyclsdael⸗ gain
op
ders hopen. Gn Surarte woeden Dit ſſagh ban Oſſen ban jonghs op geoef⸗ den rugh.
fent/ om / eben als bp onsdeaerden / boor de Warren te lopen: dusin=
_—
gefpannen/Weten de ſommige Wel tot 9 of 10 mijl toe des daeghs te bogderen :
doch in Bengalen woeden De Offen meer tot den Acker en Landtbouw / dan

boo? de Harren aebaupelit.

De Koepen / als Beplige Schepfelen onder de Heydenen geacht /wor⸗ Koeyen.

den nochtans bp de Mooren berkocht/ geſlacht /en eben alg ander Dee/
doo? goede fpijfe vrrklaert: dochbpde Heydenen en behoeftmen geen Koenen /
gm die te (lachten/ en te eeten / te koop te —— want die voor ſulcks cen
gru⸗
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Januarti, gruwel enafkeer hebber / daeromme fp de Chriſtenen en de Mooren hoor
1664.
gen ſondigh Volck / en groote Moordenaers houden.
Buffcls .

“ Paerden.

De Büffels fijn in Bengalen oock overvloedigh/ Die grof enfeer ſterck/
met loͤuteregroote Hoornen op den kop gewapent zijn. Sw geben goede Boz
ter en Melck; en ’t Vleeſch /aloe kel bep wat harder ent zwaerder alg dat ban
De Oſſen / is goet van fmaeck. Defe Buffels moder in Bengalen foo boog
en woedende ntet als in het Roninckryck Arakan beſpeurt; en Worden meeft

tot den ZLandt-bouw gebruyckt.

De Paerden woeden in Bengalen weynigh anders / dan bp de Dermogent:

fte geſien; en meer totuntboeringe ban Gun Staet/ alg tot boozdeel
Den: De Perfiaenfe worden Boor de befte geẽſtimeert.

Verckens,

j

gehou⸗

DeDerckens in Bengalen waren heel zwart ban haye/ doch niet te min
Vleyſigh/ en feer delicaet
ban maeckt ; waerban menbe twee/ Die 't ſtuck
tel hondert pont woegen/ om de waerdp ban een Ricksdaelder bekomen

kon, De felbe zijn ſeer affchuwelick bp de Moren , want die houden Het
Speck boozuptermaten onreyn /het welcke fp om geen dingh ter Werelt
foude willen agenraecken
/ofeten.
4
Schapen.

De Bengaelfe Schapen zijn met geen Wol / maer een haprige Hundt bes

kleedt/ en doorgaens Heel fljmeriah/ ſnotterigh /mager en flecht/ root⸗
hapriah en hoogh ban beenen; dieg Worden Die Woo? ecn foberen ongefont

boedfel geacht. De Perfiaente Schapen met hare geoote ſtaerten /hebick
in t Lijch Bengalen niet gefien.

Cabryten,

,

Daer en tegen zin de jonge Cabziten en Gepten indeſe Landen upttermaz

ten ſchoon /en beengen feer Delicaet boctfel aen ; Die De Mooren oock met

Hafen / Amandẽelen /Woter/ Küs /Specerpen/ ete. ſeer Wel tot cen

viſch.

“Zee-Schilt-

padden.

welſmakende Spÿſe weten te bevepden.

\

De rivieren en Zee-tontrepen geben cen groote abondantie Lan alder⸗
hande welfmaechende Viſch / die de Moren feer Wel tot een delicact voetſel
weten toe te maken /en op te diſſen.
@ock worden in Zee /ontrent Bengalen , en Wel inſonderheyt na deBocht

ban Bellefoor , en ontrent de Punt Palmeris » feer groote Zee-Schiltpadden

gebonden; gelijck tap die ſelfs daer met ons kleyn Daertungh hebben gehanz
gen: want fp lieten Haer in % ſtil weder boven op het water dryven / fchijs
nende ſich te blaeckeren in het fchijnen Dee Son; de ſommige faten dusop
malkanderen /om (foo % fcheen) Gur booz-teelinahh te bebligtigen. Wybez
bonden haer foo uytnemende
loom en traegh tezijn/ datfphaer met de han⸗
den lieten rijpen: Die wp dus ingen /waren feer groot / en eene Der ſelber
25 boet breet; een Man op diens vage fittende/ koift den Schilt padt met
hem voort te wzatfelen:\ijders ontvoy dt en toeberent zijnde,Gebonden wp die

feer Delicact/ en Het Vleeſch het Kalfs vleeſch ſeer gelijch te zijn. Dieſe vanat/

Keert haer baerdigh om /als wanneer dat fp genoeghſaem gebangen zijn. De
Wijfjens leggen des nachts haer Eyeren op De Strant/ Daer fp meermaels
tot 2 a zoo ſtũcks t'ebens komen te affen / Die fp ontrent cen boet Diep IM EF
ant begraven hebbende /wederom weten toc te ſchroffelen / keerende Daer

op dan weder in Zee. Deſe Epeven zijn feer goet om te eeten /hebben geent
harde ſchalen / en maer een obertvechfel gelicht papter; zijn wat Glenmder

alg Noender Epyeren/en oock met Doren en Wit boorſien. Danbe Schiihet

Ooft-Indifche Reys-Befchrijving. Derde Boeck. ,
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Der Zee-Schiltpadden worden ſchoone Deckſels tot Kasſens /Koffers /en Januarii,
Dupfent andere mooye Dingen gemaeckt / díe cievelijck weſende / ſecr berma⸗ 1064.

kelyck een doorſchhnende glans vertoonen.
Het Pluym Gediert / of Gebogelteisin Bengalen in grooten oberbloet / Gevogelte,
en worden aldaer byna ban alderhande ſoorten gebonden. Onder De Moren

fĳu goede Boogh-fchutters/ die het Gevogelte in De Vlucht feer Wel weten

tetreffen. Oock hebben fp een feer geeftige bond om de wilde Ermd-bogels/

en andere Die gewoont zijn op't Water te zwemmen / met een koonderlijche
ſubtilheyt te bangen , het welch aldus toegaet: Sy nemen een Pogel ban subrijte vo-

De felbe foot / gelijck fp verhopen te berneftelen /dooden
/ ontwehen /en sel— in
bulten deſelbe wederom
op /dien latende
dus op ’t Water Dzijben/ Daer een “AET
goeden heop half verrotte Pruchten benebens werpen ; Dies ban ffonden aen

een trop Dogelg om aes Daer op neder ſchieten / en den loofen Dogelaer on-

Derwijl met een groote Pot / Die bol gaten is/Daer hy door fien kan / het hooft

bedeckt hebbende / geurt te water /en Weet/ Hewijl hem De Vogels niet
konnen bemercken / ſeer geboeghelijch die ban onderen bp de Poten te batten/ Den hals omte draepen / en meenighmael op dusdanigh een Wijd cen
geet getal vaerdigh in fijn ſmapſack te dompelen / en aen Moren en Cheiſte⸗

nent te berkoopen.
Kraenen en diergeljcke Foof-boaels/ dewijl die ſelfs han be Bengaclfe Groote mee

Bepdenen upt meedogenthept alg Derdoemelingen foo fozatyouldiaklijck wor⸗ niEne
Naden gefpüfiahe/ ontijeuden Haer oock bp dupfenden in Bengalen ; fB fijn OM- Kracyen.
—
ſtout en loos /en Komen niet alleen opde Hupſen en Woningen de
engaelders beſoecken /maer ſelfs door Ramen en Depnfters alg Briendtin
Hups gevlogen ; ja halen wel ſeergezwintdeSpyſe ban Tafel / en uyt de
Schotelen weak: fp flapen des nachts in ’t Geboomte / en paffen bp
daegh op den roof: Komende op de Hupſen / maken met mappen en hakiez
ï

len groot gevacs ; en dewijl d’Indianen de Sphfe meeft op haer Erben toer jare fours
berepden/ foo hebben de Uraepen fomtijts Get Wilt braet al wegh /ect iacenerijeke

dat het den Kock der Moren, of Chaíiftenen weet: Dug worden fp ntet
al⸗dicvery.

teen etende / maer ooch weghdragende Baten be bonden / en Dat foo Dief:

achtigh / dat hemden ſchranderſten felfg ober hun gaeuwigheyt moet ver⸗
wonderen. Sp zijn aoch niet wel te ſchieten /vermtts haer loosheyt; en
pemant getroffen zijnde //wordt wonderlyck ban al fijn koddiae mackers

beklaeght. Sp fitten de Buffels op den rugh / Dien fp het hap? uptgetroc⸗
ken hebbende / groote ſtucken vleeſeh kommen upt te picken / enop te eeten ;
foo dat defe arme Beeſten haer vprüchteldoos met den ffaect verweerende /
tot een lebendigh aes der Kraeyen en Fabens zjn; gelijck wp niet alleen
ín Bengalen, maer oock ín ’t Roninckrck Arakan tot berfchepdemael felf&
Gebben gefien.
Een feechere ſſagh vanInckhoorentjens worden ooch ín Bengalen, en Inckhoorentandere plactfen
ban Indien gebonden /die De ſommige Wat geſprickelt en lens-

graeuw / doch meeft coothaprigh zjn; fp hebben oock cierljcke ſtaerten/
alg die men in Hollandt ſiet /en mede gezwint en vaerdigh / wetende ſpoe⸗

digh ban ’t eene Geboomte op 'tandere te komen: Doen groote ſchaden aen

Plantenen Deuchten; Dan zijn om haer raddigheyt heel vermakelyck
/alg
men die gehangen heeft.
(Q2)
Ser

24e
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Januarii,
Seer groote Hatten Lindt men oock ín Bengalen, en andere Tandewn
1664.
van Indfen: fp doorgraven De Verde / ja felfg de Huyſen derboegen ban
Groote Rat- onderen / Dat Die wel ſomtydts Komen neder te ſtorten; brengende den Iu⸗
Lin
woonderen desgelycks in Planten en Deuchten groote fchade aen. De
fommige zijn foo acoot /Dat tegens de Fratten een hansjen durben wagen
Sprinckha- · Somtijdts worden Defe Handen ban Indien ooch wel ban geheele Heyr·
nen.
legers Sprinckhanen beſoght / beftormt / en heftigh beftreden; ja foo/
Dat alles wordt opgegeten Wat op den Delden ffact , brengende groote

ſchaden en duetten tn alderbhande Hebens-middelen.

Mieren, hun _De Mieren zijn nietalleen doo? gantfchj Indien , maer oock voornament⸗
groote me- eh inden ande ban Bengalen in grooten overbloet. Ick hebbe gefien

En

Dat Wanden /Muren en Gebels der Wooningen / die ban Wlaep gez
maecht waren / het meerendeel door de Mieren maren opgegeten: fp berz
nielen aldug veel Hupſen en Wooningen / die dan voort neder komen te
ſtorten. Sw zjn te beelbuldiger Dooz De veelheyt Der Pichagoriften, die

Bengalen bewoonen,/ ende nictg dooden dat leben ontfangen heeft. De

Schepen zijn oock niet b2p ban dit felyadelijchk Ongedierte: Won ffelden gez
menelijck in de Cajupt de Caeffel met fijn bier ftijlen om laegh in kleyne

Water-bachen / Die Wop bol water deden / op datfe niet langhs De felbe fouz
De komen op te klimmen / en ons de Maeltüdt ſteuren; Want dan verdrin⸗

hen fp ín het water :Dug Doen oock De Moren en Chriſtenen met haer Rt⸗
ſten/ Koffers / Creſoren en Caeffels te Lande
/bp aldten uiet haer Boec⸗
ken /Klederen /Spijs
/ ett. dooz beel dupfent Mieren willen beſtormt en
aengetaft zyn /daer Van fp haer anders heel vaerdigh meeſter weten te
maechen: fp konnen gezwint een heel Breoodt upthollen / entot baoefiez

engrootte.

ninge hare Winter en Kooren-Schuren berbulten/ en vaerdigh in hun
Miere⸗neſt flepen het geen hun gadingh is. De fommige zijn oock ſeer
groot ; want op ſommige plactfen

woꝛden Mieren gebonden,

Die wel cen

binger langh zĳn / fel bijten/ en groote ſchaden aen Bomen/ Krupden en
Planten doen.
Korte Be-

Niet alleen in De Moninchrijcken Patant, Queda,Perach,

en op Groot

fchrijvinge Java, maer ooch in beel andere Landen ban Indien, en wel boomamente
vereer
en fjch in Bengalen ,wordt het Dier Ehinoceros /foo in het Gricchg/ en
bp ons den Thinoſter / of Neus hoorn genoemt / gebonden ; doch heb ick
de felbe níet in Bengalen ‚ maer doodt / eu na”’tlebenopgebuit / aen de Caep
de Bone Efperance gefien. Dit Dier / bpde Portugeſen Abada genoemt /
ig niet wel lebendialj te bekomen ban wegens des ſelfs ſterckte /en groot
gewelt. Bet fchijntfjnnaem te krijgen ban Een-hooen/ dien het Beeſt
pp fijn Neus draeght: De ſommige hebben gemeent dat dit den rechten

Een hoorn was / Die bp foo bele naeukeurige Onderfoechers bauchteloog

ig gefocht geweeſt; doch meen ich Doprechte Boomen des Een-hooreng

beel grooter / langer/ en ban een geheel andere forme alg die ban den
Peus-hooen elderg te hebben gefien : onder Dies wil fch feer gaerne mijn gez
boeten onder dat aen den beſcheydenen Hefer flellen.
fd
|

Den Khinoceros ig in grootte en ſterckte bp na den Elefant gelijck ; doch
hy balt korter ban Beenen /Waer door hp foo ljvigh ntet en fchijne
te we⸗
fen. Hp heeft bpna cen Verckens mupl/ maer waat fptefer 5 fijn —
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groept boven op de Neus·gaten upt / die onder bep diek / en ſcherp na boz Januarii⸗

ben opgaende wordt Bebonden : bertoont fich doorgaeng brupnachtigh 1664.
groen, maer niet geheel zwart/ gelijck ſommige / doch berkeerdelijch/

hebben gefchzeben. Die graeuw is / ofna de witte kant helt /wordt duurſt
berkocht: want felfg woedt defen Boon in Indien ſeer geacht. Men ftet

oock noch een Boorentje / maer Wat kleynder /op de Neushoorns ſchoft /
recht boben de hooefte Beeren ; fijn Pupt bertoont ſich oneffen /geſchrom⸗
pelt /en als met Schilden gewapent / is Doncker aſchberwigh ban koleur /
gantfcij kael / en foo art Dat niet wel met een Sabel is door te klooven;

Degfelfg Hoorn /Huyt /Tanden / het Vleeſch / Bloedt /Klauwen/ ja ſelfs

den Deeck/beſchrhben de ſommige heerlijche Tegengiften in beelderhande
Apenijnen te weſen. Men fendt dat deſe Dieren geweldige Ppanden ban
De Elefanten zjn ; dat fp den Neushoorn wel fchern tegens de ſteenen
weten te flijpen /om den Elefant daer mede han onder dert buyck / Daer hy
weeckſt is / op te tornen /fchteten>e hem aldus met eert ren baerdiah tuf:
fchen de beenen in; Doch den Khinoceros dit mifluckende/ facet hem den
Elefant met den Snuptter neder / bertreedt en verſcheurt hemm met de tanz
Bet. De Bengaelders en beeefen foo ſeer den Rhinoceros niet alg wel den

Cijaer / om dat den laetffen beel boogaerdiger alg Den eerſten wordt bevon⸗

den : want hy ſal niet licheelijck temandt aenranden / foo hy niet ſelfs eerſt
aengerant mogt; dan ftelt hem Dit Bier feer wever en berbaerlijck aen /knort
als de Darckens
/ enbonft beomen/en wat Hem fehijnt ee Bejegenen/
met een
aroot ge welt ter aerden; oock ſegt men/ en ’t is waerfchünelückt, dat fp haet
Beel in De wilde Boſſchagien langhs de Ribteren ban Pipely ende Ganges
onthoudert : bant Be lage woeft-leggende Wanderijen aldaer De cet bte wint⸗
kelen en fchuplplaetfen voor ſoodanige Wilde Beeften fehünen te efen.
Gelijk alg in berfchepdene andere Landen ban India beele weeede Tiz Tijgers en

gers en Eupaerden worden gevonden ;,foo onthouden haer die ooch mer Lrpaerden,
nighvuldigh in de wilde Boffchagten/ en boognamentlijck in de noch onbe⸗
bouwde Beneden- Landen ban Bengalen , Daer Wp /ſelfs aen de Ingeſe⸗

tenen / honden bemerchen /met Wat ſcheick en beeefe Der felberlage / doch

anghſtvallige Wiiderniffen ban haer bewandelt en aengedaen Wierden.

My gedencht noch hoe dat wp eens in den abondeftondt/ bp Maenlicht
weder / door een ban Defe wilde Boſſchagien / welche plaets om de veelheyt

der Tijgers het Thgeren boſch wierd genoemt/ cen Depdens Dorp opſoch⸗
ten/en Daer gekomen / en t noodighſt uptgerecht zijnde/in't affchept nez

men ban de Indianen wel yperigh wierden gewaerſchouwt op onfe hoede
te willen zijn / dewijl niemant ban haer bp abondt / of in Der nacht door deſe
Wildernis /wegens De veelheydt der Tigers, die fich daer onrhielden/
dorſt paſſeeren / en Waer ban ſelfs haer Dory als dan niet bepligh en was.
Wy namen in danck De goede bermaningh en waerſchouwingh ban deſe
Hepdenen aen / en gingen andermael achter malkander / Deijl geen toe⸗
padt vonden /door de Wildernis heen ; Waren maer 5 a 6 Perſoonen

ſterck / enmaeckten /om defe Monſters af te ſcheicken /eert groot geraes;
doch onſe Ouartier-meefter heel qualijch ter gangh de achterſte zijnde / en

Dichmaels/onget wiffelt deo? brees /omfiende / berneemt Dicht achter hem

gen (eer grooten Bondt /welch Beeſt ie
oe
3
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Januari; Gielenons quam achter na gebolabt.

1664,

Derwondereng-waerdiah was het

om ſien /hoe dat de fcheick de Dertfaeabde fijn boeten met vleugels begaeft:
Want onfen verſchrickten Quartier-meefter /fcljzeeuwende luptheelg op/
een Tijger /een Tijger /vloogh met een wackere ſpꝛrongh voorby ons heen

/

en Was ban (londen aen De alderbooefte ban ons Gefelfchap/ het welck

ons / alg wp bemerckten wat boor een Tijger dit was / en hoe het Heeft
rondtom ons hengelden / en ſtaegh bp ons bleef /tot Dat wo De Boffchagie

wederom doorgeraecht waren / oberbloedige ffoffe tot bermaeck en lacchen
aenbzacht.

De Tigers zijn op het bleefch en bloedt der Dieven en Men⸗

fchen uptnemende beeflingert ,hp overbalt den Menſch / evert gelyck He
Hat be Mups / met een actieve ſprongh/(laet de voorſte klaeuwen ín fijn
fchouderen/ en berfcheurt
hem met fijn tanden verwoedelück /en in een
oogenblick ;Die banden Tijger berbolaht worde is genoeghfaem om halg/
en doorgaens eerder beſprongen/alg doo? fijn komt berfcheicht.
Sy zjn in Bengalen foo groot als een Kalf/hage hoofden en andere lez
Ben zijn ín aeftaltenig en baerdfahept onfe Paderlandtſche Watten bpna gez
lück /doch alles op een beefcheichelijcher wijs: Waer klaeuwen zijn Die
ban de Leeuwen gelijck ; de rupme / gladde / glimmende hupt / die fwact /
wit / of ooch Wel voot ban hap2
is /pronckt met beel plechen/ en woede by
beel Oofterfche Bolcken / om fijn fchoonhept / hoogh in waerde gehouden.
Des daeghs zijn de Wilderniffen ban Bengalen heel bepliger te bewande⸗

len dan deg nachtg : want dan komenfe ftoutelijchkt upt haer ſpeloncken

en kuplen te booefchijn/ ja beſpꝛingen welde Indianen in de naeft-gelegen
Hupſen en Dorpen /Daer fp menighmael weten een pzooije van daen te

halen. Sp ballen felfg de Rupters aen / ja verſchoonen de fterche Buffels
níet / dewelcke fp aenballende / levendigh met de tanden ban een beefcheuz

ren / gelicht wp ín ons berblijf ín Bengalen Weten gebeurt te zijn. De Ben-

gaelders, ooch andere Voltkeren ban Indien, peuren Wel op de Tiger
jacht, met een groote menighte Volcks /foo ban Beſweerders /Tamboers,
Speellupden / als Kückers / vechtende wonder ijche kuuren en grillen aen/
tot Dat fp cen/ of meer Tijgers aldaer ter plactfe met haer Befweeringen
hebben gelocht /Defelve banen en met haer nemen ; oock houdt men het
Daer boog Dat den Rhinoceros en Den Tijger malkanderen gunftiah zijn/
dewijl fp bepden op een en Defelbe plaetſen / namentlijck / inde Bengaelſe
Boſſchagien /ſoo men door de onderbindinge weet / heel vredigh leben.

Sommige Indianen geben hier defe reden ban/ dat / bermits den Tijger

feer gulfich het bleefch der FRenfchen en Dieren inflocht /en hem Dit meer:

maelg qualĳjch bekomende/ hp tot fijn geneeg-middel den deech banden
Rhinoceros foecht/ dewijl dit Dier wel infonderhept dooz groene Krupden

fjn boedfel kryght /daerom desfelfs afgangh niet alteen bp den Tijger/
maer ſelfs ooch bp De Indianen gefont geoozdeelt wordt.
Crocodillen,
De berbaerlijche Menſch· vernielende Crocodillen / bp de Indianen Kayof Caymans. mans, en bande Portugeefen Legarto genoemt / zijn ſeer gemeen in heele
Gelweften ban Indien ; maer beormamentlijck worden Die in de Ganges, en
andere groote Nivieren ban Bengalen gefien , men telt.hen onder de Diez

ken díe foo wel te water algtelandeleben; fpzijn groot/ ſterck/ffout/ en
ongemeen liſtigh / teeleninbeelbept wonderljekagn; berfamelende / 9*
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Bet Mannetjen het Wijfien op den rugge /dat fomtijdtg wel 40/50/ ja Januariis
6o Eheren tſeffens lepdt/ die (foo men befclizijft) fn soa Godagerfouden 1664.
« uptgebzoept zijn. Men bindt geen Dieren Die ban een kleynder beginfel
tot ſulcken groothepdt komen aente acoeĳen. Selfs heb ich menighmael
langhs De Boort en Deber bande groote Ribiere de Ganges, en ooch aen

de Doet Pipely. Crocodillen gefien / Die 18 /20/25/ jafomtijdts meerder
boeten ín lengten konden opalen / en die foo Dick als een Orhooft wierden

bevonden / fchoondat de Eheren maer foo groot als Ganfen Eieren zijn.
Des Capmans gedaente aelijckt den Bagenis ; fjn berdaerlijch Hooft is

eel breet / en wat (pits toegaende gelijck een Darchens Muplh; den Berk
fecthp ongemeen beer / jatot aen De ooren open / Daer in he bafte vijgen

an ſtercke en Dichtin malkander ſluytende tanden heeft. De nauwkeu:

rige Onderfoechers beſchrehven hem fonder Tong te zijn; für fwarte Dogen

zijn groot en ront /hy voert maer alleen het hovenſte kaeckebeen / het kleyn⸗
fie/ of onderfte is onbeweeablijch ; De Wervelbeenderen ban fijn rugge
kan hy /hem willende in fijn loop heeren of wenden /níet tot fijn wil om⸗
draehen / maer loopt vecht upt / of Dient allengs ban coers te beranderen/
waer Door Gem Wel meermaels fijn prooy ontfnapt : Want die berbolgt

wordt /komt ſich Door dichmaelg wenden / en fchtelijck omkeeren/ noch
fomwijl te falbeeren ; fijne bier ſtercke Pooten zijn met berfcheurende

blaeutwen gewapent;

de fpitg-toeloopende Staert ig omerent in lenghten

Bet lichaem gelijck / en de Hupt hart/ bultigh / oneffen / en ſchubbigh / foe
Dat dfe fomwijl een muſſchetſchoot wederftaen kan; Die hem wil fchieten
treft hem het ſeeckerſt onder den buyck Daer hp weeckſt is; fijn Dero ig
doorgaens Doncker graeuw / foo Dat hy ín De modder leggende niet veel af⸗

fieecht /waer Door men dickmaels / eer men het weet / Den felben foo na bp
is / dat geſwinde boeten /en baerdige fpzongen worden berepfcht.
;

|

Want fpleagen/ fadt zijnde/ ef op haren voordeel loerende 7dagelcks
langhs de Ribierkant /inſonderheyt als ’tlaeglj water is /ín de Sonne te

|

waren ; fp bleven dickmaels wel ffoutelijck Dug in de modder uptgeftrecht
leggen /alg
we met ong Daectupah haer quamen booebp geroept. Peel:
tydts legaen fp met den beck wijt open /op Dat een klepn Dogeltjen / bp ong
het Koninckjen genoemt /om aeg en boedfel/ hem De tandenen het tant:

|

blaeckeren / Boen ſich op / als oft heele Booten / of omgekeerde Schupten

bleeſch ban De wormptjens ſuypert. Sp leben ban viſch en vleeſch / en zijn
untermaten op Menſchen vleeſch berflingert /daer fpmet liftiabhept op loez
ren: want bp lepdt of hp flaept/ tot Dat hp fu proohe dicht be hem krijz

gende /vaerdigh beſpringht. Sp ziju geſwindt int loopen, en (nel in het

ſwemmen / doch loom ín ’t omdraehen; peuren bp nacht wel een goet ſtuck
landewaerts in / om boedfel / en op haer voordeel uyt; bermeefterende wel
Wilde Swynen / Kalben / Schagen en groote Bonden. Ons Volck in de
Bocht van Cayelle, op't Eplandt Boero , een feer groote Hacit-hondt des

Kapiteyns miſſende / bonden hem s morgens door een Cayman verſlon⸗
Den /en noch maer een weynigh ban’ overfchot op be (trant. Die beſpron⸗
gen/ of achterhaelt Worden / hooren hem niet /als dat hp wel fomtmijlen
ten kraeckent gelupt met fn tander maeckt. Men wacht heim Wel nde

Ganges, of andere Bengaelfe Ribieren te ſpemmen: want fp ine De
em⸗

18

,
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Januari, Swemmers/ of Die ſybekomen konnen / geſwindelyck wech/ díe fp met
1664,
een flinger of twee verſlinden / infwelgen/ en aldug levendigh in hun berz
nielende balahymet weynigh beeten en flochen begraven. Sp peuren veel⸗

Moorft

Schepen en
Scheepvaert.

tiĳdtg met hun roof na de geondt ; befpeingen oock Wel in Bengalen de
klepne Daertupgen/ en vuchen den armen Differ daer upt/ Waerom oock
wepnigh klepne Schuptjens /of Canoas inde Ganges, et andere Vloeden
ban Bengalen worden gefien/ alhoewel groote Schepen bp den Inwoon⸗

deren woeden gebouwt /die 2/3/4/ en oock Wel 500 laſten konnen boez

ren / gelÿck alg ick ſelfs /op Pipely zjude/ op ſtapel hebbe gefien/ dez

welcke onder het Moorfch beſtier de Nabigatie na de Landen ban Choromaudel, het Roode Meer / Perfien en Suratten quamen vbooꝛt te fetten/
Daer ad de Mooren in bare Negotie pooghden de blijt der Nederlanders
na te volgen.

De Erocodillen zijn in veel Landen ban India; De onfe hebben haer wel met pfece keetens /of ftecche touwen en groote hoecken / daer aen een goet

hachjen vleeſch baft gemaeckt was / gevangen; ín iemants geweldt gez

raeckt zijnde / ſeght men dat fp verbaerlyck huplenen Erijten, DeChinee-

fen houden het Caymans bleefch/ inſonderheydt
als die noch jongh zijn/

booze eert aengename Delicateſſe /en Weten het op haet Wijfe wel toe te

maken / en ín fijn fmaeck en withept bp het Hapoene-bleefchjte gelijchen.
Dug berre belangende de gelegenthepdt
ban Bengalen , en t gene ín de

tondítíe ban desſelfs Inwoonders /Planten/ Dieren
/ Ondieren /etc.

hebben aenmerckeng-waerdiah gekeurt : waer in wp / gelijckint boorige/

jopbeel ong doenelijch ig geweeft / de waerheydt hebben gefocht te beblj⸗
tfgen.

Dertiende Hooftfluck.
Maen-Eclips in Bengalen, Heydenfe atien. Drie Nederlandtfe JapansVaerders met alle de Menfchen gefneuvelt. Des Schrijvers vertreck
uyt de Ganges, en fevende aenkomft op Batavia ;foeckt na’t Vaderlandt te vertrecken. Stercke Zeevaert der Nederlanders in Zudiez.

Verfchijninge van een Staert-Star boven Batavia. Bereydrfelen der
Retour-Vloot na’t Patria. Korte befchrijvinge van Groot Java; des
felfs Vruchtbaerheyt ,Koninckrijcken en Steden. De gelegentheyt

van de favaenfe Hof- en Hooftftadt Mataran.

Bantams befchrij-

vingh.

U wederom tot de Reys; Ons Schip in de Ganges, en ter gez

biftincerder plactfe aengelandt zijnde / bebonden Wp ons (gelijck te
booren gefeaht is) ban onfe verhoopte Perfiaenfe Repſe berfteetz
ken / en eerlangh /om wederom na Batavia te gaen/ bolladen. Ich /ouder:

wijl dagelijchg meeft op Ougly zijnde/kreegh de weet/ Dat onfen licht⸗

Boofdiaen Schipper / hebbende wat te Beel ban fijn hartſterckingh ingeno⸗
men/ ban boen neder in't Nuym gevallen was / foo dat men riep pri
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armen Wals fijn been gebroken had/ dieg ick Dfenden aen Boort tê komen /Februari,
om hem upt fijnongelegenthept te redden. Wy kregen op den 11 Bebruarii, 1664»
des abondte ten 7 uuren met helder Weer / een groote berdupftering aen de
f

Maen/ Die Doop een Eclips wel omtrent anderhalf uur geheel berdonchert Maen:Edlips

was / en fcheen het alg doen ban wegens de Durfterhepdt / geen Dolle
Maen /maer Nieuwe Maen te zijn ; Doch epndelijck quam dit helder licht
ban langer hande weer te booefchijn/foo dat wp fijn bolle vonte aen den He⸗
mel omtrent zo vuren weder alg booren konden fien.

AE

Onſe Daderlandefe Almanachen maecktengewach / dat deſe verdupſte⸗

ringh aen de Maen / omtrent den middagh ſtondt te geſchten / endaerom

in Hollandt onſichtbaer ſoude weſen; oock dat hem deſen Eclips in de
Ooſter Deelen ban Aſia, namentlijck /ín de Wanden ban China, Japan,
Gꝛoot India, Arakan, Pegu, Siam, Sumatra, Java, Moluckes) &c. foude ver⸗

toonen /dat oock waerachtigh was / obermits defe Buartferen Der conde
Wereltkloot foo beel Doftetijcker als Hollandt leggende / daah en nacht / of
den opgangh ban Son en Maen / foo beel eerder alg in Hollandt komen te
ontmoeten.

Doch onder De wonderen díe den grooten Godt in defe Eclips vbertoon⸗ seldame
den Ee
men ooch de rampſalige en niet minder ſuperſtitieuſe gril: aftien der

len Die de Bengaelfe Hepdenen /en wel inſonder heydt de Jentyven guamen zeydenene
fn t werck te ſtellen geurende met Deouwen en Mannen te water inde
Kibpiere de Ganges, niet tegenftaende De menighte der Crocodillen díe ſich
aldaer onthouden; en fich ſelven wel gereynight hebbende / begonden aen
De gemelde Ribierkant hare gebeden wel tupdtheelg doo? malkanderen foa
te oeffenen / Bat het ſcheen als of fp altermael Waren om hals geweeſt / het
welcke foo langh duurden /tot dat ſpy de Maen Weer fagen te voorſchin koz

men; berdubbelden doen haer Wonderljchk gefchzeeuw / en kloppende in

haer handen / begonden met een ſoo beemden accooat te ſingen en te ſprin⸗
ch / — het bynã de Muſhck en Dang der holbollige Dronckaerts ſcheen

gelijck te zijn.
Op den 13 Februarii quam het Jacht t Kalf De Ganges op bp ons ten Droevige
_ Ancker/ komende ober Malacka, upt Japan ; Doch met tiĳdinge Die ong tidinge.
waerlijck altemael verſcheickten / namentijck / dat die ſchoone Alupt- Drie Japans”

Schepen /de Peperbael en Dollenhoben/ Die/gelijck wp in ong boorige bern

hebben gemelt/ in t boozleden jaer ban Batavia naer het Poorden Waren ge schepen *
bertrocken /op de Heen Reys / dicht bp Japan , Door een jebige Form op de Peperbael,

en,
en

en met alle De Menſthen ín het grondeloofe Diep verſonc⸗ Vollenhoven

waren.

lande met

Dat wüders Han de refteerende Japans-haerders / alg Amſtellandt /alie
deMens Geabelande / Hoogelande /het Half / Rlaverkerclien en Beenenburgh chen gefneuuptnemende beſchadight /en t laetft-aenoemde teenemael mafteloog ín '“*
Japan waren gengekomen/ daer deſgelücks ſulcken behementer ftorm gez
——— / datde Japanders ban weynige diergelycke tempeeſten wiften te
ertellen.
Welcke Schepen geloft / en Weder geladen upt Japan bertreckende / Waz

ren op de herwaerts komſt weer insgelycks ban ſulcken hebigen ſtorm
aengerant / Dat door het felbe een Der dn Gedenk /namelück el
elan
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Februarií, belande” met alle de levendige Zielen was berflonden / en ín het berſchric⸗
1664.
kelijck diep verſmoort: welche ſmack ban drie foo koſtelücke Schepen/en

wel boozhamentlijch het berlieg ban foo beel Ienfchen/ (want niemant

geberghjt was) pder oneftelden/ oock Waerlijck ons / dewijl op die Schez
pen beele Der bodrnaemſte Officieren / ons oude Bekenden en goede Heien:
den in defe bergelegene Deelen des Werelts waren geweeft /met welcken
Dat wy langh gebaren /en afg Beoeders hadden geleeft. Een Chirurgin /
mijn goede Deiendt / van Aernems droebige Schipbreuck noch wondertje
af/ en wederom op Batavia aengekomen zijnde / was ongemeen vrolÿck
en wel gemoed
/Wanneer ick hem op Baraviacs Reede in ’t Flupyt
·ſchip Bol⸗

lenhoben beſocht dewijl hp al gereet nu baerdigh ſtondt /om mede ban
Daer na Japan te bertréchen ;Dochy wag nu gelijck de andere die met defe
Schepen foo beolijck ban Batavia maren vertrocken / int grondeloos diep
berfmoort

Maer nergens drongh de ſchrick /dzoeffept en alteratie dieper

ín de gemoederen deg Polclis alg binnen de Stadt Batavia, boornament⸗

Maert, 1664.
Vertreck des
Schrijvers
uyt de Ganges na Pipely,

lijch ín beel jonge Nederlandtſche Prouwen / Die ſich hier door met hare
teere —
en Daderloofe Weeſen tot bedruckte Weduwen bonden
gemaeckt.
Onfe ladinge ban Salpeter bekomen hebbende / feplden epndelijch Wez
Derom De mijtberoemde KRibiere De Ganges af / paffeerden de Vaſtigheyt
ban zoet Tanna ‚en de Boſſchagie ban Alexandry , daer omtrent wp ban
wegens de Diche mift eenige vuren / terwijl de Ebbe ging / moeften bertoez
ben / Ancherde telckens met de Dloet /en feplden / als die begon op te houz

den /mer de Noordooſte Windt en het Cb-Cp verder af na beneden ; paſſee⸗
rende De Dloet Calcula, en Ancherde bp de Kibiere ban Jillifaer „ Daer ong
Polck noch in de Boſſchagie een pattje brandthout kapten/ en-beochten

een Slangh aen Boozt / die (p gevangen hadden / ban ten boet lanah. Wp
border affachkende /guamen / lliade Gale, ent Landt ban Sagor boorbp
en van daer
na Bataviâ.

geraeckt zijnde/wederom bupten de Ganges, en epndelijck op de Reede
ban Pipely > bp t Schip de Lrijfende Son te acctbeeren.
Dier quam Den Heer Directeur Mattheus vanden Broeck, han Ougly
met het Pacht Pipely, twee Boehers /en twee Sloepen/ ooch bpong/
hebbende het-Dírecteurfchap ban Bengalen Den Beer Rogier van Heynin:

gen ober getranfpozteert / om nu van hier met het Schipde Lijfende Son

na Batavia te bertrechen: wy namen ban defe Boehers de ladinge ban Salpeter èn Zijde noch ober / en Gaelden ons Polck ban Landt noch water _

en febens-middelen/ tot wp feplvaerdigh zijnde geraeckt / met onſe twee

Schepen de Lijfende Son en het onſe /onder De Dlagge ban meergemel:
den Beer van den Broeck , ban Pipelys reede na Batavia quamen te herz
trecken, Wy fetten met een gewenfchte Joordooftelijche windt de coers
na Get Zupden/ foo Dat wp met tamelijcke booefpoet den23Maert de Winte

ZEquinoctiael paſſeerden / en kregen /(onder iet fonderlinghs te bejegenen/

April, 1664. op den 20 April het Boomricke Eplandt Engano ín het geſitht / en des anz

Beren daeghs de Weſtkuſt ban het beroemt en machtigh Eplandt Sumatra,
Daer Lap 124 13 mijlen giften ban af te wefcn ; doch bier het luchje Zupde
ooft bekomende/ waren. genootfaecckt/ onder het Blaeu Geberchte van

Sumatra komende / met ſeer kleynabang oberen weder te laveeven / es
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Bet 13 CM 14 dito het Paeſchfeeſt binnen Scheepsboort /en ín Zee te hou- April;
Den ; Dug quamen wp eerftop den 21 dito De Straet ban Sunda te genaee- 1664.
ken / eu aldaer bep hooefpoedigh door geraeckt zijnde /op Ben 26 April, stek

eel

(Godt lof) met bepbe Schepen / op Bataviaes Meede te Arrie Lenvortop

geren.

:

Batavia.

Verſtonden hier weynigh nieuws / dewil in langh meen Schepen upt
het Daderlande waren aengekomen / Na De welcke dat men ongemeen
fcheen te berlangen: Want het Jacht WBlepswijch wreed na de Stract ban
Sunda geftuurt /om aldaer op De Paderlandtſe Schepen te hrupffen/ en
guam dit Dacht eer lang Weerom op Bataviaes Reede /met het groote
grlupt-Schip't Wapen ban Loon / komende upt het Daderlandt gefeplt /

was twaelf maenden op Leps geweeſt / en Wiften de Lupven ban veele

tegenfpoeden / die haer bejegent waren/ te ſpreken.
:
- WOpioften een goet gedeelte Ban onfe Lading op Bataviaes Reede; Herz May, 1664,
‚trocken doen naer het Eylandeken Opruſt, Baer wp De reſt ban onfe Bengaelſe Salgeter loften; dat gedaen zijnde/vertrocken ban t kleyn Eplanz
ken Onruft naer het Eplandeken Rotterdam , daer wp genoeghſaem Balz

—

ingenomen /wederom op Bataviaes Weede quamen aen te

anden.
4
‘ Onderwijl quamen de Jachten
d Eraſmus /Nieuwenhoven en Beldeia Aenkomt,

ban Ceylon ; 't Faethups bande Ruſt Choromandel;

het Plupt- Schip en het ver-

ALeerdam ban Guferatte ; be Cabbeljaum ban Perfien ; de Schepen Nieuw KAAN 3e

Enckhupſen /Brouwershaven, /Muſſchaetboom / Naerden /Tifende
Son/ de Vogeleſangh /en De Printes Royael ban Japare; De Schepen
Weſt Peieſſandt /en de Houife ban Anboina , Durkerdam ban Makafier,
_
en het acht Meliskercken ban Jamday ; ter Keede ban Het beroemde
_ Batavia te arrtbeeren. Oock quamen eer langh De fchoone Schepen Outs⸗
hoon / be Parel / De Waſſende Maen /het Hof ban Zeelande /en de aroore
Flupt Kattenburgh upt Patria beljouden aen te landen/ Die Speck /Vleeſch/
Lacs /Boter / Deanchk / en andere Daderlantfche levens middelen (daer
Batavia b2p wat ban ontbloot
was ) beengende /ongemeen welkoom Waz
ren. Daerentegen vertrocken weder ban Baravia De Schepen Snaren:
Dam / Alphen /Haſenburgh /en Buhenskercke na Japan , Die Wel haeſt
ban de Fluyten Elburgh en Deenenbureh mierden gevolght; en Sierick⸗
zee naer Siam; He Ooeloghsblaot gediſtineert naer tNobrden wierd ten
laetſten ooch klaer gemaeche / onder het welche dar ons Schip / daer op ick
nu eènige maenden gebaren had / mede getelt wierd; doch eyndetyck nu

en van Bataviaes Reede.

punius,1664.

:
Den schrij
—

vaſtelhck voorgenomen hebbende weder mijn lieve Paderlandt te ſoecken /
foo had ich zeer luſt om deſe barre Poyagie na de Riſt van China te doen; trecken,

Dies begon ick baft om te ſien om oy een ander Schip naer ’t Patria gez Julius, 1664,
Diftineert te komen / en ſulcks ſoeckende / geraeckten ick op Het deftigh
Schip Ourshoom/ dat bolen foet eert upt hee Baderlandt was aengekkg: Gaet op het

mep / en meende men Dat dit Ship eer lang! /beneffens andere / om naer Febe Ouss-

‘t3aderlandt te gaen /fou aengelepdt Worden. Ondertuſſehen vertrock /De ooriogsnat gouden Van De gewoonljcke Bedevanh/ de gedachte Oorloghsbloot
vloot ver-

naer tHoorden / onder De Dlagge Bar de Heer Conrmandeur Borch, Der trektneer
ſtaende in defe navolgende
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Julius,
Dlaerdiugen Wice-Uomtrael ;en boosts De Meerman, het Kaſteel Kam⸗
1664. _ mekens/ Nieuwendam / Kieuwenhoven / de Joncker / Lsancelboom /
Bleyswück /Oberbeen/ Wilaenbergh / ent Fluptje Terboude/ zijnde
aitemael lichte blorgaende Kielen / en bolgens dien beguaem gekeurt /om

omtrent Tayowan en Formofa, en op de Ruſt ban China De Hivieren/
Bochten en Baehen aen te doen / te beſoecken /en onfe Ppanden / De Chi-

neeſen, hun Zeevaert ſtoorende/ met de Tartars de nieuwe Comerctie/
Vꝛient· en Bontgenootfchiap te beborderen/ en voort te fetten.

Optreck der

OP Den zo Julius ſagh men de Burgerije Ber Stadt Batavia, bolgens

Batavifì Bor: ° jacrlckg geb2upch/ feer heerlhck inde WDapenen,/ treckende in het Kaz

Beesd

ſteelen doorde Stadt Batavia ſeer treffeljck op: ho2t daer aen gaf hemden

Den Heee Olden Heer Generacl Johan Maetfuycker wederom ín den Houwelücken

Generael _ Btaet/trouwende cen fraeije Nederlandtſe Bafin/ Die noch jeughdigh en
getrouwt.
jongh/ een Peedicants Dochter/ en Weduwe ban den Heer Symon Kors ,

Augul1664. getwefene ouderneur ban Tarnaten was; de BHouwelijchs Ceremonien

Wwierden niet prachtigh/ maer ſtatigh uptgeboeet: alleenlyek Wierdenin
de voornacht in het Rãſteel Batavia Booz het Bof/ tot beeuahde-bertooning
eenige fracije Duurwerchen aengefteechen ; koet daer aen quam den Beer
Rijcklof van Goens op Bataviaes Reede /om een der fchoonfte Schepen
voor hem uptte kieſen /alfoo Hp ſich nu begon te bereyden /om cer lañgh
ban Batavia naer Ceylon. te vertrecken. Dus rondtom barende/ quam hp
oock ong aen Boort / en het Schip beſichtight hebbende / keurden het tor

= ——
ei

fijn boorneem dienſtigh om daer mede na’t Eplandt Ceylon en Malabar te
beetrecken /dewijl dit Schip Outshoorn noch nieuw/ met ſchoone Galdez
rijen/ Vertrecken en Hamers / alg ooch cieclijch en booatreffelijch was gez

» bouwt/ daerom ick Dan nu wederom uptſien moeft om op een ander Schip⸗
naer het Daderlandt aengelepde zijnde, te geracchen ; dies was de Muſ⸗
fchaetboom mijn verſoeck / op welch Schip dat ick te bóoren romaenden

langh hab gebaren / zijndenu alreedtg hoor ontwijffelbaer aengelepdt om
naer ’t Daderlandt te bertrecken ; doeh op dít Schip en koft ich niet gera⸗

ken/’t welch mp eenighſins moepden: maer het mas tot mijn acoot geluck/

Den Schrijver zaetvan
Oushoorn,
Schip de zijfende Son,

alfoa de Muſſchaetboom met al Get Dolck op De Keyſe na 'tPaderlandt
gefoncken is. zen o2donneerden mp dan op t Schip de Lijfende Son /
Dat twel een braef / kloeck en weerbaer Schip / Doch niet te min ſwack ban

timmeragie was; Daer op ick Ban nu wederom met mijn goederen obers

feheepten / om aldaer de Opper-Chicurgijns plactg waer te nemen.

Onz

Dermijl guamen nóch beele ſchoone vijch-geladene Schepen ban diberſche

Sercke
ZeerMuartieren ban AGa op Bataviacs Meede aen te landen: De Fenix /Dom:

Nederlanders burgh /de Ohevaer; Pegu en t Kaedthuys beachten ban Choromandel
in Indien, hun Hadingenaen; de Mars/ de Hen /de Schelvis / alg oock Hilberſum
ban’t Eplandt Ceylon Be fare; Glaberherchen/ Dfemermeer/ JPurden
en Ter Deer belanden ban Perfien; Amſtellandt ende Spreeuba han Suratte; ban Siam Sterichzee ; ban Bengalen het Malf; ban Tonquin de

Tee-Nidder; ban Bantam Tandtsmeer; ban Jambay en Palimban De

Heeutuin; van Malacka’t Jacht Hoorn; ban Solor en Timor De Nathte⸗

gael / Ulpendam en Purmerlandt; ban Banda Malacica en Breuchel ; upt

Anboyna de Poftilton/ de Sageboom en d'Alpſſis; ban Makaller —

en;
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:Septemb.
Bens en op Japare deden diverſe Schepen korte Tochten over ett weder
1664
pock quamen foa nuen dan de Schepen de Jonge Pzins/ LoorDe Kamer
ban Woon; Waleheren/ voor die van Zeelandt; t Slot Honingen / voor

Die van Lrorterdam; en Beederode /mitsgaders de Map-boom / hoor
Munfterdam/ upt het Paderlandt op Bataviaes Keete arriveeren ; en gin⸗

gen beele der bovben gendemde Schepen / alg oock andere Wederom ban
Batavia na berfchepde Geweſten ban Indiaopreps. Fade Kuſt Han Choromaändel vertrocken Buyekſſloot / De Schelvis /en de Pliegh; na Ben-

galen, De Koge / Kattenburgh /Goeree Mandtgmeer/ de Vinck en
Alpendam; naPerfen , aerden / Dlifftngen / /
Waſſende Maen en Heers

dam; na Arakan, Haſſelt /enter Deer; naSyam, De Princes Kopael;

na Cambodia, de Zee-tjont; na Japan, De Vogele-ſangh /en Ameron;
na Sumatraes Weft-huft / Hoogh Kaſpel / en Elfeuburah/ Die eer langh

onder de Plagge banden Beer Commandeur Cauw , Han tof ban Zeez
lande/ eliskkerchen / Waeckende WBoep/ en de Cabbeljauw wierden
gevolaht ;va Tonquin gingen de Fluypten Bunſchooten / en Zee Lidder

wederom t°zepl; na Makafler en Banda Hoogh
·Kaſpel /de Machtegael en
d Alyſſes; naAmboina, Tertolenende Teeuwin; en na Endrigiry, Jambay,
ende Palimban, deden Berfchepde Sehepen oock korte Tochten om Peper/
ten epnde die noch met de Fetour-Dloot mede naer 't Patria te ſtuuren.

Dug gingh den Vandel en Navigatie alont heen door rantfch Indien bp

de Pederlanders noch luſtigh voort: ooch vertrock den beroemden Heere

van Goens met deſe 5 Schepen/ Outshoom/ De Mars / de Eraſmus/

Domburgh en B2ouwerstaven/ na’t fchoone Evlandt Ceylon , ende het
welluſtigh ende gezegende Malabar, om Daer heen oock d'genwas der Ne⸗

derlandtſe Colonten / en de Commercietebevlijtiven.
Wp ondertufychen zepldenfn het beain ban October naer t Blepn Cp: oaobder,
landeken Onruſt /daer mert ons Schip Áiel-haclden/ en Vermaſten; 1664
guamen toen wederom boo? Batavia op Be Lede / Daer wp nu dagelijchg de

Lading en rücke Hetouren nat Paderlandt begonden fn te nemen/ Die
tot Ballaftin Japans Koper / en Wijders ín Stampan-hout/ Salpeter/
Zijdeen andere Stoffen/ alderhande Catoene Hijwaten/ Fndige/ No⸗
ten/ Nagelen /Poelp/ Caneel/ en Peper / en bele andere hoftelijchthez

Den beftonden. Komende dug tot ín het laetfte ban October /als wanneer

een SchindichtLpong op Bataviaes Rede leggende / ban nieuwe Maſten
wiert beſorght: welcken acbepd door commande ban Seheepg-Opperhoofden (fchoon geen haeſt bp het ſelve was) jupft op een Sondagh moft
geſchieden /Daer men niet eer van op en hield /hoog dat twee der ſelber
Bootsgeſellen / Den eenen voor / en d'andere naer (want naeuwlÿcks was
gen half uur tuffchen bende berloopen) ban om hooghupt de Mars / tot
om lagegh op Den Ovecloop mors doodt gevallen waren. Het Schip de
Muſſchaetboom fn Ladingh hebbende ingenomen / quam koet daer aen

ongeluckigen arbeyr op
——

Brand: in hes
Reap deMuf

Dao Get affchieten bant geof Canon / Doo2 ongeluck in de brande te gera (cheer boon
Ken , dan wiert noch heel booefpoedigh ende geluckigh weder aelefcht. ——

Dit ongeluck ſcheen aleen quaet bosz-teechen / Dj die wat zwaerhoofdigi STE

waren / te zjn: doch met meerder reden mocht men boor een aennaberent

guaet bekommert wefen / alg men op den BE
j

3

den twaelfden EE
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November,1664.
Een StaertStar boven

Geast
:

December,

Weurer

Sc pourNs

ber, des morgens vroegh / ontrent 3 a 4 uuren Hoor den dagh /cen Coz
Meet-of Staert
·ſtarklaer en perfectelyck aen den Wemel begon tefien; die
Alg Dan upe den Dofter-Lortzond opgaende /fijn ſtrael eerſt duyſter en doof/
doch naderhandt langs hoe klaerder quam te vertoonen
/ verbroegende nder

etmael cenfae minuten /ende recht ober Baravia nae Het Weften gaende/

Lodo hem met een lange uptgeftrechte Troede naer 't Ooft-Foo2doften uot.
5

Epndeltk tot fn de laetſte maent ban ’t jaer gekomen zijnde / foo quam

1664,
5

met een Bollandefe Jonck in Baraviatijdingh/ dat onfe Jederlanderg op
de Kuſt ban China, in het beroemde Oxu, met Den Tarrar een vaſt Der:

Der

Nieuwenhoben met Chineefche Waren en Koopmanſchappen alreets op

Ejdinse
vanpond ban Bandel/ Briendſchap en Aſſiſtentie hadden getroffen; en dat
komende wegh was / gelijck die van oock eerlangh op Baraviaes Lede aenz

De Retour-,

gelandt zijnde / Defe gewenste tijdinge boor de waerheyt confirmeerden.

De Meteur-Dloot nae’tPatria gedeftineert / geraeckten nu epndelijtkk

Woot bererd miet alleen bol-laden/ maer ooch Zepl-baerdigh; en wp gereet om met

maer 't va- Geen hlepn berlangen de Wederom reys naer t liebe Daderlandet aen te van⸗

derlandete gen, Dies genaethten nutot ons groot genoegen den dagh ban ons berz
verrrecken. rech: doch quam nude Fluyt het Hart booefpoedelijck upt het Daderlandt
sdi den bp ons opde Lede Baraviate arriperen /met tijdinah dat nieuwe ontuften

Hollande
vantuffchen den Honing ban Groot-Britranien , en Den Bereenighden Stact
nieuwe on- banons Daderlandt waren opgerefen/ Dan die men berhoopten eer langh

—

Eos
e
erlanders.

fn der minne te ſullen by⸗geleyd zijn. Dit klonck ong warelijck niet wel

Índeooren; Doch verhoopten het beſte: en hield men binnen Batavia, alg

doch op De Rede /bolgeng de o2dinare prijfelijche gewoonte, een algemeene

vaft- en Be- Vaſt ende Wede-dagh / op dat defe Kijche Retour Vloot / en foo heel hon⸗

dedaghbin- Dect Zielen/ onderde genadige pzotectie Des Alderhooghſten behoudenin _
men Batavia. Saldo mochten komen.
Wy fulten booz ons bertreck unt defe Gezegende Tanden ban AGa, tot

KorteBen
fchrijvinge.,

tot een toemact noch een klepne Befchzijbinge van Groot Java doen / en
aen den Hefer des ſelfs gelegentheyt / conditie der Fümoonders/ en hoez
danigheyt der Dieren, /Ondieren /en Planten hozreiijch vertoonen; dez
wijl op dit grooten machtiah Enlandt Java, Batavia, alg der Nederlan⸗
ders Hof- en Hooft Staùt proncht.
Onder de menighbuidige Ooft-Indifche Eplanden/ Waer ban Sumatra,
Selebes „Borneo, Gilolo, Mindanao ‚de boomaemfte’ Wegens hun groot:

vanberby- Hept/ ende Moluckes, Anboina, ent Banda, De rijchtte ban Specerijen
Maon
zyn/ ig ooch het Eplandt Groot Java niet minder beroemtenboortreffe⸗
.

lich geacht /alg niet alleen zijnde gezegent met alles wat tot dit tijdelijck
leben dient / maer oock in groothept /weigelegentijept / en goede geteme

pertheyt des Luchts / boor weynigh Eplanden/ Die onder den Zona Tore
rida, of de Geſenghde Tucht ſtreeck gelegen zyn koijchende. Groot is
dit Eplandt / wanñt hetſtreckt
ſich van de Stxet Sunda, tot aen De engte

Ban Balambuam, en een weynigh Zupdelhcker alg Ooſt en Weſt / naet

t Ooſten afdalende/ in lenghteontrent hondert en dertigh mijlen upt: de
breette ig op de eene plaetſe beelmeerder als op de andere /dies vant ſelbe
wiet wel peefectelijcht han gefehzeben worden; echter gelooft men oen

se
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Het Eplandt omtrent zoo mijlen ombarens aroot te zijn. Poorts worde

Decem-

Groot Java aen fijn Weſtelyck epnde door de Straer / of Enghte ban ber,1664
Sunda, Han?’ groot en machtigt Eplandt Sumatra afgefthepden / kamen:
De daer het Eplandt Dwerg in de Wegh leydt /des anders Stranden of
Oevers tot op 4a 5 mijlen naeclchander te genaectien. De Noort kuſt die
met beel ſchoone Bochten / Waepen / Zee-lavens/ Koop· ſteden / en
mindere Eplandekeng is verſien / heeft tot Ober Gebuer het aroot en
Campher ryck Eylandt Borneo, dat Java Daer langhs heen / ſelfs met
Klepne Schepen en Waertupgen bebarelijck maeckt. Goftwaert Wort
Groot Javadoorde Stract/ of Enghte ban Balambuam, ban’ luſtigh en

Bꝛuchtbaer Eplandt Baly, of JavaMinorgenaemt/

gefchepden/ en ban

het Zupden door den Gzooten Oceaen befpoelt.
Dit Eplandt Be2oot Java toont hem ban berre feet luſtigh en fchoon/ Des Llfs ge
heel Hemel hooge Bergen ſteecken ber boben de Wolcken upt/ Die alam lesentheytheen met verwonderens waerdtge Boſſchen en Wilderniſſen bezet, cen
altijdt groene beemaeckelijcke Somer-tijdt verbeelden. Duydwaerts lepd
De Javaenfe Kuſt /boor een groot gedeelte noch Peenemael Woeft/ en on:
bewoont / alwaer De Stranden met hoogh Geberghte / Wilde Boſſcha⸗
gien/ Steenrotſen / Aivieren en groote Moeraſſen boorſien / minſt woz:
den beſoght: dan te Tandewaert
in /als ooch ban t Weſten naer t Oo⸗
ſten /langhs de geheele Poorder of Binne Kuſt wordt Groot Java uptne⸗ en Vruchtmende Doſclrck bebonden / alwaer de Landerijen, en ſelfs veel hoogh bacrheyt.

Geberghte met feer fchoone Lijs-belden/ Ackers WBoomgaerden/ ett.

fu berciert, en de bermaeckeligckfte Dallepen /-WBeemden /- Boghten en
Baepen ter Zeekant woeden gebonden.
—J

De Handerpen zijn uptnemende vruchtbaer han allerley Boom- en

Werd- Getwaffen / veel Medechnen / Specerijen en Gommen komen

aldaerin ober vloet voort; geljck als oock abondantie ban Kokos noten /
Granugien /Wimoenen/ Citroenen //Pompoenen
/Comcommers / Waz
ter⸗Timoenen /Mangas /Mangas Canaes/ Durioeng, Hacas / Baz
anas / Gulde Appelen / Pompelmoes/ en meer andere fchoone Frup⸗

ten /daer ban Gzoot Java meeft alle De andere Landen ban Indien ober⸗

treft. De Krijg wil ooch redelijch wel Daer aroepen ; Dan doo? balfiahept
en luyheyt beeler Guwoonders / alg oock door de Volckryckheyt des Wants
wordt die noch wel ſomwijl
bip ſchaers op berfchendene plactfen ban Geoot
Java gebonden. Echter lebert de Stadt Japare in vruchtbare jaren geheele
Scheeps Ladingen uyt: De Peper / Ajuyn /Loock/ Genaver en dupe
fent andere Dingen worden ooch hier gewonen ; doch boven al komt'er

het tam en Wildt Dee fn groten oberbloet voort: De Oſſen /Koepen

Schapen /Gepren en Bocken /oock Paerden /en onder ’ Plupm-Gediert/
genderg/ Eynden
Ganſen / Velt Hoenders/ Paeuwen / Duppen/
atrĳfen en Papagayen / teelen aldaer: abondantelyck aen.

Minnen De

Stadt Japare konden Wp 20 en famtijdts 24. Hoenders / feer delicaet/ jong

en bee / om cen Stuch ban Achten

hopen ; Daer bande ſoinmige zwart

ban vel /dach echter. ongemeen blanc
ſmaeck bebonden.

van Vleeſch/ en lieffelück ban

De Wilderniſſen zijn oock 7 als in heel andere Landen

ban Indien , met heel booſe Menſch berſlindende Epgerg en nge
.
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SICHOUTENS
Decemb.’ alg oockkmet Rhinoceros/ Harten /Winden, Buffels wilde Zwijnen/
1664.

Meerkatten /Weſeltjens /Camelioenen/ Civet-hatten / en andere Gez

Dierte berſien: en Worden heele Fibieren door vervarelücke Crokodilten
onveyligh boorde Swemmers en Wandelaerg bebonden.

Koninckrije- · Veel Boninchrijchen wierden wet eer in Groot Java opgetelt/ obermits
ken,
bp na pder Zee- en Koop⸗Stadt/ ja tot minder Plaetfen incluys /hun
epgen koningen ende Vorſten hadden: maer centge nu en dan t'onderz
gebzacht/ en andere of door dwangh/ of doo? ſchuldtge plicht en onders
K

Vorden

mogen / onder Bern Mararan zijnde gebracht / heeft t'zedert deſen Javaen-

fen Opper-HDoeft/

als Keyſer des (elfs Rhcks ſtaf en Konincklück berz

mogen aber deg Eplandts grootſte gedeelte naec ’t Ooften uprgebzepd. Het
kleynder gedeelte naer ’t Weſten /bezit Den Koningh ban Bantam, alg

Souberepn Opper-Doefts dies defe twee Koningen de machtighfte Do2:
ftenban Groot Java zijn / en moeten boopnamentlijck onder de eerſte /meeft
alle de andere mindere Koninckjens bupgen.

f

peisdenen _ De voornaemſte Steden op ’tEplandt Groot Java, zijn de Hooft-Stadt
plaerfenop _Mataran, Daer den Hepfec/ en Bantam, daer des ſelfsKoningh
ſyn Hof
‘Groot Java. houd. Deoetg munt de Stadt Japara in Zee-baert en Commercie boven
alle de andere Steden en Handel-plactfen upt / die /gelijck alg oockDe
boben-gemelde/ aldus koetelijck na berbolgeng kunnen werden gefpecifie
ceert en opaetelt.
pe
|

Wyp beginnen ban’t Doften/ om langhsdeBinne-kuft ban Groot Java

naer t WDeften te berbolgen/ Daer wp met cen korte WBefchaijbinge der

Balambuam.'_

Stadt Bantam dít Hooſt· ſtuck fullen epndfgen.
Balambuam, een Javaenfe Zee- Stadt / lepdt ín een groote Boght /aen

t Ooft-cpnde vanꝰt Eplandt Java, langhs de Straet of Enghte ban Balambuam; tegenover het Eplandt Baly. De Stadt is ban outs beroemt

geweeſt /wegens des felfg goede gelegenthept/ Mandel en Zee-baert der

Oofterfe Dolcheren / en ooch Dao? de ffoutmoediahept Der Balambuers.
Deſe plactg / en D'omher-gelegene Handerjen leberen Touw-twerch/
Matten / Stoffe tot Zeplen/ Olie ende veel Kokus noten upt. d' In⸗
woonderen hadden wel eer Grmepgen Koninoh; doch hebben t'zedert

den

Mataran ban Gꝛoot Java booz hun Opper-Doeft gekent.
Panarucan. ‚ Panarucan, tien mijlen Noord·Weſtelitker /ooch aen De Zee gelegen/

heeft oock wel eer een epgen Koningh /Bemuerde Fortificatien /en fterche
Vaert / inſonderheyt dooz het befoech der Portugefen „ gehadt ; welche

tzedert door de komft der Onfe in India, merckelyck ig afgenomen. Ach

Paffarvan en__

Daya.

Joartan.

ter defe Stadt wodt een hooge Sulpher-berah geften / Die geduuriah
beandten ſmoockt / eu fomtijdes
Beel Duur /Aſch Zavel en Steenen
ober de Wanderijen ban Panarucan uytwerpt.
4

Paflärvan , 5 a 6 mlen ban Panarucan en Daya. Foch Weftelijcher zijn
— —
tegens ober het luftigh en WBoomrijch Eylandt Madura
gelegen.

Volght

Joartan, ontrent ro mijlen Weſtwaerts ban Paffarvan, is oock opde

Binne⸗kuſt tegens ober het Eplandt Madurasop Gꝛoot Java gelegen,

De

Stadt heeft een goede Habe /fchaone Ribvier / en fille Liede: wordt bp de
Javaenfe Water· Helden beguaem ter Schip⸗ vaert gekeurt / en noch dage⸗
Vchks bp heel Indiſche Natien om gewin befocht.

Sura-

|

|
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Surabaya, Brandaon, en Sydayo, die Stedekens Weftwaeri® na ber: Decemb.
volgens ban Joarcan „ entrent de Zee gelegen. Delaetfte wierd wel ver boor 1664.-

een fterche Stadt / en fraepe Handelplaets bp de Javanen gekeurt: dan t ze⸗ „Sunt,

Bert den aenwas der Zee-baert ent Commercie vander Nederlanders op Japa- syaayo.
ra) is Die ban Sydayo merckelijck gemindert.

Polght Tubaon , is oock Wel eer/ gelijck des ſelfs Geburen/ een kleyn en Tubaon.
bpfonder Boninchrijch geweeft; doch is naderhandt insgelijchs den Groo⸗
ten Mataran ſubject gewoden. d'Inwoonderen zijn/ gelijck al veele ban
bare Gebuuren/ Boop foute Water Helden bermaert / ent weten alom heen Doo? De Zee met kleyne Daertupgen/ om klepn gewin/te kruyſſen.
Cajaon, Weſtelücker s mijl ban Tubaon , heeft niet beel Zee-haert: Caiaon.

desgelycks Mandalicaon, Bat meeft bart acme Viſſchers wordt bewooont. _ Mandalicaor.
BolghtdeStadt Japare, Daer ſtercke Zee-baccr/ niet alleen ban Java- Japac,
nen, Macafleren ,et andere 2atien ban 't Doften/ maer oock ban Pez

derlanders wodt beſpeurt /Die veel Scheeps-ladingen Balcken / alg oock
ander Houdt / Ais / Vee / Deuchten/ en beelderhande Hebens-middelen
ban daer na Batavia, alg oock mede nade Quartieren ban Amboina, Tar-

naten en Banda, komen afte halen / en te beroeren: Want Japare rijcliez
lick alderhande gezegende Probiſie boor fijn Na buuren berfchaft. Des ſelfs
gebogenthept Gebben wp in tet eerfte Boecks vyfde Hooft
·ſtuck koetelijck bere
handelt.
Pati en Dauma , níet verre bart Japare gelegen/ zijn ban weynigh belang: Pary,en
Desfclfs Wandt-beuchten/ Wifchen andere Waren/ woeden weeft in De Pauma.
eee
Neringh· rycke Koop
·ſtadt Japare verhandelt / en te koop
gebracht.
Samarang » ontrent
7 mijlen ban Japare, tg een Doicli-rijchke /Doch onbe⸗ samarang.
muerde Zee-ffadt. D'Fnwoonderen/ gelick alg meeft alte De naeft aen
·gele⸗
gene Steden en Vlechen / geneeren ſich met Den Landt bouw / met Dif-

fchen / met Balken / Timmer ·en ander Houdt in De Javaenfe Wilderniſſen

te hacken/ en het felbe
uptde Boſſchagien na de Zee-hant/ en vorder heen
tot Japarete bꝛengen; en voorts met andere Neringen/ oefeningen en bez
figheden ban kleyn gewin. Deſe Stadt igal ober eenige jaren de plactfe gez

weeſt daer deAptheemſe Gefanten/ waden Mataran wĩllende /quamen aen

te Tanden / om voorts te Tandewaerts in na de Keyſerlcke Hooft
plaets/
insgeljcks Mataran genoemt / tereyſen / treckende meeſt al Zupdelck gen/
Doo2 de bermakelckſte Landerhen /Rijsbelden /Boſſchagien /Wepden/
Palepen en Dlacktens/ die een penne beſchryven kan /langhs de ſeer hooge

Bergen Ongaran, Marbabou , en Belirang ‚ welchers toppen met dichte

Boſſchagien zijnde bezet/ tot aen den Hemel fchijnen tevepchien. De Ber
fanten/ boornamentlck D'Onfe / worden in't dooz-paffeeren der fehoone
Volckrijcke Dorpen Ongaran , Chiandi , Salatiga , Silimby ‚ en andere / ban
Des ſelfs Inwoonderen met eert flaeffe gedienſtigheyt en eerbiedigheyt ontfangen/en bejegent / verſchaffende Hoften Hupſinge / Frupten / en Wat dieg

meer is / fonder daer horens /op ljf-ffcaf ban de Gefanten iets te mogen ont⸗

fangen. Poorts worden tuſſchen Japare, of Samarang , en De Javaen{e BJooftftadt Mataran / eert ontallck getal ban groote en kleyne /doch ’t meeren⸗
Deel feer Dolckerijchie Doepen acngemercht ; hdEn heel ——
ge⸗
ien/
\
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Decemb. fien/ daek
ban die han Damackalg met een groot gedruns
fijn vallende Got1664

bar——
wel eene ban de voornaemſte
ſchynt
e weſen.
De Koninck: ¶Mataran, onincklijcke
Bof- en Hooft ·ſtadthan Den Javaenſen Opper-

Tijeke
Hof enDoaft/ ofKepſer /ooch Mataran genoemt /tepdt rontom met hoogh doeh
Mataran.

vermabielÿck groen / en beuchtbaer Geberghte gelijck als omringht
en befloz
ten/ in een gezegende groote blachie Kandts-douwe/ daer / bolgens het

berhael der gener Die deſe plaetfe bewandelt hebben / Natura bolmaecktelijck

gen Proef· ſtuck ban Platfantie ende Welluſtigheyt boor den Menſch fchijnt
gefoameert te hebben. Des ſelfs aelegenthept maecht de Hof plaets Mararan baſt en ſterck: Het Geberabte Ongaran , ende Marbabouw ,onwangen

De Berget nade Weft-zijde
ban Mataran; Die ban het Noorden deo? De He⸗
mel-hooge Boſch rcke toppen ban het Geberghte Bilerang inggelijcks Woet
omtupnt: ondoozkomelijckt zijn heel Wilderniſſen ban dit Seberghie/ wiens

hooghte alle ve andere Bergen ban Groot Java (feght men) te boben gaet:
De ſelbe wordt / voornamentlck bp de Schepen Die in het Ooſter Zaepfoen
Gꝛoot Java ter Zumd-hantinhet aeficht loopen / feer verve / ja bp klaer weder

Wel zo mien in Zee geften: diegdeMataran rontom
heen dus met

Hemel·

hooge Toppen/ Heuvels /Spitſen en menighbuldige woeſte Boſſchagien
gnd bezet / deg ſelfs welluftige lage Tandts douwen ſterck / en als orhaenz
omelet maken. Dier Poozten/ of enge dooz-paffagien tuſſchen het hoogh

Geberghte / flupten of openen boo? Die bart Samarang komen / de Pas die

na de Booft-Stadt Mataran gaet: De eerfte enghte /Silimby genoemt
/endoor
beelbuldige omwegen ban wegens ’t Geberghte/ontvent 18 a zo mijten ban

Samarang; tuffchen wederzijdes hoone Toppen/ in een enge Balen geleaen/
wordt ſtrickt bewaecht / en met Rrghsvolck befet/ die alle maenden verwiſ⸗
felt Worben. Binnewaert lepd het Dolch-rijch Dop / oock Silimby gez
noemt: niemant komt doorbegemelde Pas bupten of Binnen De Mararan,
fonder helieben des Hooftmans ban deſe Macht / die ban alles notitie Gout ;
Dat ooch in De tweede Enghte / die Tadie wordt genaemt/ gefchict. De

5

zijn /alhoewel maer ban Houdt / heel plomp en zwaer / Die met

aelwerck ter wederzijdts tegen ’t Geberght als Muuren verſeeckert zyn:
niemant ſoeckt in ·of upt ·gangh buyten om heuen deſe gemelde Poorten / door
Boſch / KRupghten en Wildernis / ofſtelt ſich in 't upeteefte gebaer /ban foo
hy gebat wordt / als een doodt-fchuldige ſonder genade gemaſſacreert te
en,

Dug

omt de Javaenfe

Hooft-Stadt Mararan , niet alleen Door de twee

voor gemelde Poorten Silimby en Tadie, maer oock door een Derde en Wierde
Poort /namentljch Oupack , en Caliadier , verſeeckert ende bewaert. Een
tal-cjclte menighte ſchoone vermakeljcke Dornen ombangen in't ronde / gez
lich als machtige Wupten- Steden / de Kepferlycke Hof plaets; ſommige

hebben?’ getal der felber op zooo begroot / Die niet alleen in de blachte / maer
oock tot om hoogh in’t Geberght / fich hier en daer Gebben untgebreydt / die

met fchoone Waranden/ Boomgaerden /Ais
·vbelden en Landerhen/ ber⸗

maechkeljck zijn berciert /daer de Javanen , met een ontelbare menighte Wurz

gers en Subjecten ban den Mataran zijn.

ig

De Hooftſtadt ſelfs beginnende ban de Poorte Caliadier, tot aen oe

ie:

J

Mander Berg. u Grvanggims berg 3 Gevangen monk

4: arkfen Aga £ Zerkfen Kerfer.
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Konincklÿck Hof /wordt ín fijn lengte op 2 mijl /en ín fijn beeefte op mep: Decemb.
nigh minder gefchat ; ter Weſtzyde wordt Mararan Doo? een hooae fterchie 1664.
Muur / ban groote vierkante uptgehouwene ffeenen/ Die fonder met fel:
werck flechs op malkanderen zijn geboeaht /beffooten; Zupdwaerts epnz
dightdeStadt aen het groot en machtigh Monincklijck Hof; ten Noorden

heeft men de Poorte Caliadier , en Doftimaertg/ alg ooch wijderg contom /

— Mataran ver en na by /dooret voorgemelde Gebercht ombangen en
ooten.

De Straten zijn 't meerendeel ſlordigh /enonogdentelijck op de Javaenſe

wife gefticht: alleenlyck loopt een aenfienelijche Bofftraet ban’t Zupden

wa't Noorden / net vecht /maer eenighſins blamsgewijs en bochtigh door
het booenaemfte ban defe machtige Stadt, die alom heen foo Bicht bewoont
fs / dat onfe Nederlanders daer komende / ober ’t gedrang der Menſchen /
— rie bed beelhept des Volcks / ſich felfg ten hooghſten komen te Ber:
nderen.

Nen ‘tepnde ban defe Hofſtraet /die omtrent 2 mijl lanah is / berroont en 'tKer
Hem ober een groot aenftenelijch Pleyn / Get Konincklck Hof / dat in het Hof
oogh Der Javanen heerljck en uytmuntent ſchynt: maer ten aenfien ban
onfe Nederlandtſche Gebouwen niet deftighs bertoont / als
Dat deverma⸗
keljckhendt ban defe plaets deſelbe doet vptmmunten met cierljck groen /
bzuchtbare Dalleijen / Tuſthoven / en ſchoone Plantagien / die /boorna⸗
mentlÿck achter het Konincklÿck Paleys /noth daer benevens mer ſeer
groote afgepaggerde Jacht· Boſſchagien zijn berctert / aldaer De Khinoce⸗
rog / Barten / wilde Stieren /Paerden / Koehen / en andere Dieren ober:

bloediatlijck worden gebonden en aengeteelt /waer heen de Javaente Maje⸗
ftept met fijn Gzooten hem menighmaels ter Hatht begeeft.
Jeu wederom na de Zeekant/ daer De Javaenfe Binnekuft Weſtwaerts
heen /tot aen Batavia ‚noch met Taggel, Charabaon , Dermaya, Monucaon,

Taggal,

en Cravaon is bevolckt; alle tegenoordig meeft ban wepniah belang / Sharabaon,

als daer de Pnwoonderen ſich boornamentlijck met de Biſchvanghſt kor morcon,

mente geneeren/díe fp op Batavia ſoecken te berkoopen.
en Cravaon,
Volght Batavia , eertijdt® Jacatra bp De Javanen genoemt / waer ban Wp/ Bataviaeer-

dewijl het de Nederlandtſe Hooftftadt ín Indien is / bpfonderiijck aen fijn tds Jacatra

plactg met wepnigh woorden het aenmerckens waerdighſte fuilen ber-S
Y
toonen.
Bantam ; 10a 12 mijl Weſtwaerts ban Batavia , tegen oer Sumatra, OP Bantam,

t Groot Java gelegen / is de boomaemfte Zee ·enKodpſtedt die op Dit Ep- MieBee

landt bp den Anwoonderen wordt bebeerfcht: deſe
ve lepot in een groote STUP
Bay, op laegh landt/ aen de boet ban een hoogh Geberght. Deie Aibieren

ban Daer affackende/ befip2oeijen de Stadt / Waer Han de boorneernfte tot

een boozdeelige Haven aen alderlep Baertungh dient.

De tweede loopt

bupten omheen De ander zijde ban De Stadt; ent een Derde Hie noch een

fraeye Watergracht is maechende. Poorts heeft Bantam langhs de Zeer
kant een hooge/ diche / ſtercke ſteene Munr / en aldaer op fommige plaet:
fen ongemeen (waer Gefchut; doch desſelfs toebehooren meeft onbeupeke
baerenflecht/ bermitgde Javanen Haer mede niet wel weten om te gaen.
Als op in Julius 1661. Bantam ue
Sa

bebouden wy meeft alie De.
tuts
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Decemb. Stuckenacof Kanon ban Metael te zijn / als oock de Stadts Poorten ſon⸗
dec Slooten of Pferwerck heel ſwack en Ban fobere ſterckte; doch die gedurigh met nauwe Toeftenderg en Dachten befet en omcingelt wierden. De

Stadt was feer flo2digh en onoedentelijck gebouwt, de Straten ongeplaz
vept / Diens Wupfen 't meerendeel foo wanſchickelck als inthondert bon:
den nedergeftelt / Dat weynigh ſtraten na ftcaten geleechen ; alleenlck dzie/

dewelcke de voornaemſte fcheenen/ en b2p ruym en luchtig!) waren/refpon=
Deeren alle op ’t Honincklijckt Dof / het welck met alderlep Indiaens hooo

Geboomte berciert in bet befte bande Stadt was ſtaende /en bol Plapfan:
tie fcheen te zijn.
—
sd
In eene Her Bobengemelde wijde Straten wordt dichte bp ’t Doeften
Hof Bantams hooge Tooꝛn / daer ín een Magaſin / of Wapenhups de Javaenfe Wapenen tot een Optoght worden bewaert / geſien; hier fagen wp
ten Trommel wel 8 boet hoogh / en wijt na adbenant / Daer op gebonſt zjnz
De / drangh fijn getupt tot eenige mijlen Dooz het Gebercht , hier benebens
wierd de groote Mufquita , of Moorfe Tempel geften/ met fchier even ſoo⸗
danige beben-malkandec-fraende Daecken / Toorus
·wjs gebouwt/ alg
Vd

wp in het Eerſte Boecks Dijfde Hooftſtuck Ban den Tempel der Stadt
Japare hebben gefept. Boorts pronchte dit Deel des Stadts met noch eenige
andere groote Gebouwen / die vande aenfienelĳchfte Javaenfe Beerenen
Edelen ban het Koninckrick Bantam fcheenen bewoont te zijn.
De Stadt wordt in berfchepde Quartieren berdeelten bewaeckt / alg
pack de voornaemſte Gibteren; de Laben en Wijchen met Boomen / of

Dicke Bamboefen afgefloaten ; oock wordt de Pacebam , of het Konincklück
Hof met ſtercke TOachten gedurigh befchermt en opgepaſt /om te verhoe⸗

Den dat niet een teaelijch derwaerts home De boet te fetten.
Wüders heeft Bantam een rupme Bay, daer ín groote en kleyne Sche⸗

pen / felfs bp tijden ban ſware tempeeften /bepliah op de Anchers ruſten /
foo dat defe ban oudts-beroemde Zee-en froopftadt niet alteen dieg aenz
gaende /maer oock ban wegen desſelfs gewenſthte ffandt en goede gelez

genthepdt /ongemeen wel ter Schipbaert dient / en was daerom weleer

een Der neeringhryckſte Steden ban gantfch Indien, Wegens de ſtercke
Paert der Portugeefen , Arabiers, Turcken, Mooren, Chineefen „en andere

Patten / welche Bantam deden floveeren; Dan federt de opkomst / aenwas /
en floriſantie ban Batavia is de Bantamfe Nabigatie en Comertie niet wepz
nigh gedeclineert en afgenomen.

Ebenwel wordt de Stadt noch ban alderlep Indifche Natien befocht ; de

Enaelfche heben aldaer een aenfienelijche Togie / gelijck alg oock de onfe 5
doch trechen de Bantammers ban de Written / obermits die Daer ſtercher

alg de Pederlanders handelen/ *tgrootfte gewin /en worden noch dage⸗

lchs Neeringh· en Dolckrijcke Merchten op Beefchepden plaetfen Binnen
de Stadt gehouden / daer bant aiderhaude Waren en Hoopmanfchappen ín
oberbloet moden gebonden: De eerfte Merckt geſchiet ordinaer des mor⸗
gens vroegh ter Doftzijde in Bantam ; daer het ntet alleen ban Javanen en
Chineefen, maer oock ban andere Orientaelfe Dolckeren Brpoelt: want
alber worden doorgaeng Arabiers » Perſianen, Guferatters , Mooren, Indoftanders, Bengaelders, Peguanen, Sumatranen, Maleijers, Siammers, —
‘kers:

e
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kers, Makaffers, en andere ſwarte Natien gefien/ Die repfenddom gewin Decemb.
ín Bantam Waer boozdeel foechen. De eerste Merckt Die 2 of 3 uuren duurt /1664.
Woede op het groot Plepn bao2’t Konincklyck Hof / dicht bp de Mufquita ,

ban een tweede gebolght/ aldaer de Moeren ban alderhande Hrupten/
Granen /Gewaffen/ en Lebens-middelen oberbloedigh bomentekoopte

_

beenaen. De derde Mercht geſchiedt ves namiddaeghs in het Chinees
—
Quartier
/terWeſtkant / daer heen oock de Chriſtenen /namentlijch Poro,
Aes
tugeefen, Nederlanders /en Engelfen hare Comtoiren ban ober lanah/, ld
aotg en
volgens het believen
desKonincks ban Bantams, zijn geplaetft getweeft.
—— —
Dit Quartier wordt eenighſins ban de Stadt aefepareert / en —n
—2
Lel Ps

Den. Bodrts heeft Bantam groote Dooefteden/ oock Doftwaerts langhs deaf

oer s bal

Zeekant/ daer een ontelbaer getal ban arme kleyne Bupfen / Hutten / eu)” /z, Se, Li
grt:

Zeevarent Polck en Diffcherg uptleveren. Mede worden alie op ber-,
co
fchepde Scheeps Timmerwerven alderhande Javaente Schepen Jonc-(), Amr

—

D

n, Tinangen, Fuften ent Praeuwenínovervloedt gemacht /op dat aedu Lys 77 B
ED bah 7
righ alom heen de Javaenſe Rabigatie booergefet mach wozden.
Ze Lee hd

f

ge ka

hear boerdpere
dee ALAS Pel
Pavaenfe Oppervorften, Des Soufouhounans voorigh verfchrickelijck
se
woeden en moorden, en tegenwoordige vreedtfame Regeeringh ; Des
gf
felfs verfchijninge in den Grooten Raedt. Order in faecken vanJuftige
tie, en fijn ontfacchelijckheyt. De gelegentheyt der favaenfe PangoVeertiende Hooftfluck.

rans ‚ Tommagons

,Oranckaijen, Pabandars ,Krijghs-Overfte, Fifcaels,

en Konincklijcke Spions. “Tournoyfpeelen in ’t Hof des Sonfoubounans.
Koddige Wachten in desfelfs Binne-Paleys ‚ Haer order en difcipline.
Vrouwen des Konincks, Konincklijcke Dans-Maeghden , dienen de
Vorft tot fijn Lijf-fchutten, en tot vermaeck. Gaſtert jen des Soufoubounans, Konincklijcke Dans-maeghden haer vrolijcke actien. Heerfchappije des Konincks van Bantam,
As kortelijck de gelegenthepdt ban G2oot Java hebbende bertoont /

komen wpnu oock tot de conditie
7

der Inwoonders /Waer ban wp

maer alleen het aenmerchkeng - waerdiahfte fulten te booefchijn
zengen.
Detwee arootfte Javaenfe Opper-Poꝛſten zijn/ gelijck bp te Booren Oppervorften

hebben gefept /den Mararan , enden Koninck ban Bantam: De eerfte be⸗ van,Groot
fit naer t Doften Get grootte / en de andere WDeftwaerts’tklepnfte gedeelte
ban G2oot Java ; Doch worden oock ns otKoninckrijck Bantam edge
3
plaet⸗
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Decemb. glaetfen ols ’t Gꝛoot Sumatra, gelijck Sillebar , Dampin, Liampon,

1664.

dere díe ter Zupdhant gelegen zijn/ getelt.

j

en anz

.

Doch om alteenlijck met cen woordt de Javaenfe Tegeeringh aen te roe⸗

ven / fulfen top dies aengaende niet ban bepde defe Doeften Én het bpfonder /
maer ſlechts die banden Mararan korteltk bertoonen; daer upt dan die
ban het Koninchrijck Bantam , welckers Dozft oock over fijn Onderfaten
een fouberepne Regeeringe boert/ bozderfalafgemeeten konnen wozden.

Den Mata
Den geooten Macaran > Of Opper-Doxft, de welch fn onfe tijdt het Ooſter
——
en grootſte gedeelte ban Java beheerſchte wierd Soufouhounan Ingelaga

*

genaemt / zijnde een Sone ban Sultan Mahomer , díe voor hem als groot·

Sijn naem, machtighſte Koninck het Eplandt Java hadde beftiert. Defe jonge Doeft/
na’tuptftaen ban diverſe abonturen /onluften en fwarigheden op ’t ober⸗
lijden en booriah bevel fijns Daders / tot de Kroon gevaecht zijnde / ſtelden
Sa
Get inde beainfelen van fijn Lregeering alles wonderlijch na fijn handt : upt=
> “en fchricke-"Foeijende alle dengenen díe hem te booren / of openbaer partidioh / of op
lijkwoeden, gen Gepmelijcke wijfe bpandigh waren geweeft. Den ouden Tommagon
—
——
alle den «Wiera —
say de —— —
Ae
Magenen die taran,
wierd om ſyn vyandelÿckheydt den Vorſt ín voorige tijden betoont/
weke fijne doch op een dooetrapte en arahtiftige wijs na De Quartieren ban Balam-

—— buam geſonden / om Daer quanfups de bedzebene hoſtilitepten Der Iadianen
De Koninck- Ban’'t Eplandt Baly -te keer te gaen ; dan wierd/ om dat Ip juoft na de letter

lijckeStede- De Ronincklicke opdere nict bolboecende / door deg Soufouhounans grootfte

houdersdes Minion Quey Nebey W'iera Parra, eer Ip wederom t hups quam /fchiez

Mararany » lich en berraderlijck doorſteecken; daer op oock onder Den felben ſchynen
doer hyver-_ beſchuldigingh / al fijn Geflacht / foo berre bereeckent konde worden / binz

radlijskver nen Den Mararan wierde vermoort ; gelijck alg oock die met deſen boben-

alsoockfijn gemelden Wiera Gouna, wel eer Des Konincks Partijen waren geweeſt /
anche Ge- pegeimek⸗ met hare Prouwen en Kinderen om Den hals gebracht
**
ierden.

Den Mata·

Doch hield ſich den Koninck alg onwetende /dat fijn Broeder Radia

Ke .

Agongb mede ban fijner —

aenhangh was geweeſt / dies bepnfende/

onder fijne

liefſte Prienden en Gunſtgenooten ontbloot /en geen vertrouwen op het

gen.

fpant epndelijch met eenige Mahomeraenfe Papen aen/ dien bewegende /

tigevonden

komt
mincklijch Tournopſpelden Mataran te bermoo2den ; doch eer Langh

Radia Agong toonden Hem groote blijcken ban eer en betendefchap ; doch defe nu ban fijn

gehoorem: ſchoone gelact ſuns Broeders ftellende/ pzactifeert nieuwe bonden/ en
Desteirs _ ſommige ſÿner overgeblebene Gunſtgenooten te beſoecken om met den
moortfach- felben (foo men ſeght) fijn boog opfet te beftupten /namentlijck / inhet Woz

voor. fulcks bien Hoeft tec ooren/ Die boozt fijn Oom / cettouden Pangoran tot
fijekfchricke
“ en

neem.
hem ſthickt / en bordert ban Radia Agongh de namen Der gener Die aen Dit
Dies hem ſchelinſtuck ſchuldigh zjn/doch die weygert en ontkent allee frantbafte>
den een (ch, daer op den Koninck hem ban fijn Peincelijch recht berooft! aunt

Eerijckreehp Demmiet meerder Dan zoo annen tat fijn dienſt/met ozdere Dat hphem
berooft;

met fijn gebolgh onder De Difcfpline ban den ouden Tommagon Mataran
bag? een tijt fal heben teboegen / om daer / dewÿl díe tael cet hun bepder

Teermeeſter was geweeſt/ve leeren berftandt en wüshepdt te —

0/

liae

wins on Alam Dad
afie
Kik

ad

: Nh

#

A

—
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bebelende tegen ſjn Konincklÿche o2dere niet Bandaer te komen YPnt wier: Decemb.
den voort eenige Ber voornaemſte ban de gene Die Des Konincks Beoeder 1664.
als Staethouders hadden gedient / met Gare Drouwen en Kinderen om- en —

gebzacht / en alleenlück ettelijche Supgelingen /welckers Baders eenige s.aarhouders
Papen hadden beklapt/ berſchoont.
van Radia
Onmoogelijch wag bien ſmaet Hoor des Konincks Broeder te verſwel⸗ Agongh met

gen / dieg hp wanhoopende difpivatelijck voorneemt met De Wapenen in PEVIguven
de vupſt te ſterben; tot Dien epnde hteft hp upt fijn overacbtebene 300 Man⸗ omgebracht.

wen omtrent 5o ban de ſtoutſte Maeghhalſen / doel)
diemet cen de wegeck⸗ Difperzet

gierighſte waren / upt /bien Ip tot fijn boogaerdige intentie aengemoedight VesKo.

hebbende/ tot fijn boormeem krijght; ſpattende dus geſamentlyck met De nincks BroeWapensin de bupft /en alle te Paert / nat Konincklijck Paleps/ jupft op der.

dien tijde/ wanneer de Doeff na gewoonte met fijnEdelen en boornaemſte Valt mer

G2ooten in den Raedt der GFuftitie wag geſeten komende fijn bpandtiije- JeRuyiers

ken Beroeder met fijn Gebolgh geweldighlyck Boor de Wachten heen te in het Paleys

breecken / alles doodtſldende Wte Dat hem tegenftandt dorſte bien ; ffrachg des Koninchs
raeckten het alom in repenroer. Den Koninck geeft laft acn alle fijn Ede⸗
ten en gewapende Bovelingen defe Geweldenaerg doodt te flaen/ alleen:
lich dat men fijn Broeder foude berfchoorten ; foa vaerdigh belaft/ foo Baer:
digh beſchickt: Want aenſtondts ſtoben d'Aenvallers door't groot getalen raft des Kode furie der gewapende Hovelingen ter doodt tae gewondt ban hare Paer⸗ nincks aen

Ben/en wierden boort afgemaeckt. Den onftupmigen Beoeder ſich felfe SEETapen
fende verſchoont /en foechende mede gedoodt te worden /vloogh fn het cen de Bedichtte ban’t moortgeweer / ſtootende Beele der Ronincklycke Hobelingen Springers

ter neder /dwingende bpna yder een ruym te ffaen ; doch epndelijck roept pederrevel

Ben Honing lupdt heels aen fijn Broeder
/ dathem/foo wanneer hy ban nu af radia Agong

aen wilde ſtille zijn/ en fich nederfetten/
het leben/op Koninchlijche trouwe/ te verfchoofoude geſchoncken zijn / maer alleg om Niet , den Moorder gaet boort / en PS
ſoeckt al moordende tot den Koning in te dringen / het welcke Des te lichter errenrickekonde geſchien /dewl fich niemant tegens den Moordenaer / (onder laft rijck woeden,
Des Konincks doefte Beeweeren. Dock vermach niemant / volgensde Ja-

vaenfe hoftupme/ fijn meerder aengrijpen / om Dien levendigh te bangen /

op perte ban de doot/ anders was hy gebanckelijck wel te beliomen geweeſt.
Dit dan foo zijnde /ſtiet hy baft neder dien hp konde; oockt onder anderen
een ſtock ouden Factgman en Boeſem⸗· Petendt Des Koninghs/ daer op de
Voꝛſt Hol rouw vertrechende /verklaert ſich onſchuldigh aen fijns Beoe⸗
ders doodt / en geeft ten laetſten Wanneer ben Moordenaer noch al voort⸗
voer /ordere /dat hem een iegelijek mochte verweeren; Daer op aenftondtg Sijn doodt.
ben rafenden Radia Agongh ter nedergeftosten is gewaden.
se

en Honingh betreurden eenige Dagen ſyns Beoederg doodt/Dien la Rouw des

tende Geerlijch begraven, en liet ooch tot teechen des rouws fijn Gap? af- Konincks.
ſchrapen; nemende onder Bes baftelijcht hao? / fich feitven over de actien der Wreeckt fich

Mahomeraeníche Papen te wreecken. Ent dien epnde verkieſt hybier ban verdeMa-

fijn grootſte Minions, Bie Bao? hem tot He voorngemſte bedfeningen des nomeraenfe

RüchS zijnde gebenifiteert / alreeds cen machtigt Bolck onder fig had- Papen
oor

Den. Deſe bier groote Heeren /namentlück / Pangeran Aria, Tommagon

kelijck moore

Nata den,
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woonlicke Rechtdagen boor den grooten Fraedt des onincks /Dour de Fiſ⸗ Decemb,
calen/ die met een De Beulen en Aptboerderg van oninchlijdk Fecht 1664».
zijn/ beſchuldight en aengeklaeght te woeden.

|

In deſe Javaenfe Deraaderingen worden beeltijdtg op alderhande Gom-

men, Trommels / koopere Beckens / en ander javaens Speeltupgh / een

groot geraes gemaecht ;dan met De komſt ban fiju zl>ajeftept inden Laet /
wordt alles ban flonden aen ſtil gehouden / en boeght de Borſt fic op een
aenfienelijche plaets ter neder /zijnde met een machtige Lÿyfwacht rontom

omringht de fwaerfte Miſdabige op de Juſtitie⸗dagh te booefchijn ko⸗
mende / zijn op een ſeer Berfchjzichelijcke wite gekluyſtert en geboept / heb⸗
bende om den halg een block dat wederzijdeg met een uprfteechfel langs de
acmen nederdalende/ alles Doo2 ’t binden berfeechert ; de ommige zijn oock

De beenen wel met een ſwaer black derboegen beſorght / Dat in het gaen Pas

treedtjeng ban een boet lenghte konnen boen , oock wordt hee block ban

Den hals/ en dat ban de beenen Wel fomwijl door een kettingh ſoodanigh
aen een geſchaeckelt /dat de Miſdadigers op geen boet na recht ober eynde
konnen ffaen/ en worden aldus ganefch krom / ellendiah/ en geboept/ alg
Honden / op De berachtelijch
ftewijfe / omtrent 40 a 5o treden ban den Ko⸗

ninck /de Vergadering voorgeworpen.
Op de aenklachte ban den Fiſcael /geſchiet op 't bevel des Konincks/

door twee Der groorfte Leeren ban den Raedt / omtrent Ben Delinquant
en bp onpactidfge Getupgen/ daer tot dien cpnde gecompareert/ een ſchern

en ſtrenah onderfoeckt. Men dreyght den Delinquant , en boormamentlijck

De Getupgen met een wptroepinah ban haer en haer geheele Geſlacht / in⸗

Dien fp boor den Konincklücken KRaedt beftaen te liegen. Dus alles wel

pertfnentelijck ondertaft/en pder uytgebraeght zynde
/ wort bp den Koninck
en fijn Grooten het gene ter ſaecke dient nauwkeurighlijck overwogen ; en
den Miſdadiger /bolgens klare bljcken / doodtſchuldigh wordende bevon⸗

den / ter doodt verweſen / gekriſt /of op een andere wife geeecht ; en oock
wel fomtwijl desfelfs geheele Geflacht met Prouwen en Kinderen uptz
geroept.

Poorts woeden Bupsbraken/ Oberſpel tuſſchen twee Getrou⸗

Den / Diederijen / en Quaetſpreeckers ban den Koninck met er doodt gez
/ a sen de Hoererhe Der Ongetrouwde meer befpottelijck als ſtrafbaer
gekieuct.
Den Mataram komt met een aroote geabítept fn der Kaedt te berfchijz oane

nen /die haer Bergader en Sitplaets opt Bonincklijck Boorhof heeft ; sekten
des

De minder Beeren ban qualitept bergaderen op het Bupte-plepn / daer BELz nans.

toebende tot dat op het belfeben deg Ikonincks binnen geroepen worden / of

om Ban haer bedieninge raport te doen / of oock Wel om nieuwe ordere en

bevelens
ban fijn Majeſteyt te ontfangen. Ondertwijl fitten felfs de grootſte
Mannen des Rücks , wanneer ben Koninck aldaer prefent is , met De bees
nen kruycelingh onder het lĳf/ ootmoedigh alg arme Slaven ter aerde

nedergebuckt met het opperlif / fonder een woordt /voor datſe Worden gez
braeafe / te durben ſpreecken / of haer aengeficht en de oogen na de Maje⸗
ftept opte flaen/ díe danalleg / Doch genoegbfaem na fijn beliehen/ met

fijn Gzooten verhandelt / fonder Dat iemant den Koninck / ſchoon oock hoe
Dat fijn wooden haer mochten mifhagen /jee minft durft eee

ij

146

WourTERrR

SCHOUTEN Ss

Decemb ‚of eenige Blieken van miſnoegingh aenbzengen ;alteenlijek Be Pangorans
16064.
en Tontmagons, Die fag veel afs Onder
Aoningen en Stedehouders der

Javaenfe Provintien zijn/ hebben wel de meefte bepbept en familiaritent
bp den Soufouhounan, doch die fp nochtans in alie voorvallende gelegentz

Bedert / holkomentlick tvachten te believen.
_ Befe Pangorans en Tommagons moeten beforgen Dat in haer onderhoo⸗
en Tomma- rige plaetfe niets komt tegefehien/ of het moet de Majeſteyt acnachzacht
gons haer
bewintom- vworden. Ben Tommagon Mataram, heeft het ſwaerſte bewint deg Arijchs/
trent de Ja- en Wepniakh ruſt / dewibhn alg Konincklück Stedehouder de groote en ſeer
vaenfe Remachtige Dolchrijckte Provintie Mararan gebiedt/ en Daer ooch wijders
Pangorans

geeringlf,

de geheele Regeering meeft op aen komt ; moetendé Daer benevens den Baz
winch dagelijcks ban alles pertinentelijch reeckeningh doen; doch tot fijn

behulp bermach hp de ſchranderſte Mannen des Fijchs te kiefen: Want
oker 12 Probintien wort de Regeeringe Van den Soufouhounan uptgehzept/
Waer Hang ter Zeekant en 5 Binnelandefs woeden getelt. Wooets hebben
de Steden, Blecken en Dorpen oock noch hare bpfondere Gouverneurs ;
Oranckaijen, Die hande laetſte woꝛden meeft Oranckay , ofBeer genoemt ; hebbende het
gebiedt oock wel ober een groot fucks Tandts / Diens Moeren en Ingeſete⸗

nen onder degfelfg gehoorſaemheydt moeten ſtaen; en die het commande
boeren / wederom pder alg fijn Pangoran , daer onder Het ffaet / nauwkeu:

rige openingh aan het geen haer machte bejegent zijn ; díe dan inggelijckg

wederom aen Den Tommagon Mataram , of aen Den Boniek ſeifs Dies

aengaende het noodige/ dienen bekent te maken.
ik
gabanders.
Pooꝛts Worden oock noch op pder plactfe een of meer Sabanders , of Colmeefterg door Den Koninck geftelt /die naumkeurighlyck aen twee groote

Beeren ban’tBof/ daer toe geauthorifeert /hun reeckeningh hebben te

doen. Veelandere minder Bedieningen
/ ſooPolitjcke als Militatre
/ wor⸗
den voorts onder De Javaenſe Regeering getelt: Oer de Wapenen/ ſoo

ban Geſchut /Muſſchetten /Piecken /Koegels /Buspoeder /ett. als oock

Menighte

over hetUryghsvolck /worden gemeenlück de vigilanſte en gauſte Man⸗
nengeſtelt; dooh weet ooch nder Tommagon , ofte Pangoran, en veel min⸗
dere Beeren en Gouverneurs na parade / hoe Beel Krüghsvolck yder in
tijdt dan noodtop ſtaende boet dient te verſchaffen / Die/im beguame tijden/
in de Wapenen zijnde geoeffent / tot s Konincks dienft moeten paraet

des velcks, ſtaen /als het de Majeſtent maer belieft; foo-dat in weynigh wuren een

machtigh Hepeleger ban eenige hondert dupfent gewapende Mannen te

Belde fóude konnen Werden gebracht/ die ten Optocht tegens den Drant

KrijghsOverite.

met Muſſehetten /Piecken /Criſſen /Aſſagaijen, en Spatten aewapent
zijn ; en worden dock onder de Opper ·Gelepders vande Zegermaeht noch
Mantrijs, of Hoofden oder dupſent /en Loeras ober hondert /en minder
getal gewapende Mannen geftelt ; foo dae / indien dit Volck de Curopiſche

Lrijghehuurt boift / (pfouden / ban wegens hun macht/ boogaerdigen aett/

en oð werſaeghtheyt tot harde Partijen acn. hunne Dpanden konnen ver⸗
frechen ;maer Dit miep zijnde /ie’tmeninhmrael bevonden / dat inhoer
* 5
* grooten menighte / meer ſchadeljck dan voordeeligh vooe⸗
Hunts geweeſt.
—
Behalben
de Nebeys , em andere hooge Beampten / worden oock a”

—
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fept is) noch een talrycke menighte mindere Officiers getelt , eu mede een Decemb.
groot getal Pifcaels/of Onder-Schouten/ die alom heen het geheele Want 1664.
Doozloopen/ om op pders bedeyf wel acht te flaen/ ende Miſdadigers die Fifcacls.
fp bekomen konnen/ gepanckeſhck binnen den Mararan te beengen /Daer ſy
onder bier aparte Hoofden / of Oypper-Schouten ſtaen / vie / ten Hove reſi⸗

Deeronde/ geftelt zyn /Dm bondigh raport /benebeng de aenbaerding en
beſchuldiging ban ben Gevangenen te ontfangen.
s
Den Koninck heeft daer benchens alom heen fijn Spions/ die / Wat er Koninck-

van importantie macht paffeeren/ nauwkeurtghlijch gade ſtaen /opteec⸗ lijcke Sp:ons,
kenen / eñ dan ſulcks de Majeſteyt /of den Tommagon Mataram komen
aen te brengen; Dies pder op fijn egeeringh / of Bedieningh wel heeft te
letten of ig eer lanai fijn Ampi /fijn Geebveren / en het eben quijt.

Somwijten des Saturvaeghs /doch meeft Des Maendaeghs/ komen konincklijck

om te Cournohen doorgaens wel za bes / en fomtijdeg meerder of minder ——

bán de grootfte Heeren des Chehs te Paert op ’t grooten bermaeckelijckt seararan on

Plepn voor t Bof/ weſende altemaelna de Javaente Wife / gelijck alg Bock: andere plaettor hun Ln, op groot
hun Paerden / op ’t cierslijchtt opgepzonckt: Wen Adel hebbende

Kieedingh cen fijn acbioemt ban Zijde / of ſpierwit hatoeue Lijwaedt- }1/359°
kleedt om de middel en 'tonderlf aeflingert/ bloots hooft / en her boven⸗
lĳfnaecht; het Booft pronckt met een kleyn fn wit Mutsjen / of met een

katoene Boeck / of die ban Zijde gemaecht is / die t?faemgerolt zijnde/ met
eenige keeren Tulbants gewijs om het hooft gewonden is. Pefeacnftenez

lijckſte Edelen / en boorname JPerfonagien / hebben rondtom ten eynde ban

tPleyn een perck / of open hunsken / daer door hun Diengers / pder fijn
Paerden worden bewaect ; en oock ban andere hare Dienaers op alderley

Speeltupoh/ als koopere Bechens/ Trommels /Gomgommen, &c. Wert
gefpeelt , gelfjch alg ooch rondtom Geen de Speellupden ban den Koninck

op Diergeltjck Speeltuygh haer luſtigh laten hooren / inſonderheyt alg de

bzupne JRajeftept oock niet anders Dart op de bovengemelde wijſe gehabi⸗
tueert /-en mede met het bovenlijf naetkt/ upt fijn Paleys te booefchijn
omt gereden / wefende met een Lijfwacht Ban eentae hondert gewapende

Maunnen/ doch alle te boet /berfelt. Strache heeft ven Adel de oogen na
Den Koninek geflager / om te fien of fijn ooft met een Javaenfe Muts /of
Cullebant ig bedecht ; verciert hem het laetſte /foo ig pderg Hooft van ſton⸗
Det aen mede op deſelbe wijs /en anders met een Javaente Muts boeeften.

Het Plepn/ dat rondtom heen heekg-gekwijg afgeflooten ig/ woedt voch/als
De Mararan Dustevoorſchn komt / tecftondt geftooten / foo dat niemandt
dan boor dien tijde wodt uetgelaten; enbupten omheenen Gouden onderz
Wil ro/ 12 / en fomtijdts meerder dupfent gewapende Mannen / ten dient

Des Konincks de wacht / op dat Be Javaente Majeſtent niet verradelcks

mochte komen te bejegenen ; die dan aldus te

Paerde op het Cournop-

Plepn zijnde gelomen / met een Gpfondere deftigheyt het Perck eensinfijn

ronte overrijdt /wordende ban ſtonden aen Doo de geheele menighte Beez

enen Ede iunden eerbiediahlijck gevolght; heeft dan fijn Moyeſteyt luft
om felfs in bit Cournoyſpel een cen te doen ſoo picht hp iemant der grostſte

Deerenupt,/ hebbende pder een Tantie meteen pop of knop aen het eynde

in de buyſt; den Koninck voor upt

ee ſon Boet· Soldaten
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⏑⏑ TENs
Decemb, of Tif ſchutten /met alle macht hem wederzijds achter na: den uptge
1664:

daeghden

bolahtop’t ſpoor / en ſoeckt
den Soufouhounan onderhalende / bin:

nen De lengte van fijn Tantie tekrygen / om foo te betoonen Dat hp fijn Ma⸗

jeftept foude konnen treffen; Die onderwijl met fijn Tancie de ſteecken ban

fijn Vervolger tracht te pareeren / en dien te ſtooten. Dus ten epnde han het
Plepn geraeckt zijnde, Heeren fp bepde aczmindelijck om / en wordt den

Dervolger nu verbolght: Die Duert Dus ober en Weder/ en dickmaels met

ververſingh Lan andere Paerden/ tot dat een ban Die bepde een merckeljck

boszdeel op fijn Eegen-partije verkregen heeft; doch weer hem doorgaens

bp befe gelegentheptdeminder tegen fijn meerder niet opgeblaſen maer bep

berftandeligek aen te ſtellen en tegens den Koningh Tornopende/ dien heel
meer met een betooninge
van een geeftige baerdiahept/ vefpect en verſchoo⸗

3

nina / alg door een plomp acwelt fijn berkregene abantagte aen te wijfen.
Dit Tomopen des Koninghs / enoochder Edelen/ duert gemenelijck
ban Des namiddaghs ten bieren/ tot in of tegens den avont-ftont alg de
Sonne ondergaet/ rennende deſe Javaenfe Geooten na malkanderen met

een wackere baerdiahept/ ſteeckende en ffootende met een ſtompe Tancie/

foeckt pder fijn tegen-partp upt de Zaeltelichten/ díe dan / obermits dit

Doo? hun gaeuwiatept ſelden gebeurt / han d'andere Heeren / doch eben:

wel niet publijckelijck ban fijn mindere, boertsgewijſe wordt uptgelachen;
en blfegen in Dit Tornoyen dickmaels Tulbanden en Mutſen daer henen/

Daerinden Koningh hem ſonderlingh vermaeckt; en worden dugdanige
CTornoyen Dug weeekelijchg niet alteen binnen den Mararan ‚ maer oock
(gelijck mp boor de Waerhept bericht ig) ín be Steden Bantam, Japare,

Tubaon, en andere/ tot bermaeck en oeffening aengeftelt.

Seer gerdigh ffeten De Javanen te Paert/ op. Koste Sadeltjens en
Stijgh-beugels: fp weten het Heeft / door middel ban een hoet room / met

eert haechjen/ en daer gen een touw om De middel gegort /geboeghelijtk

DesSoufou:

met hun Tichaem te beftiecen/ en ſelfsint heerfte ban ’”t vennen en Tor⸗
nopenteregeeren/ terwijl fp met bepde de handen haer houte Speere (Die
dun en licht fs) behendigh en baerdigh weten te gebruycken /om hare Par:
tijen te heer te gaen.

Beg Soufouhounans geoot en wijdtluftigh Palleps / wordt binnewaerts

Binnen-Pa- Miet alleen ſelfs bp daegh /maêr oock alle nachten door fijn gewapende
_ leysworde

Douwen bewaert: niet eenenMans.perſoon / dan den Koningh
/ magh

doorgewa. daer binnen bernachten. Het getal
ban Dirfoete Geflacht wordt bp De Ja-

Peen bewaert, Vänen op tien dupfent begroot / die pder fn hare bedieningh ober geftelde
Goubernantes / Dic Get convmanda over de meenighte boeren / haer plicht/

en wat hun opgelepdt is/ te betrachten hebben, berftrechende alle geſa⸗
mentlijck tot beſchermingh ban ben Koningh / en om fijne Majeſteyt met

fijn getrouwde Peouwen en Concubynen te dienen.
vrouwelijke
Dagelicks komen een goet getal han defe Vrouwen / doch bp beuet-houz
he
—en mende troppen tfeffeng upt het Konincklyck Hof te booefchijn/ om te beſor⸗

onrrebrde genut gene daer binnen
ban noden is/en ter Taeuchen Dient ;andere houden
felve.

onderwijl met cen aenfienelijckt Gros de Wacht
/ op paſſende dat geen Mans ·
ee
de Wal bekruppt / en geen Dz2ouwen fonder ordere haer na bupten

omen te begehen ; pock worden De

Pooten / AIngangen/ ———

—
—
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en Konincklcke Dertrecken doo? oude Bedaegljde Douwen bewae t/ en op: Decemb.

gepaft : de jonghſte ſtaendesKoninghs D2ouwen en Concubynen ten dienſt; 1664.
pock worden een goet getal tot de Hups houdinghen Keucken dienſt verordi⸗
neert /Die daer beneßens noch (omwijl met Weven /Naeyen /Spinnen/
Borduren/ etc. beſigh zyn /vermogende pder op hare geſtelde beurten upt
Bee doch onder t gelepde Lan een Meeſtereſſe /Die ’topficit over haet
oudt.
Den Koning heeft ordinair Lier getrouwde Veouwen / die vpt De Door⸗ vrouwen des
lucht lahſte en Edeifte Geflachten afkomftigh en uptaepichit zijn, ende bez Forinzhs-

nebeng defe cen groot getal /men ſeght 400 ban D'alderfchoonfte Maegh⸗ „onincktijke
Den/ alomme naeuwkeurigh opgefacht/ Die fn Majeſteypt particulier: maeghden
lick ende geftaeat ten Drente ftaen. Defe zijn / en Worden noch dagelÿcks dienen de
meer en meer Door de fchranderfte onder de hare geoeffent / in ’t handelen SED

bande

Wapenen / van allerley Speel-tupah/ indanſſeryen /in finaenen cn , en cot

gufnckeleeren / en Diergelicke bebalttge actien / foechende pder den Koning vermaeck.
op't hooahſte te Belieben / om aengenaem in fijn oogen te zijn, Dagelijcks
wordt de Hoeft alom heen daer them belieft; Doo? een aenftenelijch Geos
ban defe koddtge Kifwachten gedient / verzelt bewaert/ omeingelten
gelepdt / houdende deſe aeeftige Booffe Unrafonen geduurigh haer WDaz
pen-tupah/ namentlick fcherpe Tancien / en licht Schiet
·geweer tot bez

ſchermingh
ban fn Majeſteyt tentoon; de andere Dre hem benebens deſe
berfellen/ dragen alderhande Behoeften / alg Pinangh /Siriboo /Mez

tele/ Den Caback / en een kleyn Matjen / Heel cierelijch opgemaeckt / om
op te fitten//Mupylen en andere dingen ; dock hout hem eene ban defe
Maeghden een wijtſe Sonne-fcherm boven het Hooft, een ander Heert

hem, wanneer Gp zitofnederleght met een Waeyer de Diiegen
van het

Aengeſicht af/ en foo boots ín alle Defe bedieningen
weet een pder fijn plicht
ên oeffeninah te betrachten: den Koningh neder ſittende /wordt / Doch op

gen eerbiedige wijfe/ rontom ban defegeefttae Dienareſſen beſlooten / en
met een betooninge ban beel Booffe Javaenfe actien. gebleydt / gecareffeert/
ende gedient/ dewijlheop der felber toeverficht fijn Perfoon volkoment⸗

lijck bertrouwt.

En ſchoon den Koninck / benebens fijne getrouwde Douwen / een goet concubynen_

getal Concubynen
befit/ foo gebeurt het noch evenwel fomtijdtg / dat hp des Konings.
upt defe Wijf-fchutten
de ſoodanige /Die Doo? hun geeſtige actien/ /ſchoon⸗
heyt ende beballigheyt Hem het harte getrochen Gebben / tot ſÿn Bywij⸗

ben komt aen te nemen /en te verheffen: Doch acht men die beel gelucht
ger / die fijn Majeſteyt
acn cet ban De Meeren deg Tandts komt weak te
fchenchen , daerom oock hem den Adel des te blijtiger Dient / en ſoecktte
belfeben: Daer en tegen beemogen fijne Br-Wijven noopt wederom na fijn

Doodttetrouwen.

Sijn Majeſteyt vecht fomwijl na het Tornoyen / of alg ’ hem belieft/pes Konings

voor allefijn hooge Beampten een Honinchtijck Gaftmael aen/ kaefende groote Galttot dien epndein’t Door-hof / opeen qeoote uymte/ beel luchtige lichte eon

Somer hupskens / boben gedeckt /ban achteren met een Godijn / en naemfte Edeboor open/ oedentelijck geplaetft /en altemacl inde figure ban een Halbe len ende

Maen /reeht boor de Boninchlijche

—

3
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Decemb. gen/ Didbeelgrooter/ aenftenelijckeren hooger als d'anderen-uptmunt ;
1664.
Dfeg De gldajeftept aldaer neder gezeten zijnde / alle fijn Gaten kan oberz
fien/ en ooch ban pder worden begluert /fchoon dat onder pder Derdech of
Cent wel 20 a 25 Geeren konnen ſitten / Die Dugin ordere na Den eyſch ban

hare Bedieningen zijn geplaetft ; Doch de Pangorans, en De naefte Dloedt-

Verwanten ban den Lontnek eeten bp fijne Majeſteyt / daer dan gebzaden

Schapen, Cabziten/ Offen /Boenderen/ Ganfen/ etc. alg ooch van
alderhande Pottagien/ Ays/ tuplaecfe ban Broodt/ Frupt / Confitu⸗
ren/ enandere Leckernüen op de Javaen{e wife / alomme dan foo gantſeh
oberbloedightijck wordt opgedifcht / dat honderden Knechts
/ Aackepen/
ZTÿf
ſchutten /en diergelijchen/ ban t oberſchot
dataen hun vereert /en
bp haer wordt opgenomen/ daer mede geſpſight Worden.
zi
DeKoninck- _ Onder / en mel boornamentlĳjck na deMaeltydt Worden beel bzolelie
lijcke Dans- Difcourfen en Kluchten / om ſtoffe tot lachen upt te binden / en om fijn

Macghden. _sndajefteprteberheugen/ Wan d'een en Dandere bygebracht: vooets hoz
Komen cie, men ooch wel op s KRonincks ordere eenige ban fijn jonge BDans
·Maegh⸗

relijckopge- den/ cierelek opgetoopt/ tentaon/ hangende 't hape
in keutien en Bloez

pronckr voor men op een aerdige wijfe opgeftricht , de naechte Boeſem ig met een Zijde
nne, Kleetje / ban alderhande aengename coleuren/ twee handen breedt bez

Adeldanffen. deckt / welckers epnde onder den acm in't KRleedt / Dat haer ban He mid:

del tot op de enckelen deckt /ingeſtoocken: dit KAleedt met 3 a 4 heeren
omt onderlijf geflingect /pponckt op een zwarte /blaeuds of andere geont/

met ſchoone ziſvete ende goude Starrekens / ofte met etn aengenaem
ALofwerch ban beelderhande Bloemen, die foo mel konftíoh alg cierelijckt

daer op gefchildert zijn. Voortsishet Opper-lĳjf/ uptgefondert
de Bor⸗

ften/ t'eenemaelnaecht: De opper-en onder-armen proncken metloutere
goude Bogen / en zijn foo voorts /Dochy beefehepbentlijeh / altemaelop een
geeftige wife berciect en opgetoopt, Defe Koninglijcke Dans Mäegh
den / die /alhoewel baupn ban wefen
/nochtans de leelückſte niet en zijn/
Dug aengenaem zijnde Gehabitueert /en hoo? den Koningh en vrolycken
Adelte booefchijn komende / doen haer in yders oogen beballighlhck op/
te meer / om Dat ín Der natht de menigbte der Fackels en Toostfen/

haer ſchoonheyt /kledingh /Hoofſe manteren en aecdigheden noch roem⸗
waerdiger fchijnen te maken / inſonderheyt alg op het aengenaem foet
gelupt ban feechece hlepne Gommen/ Flupyten / en Snaven-fpelfphaer
Bermaeckelijche actien/ en Galjaerde Danfferpen komen in t werck te
fiellen/ Danffende doo? malkanderen met behendige fpaongen / en gez
zwinde beweginge/ Die beguaem zijn om haer aenminnelijck ende hekoz
relijch ín de oogen en heeten ban alte den jeughdigen Adel te maechen:
den Koningh hiet ve bervrolhckt zijnde / klapt in fin handen / en prÿſt
ín haer tegen woordigheyt pders geeftighept/ belovende Goude Frinaen/

en andere fraepe Vercierſelen aen den faodantgen/ Die de behaeghelijckste
actien Wetentehertoonen; oock moeten al meermael op't Konincklück
berfoech/ Degroot
ffeHeeren ooch hare Dans Maeghden ban Hunus ontz

bieden /om boozden Koningh tegen de fijne om prÿste danſſen/waer mede

gjApders vro-tgge Imenighmaelg den geheelen nacht beloopt.

Ó

der Javanen: Behalbens befe worden ooch noch veel meer END
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den /alg Scherm kunſt / holbollige actien ban koddige Tijdf-berdeij- Decemb.
vers /eu Potfemaliers / ofte Javaenſe Dertooningen / Comedien/ en 1664.
ſotternyen woo? den Koningh / en fijn beoolijchen Noel aengeftelt /ende
menighmaels geheele nachten
in foodanige veffeningen/ en brolyckheden
geconfumeert , enfehept oock twijders Den Soufouhonan fijn Bermaeckt by

Daegh/ wanneer them gelieft in de Jacht /of in andere baolijche beſig⸗

heden / en border in t foet onthael ban fijne VBrouwen en Concubynen.
Den Koning ban Bantam heerſcht (als gefept is) over’t Weſtwaerts len: - stehen

gende kleynſte gedeelte ban Gzoot Java ; doch met een minder upefteechent- Bnree
heptban Staeten Gloriẽ /alhoewel dat hy ooch over fijn Onderfateneen rantam,
Souberepne Macht en Authoritept gebeupekt. Ho kaun ooch in weynigh
Dagen cer kloeke Water ert Want-macht te famen rucken; doch noopt is de

felbe/ ſchoon oock hoe dat de Bantam mers woelde /tegen de Stadt Batavia

Beftant geweeft : tegen de Onfe opgetrocken zjnde/ Gebben doorgaens
Met ſchaden en fchanden moetente vugge keren / en daerom dien optocht
tzedert weynigh gefocht / te meer gebotmuplt wefende / om dat de Neder⸗
Yanders Bp tijden ban Oorlogh / flechts met 2 a 3 WDelbefeplde Gewapende
Schepen Bantams Hoop-Stadt/ Baen en Zee vaert derhoegen komen te

futen / en te ſtuyten / dat Die Natie nu al meermael ſich felf genootdzucht

Heeft gebonden / om Ifeber een veylige en boozdeelige Deede / dan een
ſchadelycken Oorlogh te omhelſen.

Vijftiende Hooft-fluck.
Af-komft, Geftaltenis, Aerdt, en Wreedtheyt der Pavanen. AmockSpeelders , hare verfchrickelijcke atien ‚ en wraeck{ucht.

Ondeugh-

den, Krijghs-ordere ,‚Wacht „ en Wapcutuyghder Javanen. Hun
Kledingh, Religie, wijfe van Trouwen , Opvoedingh, Eedtfweeringe ‚ Wooningen en Gebouwen.

Staethoudinge

der Groo-

ten. Hun Cortolien, Bancketten ,. en Vreughden-oeffeningen.
Slaven , Slavinnen, Handtwercks-luyden , Kooplieden, en Koopmanfchappen op Groot Java. Pavaenft Marckten , Schip-Vaert,

Schepen, enz.
k

As hande Javaenfe Aegeeringh en Opper Macht genoegh geſproo⸗ „nome der
hen hebbende /komen nu tot de vordere Zeden/ Aert / en condi⸗ jaranen
tie der Javanen, Die fich beroemen ban De Chineſen afkomſtigh te
zyn; ban welcke atie dateen goet acntal door den Tartar upt engen Kant
geboent / en eben gelijck rampfalige Ballingen ende Verſtotelingen haer
op Die luſtigh en beuechthaer Eplandt root java quamen neder te flaen/
Die naderhandt tat een machtigh Volck uptredijdt zijnde/ hebben fich na
„Den naem des Eplandts Java, Javanen gensemt.
:

Sp zijn door den banck middelmatigh in lengte / ſterck en arof Ban Ge⸗ Haar Sratuebeenten en Spieren / gefet ban Eeden / beeedt ban Wengeficht / met ber: **hebene Kaecken /platte Neuſen/ groote Oogh-leden/ en klepne ie ;

hede Se
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Decemb. haer verwe ig meeft zwart / of fmmers ten mínften upt den balen. Sy
1664.
_— Willen gaerne boor De gefchichtte eu zedighſte onder de Oríientaelfche Volc⸗
Hungroot

Ren zijn geacht/ ende nochtans bebint men haer doorgaens in Ben aert en

0 natuur hovaerdigh en ſtout /trouweloos, niet woort houdende/ maet

Trouwloos- bedrieghelück / liſtigh /trots/ /moortdadigh en weeet /onberfoenelijck/
heyten
inden fp haer berongelijcht binden / en upttermaten bloet
·dorſtigh: Want
wreetheyt _{Den Strijdt des Oerloghs d'oberhandt krijgende/ ſparen niemant ; in
der Javanen, aen Defen met den aett der Fnwoonderen bar Sumatra feer wel accozdeez
FAmock. _ FENDE. Cee quaet-aerdige handt-gemeen zijnde geworden /ſcheyden niet
fpeelders
hoedanigh,

gaern/ hogzeene ban beyde ontzielt is: De lanabft-lebende Wetende dat
hp moet fterben/ roept Amock, Amock, en vlieght dan alg dol en beze⸗

woeden,

wen en Epgers komen gelijck te zijn/ langhs Steaten of Wegen / entez
gen allen Den geren dien hp kan treffen met ſyn mooet-geweer in / ſich
niet ontfiende D2ouwen en Dochters /Hinderen en de tederfte Zupgelin:
gen/ jadaer het hun doenelijck is /oock dappere Mannen te ponjardeez
ten / en goddeloog te bermoozden ; foo lange tot dat De woedende
Amockfpeelder (want dus worden foodanige Moordenaers doorgaens gendemt

pa tek ten /dewilſoDoo2*: gulſigh inflochen des Amphisens de woedende Heeur

door veelheyt
der Tegen -flreberggevangen/ dat minſt /of oock dat mee
gebeurt/ mede geponjaerdeert zijn. Dien Moordenaer en Amock
·ſchreeu⸗

Wer / die dan op defe Wijfe met ſich felven te verweeren De meefte mooze

Den bedzeben heeft /eer hp gebangen/ gekriſt /of neder-gezabelt is gez
worden / berkrijaht noch wel meermael Die glorie bp de Javanen ‚Dat men

feechere blijken banfijn kloeckmoedigheyt / onverfaegbthept en bolftan:
digheyt heeft gefien / dewil hp ſich ín fijn ongebal tegens alle Die hem bez

Hun wraeckfucht,

fpzonaen/ alg een dapper en edelmoedigh Javaen quam aen te ftellen.

_

De fommige komen wel om cen klepne beuſelingh /affront/ befpotting

of eenigh ongelijck / dat fp meenen ban pemant haer aengedaen te zijn/tot
defe vampfalige wzede en onmenfchelijcke actie te berballen/ cen goede
klomp Amphioen (nflockende / om alg dolkoppiah te krachtiger hare

berbloecktecafernpenupt
te voeren / ſich ſelfs dan Doorgaens eerft weeec⸗
Bende op den genen / Waer door ſith evongelijcht
achten tezynen moe⸗
ten Dtals dan oock andere/ Die onnofel / en haer te na zjn /menighmaels
ontgelden.

En níet alleen ín de Javaenfe Steden/ maer felfg ooch binnen de Stadt

Batavia, gaet fomwijl
onder deIndifche Zatte die aldaer woonen / doch

wel boornamentlijck bp den Javaenfen Kandt-aert/ bit woeden in zwang:
Amock-

fpeelders

——

waerommede Pederlandtfe Regeeringh aldaer genootfaecht ig geworden /

ſoodanige Amoch
ſpeelders /wanneer die gebanckelyck honnen bekomen/

met een berfcheichelijeke doodt te ſtraffen; gelijck in myn tijde al meer⸗

maels de fulche daor De Juſtitie hare boeſten alg naeckt op de rugge nez

Binnen Bata- Der-leggende /waren
op ’tkrups gebonden / met-gloepende tangen uptadz

via hyaet ge- neger / ende batt onderen op gerabraeckt
zijn gekmo2den.
raft,

Wepnigh moore

Den / berflagenthept en alteratie befpeurt men doorgaens in ’t uptterfte
haerder rampſaligheden / als dus ter doodt gaen / en Door Beuls handen

worden omgebracht / latende naeutwelijchs cen traen/ noch ſpreecken cen

eenigh woort / gelijck alg ich ſelfs tot diberfche malen in foodanige zware
Juſtitie hebbe geobferheert en aengemercht.

Wijz
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Wijders zijn hare gebrechelijchheden en ondeugden foo upgermaten Decemb.
vele /datde felbe hare weynige deugden teertemael komen te vevilonheren. k— el
Bp weten hun boog boogiremen tn een quaetaerdigen aenſlagh /metde 27 Tu al
8

enbehendigheyt / die men foude bedencken
gvootfte aebepnfthept / looghept
Konnen/ tebedecken/ tot dat De tijdt en gelegentheyt have ſchelmeryen
hebben
gen den dagh aebzacht. Mede bevint men haer feer ambitieug/
ftaet-fuchtfal/ luxurieus /gierigh /infchzapenbe / en daerom oock Beele
ban haer diefachtiah te zijn. An den Dorlogij lopen de ffoucfte gaerne op
pacte / om / Daer Gunde kans toelacht / te plonderen en te ſtroopen; in
De knel gevaecht/ en ban den Pyandt omeingelt zijnde / vechten Lol deſpe⸗
ratie / blfegende eben alg dulle honden / en ſchuymbeckende ban boog:
hept/ met hare heiffen tegen de blanche zabels / piecken /muſſchetten / etc. *
ban haer Beſpringers in / om alles ban kant te helpen wac fp bevepchen

konnen. Spftaen haer Brijghe-Oberfte manneiijcht ende gerrouwelijck Hoe dat haet
bp; fp zijn gezwint en vaerdigh in t ſchermen; doch in De handelinge ban ete:
t Geſchut meeft onervaren.

In thden ban Oorlogh peeftmen het Dolcki/

en moet een per ſonder berfchooninahtegeng de Dpandt in het Geweer;
de Krijgers krygen dan Kleedingh /Wapenen/ en tot onderhout Lijs en
gedrooghde Bis.

SEN

De voornaemſte Steden Der Javanen, foo wel die Bantams Koningh/ re
alg den Mataram toebeljooren / zijn in berfchepden @uartieren en Wijchen ijden van

afgedeelt //waer ban pder onde het opficht Gan een aenfiertelijck Oranckay, onraer in de
of Edelman ſtaet /Die ban alle voorgeballene ſaken aen Den Koningh / of Javaente dre-

Die door hem Daer toe geftelt zijn/ naeuwkeuriatlijck hebben rapport te °°"
doen.

Bp tijden van onraet/ beant, of andere ongelegentbeden / bonſt

men met een zware Beuck-hamer op Trommels / die 7 of 8 boet hoogh /

en 4 of 5 wijdt zijn / omme Dug al om-heen den Nabuer De ongelegenthept
ban een plaets bekent te maken / dewijl het krachtigh gelupt ban ſulcke
ECrommelg eenige mijlen ber Doo? het Gebergijte bromt / waer Hoo? ín
Wwepntah uuren / bolgens ordere ban Den Koningh/ fn tijde ban noot / een

machtigh heyr ·Teger bpeen/ ofte Melde gebracht kan worden: voorts

houtmen oock doorgaens binnen Bantam,

en andere Steden ban Java, scherpe

ſcherpe wacht op alle Paſſagien /Marckten / hoechen ban Straten / Af⸗ wacht dee
ſnijdingen /Poorten/ Wallenen Muuren / dieg niemant bp nacht haer P2E1S
Straten gebrugckt / of raecht in t gevaer ban door het moozt-geweer det

Javanen gemaſſakreert te worden.

Dare Wapenen zijn Kriſſen of Ponjaerden /Spieſſen Canon/ /Muſ⸗ wapentuygn

ſchetten /Sabels/ Schilden en Aſſagayen; oock Spatten / dtefp Deſpitſe dee Javanen,
punten een weynigh branden / en dan met een boos Deraift beſtrycken / daer
mede pemant quetfende / breeken De punten af / en Llijben met haer Fenijn

in de Klepne wondekens ſteecken / Die zware toevallen /en dickmaels de doodt
eer fchielijckt en haeſtigh komen te caufeeren. De Inwoonders vanhet Ko⸗
ninckrck Makafler , gelegen op 't grooten Bolckrjck Eplandt Selebes , Wez
ten oock ongemeen vaerdigh met deſe Fenhnige Spatten omme te gaen/
waer door biel dappere Mannen ban POnfen inden Oorlogh tegen die wre⸗
velſuchtige atie /nuen Dan in berfehepden voorvallen geſneuvelt zijn. Als
kon Anno 1660 een Victorieuſe Tocht en En op Dit KOMEN
DD, /
ede
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Decemb. vꝛeegden hele ban onſe oude Soldaten /alboorens
den Aenſlagh
1664.

/ meer booz-

deſe doodelycke fenijntge Spatten / Dar boor al ’t ander gewelt enWapen
tupah der Makaſſeren: Hoefs heeft doenmaels de uytkomſt geleert / dat die

foo doodelhek /immers boor dat
·mael / niet en zijn geweeſt /gelijck men
waenden; want door Godes genadigen zegen / en vaerdige hulp-middel der
Chirurghnus/ſoodanige Gequetſten vooefpoedightijck wierden herſtelt.
geenklee
De KLleedinge dev Javanen ig onkoftelijck/ende niet weyts /hebbende

Dracht,

'tmeerendeel maer cen doeck ban Catoene Wijwact/ of indien fp Mannen

ban Aenſien /en geoot bermogen
zijn / ban Zijde/ WBloem-werch/ of anz
Bere Stoffe/ met 3 a 4 keeren om ’t onder-lhf geſlingert /het welck haer
„ maet alleen ban De middel tot op of een weynigh oer De kwen nederwaerts
deckt /waer bande worterfte flip aen ’t onder-epnde gemenelijck cen pi
lager nederwaerts hanght. Sy gaen voorts met hun bove ſyf altentael / ſoo
oel Edele /alg On-edele / t'eenemael naeckt / alg Dat een Doeck meteen
ſlinger of twee de ſommige rontom het hooft /als een kleyne Tullebant heb⸗

ben gewonden/ Daer toe de Rckſte wel ban het fijnfte Bengaels Doeck / met
Goude doozweocht/ Weten te gebeupeken ;evenwel blijft het bovenſte deel
des hoofts ongedeckt / alfoo deſe Doeclien maer krang-wijg rontom het
boor en achter-hooft gaen. Deel Mannen ban Staet/ oock Die boord aen⸗
ftenelijchfte/ gefchichtfte
enzedighſte gaerne witten gehouden zijn/ als oock
Die tot eenhooghte ban jaren zijn gekomen / dragen doorgaens een kleyn plat:

achtigh wit Mutsjen op't hooft / dat ban het fijnfte Catoene Kijwact te ſa⸗
men genacpt/ flechts alg een Calotje het opper-hooft deckt. Degemeene
Man loopt meert t'eenemael naeckt /alg dat maer een Doeck die met cen
heer om be middel en tuſſchen de beenen door loopt / hun fehamelhept deckt/

boots hoofts/ en Glootsoets; ſeifs De Trijchtte-en Wenfrenlijchtte loopen

bet meerendeel fonder Kouſſen /Mupylen /of Schoenen ; befmeeren meeft
altemael grootenenkleynen haer kort / diclt/ zwart en afgefchoaren Wap?
miet Klapper Olie, trecken de Baert ban datfe beaint te groejen geduuz
righ /gelyck alg De Amboinefen , met klepne Ereck-tangetjens upt/ het
welck De feelijche Tronie der Javaenfe WBejaerde Harmen / die dan Wel

oude beefchzompelde Wijven gelijchten / ent eenemael afſchuwelyck maeckt,
en door het behulp han hum zwartheyt merckelyek onectert.

Kleedinge

De Pꝛouwen
der Nycken zjnqualck in ®eacht en Kleedingh ban anz

der Javaenfe Deredie gering zijn /t'onderfcljepden: de alder-uptrmuntenfte dragen wel cen

vrouwen.

Zijde ofte Gebloemt / Doch meeft gelijck als d'andere, ven Catoene Wijz

wacet
·kleetje om ’t onder-ljf gewonden ; doch niet om Den heup/ als andere
Indiaenfe Pꝛouwen / maer ober de borſten /onderde armen doo? ; het welck
dus niette beballigh nederwaerts hangende / pas de knyen bedecht; gaende
boots met hetopperfte
bart den rugge metde ſchoudersenarmen t'certemael
naechit/ bloots hoefte / en bloots boets; weten van weynigh Dereierfelen —
en Optoopfelen / hangende haer ſeer Langh zwart hap? om hoogh / met een
knoop ontrent het achter-hooftopgebonden / foo dat het met cen finger of
bocht in de neck en op De rugge neder waerts hanght; befmeerende dagelijchs

haer bein / beeet /plat ch onvviendelijk-aengeficht/ hals/ borſt/ ſchou⸗

ders /armen / Geenen/ ete. wet een geewwervoige ſmeeringe ban Borborry,

·hout /Specerpen / en vl
een ſoort van Indiſche Saffraen ban Sandel
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dere tfacm geſtelt /on met lapper · of ander Olie tot een ſmeßringh gez Decemb.
menght; dies deſe Javaente Wiefreng dus /en menighmael
bop al wat klad: 1664
digh en bupl te voorſchyn komende /weynigh lieffelhyckheyt beveoonen ; eben⸗

koel waſſchenſyhaer gaerne / loopendeſoowel Drouwen en jonge Dochters,

als Mans perſoonen dagelijchs Boo ven pders oogen in de publie RNivieren /

fonder eenige ſchaemte; doch behouden beeltydts een Hinne Aleetjeom tlüf.
„De Drouwen en Dochters honnen meeft alte mael zwemmen
/gelhck alg ick

menighmael felfg met berwonderingh hebbe gefien/ welcke oeffeningh dat
ſy ban kindts been af hebben geleert; doch het zwemmen van deſe / als oock
ban beel andere ladiaenſe Natie / geſchiet niet op die maniere gelijck als on

Haer Swem-

kunt,

De Onfe/ want fp flaen De Handen en armen niet ban haer upt/ maer rocren

bie foo bp na als de zwemmende Bonden ; het welch heel zeldzaem ſtaet / en
— —— een verwonderens waerdige vaerdighendt in het water te
gebeuprken.
Boort ſtrycken ende beſmeeren dePꝛouwenen Dochters dageljchs hun
hase des hoofts met Olie dat het glimt / het welcke voor een groote ſchson⸗
hept ende ſind lychheyt Be hun gereeckent woordt. De Mans verſtonen dra⸗ Javacnfe

gen meeft altemael/ tat kleyne

Jongens incluys / een Javaenfe Kris of Pon⸗

Kuiflen , of
Ponjacrden.

taert
op 39; Befelbe zijn geblamt / of vecht/ achter aen drie bingers beeet/

en ſpits toegaende/ met ſchoone Pergulde Goude, Bilhere/ Ihore of
andere Hechten, oock die ſeer honſtigh met Gefteenten/ met Barn ſteen /
met Criftal of andere fcaepe Wercierfelen ingelepzijn. Sp vertrouwen
haer upttermaten op deſe riſſen /ſonder De welche Dat men haer weprigh
fal fien te boosfchijn komen / bertronwerde niemant / om dat fp felfs nietſte
bertrouwen en zijn, want pomaerdeeren pemant lichtelijk om een hleyne
beuſelingh /boornamentlijck Veeemdelingen en Chziftenen/ die haer op He
Javaenfen Bodem in haer Gebiet / niet en behoeben in't minſte te beledi⸗
gen/foo niet op ſtaende hoet of verradelijck Willen ter neder geſtooten zijn.
De Javanen zijn door den paer eit blijt Der Moren; tot De Mahomertaen-

fche KReligie ende Godts dienſt gebracht; doch waren eer ftHepdenen/gelijck

men ſeght dat noch aen ſommige Oorden / en Landewaeris hier en daer de
ſuleke worden gevonden / die na De Indiſche wijfe de Teere van den Ouden
Pichagoras hoogt m waerden houden. Men berhaelt vat ve Heere Maho-

Religieen
Godts-dienft

der Javanen.

meets, Anno 156o, eerſt
bydeJavaenſe Natie is aengenomen / Die t'zedert

derboegen ig doorgedrongen / datfe nu miet alleen op Geoot Java, maer Door

gantſeh Ooften/ ja cotinde Eplanden ban de Moluckes en Anboina, berre Die

bande Hendenen overtreft. De Javanen laten haer Dan oock mede befnijden 5

eetengeen Specht noch Verckens bleeſch; houden haer Sabbath- dagh op
Den Brydagh / die ſy op hare wijfeplechtelijek bieren; gelijck als oock eenige

- ban de voornaemſte Wetten des Alkorans: houden haer Tempels oock in
geooter waerden / gelijck wp in hare voornaemſte Steden Japare en Ban-

tam» felfs hebben onderbonden.

ï

5

Sp tellen haer Saligheyt op de Mahomeraenfe Godts
dienſt t'eenemael

baft/ en alg ontwijmelvaer ; Berbloechende alten den geften die bupten den
felben teken. Waer Prieters zijn Beel Antlandiſche / komen upt de Tande
ban Mocha, e anere Arabifche Plaetſen.

Oock trouwen de Javanen

foo bele Prouwen als het haer belieft; ——
2

wijſe van

oock By⸗· wjven nps
g

e⸗
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SCHOUTEN S
Decemb. goeliückſſe ban hare Slavinnen/ die fp bapelijch mogen beflapen. De Ce⸗
1664.
remonien ban het Huweljck worden op De Moorfe wijfe gecelebzeert.
Dracht der
Kinderen, *

De Hinderen / foo wel Meysjens als Linechtjeng/ loopen het meren:

deel tot aen haer 8 of ro jaer teenemael naeckt; dan fommige hebben cen
luchtigh Wleetje ban Lijwaet om 't lĳf geſlingert; Die fp de doorge—

boozde ooren met kleyne Lingen / en diergelÿcke Percterfelen weten op te
peonchen. Met haer 13 a 14 jaren Hoorden Defelbe ten Huwelijck upt bez
Eedt-fweefleet. Waer Eedt-fmeeringen worden met hun Kriſſen /De epndefn twa⸗
ringen der
ter te doopen / en’t natop haer tongetelaten druppen / beveſtight; wen⸗
Javanen.
fchende niet ongeftcaft te mogen blven / indien het Beloofde in alle ſyn
Deelen níet volkomentlck komen te preſteeren: dan fjn echter (gelijck
*
vooren Gebben geſeyt) ín haer Eedtſweeringen wepnigh te berz
rouwen.
Hun Huyfen
en Woonin-

sen

Gebouwen
der Grooten.

De Bupfen en Wooningen der Javanen ſtaen/ ſelfs in hare Neringh-

richtte Steden / meeft onozdentelijck / en alsin ’t Wilde gebouw: / die wel
araot / ruym / langh / maer niet hoogh / beneden met Muuren ban Steen/
of ban Weem / en boven het Dack meeft altemael met Bamboefen en
JPalm-bladeren toegedecht zijn : Der felber Kamers ende Vertrecken zijn
meeft doncker / plomp en onfindeltjck coegeftelt ; doch de Kijche weten
Die niet Bengaelfe Matten /Spzepen ende Behanghſelen te bercteren;
oock ſtaen hare Wooningen Beel een weynigh hooger als de gemeene Herz
De / op cenige hooghtedebouwt / en daer
’t wefen kan/ onder de lommer
der aengename fchadutw-aecbende Cocos boomen. De arme Zuytjens bez
fitten maer kleyne ſobere Wooninckjens ban Kiet en Stroo/ dieten deez
len bedecht/ ten Deelen open / fonder Deuren en Denfters/ luchtigh gez
noegh / en maer 8of ro voet hoogh bebonden woeden ; Doch de Raetshee⸗
ren en aenftenelijchfte Javanen , hebben groote Gebouwen / met fraepe

Vertrecken en Kamers / en achter aen met plapfante Galderpen / en aenz
gename Luft-hooven/ Geboomte en DDandel-rijen booeften ; de Wehterwooningen ende Gatderijen ſteunen beeltijdts op ronde Pijlaren /zijnde

meeft open om koelte en adem-tocht te fcheppen. Sp meten ban geen Solz
ders/ Boven kamers / Waert-fleden/ Glafen noch Slooten aen de Deu⸗

Brandt-vrye

Pack-huyfen.

Water-plactfen,

ven ; Hare Beneden-hamerg ende Dertrechen Worden Door Wanden en
Afſnijdingen /Die ban Gabbagabbas en iet, als Paneel-werch gez
maeckt/ ban malkanderen afgedeelt/ Daer ban de Denfteren en Luchtgaten met Gamen of Cralp-werch ban fijn Liet / of met Sehupf-dechfelg
Die open en toegedaen konnen worden / berforaht zijn. De Woop-lupden
bouwen ooch (doch op hare wife) brant-bzpe Pack-hupfen ban Steen. De

Fiche hebben oocht wel een hlepne Kapelle tot een Gebede plaets aenof
achter haer Wooningh / met een Water back / daer fp haer dageltjchsin _
gewoon zijn te waſſchen. Die aen de KRibier kant Woonen/ hebben ooch
wel berdechte VDafclj-plaetfen / met klepne Trappen neder-Wwaerts gaen=
De totínDe loopende Water
·ſtroom / díefn foo heete Landen upttermaten
atcommodabel
worden Gebonden.
Die ban bermogen zijn/ hebben ooch al doorgaens cen afaefonderde

Wooninge boor hun Slaven en dfenftbaer Polck /die hagr

fchutten/ en andere dienſten komen te berftreclten.

De

ooch tot Lüf⸗

erde

id
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ſoonen / alg oock die onder hun gaerne IDannen van aenffen wilden wefen / Decemb.
houden het met cen groote Staet /en gaen met een groot Gebolg van Sla⸗ 1664.
benen Diengers lañghs firaet /die haer Wapentupgh /namelijck Spict- —
fen/ Sabels; Schilden, Kriſſen
/erc. alg oock een Sonneſchutſel /PIenang-

Beeken / welrupehende Specerijen/ en acngename Confituren / ete, hoz der Javanen.
men achter nate dragen. Doozdefe aenftenelijcke Potentaten dient pber /
ín het ontmoeten /cupm te ſtaen /en eerbtedelyck aen cen kant te Wijchen;
ja díe wat geringh ís/hupeckit ootmoediahlijck neder / tot Dat den Javaenfen

Heer met al fijn Gevolg voorby gewandelt is.

Dus treden het meerendeel ban defen trotſen Landtaert hooghmoedigh
langs ſtraet; evenwel zijn / doch inſonderheyt de Grooten / onder malkan⸗

deren feer courtons/tractabel /en beleeft / maer in alten deelen dickmaelg Javacnie

uptnemende bedefeaelijck en gebepnft , Die in beleefde courtofijen willen sroerin-

uptmunten/ raecken gefwindelijck met de hande de ſlincker boet (Dien op- gen.
tillende) aen/ ſtrycken de handt dan ober hun aengeficht en over het hooft.

Sp beminnen de aroote Gafterijen / daer in de Mannen malkanderen Hare groote
gaeen Gun ryckdom / vermogen /eergterighept /dertelheyt / en welluftige Ctmalen,
hept bomen te bertoonen / terwijl de D2ouwen en Concubijnèn/ of met de

toeberepdinge dan de Sphs en Delicateffen ; af moeten afgeflooft noch alg
Danshoeren/ opgetoopt en belacchelijcht toegeftelt/ hare galligerde actien

boo? de Mannen /Dienen ten toon te ffellen ; Daer pder om haren Beer te

behagen/en ban het Gefelfchap aepzefen te zyn de moopste ſprongen /danſ⸗
ferijen / gefangen /en (nsgiëunft tracht te bertoonen : nochtans pder een ſich
Wel wachtende / Dat niet oneerlycks /tot Befportinae ban haren Beer / te

booefchijn mocht komen: want de Javanen uptermaten jalours op hare
Peouwen en Concubjnen bebonden worden. Sp tracteeren Den anderen
oock met Betele en Pynang, na de gemeente wijſe van Indien , Daer fp groote
Liefhebbers ban zijn/ en Die fp / foo wel de Dzouwen als Mannen / bona
den geheelen dagh geb2upchen.

Bare Gaftmalen worden mer dit Bancket

doorgaens begonnen en beflooten. Sp drincken ooch mede Toeback /en
beeltjdes een Dranck ban Rijs / en Diergelijcke fubftantte toegeftelt zijnde.

De vꝛeught wodt door beolijcke diſcourſen / aengename berteltingen / gee⸗ en vreuzh-

ſtige actfe bande Dzouws-perfsonen/ ſoo Die op't epnde der zlaelrijde in den octtehet gefelfchap der Pannen worden geadmítteert /en Doo? Javaens Dpeel-

tuygh berwachert en vermenighvuldight.

De laetfte ſoorte beftaet in

°°

Speelders die op koopere Beckens / in ordere aroot en klepn zijnde ge⸗
— / wel dapper bonſende / onder Des weten een wonderljck accoozt te
maken.
;
Poorts eten De Javanen, evenalsandere Indifche Natien /oock op de Iaxaenſe

gerde neder ; felden gebaunchenfe Kepels of Meſſen / maer taften ailes met ee van
Be Banden onbefchzoomdelijchk aen ; fp zijn ooch ſeer handigh /met hare’
boeten / en gefwint met hare andere Ledematen: gelijck men onder andez
ren fn hun wonderlijck Kaetsſpel fiet/ hoe behendiah en ongemeen Haer” en behendigh

digh dat fp den bal met Het onderfte van hare boeten/ alg oock met de Xeeisleel.
Eugen/ elleboogen/ etc. fonder handen Haer aen te vaken /malkanderen
weten toe te kaetſen. Staende fijn water te maken/ wordt uiet alleen bp de

Javanen , maer doo? gantfch Indien

‚en voornamentlick bp de Moors
3
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Decemb. Benjaneg en Jentyven fchandelijch/ en ——— geacht/ dat meeſt alle
1664. de ladianen, alg bp ons de Peoiumen /nederhupckende doen.

Oefeningen De rijchſte leven al meeſt opt ſweet ban hare Slaven en Slavinnen/ ja
derSlaven en felf de machtighſte Edellupden /Kooplupden /en Ingeſetene boeten / bez
Hanea. pebeng andere befigheden / oock Wel den Kandebouw door hun Slavenen
Diengers upt/ 'ten zp dat de Boeren en Weherlupden de Tanderijen ban
defe Epgenaers huuren/ of bat de Slaben/ of die dacr toe aeftelt zyn /de
duchten / en Aerdtgewaſſen / of de profijten ban Dien den Landheer hoe

men toe te beengen; de Slaven en Slabinnen doen 't gene Gp hun geleert ig;

De Mans perſoonen paffen op haren Beer; of zijn Diffchers/ / Tandtbou⸗

wers, Ambachtslupden ; of loopen met alde hande Snupfteriien en Koop:

manfchappen om ; of weten haer Graempjeng ter aelegener tijdt en plaetfe

voor te ſtellen om Die fp toebelhooren, 't gefette daghloon / of de profjten
ban hare Bramerijen op te beengen.

Gelijck alg ooch doen de Slavinnen/ Die niet alleen binnens Hups ten

dienft han have Beeren en D2ouwen / maer ooch met Spinnen / Naöen/
Borduuren; of bupteng Hups met op de hoecken der Straten /of op De
Merckten int het verkoopen ban alderhande G2oenten/ Kruyden /Frup⸗
ten/ Eet-waren en Snoeperijen/ den felven naerſtelhek hare verſamelde
;
peofjten dienen op te brengen.
Hantwereks- · ·Onder de Javanen worden oock alderhande ſoorten ban Handtwerchg-

luyden.

_

lupnden gebonden; oock Smeden ín 't Looper / Ber / Metael / en in het
Gout; mitfgaders fraehe Werchbafen in Indigens Wapentupgh: als

schut gieze Poochen of Kriſſen / Spieſſen en Aſſagaijen; ſy Meten ooch grof Gefchut /

minder Java Doch ballen de Stucken doozgaens al Dap wat geof en plomp / en (ommige

ongemeen groot en ſwaer: maer worden booenamentlijck onder De Javanen groote Kooplunden / Needers / Negotianten / en Winckeliers gebonz

Kooplayden Den; de ſommige deijben ſtercken Handel op Zee/ en ſenden niet alleen hare

enBeedes
hare
ocffeningen
en
fchrandere

Sehepentot de voornaemſte Mandelplaetfen van Gzoot· en Kleyn Java,
maer doch na beel ombet-gelegene Handen en Honinckrijcken: alg naer

Sumatra, Siam, Malacka, Borneo, Celebes, Botton; de Moluckes; Anboyna, *

aêtien. __ BandasSolor , Tymor, Byma, en andere plaetfen ; doch defe laetſte hebben
permiſſie ban de Pederlanders/ en baten ooch ſterck /wanneer 't geen

Ooꝛlogh is/op Batavia, Daer fp met Chꝛiſtenen Mooren ‚Chineefen, en

andere atten haten Handel dryven /en dagelheks binnen de Stadt /en
_ tanghg de havenop De nivier /en op De Meede met Loffen en laden /beſigh
worden Gebonden.
p
win

De Javaenfe Koopluyden zijn doorgaens uptermraten liſtigh / ontrauw /
en feet bedriecheljck in De leverantie bau hare Waren en Loopm
pe

pen/ infonderbepttegens de Chriſtenen; fp ver valſen De Peper met 2—
jens en briwnachtigh zant; ſyn ſchrander in de verrichtinge haresE)
dels / naerſtigh om den anderen een toelaechende kans ban winſt en boor⸗
‘Haer schrijt· Deel af te fien. Bare contracten befchzijven fp met Characters op Chinees

tuygen ··Papier

dat ſeerDun / Wat grande /-Doch olpachtigh en doorſchynende is

of op Bladeren vau de Palmboom / dte fp Daer toe beguaem gemaecht heb⸗

Manieren bende met een pfere/ of oock wel ftaleGriffie baerdtgh en handigh weten
af
van Gchuij- te gebanpelien/ bie fp dantſamenrollende / alg ven hiepn —
ven,

:
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Memorie· boecksken / ín t oor /ín Gaer gordeles/of ooch Wel elderg komen Decemb.

te Bergen; fp Weten met hare Characters pertinentelhek /en ooch koste: 1664.
lich hare fin en meeninge te berftaen / en upt te douchen. Gelckalg ooch

doende Chinefen, die met weynigh uptdzuchfels / bladen bol Nederdupts

ſchrift vertoonen /en almenighmael de onfe belacchen, Dat die mee ſchryben
eu weiven fao heel arbeyts moeten Doen / om per woordt doos foe Heel onz
Derfchepdentlijche letteren en fplfaben te verbeelden. Men fpreeckt op en vacl.
Gꝛoot Java bp Grooten en Rleynen de Maleytſe Cacl/ Die foet-oloeijende

„bande tongh volt / en licht om leeren is; doch wordt defe Cael niet atieen op

Gꝛoot Java, Sumatra, en inde kleyne Bontnchrijecken ban Malacka, Ma-

leyen, &c. magr
Java Mayor;

oock doo? meeft alte DeOofterfche Guartieren /Die tufſchen
ova Genea gelegen zijn/ geſproken.

S,

De Javaenfe Negotie beftaet meeft in't upt- en inboeren han Rs /Pe⸗ Jaraenſe

per / Kokognooten/ Klapper· Olie /Bout /en andere Paren. Gzoot Java Koopman:
geeft mede beel Suycher / doch infondertept farte / mentghte Gengber / IPP EP.
Borborry, Peper /Arack /en ban alderhande lebens-mindelen Booz ben gaende wa-

menfch den oberbloedt; oock handelen de Javanen tamelijckt ſtertk in alder⸗ ren.
hande Choromandelfe, Bengaelfe en Suratfe Stoffen / katoene Lijmaten/
Spreijen en zatten ;als ooch fn Fotas, of Kleeden die De Douwen om
‘tonderlf dragen. Sp trecken oock daer benebens Hack / Benion , Schil⸗
pats- Schilden / Spiegelharſt of Arpups/ Cin / Woot, Poscelern, Thee/

Sandelhout / Nooten / Ragelen/ Foely / Kaneel; sock VOlpphants Tan⸗ merertenin

den /en beel Daderlantfche Waren. Inde Javaente Roopſteden /booznaz de favaenfe
melijch birmen Bantamen Japare, Bint men Bpna ban alies te koop wat dag Stèden,
men aen foodantge Doden ſoude konnen bedencken; en het fs lüſtigh om
fien/ hoe dat niet alleen de Javanen , maer oock De Prouws perſoonen / ja
felfs kleyne Jongens en Meysjens ín opgeſtelde Kramen / atle vedeljch

wel fn ordere ſtaende /haer WarenenKoopmanſchappen den Wandelger

weten aenteprÿſen / Daer pder Get fijne /met blycken vanſchranderhendt /
beſich is aen de Man te helpen. Opſommige plaetſen worden alderhande
ſchosne gemaeckte Kriſſen /Spieſſen /
Meſſen / Allagaijen , en ander Waz
pentuygh verkocht. Een ander Oort toont een rijchdom Han Stoffen /Lj:
waten / en wat tet kleedingh en dechfel dient. Een ander de ſchoonſte Doze

“relepnen ban China en Japan; een ander alderhande Juweelen eu Derz

tierſelen die De Dofterfche Werelt berfchaft ‚ Mandere Gorden beel foorten

ban Specerhen / ban Medicinale Brupden / Bommen, Zaden / Wortels
en Bloemen / en wat Dieg meer is / Ben Kooper aengeveplt; in anvere fiet

men een groote oberhloedt ban Webeng-middelen te koop /aldaer Lijs/
Catiang, Kitſery⸗Boontjens /en andere Gzanen in oberkloedt worden gez

bonden ; De Dieefch-hallen peoncken met Offen- Schapen- Buffels- en
Barten-Dleefch ; De Vogel merckten met aberdantie ban grooten Giepn

Plupmgediert: alg Ganfen / Enden / Hoenderen /Dupven/ en andere ;
_ op De Difch-merckten ig de Ditch/alg Cacop, Steen-braeffem met conde.
fchubben en binnen/ Peci Pampis, Snoeck / Ärabben/ ooth Oefterg en

Kreeften; alg mede gedrooghde en gefoute Viſch in overbloedt te bekomen.

Op ſommige plactfen Bindt men ooch Supcher/ Honigh Was/ en acu:
gename Confituren te koop /daer mede / als oock in meeft alle De ——

oop:

—
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Decemb. Woopmanfchappen / de Chineefen ‚ Die binnen Bantam, Japare ,en oock in

1664, _ Batavia woonen / wonder wel weten om te gaen: foo datfe (mijns oordeels)
aStbriilheyt fm fubeijle bedziegerijen/ looshepdt / en berbalfchinge ban hare Waren / de

An iee- ſnoode Javanen noch al Berre fchijnente obertreffen ; fp weten Waer Rra⸗
men en Winckels met alderhanden Waren en Aoopmanfchappen gevult/
op een geeftige boijfe ten toon te stellen/en met ſchoon boordoen / den Koo⸗

Zeevaert

per tot ſich te locken.
——
De Javanen Dan (alg gefept ig) redelijk wel op be Koopmanfchap ende

der Javanen. abigatie afgerecht zijnde / reeden en baren bep ſterck ter Zee ; Doch Bata-

via lepdt haer bep al wat te na, ſoo dat/federt desſelfs ophomſt /floriſan⸗
ten Handel en rjcke Schipvaert/ Bantam, Tubaon, Balambuam, en andere

Degele-

neeringhrijche Steden ban Java merckelijch in Gijchdonten Schipbaert
afgenomen zijns echter bebindt men Groot Java noch in Beel ſoorten ban

groot en kleyn Daertupol boven De andere Handen ban t Hoften upt te

bere Sne munten. Sp bouwen Fuſten / een foo2t ban Baleijen/ Die fp boomamentpen,

pijen

lich houden om in den Oorlogh te gebeupeken ; deſe worden bol Dolck gez
propt/ om die
in aller pl ober te boeren/ om Schepen te enteren/ of oock
wel om een plaetfe van de waterkant te Befpeingen , cuftende fomwijl ban

deſe Fuſten wel 2a zoo ſtutks toe. Op ommige plactfen wozden ooch wel

BGeahpoten / bpna de Galeijen der Chriſtenen gelijck / gebouwt/ en pronc⸗
Een beeltjbtg omtrent het achterſchip / ten Dienfte boo 't Opperhooft / met
een overdechte Balderije ; de Slaven roehen het Baertuygh booet/ terwijl
de Soldaten in o2dere ftaen gerangeert.
n
Joncken,
Sy bouwen ooch groote Schepen / gemeenlijck Joncken genoemt/ Die
bp de Javanen meer ter Kooppaert / alg ten Oozlaat worden gebruyckt; de

fommíge zijn foo groot / dat 2 a zoo laften konnen voeren /Die met een
WBoegbfpriet / Focke-Maſt / groote Maſt /en Bafaen booefien zijn ; doch

boeren geen Stengen/ JRacg- noch Opperfeplen/ gelijck De onfen/ maer
aroote bierkkante Benedenfeplen ban ſtroo of baft der Lokosboomen gez
maeckt. Het bovenſte Derdech ban defe Joncken komt ongemeen hoogh /
Daer onder het Volck tjf-bergingh bindt ; de Frupmen zijn in heel Krolſen /

Boeken en Kamerkens afgedeelt ; het Achterfchip hanaht alg een Boere
Kackhups / heel ber uptfteechende / wonderlijk ober het water ; men
bindt ’er oock een Tzajupt booz den Kapiteyn / ofte Zee-Wooftman/ die het
bewindt der ſaecken toebertrouwt is. Met defe Joncken / of andere ſoorte

ban Schepen de Chineefen , en oock Javanen boo? eentge weken / ofmaen⸗
den op Meps vertreckende /foo neemt pder fijn Dzouwen en Kinderen or⸗
dinaer met ſich/die aldug oock ban jonghs op tot de ongemacken der Zeez
baert gewennen.
E

Tynangen, _ och hebbende Javanen beel Tynangs, Schep Pꝛauwen

en Vliegers /

DEHEP on Die ban alderhande grooten en maechfel zijn; doch meeft altemael boog en
Vliegers.

achter fcherp/ en fpitg toegaende /en onder heel gladt / waer door deſelve
uytermaten ſnedigh /bequaem / en ſnel boortgaende / foo in het roeien alg
door het Seyltupgh woeden bebonden. De ſommige hebben ſeer curteuſe

booz-en achter ·Stebens / en fracije Verdecken en Tenten/ en worden in
veelderhande gelegentheden
/ enwel inſonderheyt tot bermaeck der Jayaenſe

Meeren en Pꝛouwen gebruyckt;DeTynangen der Viſſchers
/endie J 4
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danigen fovate zijn /worden / van wegen haer ſnedige boortgangh /gemeen: Decem.
lick ban de onfe Dliegers genaemt : want fg waerlijck dooz haer gef winde 1664
boortgangh die fp maecken / fchijnen te bliegen ; feplendetotop 4 ſtreecken
bp de windt boort; het Sepl hanght aemeenlijck aen een /of meerder ma⸗
ften/ na dat de groote bant Daectupab berepfcht; niet bierbant maer

Baſaens gewijs; het Toer beftaet upt een Bamboes, aen welckers onder:
epnde cen houte bladt int water /door het belepdt des Stuurmans / het
VBaertupgh beftuurt ; Dit Loer hanght ter zijden langhs de achterfteben /
met een of meer ſtricken /ban friet gemaeckt /opgeſchort; doch klepnder

Daertupgh woedt doo een Pangaijer beftuurt / tecwijl fijn andere Mackers

voor en in tmiddenop ’t Sepltupgh paffen. De filepne Tynangen,;Canoas;
Peauwen en Pliegertjens zjn upt een Boom geholt / fcherp achter en boor
toegaende / condt ban onder / en voor het omvallen ter wederzijds / of aen
gen ban bepde zijden met een Dicke Bamboes , op ’t water ruſtende
/ beſorgt;
boerende altemael groote Seylen ban ficoo ; en niemant maeckt fwariaz

heydt /fchoon hp fn’t water balt/dewijl het meeft altemael goede Swem⸗
mers 3zijn/ die Dies te ffouter op Zee haer lĳfen leven avonturen.

Wp fouden beel meerder /de conditie Der Javanen belangende/ konnen
bertoonen/ maer Dit fal in onfe Reys Beſchrhving genoegh zijn / om daer
getie* bandit Volck /uptandere Indiſche Patien / eenighſins te onz
erſcheyden.

Seſtiende Hooftſtuck.
Pavaens Gedierte en Hanengevecht. Caſuaris een wonderlijcke Vogel.
De hoedanigheyt der Camelions, Egdiſſen, Kaclerlacken, Duyſentbeenen, Scorpioenen ‚ Spinnen, Muggen, en ander Ongediert in OoftIndien. favaenfe Planten en Fruyten, Ronde- Witte- en Lange Peper,
Pompelmoes, Druyven, Gulde Appelen, Jaca, Duriones , Ananas,
Bananas, Mangas en Mangas Tangas. Tegenwoordige {tandt en gelegentheyt der Stadt Batavia.

Dé

Dieren Die op G2oot Java gebonden Worden / zjn Offen/ Dieren,On-

en
Hoeijen / Schapen / Geyten / Bocken / Paerden/ tammeen Wilde dieren
Tr Gesier
Buffels en Swynen / alderhande Gebogelte ;onder Het Wildt en e op Groo:
ongediert munten voornamentlyck Tygers /Reynocerots / Slangen / en Java.

ECrocodillen uyt; Doch / dewijl wp te booren ban defe Schepfelen en Wan⸗
gedrochten gefpzoken hebben / foo dient noch maer dit volgende gefent :
Dat onder het viervoetigh Gedierte/ booznamentljch oock De wilde Nan

Swijnen op Gaoot Java Worden gebonden / die in De Wildermiſſen iemant VIEL
aenballende / lichtelyck met hun groote vbervaerlycke Slaghtanden konnen
verſcheuren; doch deſelve doo? ong Nederlandts Schretge weer gevangen)
èn binnen de Stadt Batavia zijnde gebracht /verſtrecken tot eon delicaet

Wildtbraet en goede Spife hoo? Gzooten en Klepnen.

5

> @uder’t Gebogelte zijn He Banen bp de Inwoonderen ban Baoot Java eveedee
hoogh in achtingh: want De Javanen Re — Tiefhebbers ban de op⸗ anen.
{ d
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Decemb. boedinge Refer Beeſten zn /niet
om hen tot een delieaet voedſel en goede

Spijfe te bereyden /maer om-( in daer toe gefteide plactfen ) hun tijdtberz
Dzijf/ bermaeck en paofijtin het Hanen
·gebecht te foechen/ daer
/gelyck
alg iek meermaels hebbe geffen/ De veelheydt des Dolchg (ith meen ban
Javanen ) een groot krioel gedzangh/en aenmercheng-koaerdige beſigheyt
komende te caufgeren ; groote wedſpullen geſchieden / op hoop/ dat in dit

1664,

gebecht der Hanen defen of genen de OBer hande bekomen fal,
Cafuarus een
wonderlijcke
Vogel.

Oock komt mp albiet ben ben Cafuarus in den ſin /het welehheen Dier
of Vogel is met een heogen krommen ruah/ ban grootte een wepnigh

Kloecher als de Ralkoenſe Hanen ;men fchzijft dat fp in De Eplandeheng

ban het Jroelp- en Muſſthaet·
ryck Banda Worden gebangen ; de Peders
zijn b2p al wat ſwart /maer hy heeft geen Dleugelen/ Tongh noch Staert;
de uptfteechende Borſt is feer hact/ en alg met een ſchildt beſoraht; oock

_

hangen hem eenige hacde Muabben over den hop ; de Docten of Klauwen/
alg oock de Dederen/ zijn bpna die han den Dogelftcups gelijck; hy is ooch
hoogh en flecck ban Beenen ; fijn gangh is heel ſeldſaem en belacchelijck ;
fehoppende achter upt/ en loopt half ſpeingende voort; He flocht niet alleen

wat hem boorkomt / maer ooch Woot / Per en Tin/ ja gloeende Booten

in fn beefchzompelde bala ; doch loft weer alleg Doo? den afgang. Als ick
anno 1658. en ín t begin ban tjaer 1659. in het Kaſteel Batavia woonden,
hadden wp dagelijks dit Golbolliah Gedierte hoo? onſe Wooningh /daer

fp ong met haer koddige trede en beeemde actien dickmaels de mupfeneften

—— hooft verjoegen / en ong Den tüdt met vermaeck en kortswil dede

paſſeeren.

Den Camelion.

Men bindt oock opt Eylandt Java den Camelion, een Dier ban groo⸗

ten alg een Blepn Wefelken / maer ten is nergens na foo moop ban geftalte:
nis niet ; men wil feagen (doch of het waer is en weet ich niet) datfe niet
bp eenigh boedfel /maer alleen bandewindt en lucht leben. Hun haprige
Hupt ig doorgaens war ſwartachtigh bael , doch dooꝛ fijn gladdtahepdt /
even alg wat Boorfchijnende / ban waer het fehijnt te komen / dat men malz
kanderen wijs maecht / dat den Camelion in alderhande koleuren ſich ſelfs
vertoont / na dat men het Dier op coode / Witte/ groene /blaeuwe / ofan⸗

dere Dtoffe komt te fetten , de waertept ban ſulcks heb ick felfg nautwkeuz
righlyck onderſocht / doch niet ſoodanigh bebonden / gelijck men ban oudts

gefcheeben heeft : Want wp hebben dít Dier geſien /gehandelt en geſtreelt/

dewijl het feer mach wag ;en oock op dingen ban diberſe koleuren aefct/
maer konden gene veranderingen ín de bertooninge ban fijn hapcige Bupt
——

Det ſal dan licht weſen (gelijck ſommige meenen) Dat hem dit

fer maer alleen op ſommige tijden ban ’ jaer / na dat het nu heeter /dan

kouder ban aert ig / bar bere (oude komen te beranderen ;doch Wat hier
ad
/ ſtaet ooch aen andere/ Dien Het luft/ nauwkeuriger te onders
oechen.
pr

Egdiffen,

@Ooch zijn op Groot Java, gelijck ín Heel andere Wanden ban Indien ,

groote meñnighten Egdiflen; Diebp muuren en wanden oploopende /dage:
tcs in heel Hupſen worden gefien, ja felfs binnen de Stadt Batavia, daer

fp de Pederlanders tot ín haer TDooninaen/ Spüs· en Leger-plactfen als
openbare Deienden/ dewijl fp niemant beledigen /en Wel op Den KD

Ooft-Indifche Reys-Befchrijving. Derde Boeck. ,
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middagh komen te beſoecken: evenwel ſien haer de ſindelhtke Pederlandt⸗ Decemb
fche Deouwtjens (miſſchien om datſe wat te beyppoſtigh zyn) niet gaern / 1004

en boenen wel eens met een ſchrobber deeg Weereloofen ten Hupſen upc.
Coen ick in het Wafteel Batavia Woonden/ pronckten onfe Muuren en
Moojen dagelcks met dit ſeldſaem Gedierte/ Die / fchoon wp met haer
tegenwoordigheydt weynigh waren berfien/ nochtans upt De fpleten en

ſcheuren der muuren veelvuldigh te voorſchyn guamen ; wp bevonden haer

ongemeen hout te zijn/Wanneer fp ong Den flaep berfteurende / over Get

aengeficht guamen geloopen,
$
Dan Beel ander Ongediert wordt den Menſch in Ooft-Indien beſtreden: Kackerlacken

opde Schepen / inſonderheyt alg die wat aen de oude hant Beginnen te io: so, Oise

men / keioelen bp dupfende Ltackerlacken/ dus bp Be onfe/ en bande Por- der,

tugeelen Barattes genoemt /ecn bliegend Ongediert/ bpna de Toren gez
lyck /doch wat geooter / roodtachtigh / enmet dunne Pleugelt ſens / Daer
fpeen weynigh mede weten te vliegen; het is een ſchadelyck Ongediert /
bijtende Boecken / Papteren en Keederen flucken ; fe Weten in Liften /

©

Kantooren /Spijs-haffen/ en wat maer een weynigh ondicht is /te kamen ;

fp zijn oock foe uptermaten op Honigh /Olpe / Boter, Supcher / en andere
ſoet ·en bertraheden verſot / Dar haer met honderden daer in karen te ver⸗
ſuppen; fp bijten oock Wel deg nachts (Wanneerfe bona actijck de Bijen

met groote ſwerme
Hare hoolen eenuptvaldeen ) den Slapert het bel
upt n
ban De hielen en toonen eer dat hy Get voelt /en toopen hem met geheele

benden over Get lijf ; De handen ſtincken feer leelijch /wanneer men haer
acijpt / entoteen gewoonlijcke ſtraffe /die fp meeft onderwarigh zyn /den

kop aftreckt; doch al ſchoon Dug beel dupſenden om Den bals gebracht wor⸗
den / foo minderen fp nochtans ſeer weynigh: want eagen Chertjens even
alg kleyne beontjeng/ daer ineen vuyle verrotte vochtigheyt fchuple/ en teez

len aldus (n oberbloet aen.

Fenhniger zijn de Dupfentbeeren/ bp de Portugeelen gemteenlijck Cen-

Fenijnige

tipe , en oock wei Millepie genaemt, Wp Gebben defelbe meermaeis (doch Dune
meer ín oude als nfeuwe Schepen) gebangen/ Die 6 of 7 duym Lzeette
langh / en een kleyne pinck dick bevonden wierden ; haer ſteecken zijn uptz
igh (ware tocballen en pijn foo niet De ge wao:
termaten fenjn
/ verweckende
nelijche / en meeft altijde-beplige middelen tijdelijck worden geb2upekt. Se
onthouden haer beel opbochtige plaetfen ; en dewijl de Matrooſen wel voor
een gewoonte hebben / ban doer een houte pijp upt een bat Waters / Dy gez

breck ban een Deinckvat een friſſen dronck te doer/ foo ishet meermael
ons voorgevallen / Dat cen Duyſentbeen in de houte pijp gekraopen/ En

ban Daer dooe Het fupgen den onboorftehtigen Deinchert in de mondt gez

raeckt zijnde / den ſelven door de fenijnige fteecken des Dupſent worms / en
hebige pijn/in geen kleyne berlegenthepdt en prijchelenbp nw gekomen
zyn / doch die noch althoͤt daor Godeg zegen en baerdiae Hubs nribvelen
zijn geredt geworden /hebbende voortaen afkeer en fchzich/ /om op De Hone
‚tige wijfe hun doeſt te leſſchen.
D
De
fenhnige Scorpioenen zijn Doek in Indien feer gemeen en ſchade⸗ scorpioelyck; Kiſtenen Waffen / ja ſelfs deBoetken worden bar haer beſocht / ges nen.
ück als ick menighmael die upt deſelve ra omtrent hare Banden —
gehaelt.
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gehgelt. Waer ſteecken zijn Glepn en bpna onfichtbaer/ doch uptermaten
fenhnigh /dan geede remedien redderen haeft dit quaet.
Gock heeft men in Indien , doch boornamenttijcht in de oude Schepen /
feer groote Spinnekoppen / Die ongetwffeit oock heel fenijntakh moeten
zijn: echter weet ick niet dat mijn oopt temant /daer ban beſchadight
zyn⸗
de /bejegent is / alhoewel dat ick er meermaels hebbe geſien /die alg gez
meene Krabben / De groote ban een Ducaton in fijn ronte konden halen.
Dan de Mutichieten , dat een ſoorte ban klepne/ doch fenhnige Muggen
zijn / wordt men in Indien mede feer gequelt /maer niemant meer alg de
Europianen, Die eerſt upt het Daderlandt gengekomen zijn : Want defe

weten fp tot een welkomſt foo te begroeten /Dat men genoeghſaem fien kan

datſe geteechent/ en noch Nieuwelingen inIndien zijn. Haer fleechsjeng
zin feer fenjnigh / Die in het gengeſicht leelijche puſtelen / en ín De beenen
buple quaetaerdige fweeren (foomen daer niet boor toe en fiet) komen te
caufeeren. Sp onthouden haer nfet alleen met heel hondert dupfenden aen

moeraffige plaetfen / maer woeden ooch in de Schepen / Hupſen / en elders
met eert ontallijche menighte gebonden ; fp Worden niet beter als dooreen

groot buur en coock berdzeben,

Vuur -Vlieghjens.

Suygers.
Padden,

Kickvorfen.
Javoenſe
Planten.

——

Vooꝛts heeft men in Indien kleyne Vuur ·Vlieghjens / hebbende op den

rugh een ſwart Blaesken / en daer in een bochtiahept / t welch deg nachts
doo ’t flicheren alg een kleyn lichjen fchijnt. De weynigh
·ſtroomende of
flilftaende wateren zijn in Indien met beel Supgers / fenijntah / of mediti⸗
nael / na dat der ſelber gronden zjn / en de Moeraſſen en Poelen / oock als
ín andere Handen mer Padden / Kickborſen / en ander Ongedierte in
obervloet verſien.
Doch langh genoegh ban dit fchadeljck Tuygh/ en lieber (doch maer ín
tkort) dit weynige noch bande Indifche Planten ende Javaenfe Frupten

geſproken. Deel fcljoone medicinale Bommen en Dz2oogen komen / doch

upt berfchepde Banden ban Indien; voort: Gelijch alg daer zijn de Rhabar- —
ber; De Raponticum, de Wortel China, welrupekende Calmus, den Turbit, Mechoacan ‚De Mirrabalans » het Siampan, Cbben- Slanaen- Sandelen Aloeshout / de Muſcus / Cpvet/ de Amber / en alderhande Gefteenz
ten: de Borax , Amphioen ‚ Campher, Spica Nardus, De Gommen Tacamahaca, De Benioin , Maſtick /Mirrhe /Aloe /en meer andere / alg oock.
de alderedelfte Specerijen bande geheele Werelt: gelijch Haer zijn De Caz

neel/ de Muſſchãten /Joelp/ Jragelen/en Peper. Dande bovengenoemde
dingen acht ick onnodigh hier te fpreechen ; de Specerijen zijn / hoedanig:

heyts halben haer gewas bertoont / de Peper alleenlijchk uptgefondert / die
foo beelbuldiah ín t Landt Malacka, op G2oot Sumatra, en oock op Het
Eplandt Boot Java aroept/ dat /doch infonderbept ban de eerft-genoemde
plaetſenꝰs jaerlcks beel Scheeps-ladingen daer ban Worden bebonden
Befchrij-

ving-van de
Ronde,

ingefcheent te zijn ; desſelfs
Be was han aen den Hefer dus hoztelijck koog:
en vertoont.
,
De Fronde Peper Wordt meeft gepoot / of gezaept op cen vruchtbare

vochtige gront/welch Gewas bp fehere baamkens/palen en ſteunſels
/byna
gelijck de Wijngaert-ranchen/ of Curchfche Boonen / fich daer contom

heenopwacrts flingert/ ende niet hooger konnende / fchier gelijck ae5

Ooft-Indifche Reys-Befchrijving.

DerdeBoeck.

,

165

Bop keer nederwaerts daelt/ fich langhs de gront verſpreyt /en foo lang Decemb.
foeckende tot weder pets om bp op te klimmen / gebonden Geeft. Wordt 1664.
De Peper in een bꝛuchtbare groͤnt gefaept /foo leert die binnen t jaer tijz
pen Geghſt; doch anderſints wat langhſamer: de Bladeren die van de

Glim gelÿck/ zijn ſpits toe-loopende: de Pruchten hangen al trops-gez

Wijs aen Aiſten /dte grooter / langer en bolder dan Die bande Helbefiën

zjn; Doch fieten de Peper-hoovens ſonder byſondere Bteeltjeng alle aert
Deeene Steel baft/ Die niet alleen onder langhs de aerde / maer oock tot
boben in den top/ heel weelderigh aen fuichie Fiften komen te geoejen.
Deſe Peper-hoorenseerft groen / Wozden/
rip zijnde /zwart/ dan afge⸗
pluckt/ en in de heete Sonne-fchijn derboegen gedrooght / dat defe zwarte
ſchilvolrimpelen komt / en foo De Gracht en bequaemheyt kryght /om
ober al heen geboert te worden.
De Konde Witte Peper fs ſcherper / Duurder en aengenamer /en Wordt Wie»
oock beter dan Swarte Peper gekeurt; bekomende dit nabolgend onder:
fchept/ datde rijpe fwarte Peper-koorens afgepluchkt zijnde / ſtracks de
beupne Bart afaefchilt / en desſelfs witte Kozrelen in de Sonne/ of ooch
wel anders wozden gedrooght; die aldus bp de boornaemſte Moren Van
—
plaetſe ban Sout en andere Peper / in veel Pottagien worden
gebruyckt.

Noch komen Bengalen, Malaber, en oock eenige andere Tanden ban „enlans:
Afia, beellange Pepertegeben: deſe wordt meer in De Meditchne /dan PT
Spÿſe gebruyckt. Defelfs Gewas komt met de Londe ſeer aber een/
als dat haer Stammekens ende Krullen meer neder waerts zwieren. Defe

E

lanabwerpige Prucht wordt (noch groen zijnde / en eer volle rypigheyt
heeft berhregen) geplucht/ doch kome in het droogen beeltijdts afch-berz
wightebevanderen ; wanneer oock meerder / als in Get begin/ ſyn heete
kracht en ſmaeck wordt op de tonge geboelt.
;
Creffeljck ig Gꝛoot Java gefegent met alderhande Ooft-Indifche Frup⸗
ten. Deel hondert dupfent Cocog-boomen berfchaffen een arodten ober
bloet ban beelderhande Behoeftiaheden boor des Menſchen Leben: doch
hebben wy ban defen / en andere Fndifche Frupten daer het ons goet docht/
genoegh geſproocken; vefteert nu maer dat wp noch Dit bolgende ban de
andere / die meeft op 't Eplandt Gzoot Java groejen /den Wefer kortelck
komen te bertoonen.
De Deucht/ bpde Nederlanders Pompelmoes / en by De Portugefen
Jamboa genoemt / groeyt overbloedigh en weelderigfbupten Batavia, aen
een Boom ban gedaente / maer ’t meerendeel wat grooter alg de Limoen:
boom / en zijn De Pruchten oock geooter / namentijch doorgaens alg eert
achtof tien jarigh Rindts hooft, De groene dicke ſchil kryght Wanneer
De Deucht rijp wordt / een geele coleür; Get Mergh (waer aen twee Per⸗
ſoonen/ die ntet gulffahen zijn / gendegh te kluppen hebben) ig lieffelyck/
faetachtfal
ſuurhan ſmaeck / heel ſappigh / famtjdts. wit/ Doch 'tmeez

rendeel root koleurigh /en Die ban de Appelen ban Granaten niet onge⸗

lück; doch wiens fmaeck in aengenaemhept de Pompelmoeſen herre te
boven gaen: deſelbe op een lange Lrepfe mede genomen / en fonder kneuſen

ad

*

of ftooten opbangende / konten ——

445 maenden langh

3

>

zavaente
Fruyren.

Pompclwoes.
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Decemb. cen; gelijck wyſelfs op onfe Neyſe naer tDaderlandt/ dewijl die fn Zee
1664.

Druyven.

Gulde Appelen.

een Delicate Derberſſingh zijn/ tot ons genoegen Gebonden hebben.

Goch worden omher/ enooch binnen Batavia, driemael (nt jaerrijpe

Deunven/ die goet en heel fmakelijch
zjn / gepluckt.

EES

_ Dan groote Gutde Appelen/ Die bere de Appelen China /deweltke

ín Europa groejen / te bobengaen/ heeft Batavia De fleur ban alle de Indifche Geweſten / zijnde goet koop/ bol zap / dunſchilligh en Daer bene:

bens foo aengenaem ban fmaeck / en uytnemende gefont / Dat daer ín gene

Gewaſſen des Werelts behoebentewijchen , ooch beguaem om op lange

Mepfen 1’Zeewaertg mede geboect te Wozden.

Jaca, ofte

Soorlack,

D

De Pꝛucht die bp de Indianen Jaca, en bp den Nederlanders Soozfach
Worden genoemt / geoept in berfchepde Wanden, maer wel boornament⸗
lck op Goot Java, tot een gantfch wonderbare grootte aen hooge Booz

mien/ Die met haer Gewmaep/ Cacken / doch klepne/ maer Bicht-groe:
fende Bladeren) luſtige ſchaduwe komentegeben. De Deueht hanght aen

Den Stam deg Booms / om (na hetfchijnt) meerfeecherhept wegens zin

gewicht te binden / alfoo des ſelfs grootte meermaelg den Nederlandtſen

Meloen overtreft ,dach
ig de ſchil beel harder/ Dicker / ende hol ſteecke⸗

lige pennen ; dies woden fp wel meteen Bijl of ander Beweer geopent :

ban binnen fitten ontelbare hupskens bol foct/ Geel geel/ Boch. (ijeciap
Duriones.

mergh/en harde pítten/ die gebraden; bpna gelijck Caftanien fmaken.
De Deucht Duriones, omde lichtigheyt bp de Pederlanders Denoens/
oock wel Stinckerts gerraemt/om datfe ba dfe de felde noptgeſmaekt heeft/
even ſchier alg den gebraden Ajupn / of ſtinckende Knofloock viecht;
doch diefe maer hebben geproeft / en konmen ſich ſelf het merendeel ober De
aengenaembept ban fmaeck niet genoegbfaem verwonderen. Deſe Duriones rijp geworden zijnde/ behalen doorgaens De groote han een acht-jaz

righ Kindts hooft; de ſchilisheel Dich / en hol feherpe ſteeckel
·pennen /

daerom wordenſe meeft met De boet geopent / en fplijten alsdan (vjP zĳn:

De) feer lichtelijk ban malkander ; welchers laden of holligheden (Die

maer
4.a vijf in’t getal zijn/ met wit lieffelijek
foet en delitaet Mergh/ en

doorgaens met dzie groote Pitten / als Caftanien/ leggen gebult: dit
Meral bebint men foo fmakelijck te zijn / Dat den Menſch totfijn bolle
vergenoegingh daer ban nieten fchijnt gerweghſaem te konnen berfadfgen 5
en wWorden de Duriones oock Boo? gefonde Veuchten / inſonderheyt hoordie
Wat kouten vochtigh van temperament zijn: (foo men feast) gebeupeht.
Ananas.

Den welfmaeckende Ananas groept acneen groene Strunch / ontrent
twee Beeten hoogh bovendeaerde: De meefte vont /eneen Wepnigh langh ·
werpige
wat ſpits toeloopende Prucht / rijp zijnde geworden / is genge⸗

naem geel/ en een Wepnigh
nae * rooden hellende ban coleur /ſchub⸗
achtigtende
wat ſteeckelachtigh ban ſchil / enſchoon
ban reuck; gefchile/
aen fchyben geſneden / en om ſjn wrangheyt een weynighin Win of wa⸗
ter geleydt / wordt uyttermaten gengenaem / en een weynigh rinsachtigh

ban fmaeck bebonden; doch wie te gulſigh is /han ſeer lichtelijch Door deg

ſelfs ſcherpe famentrechende bracht fijn wselbarenthept ineen gevarelijche
Bananas
»
Of
Noode ioop/ of int een Coljckberandert fien.
Indiaenft
Vijgen.

De Perucht díe ban oudts Bananas , of Indieenfe Mijgen/

cn nu Ne4 ï
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Bk Be Pederlanders meet ielangh wordt gertsemt / verſcheelen onder: Decemb,

ing)

met malkanderen Engrootten /maer groejen het merendeel
met een 1664.

louter Bos / aen een tamelijckte dicke boosachtige Stam / Die heel eer een

Struptk dan Boom gelekt /ende van wegen deſſelfs fappige ende mur⸗
we ſubſtantle
/tot fps en boeefel aen D'Elefanten heel Dienftiah zijn: de
Bladeren
zjn upttermaten fn / facht/ effent engroot; wantde fommige
twee boet bezette / ens a 6 boetlenabte halen. Menſſeght / en woedt oock
bp belen gelooft /dat defe Bladeren de eerſte Rlederen onfer 1Dao2-Oudez
ren Adam en Eva foude geweeft zijn. Poder Boom beenaht maer een eeni⸗
gen Tack te hooefthijn/ alfoo liehtelijck teelen , aen welcken Tronck of
Cack fointoijlen wel hondert ern meerder Dijgen ofte Bananas worden gez
telt/ deweſcke eerft groen zjnde / haeſt geel ban ſchil /langhwerpigh
Wed enaenden Eeter een murw / ſoet en aengenaem voedſel komen te
geben.
De Peuchten bp de Nederlanders en Indianen Mangasgenaemt/ groe⸗ Mangas,
jen aen Boomen díe han de Jaca niet ongelijck. Defe Mangas beljalen al
rupmeen Perſicks grootte maer zn langhwerpigh/ eerft heel groen;
doch rijper zijnde geworden / Wat geelder ban caleur ; De dunne ſchil afge:
daen zijnde / bindt men een fappige fubftantie / Bie heel aengenaem fuur/

doch een weynigh blagachtiah in 'e fnijden Wordt Bebonden; en heeft inz

wendigh een ſteen /byna die ban De Perſick gelück:De gemelde Dauche
woedt Hp de Oofterfe Wolckeren heel geconfjt;, ooch gefouten in plaetſe
ban Aetcha op Taeffel gezet ; en oock anderfints toegemaeckt zijnde / vosr
treffelijck bevonden /om heete koortſen te berdzijben.
N
Noch pluckt men bupten Batavia, doeh wat ſchaers / en ſelden in abon: _Mangas
dantie /De voortreffeljcke Mangas Tangas, Die Heel vander en Blepnder Tansas-

als de Mangas /inwendig
bol witte korlen woorden beſpeurt; Welckers

heerljcke ſmaeck foovantghis/ dat'er hem niemant / wanneer bp gefont
is/genoeghſaem aen fchijnt te konnen berzadigen.

Deel andere ſoorten Han aengename Frupten/ Gewaſſen en Planten Pompoe- ·
mo2den ín deſe Geweſten ban Indien gebonden / alg daer zjn Pompoe: pn nn
nen /WDater-Wimoenen / G2anaet-Appelen / Catabaffen/

Papapos/ Granaet Ap-

Carambolas, Batattes; alg ooch Meloenen, Comcommerg/ Wool
/pelen, Cala‚ Hadjs/ Salaet Warmoeg/ Turcuſe eBoontjeng on andere, Die de PALe
Nederlanders aldaer geplant/ gezaept en boort geteelt hebben.

Ï

Wy dan nu tor de Lepfe naer 't Paderlandt (algte vooren gefept is) afz

gebaerdiaht zijnde / Hadden ons ooch ban alte ſoodanige Fruyten en voor⸗
raet booefien / als pder tot bewatinge ben fjn aefonthert dienſtigh keu⸗
rende / konde Bergen: namen au ons af fchept
ban de Detenden en-goede
Bekenden / Die ong tert lacrfte-mael
fachten Heiendelijckt te onthalen; heb⸗
bende met malkanderen niet alleen binnen / maer ooch bupten het fchaon
Batavia nochmaels ons bermaech genodten; en alhier fouden Lr noch bp
deſe gelegenthept (bolgens’t gene Wpfelfs hebben geſien en gengemerckt)
gen beeede Beſchrybinge Han Batavia konnen doen; als oock hoedanigh
het leben der Mederlanders tn defe Geweften ig ; benebeng den loofen han⸗

Del der Chinefen, Die foo bupten
alg binnen Batavia woonen; mitggaders
Wat ſiecktenenaccedenten in deſe Vanden meeft domineeren ; a *
ie

andere.
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Decemb. fende kostte gaen/ dewijl wy naer’ Vaderlandt berlangen/
foo full
1664:

wypoogen af te bzeechen / en maer alleen tot cen toemaet noch dit wepnige
ban Batavia ſeggen.
Cee
HM
$
—

Batavia/eetthdts Jacatra genoemt /is tegenwoordigh der Pederlanders

vandere
Wooft-BtadtinOoft-Indien, en gelegen op de plapfante Binne-kuft
ban
genwoordige Get Gꝛoot en luſtigh Eplandt Java, op de Zupder Polus hooghte ban 5

earder
via.

Graden /5o minuten; heeft ten Weſten het vermaerde Boninckrjck en de
Stadt ban Bantam , Ooft-waerts de ſchoone Geweften ban den Mataran ;,
wordt ter Noordt
·kant ban de Zee en eenige kleyne Eplandekeng/ die een

beplige Lede maken / en achterwaerts naer ’t Zupden met fchoone Lanz
derhen /Hoven /Boſſchen en Beemden;

alg oock berder heen met een

Hemel· hoogh Geberahte omvangen ende berciert. De Stadt at het Slot
worden ban malkanderen door een booetreffelijck Pleyn /en rupme Ltbiec

gefchepden: het deftigh Cafteel Batavia, lepdt op Den luftigen Oeber der
Zee / en langhs de Boort der fchoone Liviere ban Jacatra (Die met fn

helder en aengenaem nat door °t midden ban het NPeringhrÿck Batavia
bioept ) geftrecht ;maeckende defe Fibiere ter Zee kant een gewenfchte
Haven booz alderhande flagh ban groot en kleyn Daertupalj/ ja tot kloecke
Chincefche, enandere Schepenen Gonckentnclupg :dieg deſe Rivier tec
Zeebaert dagelycks ban
Sjampans,/ Boots / Pꝛaeuwen / Sloepen /

Jachten
ende beeemt Waertupab liryoelt /Die na Bataviaes Rede ( Wwelcz

ken meeſten tÿdt bol Schepen leydt) haer ladingh /nerinah of welbaert

foecken.

Doch wederom naer het booztreffelĳche Slot/ het welche in

bier ſtercke Punten / namentlijck den Diamant/ de Fobijn/ de Sapbier/

De Perel / en ban ſtercke Muuren /diepe Gzachten/ fraepe Poo2ten en
Dalbzuagen beftaet/ en beguame vaftighept kryght /zijnde ban alles ten
Ooꝛlogh dienſtigh /heel wel voorſien. In dit Cafteel Batavia fiet men

bet Hof deg Gouberneur Generaels /en bele uytmuntende fchoone Ger
bouwen / daer De Beeren Kaderrban India, en andere Die de voornaemſte

@ualftept bedienen/ hare Woon-plaets houden. Daos de Stadt bez
tangende / die ig tamelijck groot /en Heel Dolchrijch/ dewijl
defelbe niet
alleenban de Nederlanders/ maer oock ban Moren , Chinefen , Javanen,

Maleyers, ende beel andere Indifche Natien woedt bewoont ; doch hebben
be Onfen aldaer de Regeeringh /de Macht / en Godts-dienft/ bolgeng
de Leligie/ Coftupmen en Wetten / als in ons Paderlandt geplant, en

tot op den dagh ban heden onderhouden. Porder fiet men binnen de Ne⸗
ringhrücke Stadt Baravia, Beele ſchoone
luftige Steene Gebouwen / def:
tige Straten / bewoonde “Beachten / bermaeckelijche Burghwollen /
Steene Bzuggen ende WBafaers/ of Marchten / Die bp feechere tijden

ban den dagh feer Dolch-en Neringh rhek zijn ; een brabe Krups kerck
—
in het beſte van de Stadt ; en doek noch een ander / daer in
e aengename foet-bloejende Maleytíe Tael, de gefupverde Ciziftelijche
Heere gepredicht wordt: ooch peedicht men Sondaehs binnen Baraviaes

lot boo? den Meer Gouverneur Genevael/ Traden ban India, en die

order aldacr befchepden zijn. De Stade pronckt ooch met een aenfien=
lijck Lract-hups; een Bofgitaclof Gafthups boo? Siechen en Urauchen;

alg ooch een Spinhups hoor de Batavitche quade WDijven/ met een re
DuPs,

Ö

e
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hups /ende beel andere byſonderheden meer. De Stadt heeft ooch ſtercke Decemb.
Poorten / Bolwercken/ Punten en FRuuwen / omringht met een Wijde 1664»

Water-geacht. Daer bupten om-heen te Wandewaerts heel vermakelche
Wandel wegen / langhs luſtige Wanderijen/ Woomgaerden/ Hoven / en
fcaepe Lufi-hupfen/ met plapfante Wooningen worden beſpeurt / Daer henen
den nieuwsgierigen Wandelaer hem kan berluftigen/ en foo Wel bepliah als
met bermaeck den Landt-boutw fien. Diverfche Joetificatien / Baſtighe⸗
den ent Lredupten Werden oock rgutom-heen Hoor den aenloop Der Javanen,

bupten Batavia, met Bollandts Garniſoen bezet: oock proncken ter Landt⸗
zijde niet berre bupten de Nieuwe Poort /diberſche fooeten ban Water· Moo⸗

lens/ namentlijck de fulcke Daer m Papier / Suycker / Wospoeder/ ent

beelderhande Gzanen in woeden gemalen/ alg oock Saegh ·en andere zoe:
lens; dewelcke altemael/ doch niet Doo2 de Wint / maer Dooz delepdingh
enloop deg waterg der Ribiere
ban Jacatra, feet Konfielijcht door De Jeder:

landers zijn gepractifeert , invoegen de Neringhrcke Stadt Batavia tegen⸗

woordigh in (tant en luyſter alle de Steden ban India herre te boben gaet.

Zeventiende Hooft-fluck.
Des Schrijvers lactfte Vertreck van Batavia na het Vaderlandt.
met de Retour-Vlootinen door de Straet Zunda in volle Zee.

Komft
Wor-

den ontrent Mauritius ende Madagasker door een verfchrickelijeke
langduurige Storm aengetaft, die de geheele Retour- Vloot verftrooyt.
Het Achter-Schip des Schrijvers wordt door een geweldige Zee-golf
ingeflage”. De doodts-benacuwtheden en ſware Zee-nooden in defe

ongelegentheyt uytgeftaen.

Schielijcke verloflingh. Vergaderingh

der Retour-Vloot. Komftaen de Caep de Boz Efperanee.
de Muflchaet-boom met alle de Menfchen gefneuvelt.

Het Schip

Y komen nu tot onfe abontuurlijcke Reyſe vaert Daderlandt/ Die Des schrij
ban wegensdemenighvuldige peryckelen / en ongemeene bejege- Jr Aenvans

ningen Daer in uptgeſtaen /Wel een beeeder en pertinenter Beftlieije creRevte
vingh als defe verdient; Doch om in alles foo koet/ als doenelijckt
18/ te na ’« vadergactt/ foofulten wy daer ban alleen Het voornaemſte met een eenboudige ſtijl lande.
berljandelert.

_ Op ban De Deienden en goede Bekenden die op Batavia Maoonden/ of noch Namen der
in Indien fochten te continueren / Der laetſten af-fchepe hebbende genomen) Schepen „die
vertrocken met breugden en groot berlangen ban Want naer Booet/en vordert Pear,
nur kloecke Schepen gereet en vaerdigh /omme een Repsſen ban 3600 Bin.

‚mijlen (ten kortſten gereechent) naer ’t Patria aen te bangen.

De namen der

Schepen waren defe navolgende; het Schip Walcheren / als Admirael
boor de Hamer ban Zeelandt afgebaerdight/ waer op dert bzaben Deer Commandeur Pieterde Bitter, als Opper-Admirael der gemelde Letour- Dloot
tommandeerde ; en Waren oock De Fluyt Schepen den Opebaer en Diez
mer Meer met haer Inladinge hao? De —
van Zeelandt afgeſchickt;
en
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Decemb: en voor die Ban Amſterdam,
het Schipde Fenix / daer op den Koopman Ja1664.
cob Burckhorft, alg Dice-Womirael der Retour Vloot de Vlagge ban de
\
Vooꝛ·ſtengh boerde ; voorts waren oóck noch de Schepen de Muſſchaet·

boom/ Ahyſende Son / Get Wapen ban Hoorn / Breeders ende Amſtellandt
met haer Retouren voordeTamer bart Amfterdam afgeſchickt; en boor de
Mamers Rotterdam en-Delft behoorden het Schipt
Slot Honingen / daer
eden wel-erbarene Schipper en Zeeman Harman de Ruyter, als Schout
Gp Pacht der Retour Vlodt was geftele ;en boorde Kamers Hoorn en tnckhuyfen bevontmen het Schip de Gonge Peins gedeſtineert en afgebaerdight.

Riickdom

vloor.

Alle defe gemelde Schepen waren ſeer koſtelyek

geladen/ ende met ſchoone

Aetouren
ſoowoel voorſien Dat men De Kckdom deſer Vloot
vey meer dan

optſeſtigh Tonnen Gouts beſtont te eſtimeeren: zijnde voorts
ban Geſchut /

Lirupe/ Koot / ende Wat in cen Vyandtljcken Wenval tot onfe Defentie dien:
De/ vedelijch Wel beſorght /omme dert genen div Bier fn fijn roofgierige han⸗
Den Wilde flaen/ behodrelck af te heeren : ooch Waren de Schepen ban

Pictualie ende Webers middelen Wel booefien ; ende vooral met kloecke

Zee Belden en ſtrydtbaer Polck beſet /die (bolgens de getoonde blijcken)
niet lichteljch bezweecken maer gemoedight waren om onder Godts hulp
en zegen de fchoone Aetour
·Vloot behouden in ’t Patria te brengen.
Dee Schrij- _Walgens de odinare wijſe daeghs te baoren. wat ban de Lede buptende
versfevende Andere Schepen afgeſackt zynde / Begonden nu op den 24 December, of op
ME EE Kers· avont de lanati-gewenfchte Aeyſe naer ’t Daderlandt aen te bangen ;

panvia na
Ginvader
tande.

vertrocken metonfe 11 Schepen / en noch drie andere/ om onsBooz t Paeuw
bande Straet ban Sunda te conboperen / en Daer het dtenden / behulpigh te
oefen: oock bevond ſich op eene ban defe drie Schepen den Weer Fifcael ban
India, om doop een behoorelyck Monſteren t'onderfoecken/ of oock eenige
Derfteechelingen op onfe loot haer guamen te berfchuplen /die haer ge⸗

ſtelde jaren niet volkomen ín India hebbende uwptgedient/ haer fonder behoo⸗

relije& confent te Scheep begeven moebten hebben.
Wy geraeckten naermiddaeghs het ſchoone Batavia unt ons aeficht/ en
moeſten op Karsdagh bp ’t INoodenaag Eplant / wegens ſtilten ten Ancher

kamen , dan geraeckten eer langh met De Dloot weder t'zepl/ en fagen in het
paffeeren voorby paſſeeren drie Cugelſe Schepen tèr Tiede Boog 't wijdtberoemt
BanBancam. _ tamten Anecherleager/ die (gelijck Wop berftonden) oock metten eerſten ban
De ketoat·

bfer na Engelandr meenden te vertrecken.
Doort-zeplende/ guamen op den 28 December miet de geheele Vloot ín

vloot komt Sinte Nicolaes 2Baep te arribeeren /Daer onſe Matrooſen upt een Der Libie:
vt Niee ,vertvan Java De ledige Water · baten noch bol foet Water haelden ; en gefchiede
Acker
nu voch de Monſteringh doo? de geheele Getour-Dloot/ Waer op onfe Con:
bopeerderg wederom naer Bacavia vertrocken /Wanneer ons een baolijck
anieu/ et behouden Vonagie naer het Daderlandt toegewenft hadden.
verveckevan En wyvoort t'zepl-geraccht zijnde / paffeerden op den lactften daat ban
an

bet Jaer het laegh / doch Boom-rjck Eplande Dwers in de Wegh , en Hirez

gen do den eerſten dagh van hetNieuwe Daer 1665. Beel hebige ſtorm
·win⸗
den en Travaden ban
’e Weſten / met futcken vliegende ſtroom ban booren/

wegh.
Januarius Dat Wp Het naeuwelcks met De Vloot / infonderhept in de naeft-komende
665.
nacht, booz d' Anckers konden houden.
Soth

oth⸗
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Sochten des anderen daeghs weer tegens d'onſtupmige Weste winden en Januarii,
regen bupen voorwaerts acn te labeeren /doch met ſoodanigh ebans /dat wy 166s.
tegens den avont onder het hoogt) Geberghte ban Anyer met de geheele Anckeren

Ploot weder ten Ancher moeten honen ; Ban guamen opden naeftIomende PRISE LEE

dagh / *

344 Sch

Nooꝛdtweſt·waerts ober ſtaken /ſoo bexrre / Dat bop amet van Anyer.

onſer Vloot
tot dicht onder het Eptandt Cracarouw ten Auc⸗

den HeerAdmirael
met Be andere Schepen
ker quamer terl
derom over ·ſteecken
desnachts van ons gevaechten : wp bleven

/in t we⸗·
noch on den

z3

Cracatouw.

4 Januarius onder het voorgenoenit Eylandt / vermits de contrarie wint / ten
Ancher leggen; aldaer ong Polck terwijl De leege Water vaten wederom
amet foet Water vulden. Wyvonden op dit Eplandt geen Menſchen / maer De sclegem-

toeleen feec nare enanghft-balltge Wildeenig/ daer meùe Get gantfche Ep: IELTS
landt ban beneden de Strant tot aen De hoog bite Eoppen Lan het Heberghte
was Bezet. Bet weer begon nu ban langer handt wat te beteren /ende Wint
bedaerden / Dies de donchere wolcken zj nae verdweenen / des daeghs de liebe
Son/ en snachts de Starren tot onfer vꝛeeughde vu wederomme te booze

ſchyn guamen; doch nu vertoonden hem De booz-bertjaelde Comeet / of Destaer-

deoebige Staert ffar alle avonden aen Ben Herne! perfeetelijchi Boen ong Las vertoons
hooft/ foo dat wpden felben met fijn lange untgeſtreckte Roede (mel klaer en nachten Fer

Belder ſigh bertoonende) konden fien ; hebbende nu fijn Staert Poordt-Oofts- waersen den
waertsuptachzepdt / fehijnende warelijck ons te booefgagen/ Dat de Noorꝛ⸗ Hee!
der Deelen des Werelts met rechtvaerdige ffcaffen en plagen van Godt den
Beer foude worden beſocht; en Dat oock: Lap bele rampen en zwarigheden
Hadden upt te ſtaen /eer Dat in Salbo fende komen te geraken ; gelijck De
uptkomft t’zedert ban alles genoeghſaem ons Geeft geleert,

Doch wp nu ban Cratacouw op dert 5 Januarii weder t'zepl gevaecht

zÿnde / ſtaeclien met een NoordtWeſte wine Weſt-Zund-Weſt-waerts
gver/ Waer mede Wp tegen Den avonde Het Prinlen Eplandt bezeplden, a

ne,
Daer wp / enoock allede andere Schepen Der Hetour-Dloot wederom LP ge Revourmalkander
in d'Enghte tuſſchen het effen genoemde Eplandt / en De Ja- vlooraen
vaenfe Huftten Ancker geracchten: hiet haeldemen WDater/-en andere ! EEN

Scheeps-beloeften van Kant; en ben Heer Admirael den Gaet vergadert 777
hebbende, foo beſſoot men in den Flame deg Alderhooghſten des anderen

daeghs de cuyme Zeetefsefen/ het welck geſchieden; bertrockem op den
8 Januarii Han ’t Prin(fen Eplandt/ labeerende met be Blaat langhs het
hooge Landt ban Java door D'Enghte/ met gen voor barige ſtroom/ en

quamen inbolie Zee / Baer ftilte Behomende / Get ieten dehben, toen na Adevandaer
gdageneerft hoelten /en cen goeden wint upt Den Zupdt-Ooften heblende Zee 7"
gekregen / fettende Coers gelhcker handt Zuydt
Weſt waerts/ meteen :

gewenfchte voort gangh / giſſende op Den 24 Januarii de Cacos-Eplanden

tepaffeeren/ als wannes wp des nachts de Staert · ſtar miet meer. honden
ffen/ alfchoon het Starre-licht meder was / vermits de Comeet ſoo veel
bervroeghden / Dat nu ſyn ondergangh met den abondt
·ſtont quam te gez

ſchien. Woozt-zeplende/ volghden
onſeCoers / tot dat ons op De Zupder
Polus hooghte van 15 geraden / en foo veel minuten bevonden te zyn;
fiaechen toen WDeft-Zupd-Weft-waerts Geen / met een loutere koelte uvt enee

den Zuudt-Ooften / kregen de Son nu EE
2

ong hooft / ſoo dat

Ke —

[4
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Ur Bens
/
Februarii,
pes middaeghs ſonder ſchaduwe zijnde / geen hooghten konden bekomen/
1665.
boogop den 4 Februariis Wanneer onsop ro graden / en so minuten bez
Zupden de Winie bevonden te zjn / enop den achtften / 24 graden Zupder
Polus hooghte beguamen
hadden nu een feer ſnedige voortgangh/ en
giften ons meermaels
40 nijlen ín t Etmael gebozdert te
zijm/ hebbende

nu de wint Ooſt met ſthve koelten / heel Doncker weer // er

cken Hollen

Holle Zee, Zee ban achteren/ Dat wp voor eert gebaerlijche ſtorm (Hie gewonelijck

hier omtrent / en om dit Getijde ban ’t jaer domineert) met vecht begon:

Dente breeſen
waren nu noch met onfe geheele Ploot /namentlijch elf
Zijnvooreen Schepen / gefamentlijck bp malßander / pder hem (foo Heel Doenelijck

geweldee

ducht

ag) baft baerdiah makende, om alles tegens een haeftige fhoam/ Oz:
kaen / of wat ong mochte befchooren zijn / Wel te verſorgen en te berfeetz

heren : onderwijl nam op dert rr en 12 Februarii De hebige wint noch al

langhs hoe meer toe / met cen upttermaten holgaende Zee / Die al menigh⸗

mael Schip en Polck bedechten , maer Dit was noch weynigh be ‘t geen
haeſt bolahden: want Prpdaeghs op den 13 Februarii , begon de wint /upt

den Doft-Zupbt-Ooften blafende/ heel geweldiaer alg oort te booren te

ontſteecken /meteen feer dijfige Lucht/ En donckere Wolcken / die haer
uu met D'onftupmige WWater-baren t'eenemael fcheenen te bereenigen/ foa
dat wp geen hooghte aen °t Sonne-licht bekomen konden; dan giften ons
op de Zupder Polus hooghten ban 26 graden/ en 20 minuten te wefen/
ende naerbolgeng be gefuftinteerde lenghte tuffchen de Eplanden Mauricius
ende Madagasker te 3ijn/ Daer mentghmael zware langhdurige ſtormen/
fchielijcke ODekanen / en gebaerlijche Tempeeſten om dit Getijde ban het
„dies alles be- Saer de Schepen komen te beſpringen / en vaerdigh te bernielen ; Dies wp

forgen, ‚ Booz ſulcks beducht / ban ſtonden aen niet alleen De kleyne Zeplen/ maer

oock alle De andere (uptgefondert de Jock) innamen / ende behoorelijck ín
Den bandt berfeecherde: onfen braven Schipper/ een Dapper Zee-Heldt/

liet oock het Loer ban bupten het Schiplangs d' Achter-fteben met ſtercke
alien wel beforgen/ op dat Wp níet in de felbe ongeleaentheden en moch⸗

ten komen/ Waer deoz Het fchoone Vetour-Schip Aernhem / nu deie jaz
De Schepen ven geleden / quam na de aront te gaen / en gantſch jammerlijck met beel

qeSekroon- senfchen te fincken ; daerom ftelden wp oock Beguame ſtutten in de Con:

Prins wil:

ftapelg Kamer tegens de acoote WBoon- Kijs-en andere Victualie hocken /

— —
Retour.
Schip Acrneerd

en oock ons ín de uptterfte benaeuwtheden brengen/ als in het meer-qez
Melde Metour-Schip Aernhem was gefchtet: ons Geof Gefchut/ Hoer
gels /Kiſten /Daten / en alle zwaerten Wierden wel baft beſorght; en
hadden wp/ alg oock d'andere Schepen /nugene Zeplen anders bp dan

gefocuvelt.

gezwicht/ verſeeckert / en foo Wel met ſtercke Talien buyten om-feen bez
ſorght / dat verhoopten Die ín onfe noot niet te fullen bezwtken / daer aen

lem , en Hol- op Datfe nfet doo? een geweldigh flingeren mede gaende mothten geraken/

heronisene de Foch / die boorde wint ftellende/ ban alle kanten behoorelijck wierd

(naeft odt) boog Ditmael nu ons behoudenis hingh: ſomma / onfe voor⸗

fichttge Scheepg-Opper- Hoofden waren (foo beel Doenelijck was) op haer

hoede / om (onder de genadige protectie des Alderhooahtten) een Oekaen
of Dieraelijck Onweer upt te ſtaen; bozder ong in ſyn Daderlijck beſchut
begebende.

5
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De onftupmiae waterbaren begonden haer ondertuffchen alg tot den Februar.
Hemel toe te berheffen / en beramen de donchere Wolcken ong geſicht der: 1665.

boegen/ dat nu nauwlicks langer elckanders Schepen konden fien ; bez ——

bonden ons evenwel tegeng den avondt noch altemael bp malkanderen /hrierelijcke
houdende/ foo beel Wp Ronden / aelijchelijch onfe cours hoor windt en Zee form;

naer ’t Weſten / ſtaecken / alg doncker was gewozden / achter op de Camz

panje / lichten ín de Tantarens op / om (was't noch mógelijch) bp den an⸗

deren te blijven; des nachts nam de ſtorm noch meer en meer toe/ Die

d

toen eer langi tot fulcken woede quam op te ſteygeren / dat waerlijck pder
gen reeckening begon te maken om alhier ín Dit grondeldos Diep fijn leben
op een gantſch jammerlcke wijs te epndigen.
j
Wy konden in den naeftkomende mozgenftondt den 14 Februarii , behal⸗ die degeheele

—ven ’tons noch maer 7 Schepenfien/ dan quamen eer Langh toen voort gez ———
heelhck ban malkanderen te verſtrooen / alſoo de Lucht en Zee diervoe⸗
gen als quamen in een te fluyten en te vereenigen / dat op de middaal geen

Schepen meer honden bekennen /foo dat wp nu met het onfe alleenin Defe
ade⸗
vafende poel der woedende wateren /wiens beefchatekelijchheden niet kon- ave winden

ven beſchreven worden / fcheenen te zijn,/ en als t'eenemael hoopeloog met en watcrDe doodt te worſtelen de vafende Windt Met beupne wolchen/mottige nekel bazen.
en mift verſelt nam noch al meer en meer toe / en noopt fcheenen de bulderende watergolven foo berbaerlijch ende Wemelhooak op te ffepgeren als
tegenwoordigh /doch hielden wp het met onfe gefwichhte Fock noch vecht
4oo2 de Windt en berfch2ichelijcke waterbaren heen/ om niet fchielijch over⸗
ſtroomt en berntelt te Worden ; fochten namiddaeghs de groote Nha / en
oock de Stengen dDooefchtetende om laegh te ſtrytken om aldus minder
windtbangh aen De ſtorm te geben / Dan konden ban wegens Get beeechen
fommiger touwen / als oock doo 't hevigh arbeyden / en op- en nedervlie⸗
gen des Schips / ganefch niet bervichten / dieg t werck bleef ſteecken; De Luchten

de donthere nacht/ met een ongemeene Dicke Dupfternis / overmitg De Zee te Fem
Nieuwe Maen /befet/ quam dannuwederom aen ; doch verhoopte men in

Den avondtſtont beter weder te bekomen / dan fupft bevonden wp ’t anders/ geste duy-

alfoa het ín defe gantſch donckere nacht /die fchaickelijck dupfter was / foo Aernis.
vreeſſelyck woep / dat boben op ’t Schip met lupdt te ſchreeuwen elckande⸗
ren níet en konden berftaen.

Wet Schip wierd door de Hemelhooge water:

— Zee

baren deg grondeloofen Oceaens geduriah alg tot-dit onmetelijch back des POPPE

afgronts nederaebonft / en dan ſtaegh wederom na om hoogh alg tot In de
wolcken Hemelwaerts opgevoert / en flingerde foo verſcheickelyck /dat
niemant kon gaen of ffaen / foo dat wp deſen angftballigen nacht in doodts

benauwthept overbrachten. —
„@en deoebigen dageract Sondaeghs den 15 ban Februarii gekomen

zijnde / konden als noch geen Schepen ffen / beel min de Zee en Donchere
Wolcken ban malkanderen onderfchepden / ban wegens de dicke nebel en
mottige lucht ;doch fcheen nu Dees bulderende ſtorm/ Die tot noch toe upt
den Ooft-Zupdooften continueerden/ een weynigh af te nemen /Dies de
gefmolten hoop een weynigh begon te leben ; maer eplaecg’t Was maer booz

een korte ſtondt: want s mozgens omtrent ten acht uuren begon de windt

weder / en Dat noch dake

en oopt te bulderen/ dieg de eb
3

nat
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Februar. noch lanahs hoe meerder ontſtelt /ſtaegh aen met pfrelijche ſtortinghs het
1665.

geheele Schip bedeckten en oberſtroomden / foo dat wp miet anders daneen
fubijten ondergangh boor ons / en alle De Menſchen te gemoedt en boor
dogen ſagen; jade berfelztehelijche waterbaren /Die niemant ban ons ooyt

foo verſchrickelyck hadde geſien /quamen nu ſulcke ſware (lagen en bonſen
tegen het achterſthip tegeven / dat alles aen ſtucken en brocken van mal⸗

lianderen ſcheente breken.

—
Dit continueerden aldus tot opde middagh / Dat wp in ſulcken noodt
vers worge Metons geſwichte Fock Hoor windt en Zee de voortgangh moeften hou⸗

dooreenge- den; maer nu geloofBen Wp vaſtelyck dat het met ons altemael was ge⸗

weldigeZee- Daen/ door Dien ong achterfeijup / ban geheel om hoogh tot beneden /met
Pretc achter- Cervafgrüfeljcke lagh ban cen geweldige Zeegolf t'eenemael ingeſlagen /

“Spiegel inge- en Dan malkanderen wierd gebonſt; de groote Weelden; Galderhen /mits⸗
flagen,
gaders al ’t Rinckelwerck Waren gecuineert ; de Kajupts glaſenen Denz

fers aen flacden ; tSehreet/ De Bancken /Lafel/ Kiſten /en 'tfkerch Be⸗
fchot aen ftuchen geflagen , Bet Achterſchip tot om laegh in de Konſtapels

—

_ Hamer teenemael open gebonft / Waer doo? De woedende Zee nu foo ver⸗
ia haerlck quam ingeblogen/ dat met een verſehrickeljek gedaups ſtracks

nauwtheyt, Depde de Oberloopen onder water ftonden/en alles ſchier driftigh geraeck⸗
ten / wat noch maer een wepnigh tjdts te booren feheen wel berfeechert te
zijn/ foo dat wp nu waerlÿck fcheenentefinchen/ en baerdigh met Schip

en Dolek te gronde te gaen ; nu wag deg Lebens hoop teenemaelupt /ende

Berflagenthept foo groot / Dat nauwelijche uptgefprokken Kan waden; ja

ſommige maechten een groot mifbaer/ ſchreeeuwende lupdtkeels Dat wp
foncken/ en met alle man na het grondeloog diep ter nederdaelden; oock
was de berflagenthepdt en ſchrick te arooter / om Dat fn het jaer ban
1662, Wel bier ban de alderkloeckſte Retourſchepen / op De Fepfe na het
Vaderlandt /oock hier omtrent door een ſtorm berongelucht waren/ daer
alle deMenſchen / uptgefondert Wepnige ban het Schip Aernhem / quaz

mente ſneubelen; fonrma’t was nu gantfchdeertijck met ons geftelt /en
wierden noch met ong defelaet en ontvamponeert Schip als booven bande
geweldige Zee geflingertennefmeren. Wy dannudug in de upterfte noodt
en doodt benauwthendt
zijnde geliomen / fucijten tot Godt /en flelden ban
ftonden aen alles Wat konde gedaen zijn te werelt / om noch / Waer t doen⸗
lich/Schip en WDolch te behouden ,tnoodighſte wierd Dan in fulcken

grooten noodt oock het eecfte bp Der hande genomen; Dieg peurde men
ſtracks aen t pompen en Water uptmannen/-om Het Ínbliegende Water

wederom bupren ons Schip te krjgen; oock Waren onfe handige Tim⸗

merlupden met centouteren per terftont ín De weer / fagende oude Sten

gen /Rhaes / en andere Dicke fkockken door/ ſſoegen beel plancken boorBe inz
gebonfde Splegel ban’t Achterſchip; ftoppende menighte arovte boſſen

en kloenewerth ín de opgeftheurde gaten en openingen, en fetten oberal
tegens de ontramponeetde Spiegel foo afte ffutten als doenlhek was; inz
boenen ons Achterſchip / dus apen en qualijch geftelt / nu Wederom hae⸗

ſtigh en ſlordigh met ſtueken en bzochen te ſamengelapt /enop een fobere

Wijd /foo Beel doenelijck
was /na tijdrs gelegenthepdt berfeecherde/ dies
Wp door hulp der ſtutten/tegens dit papieve were geftelt/ —

e
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cenige moedt / hoewel gantfch kleyn / op onfe behoudeniſſe begonden te bez Februar.
fpeurten. Wy fochten ooch met een vierkant Sepl han bupten het Achter: 1655.
ſchip derboegen tebefchutten/ dat het gewelt der ſtortende waterbaren deg
Zeeg op Dit geſpannen Sepl-eenfghfing mochte komen afte ffupten/ om
door ſulcks boor het herder inflaen Der Zee ten Deelen. bebzijr te zjn; Dan

fulchg en wilde nfet gelucken / alſoo het gemelde Sep! ban ffouden aen

teenemael zijnde geruineert/; en door De felle windt quam in de lucht te blie=
gen; Kregen evenwel op den achtermiddagh onfe groote Stengh met acen
Klepne moepten
om laegh /en begon tegens den abondt De lucht een wepnigh

te breken /en defe verſchreickelycke ſtoem / natfcheen,/ een weynigh af te

nemen / waer door De nedergedaetde moedt nu weder een weynigh begon
teleben; maer eylaes defe beeuIbt was haeft gedaen / alfoo het neveltah

Doncker ſwerck ſtracks wederom Dichtín malkander floot / en woen de Onuytfpre-

felle windt aenftandte weder fao berfcheichelijck / dateen pderg hapren re kelicke
wa

bergen ffonden / fagen aldus dert aenkomende nacht met anghſt en veeeſe te en prijckelen
gemoet / hebbende Klepne gedachten om den naefthomenden morgen te bez vyrgeftaen.
leben / alfoo De Zee met fijn woedende waterbaren noch langhs hee meer:
der op-en nederwaerts quam te ſteygeren / foo dat nu telckens met den onz

dergangh ban Schip en Volck wierden gedreyght: want konden nu foo

berbaerlúchte flagen bande Zee / gelijck alstebooren / niet meerv upeftaen /
ofte Wop (ouden feeckerlijck gefonchen hebben ; wierden nochtans met ong
Schip feer jammerlck hoogh en laeg geſlingert en gefoolt / fchrickende nu

boo? de flagen der Zee / Die met fware ſtortinghs banachteren komende /
machtig waren ons telckens te vernielen; inboegen Dat ſtaegh den laet:
fien oogenblick onfes levens hadden te berwachten; gaben ons ban wez

Derom met ber flagene zielen en beklemde herten aen Godes genade ober /

biddende den Alderhoogbften niet om ong leben dat ten epnde fcheen/ maer

om een genadfge en ſalige berloſſingh boor onfe benauwde zielen. Niemant
Eon flapen of ruften bp defe gelegenthept / dieg beoehten Wp / eben alg met
De doodt op de lippen/ dien gantfchen nacht met geert kleyn geweldt ban

_

winden en waterbaren in dupfent pryckelen ober.
8 Moꝛgens beoeah den 16 Februarii contfnueecden de ſtorm alg booren /
Eonden ban wegeng de mift/metregen/ en donckere lucht geen 4 Scheeps⸗
lenghte berre fien / beel minder / boven op ’t Schip lundt roepende / De een

„Den ander berftaen / ban wegens het berbaerlyck gedzups der Zee/ enhet *
bulderen ban de bzeeffelijcke Winden / waer dooz Het alles wat aen’: Schip
was/ beefden alsenchel Liet / en quart De winde tegens de middagh met
fulcken fel gedruys /alg of men geſtadigh niet anders dan ſware donder:
Magen hoorden / ja ſcheen nu noch hebiger dart te vooren te ontſteken /ſoo

dat wy nu teenemael de moedt brrlooren gaven; bzeefende door het berz

ſchrickelyck ſtorten en bonfen der Zee riu feecherlijck te ſullen moeten fine:
Ken / alfoo ban wegens de gedurige flagen der woedende waterbaren Het
Achterſchip andermael meer et meer Ban malhander begon te wijchen /
dorſten het daerom níet langer beftaen /om het Schip voor winde en Zee te
Houden / bzeefende dat noch genootfaecht foude zijn / em met ong Schip in

ſulcken hollen Zee / en form onder de windeenborder bp tefteken/ om foo
boorts op Godts genade fonder Sepl te deüven / en nu het Dooefchip —
DE!
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den woedende Oceaen te bien/Dat niet alleen De upterfte/ maer oock met
€

een de aldergebaerlijchfte middel was / om (naeſt Godt) bp defe gelegent⸗
hept ons alter lebén te behouden , dan hadden / dit doende / de meefte pzijce

Eelen te berwachten/ alg met ons reddeloos Schip dwerg Zeeg geraken

fouden / wanneer feer lichteljck door deHemelhooge Zeegolven oberftolpt
en bol geflagen konde wozden /en met ong waer / verſwackt / en Heel bijt
geladen Ketourfchip / de Fjfende Son / en alle
het Bolck gefonchen heb⸗

ben, niette min/ door De noodt geperft/ en tot ín de upterfte berlegenthept

gelomen zijnde / foo bevepden wp onfer /om dit aldergebaertijchft middel

bp der handt te nemen ; hackten tot Dien epnde de groote Tent /die boben
op ’t half Derdeck in Bengalen gemaeckt was /ín aller haeft onder De boet/
en wierpen hem tot minder windtbanaty ober Boort; maeckten ooch langs

De bobenfte Overloop / midden in Scheepsbooet/ Wederzijds groote bierz
Eante Sppgaten/ opdat wp /dwers Zees geraecht zijnde, een inbliegende

Zeegolf des te baerdiger weder mochten komen te loofen. Somma defe
langhdurige ſtorm was foo uyttermaten heftigh en verſchrickelhck /dat
ſulcks niet mogelijck ig met de penne upt te drucken / hoe dat De woedende
Zee hem aen ong bertoonden/ Die noch al menighmael Schip en Dolck
bedeckten /flingerende geduriah met Scheepgboorden onder water; het
pompen met 4 Pompen / en t Water uytmannen mocljte niet een oogen⸗
blick nagelaten woeden / fchoon dat hem het Schip tot ong berwonderinah

als noch nfet beel lecker Dan ban te booren betoonden / Daer het nochtans

booz een Der fwachfte Schepen onfer Retourbloot wierdgeeftimeert. De
raſende windt die noch foo heftigh was alg te baoren / begon op den achter:
middagh twee ſtreken meer Zupdelijch te fchiebielen/ ent nebeligh (werck.
tegens der abondt eenn wepntah te fcheuren / maer floot haeft wederom in
malkander. Onfe gefwichte Jock / aen welckers behoudt /oock (naeft
Godt ) de behoudenis ban ong leben hingh/ bleef oock noch tot cen pderg

verwonderingh kant / en lenften alg nu derboegen hoo? windt en Zee/ dat

*

ſtaegh aen de ſtortende waterbaren een weynigh meer ban ter zijden/ alg
recht ban achteren / namentlijck / Backſtaegh quamen opt Achterfchip te
beeken /om foo desſelfs ontramponeerde en meeft berfcheucde Spiegel /
(waer ’t doenlijch) eentger-maten te berfchoanen; vorderden aldus met een
meer alg gewenfchte voortgang Weftwaerts heen / en bonden ans door het
continueeren Des ſtorms niet weynigh boo? een Ozhiaen beducht / foo dat de
benautwthept wptermaten groot was; de gebeden tot den almmogenden en

genadigen Godt mierden ban pder een bep met eert meerder ernſt / en Heel
bperiger/ wegeng de groote benauwtheyt /uptaeboefemt / en na den Hemel
gefonden/ als wel op andere tijden gefchteden , en alijter hon men beſpeu⸗
ren/ hoe dat Beel ongebondene Bootggefellen tammer en ſtilder als Lam⸗
meren waren geworden / en hoe Dat oock die tot den Deere der winden en
wateren Bonden fuchten /foo Dat bp hee ſpreeckwoort / de niet kan bidden/
moet baren / waerachtigh bebonden. 2u quant de donchere nacht al Wez

Der op handen / alg wanneer de ſtorm fomWwijleen weynigh ſcheen af te nez
men ; doch duurden niet langh/ of ons troffen weer foo felle vuchwinden
en buien / dat ons Schip omtrent middernacht handt over handt beaonte

befwijchen / foo lech wordende /Dat genootfaecht waren /benevens we
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noch twee andere Pompen te flellen : want kregen door beel nieuwe lechaz Februar,

gien foo beel waterg in / dat niet beter en wiften of wpfoncken/ overmitg 1665:
al’ pompen eit balten bzuchteloos fcheen te zyn/ en ſagh men nu datde
kloeckſte Mannen de tranen langhs de baken afbiagelde ; brengende aldus
deſen nacht in groote berſlagentheydt en doodts benauwthepdt
—
ober.

Den 17 dito, s moꝛgens vꝛoegh / continueerde het woedende onweer
noch alfoo fel dan oopt voorheenen / De winden bieten alg donderflagen

condtont ong neder / met fulcken hollen Zee / bat alg met ons Schip ín de
laeghten afdaelden Wp vondtom heen tegeng machtige Bergen ſcheenen
op te ſien: echter hielden wp het ín defen langhdurigen noodt /boor

de

Je

gantſch wonderlijke bewaringe deg Aldechoogbften /met ong (wach en Horen

reddeloos Schip / Dus bere noch gaende /tot op De middagh /alg Wanneer verrot, na
De ſtorm (Den goeden Godt zp eeuwigh daer boor gedanckt ) heel ſchtelhck dat 4 ermaet

af begonte nemen/ en lfep De windt Van ftonden aen Zupdelck /en ſoo doors be-

vorder heen naer het Weſten/daer hp bleef ſtaen; ffillende foo gantfch won:
Derlijch en haeſtigh de ont (telde Zee / Dat men deg avonts die met een kleyn
Daertupgh fauden hebben konnen gebzupeken ; kenden het toen boorde

zendt

winde heen /ſeylende s nachts /wanneer de Sterven tot onfer breughden

mederte booefchijn quamen na het Zupden.

ì

Kregen deg anderen-daeghs / den 18 Februarii, moop weder en liebe

Sonnefchijn/ welckers heuchelcke ſtralen wp federt den 8-dito níet had⸗

den geffen
/Dies fcheenen tp nu gelijck alg banden dooden Wederom op:

geftaen te zijn. Op ons Schip werden oude zeebarende Kupden gevon:

den / getupgende noopt diergelcken ffo2m op Zee te hebben beleeft/ noch
hadden haer leben noopt holder Zee geften , Dies wp geſamentlyck deſen

Dag Godt den Heere danckten en laafden boor fijn Daderlijcke befchut /
foo genadigh /alg wonderbaer /ong fn het midden ban foo beel nooden en
verlegentheden betoont: bevonden nu’t koeltje noch Weftelijckt / en de hol⸗
lende
zee ſchier t'eenemael bedaert te zijn / feplden noch; Zupdwaerts ober/

en wierden koet Daer aen / omtrent 25 mijl achter ons/twee Seplen gez Sier twee
Waer / deden voort haer / en ſyaen ong het behoorelyck zepn/dat Schepen —
bande Aetourvloot waren; doch wachten haer niet /om Dat kop foo redde: „oor.
loog zijnde /een Bepliger fchuplplactg dan het rupin fop ban nóoden hade
den. Voortſeylende / en het hoeltjen Zuydelyck krügende / feplden Weſt⸗
waerts heen/ kregen des middaghs hooghte en Zupder-breette ban 29 gra⸗
den en 34 minuten ; berlogren eer langh de twee Schepen / die achter ong

gquamen /upt ons geficht ; kregen weder een luftige koelten upt ben Zupdz

goften met lieffelijch weder en heldere Sonnefchijn / en met (nedige voort⸗
gangh ep den 22 dito, Zupber Polus hooghten 3 r graden en 24 minuten /
coers Weft-Zupdweft/ en Weſt ten Zupden; fagen des anderen daeghs Komt 1e
Bier kloecke Schepen voor upt / Die ong/ wanneer malkanderen het behoor⸗ den Heer

ljck zepn gedaen hadden/ geſamentlyck quamen in te wachten ; bp haer Admins
komende /bevonden het tot ong aller bzeugtjden den Beer Vomirael /na⸗ roarvroo:

mentlijck /Walcheren /benevens de Schepen ’t Slat Honingen /Bredero/ weder by
en de Dijebaer te zijn ; boeren haer ſtracks aen Boort / en berftonden dat oren
oeckt te

ooch Get Schip de Jonge Prins ſedert De (form was bp haer geleeft; en vereadcren.
(Z)
alber
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alhier wiſt nu een yder niet genoegh upt te ſpreken / wat anghſten /nooden /
en ſwarigheden uptgeſtaen hadden; nu vreeſde men noch tel meeſt boor
‘t Schip de Muſſchaetboom / dat Die / bermits des ſelfsveelpvuldige fwack
heyt en leckagien / met al het Dolek mochte geſneubelt en gefoncken zijn.

Ons aengaende waren Bock albptmeerendeel onſer Mackers als door:

geſchreven / dewijl men bafteljch ſcheen te gelooven / Dat Wp met ong
Schip / door leck- en ſwacuheydt / fn ſulcken form nootſakelyck moeften
gefoncken zyn; invoegen dat onderDe Peienden en goede Bekenden geen
klepne blijdfchap ober ons behoudenis befpeurden. Wp dan nu ſeylden met
deſe bier Schepen Weſtelyck heen/ hebbende goede winde met een Hol:

Meert, 1665. gw

Zeef tot Sondaeghs's morgens / weſeñnde den 1 Maert, en onder -

e Predicatie/ Dat ffch de Lucht Hol donckere Wolcken bar alderhande
Koleuren begon te bertoonen /ong Deepgende met een fchielijckt tempeeſt
Geweldigh namen Derhalben aenftondts alle de Seplen in; Erijgende tegens den
tempeeft mee MÍDBagh een verbaerljck Tempeeſt / met een heftige ſtort regen / blixem
fware don- en ſware Donderflagen bermenabt ; en dat ons Heel ſeldſaem ſcheen /was
derflagen en
roote hagel- dit / dat een foo geweldige Hagelbun dees onftupmiahept befloot / Dat yder
cenen.

Holgaende

Zee.

een wijckenmoeft /alfoo desſelfs ſteenen foo groot als Haſenooten bebon:

den wierden /het welck ons naeft eenige jaren niet was gebeurt. WDp had⸗
den ín aller haeft Stenaenen Rhaes om laegh geſtreken eer dat dít onweer quam ; doch quam nu alles wederom ſpoedigh tot bedaren / en kregen anz
dermael eert goeden windten heldere fanmefchijn / Dies Wp met een goede
voortgang onfe coers Weſt ten Zuyden quamen te vervolgen.
Continueerden aldus tot op den 4 Maert, heegen toen ſtijve koelte upt
den Zupdweften / met fulcken hollen zee/ Dat/ fchoon wp met ons Lijf

Schepen / dicht bp malkanderen waren / evenwel telkens ín het nederſac⸗
ken na de laeghte / maffen noch ftertgen ban malkanderen Boften fien/

flingerende foo beeeffelijck / dat het Schip den Oevaer bepde fijn groote
Stengen ban boben neder quamen te ſtorten /waer na wy genoodtfaecht
waren te Bertochen/ tot dat weer andere toegefteit en opaefet hadde ; kre⸗

gen echter deg middaeghs hooghten /entbebonden ons op de Zupder breette

van 34 graden en foo Beel mimiten te zijns en meende / volgens de gegiſte
lenghte niet berre ban de Caep de Bon Efperance geabanceett te wefen.
Sagen namiddaeghs /behalven ons vijf / noch andere drie Schepen ín

t Weft-Zupdweften ; ſochten boort tot malkander te komen/ het welck deg
anderen
·daeghs geſchieden en bebonden het ons Machkers / den Dice-

Admirael’t Schip de Phenix /mitfgaders Amſtellandt / enDiemermeer
Geraken met te zij; dies bonden wy ons nu wederom met ons achten bp malkande⸗
8 Schepen
Der : maer nam nu de bzeefe Doo ’t Schip de Muſſchaetboom noet al meer
van de Reen meer toe/ dewijl die ban niemant federt De fform twas aefien. Wy ſte⸗
tourvloot
weder by
malkander.

bende met een Zupdwoefte windt / Weſt· Poordweftwaerts heen / met

hoop eer langh de hooge Bergen ban de Afrikgenſe Kuſt in ’t aeficht te
kregen. * Schip Beedero wierd tot dien epnde/ wegens fijn welbeſeplt⸗
hept/ een ftuchjen boor upt gefonden/ ont Tandt / of meerder Schepen te

ontdecken.

Sagen op den 6 Maert weder een Sepl / daer Beedero 's namiddaeghs

met aenquam / en bevonden het/bp ons komende
/ deJonge Prins te

5
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Bande
Dafte
wierden bes anderen daeghs tot onfer beeughden het
Afrita gewaer/ en bonden ong op cen Sandtbanch/ diep 75 badem, verbal⸗
len ; feplende met een goede windt langhs de gemelde Kuſt/ fagen feer
hooge Bergen in het oorden / hadden de Winde /met een friffe Boelte en

Maerts
1665arends
„an africa

effelyck ſonneſchyn weder upt Den Zupdooften /met een ſnedige boort⸗ ins geficht,
ganoh; hadden omtrent Ben middagh / namentlijckt / den 8 dito, De diepte
ban 45 vademen; kregen Den og dito een Weſte windt /waer mede /naer
t Noorden feechende / t Tandt Wat nader quamen / en vervielen tegens

den avondt onder het hoogh en ffepl Geberaht ban Cabo Faco ; Des nachts
De winde weer Doftelijch loopende / porderde met cen gewenſchte voort⸗
gangh lanahs de Zupdelijchft-leggende Kuſt ban Africa; geraeckten dent Rede

zo dito namiddaeahs dicht onder de Leeuwenbergh / en foo bover (Doch zecap de

met een bartable koelte) de Tafelbap te beſeylen /Daer geweldige cuch-en Bon E(psbalwinden Han ober ’t Gebercht aenteeffende / Wp 2 mijl bupten De Aeede zance

Ancherde; komende deg anderen daeghs / Den 1x Maert, behouden mer

9 Schepen/en liefrelijck weder / aen De Caep de Bon Efperance in de Bap /
baoz het Hederlandts Slot de goede Boop (Godt lof) te arribeeren.

Wy hadden berhoopt de twee bermifte Schepen onfer Fetourbloot /

wamentlijck/

deMuſſaetboom / ent Wapen ban Booen alhier te ſullen

binden / maer Die waren noch niet beenomen ; bonden oock hier geen Seher
gen upt ons Daderlandt / en daerom te minder nieuws / upt een Geweſt

waer na wp fao berlanghden, Doch quam oock des anderen daeghs / den

12 Maert ‚ onfe Machker /het Fluytſchipt Wapen ban Hoorn
/ mede (Godt
lof) behouden bp ong ten Ancker / hebbende oockt inde upterſte noodt ban te
finchen geweeſt / alhoewel dat heteen Ber ſterckſte enbequaemſte Sche⸗
pen om zee te bouwen / geoordeelt wierd: want deſe groote Fluyt bol wa⸗ ve de

tec was geflagen/ hebbende groote gevaren uptgeftaen /doch wag epndez oare Lt

lijck alleg nach ten beſten afgeloopen. Sp hadden oock federt De ſtorin Het sic ae MenSchip de Muſſchaetboom niet aeften / het welche feetherlijch/ met omtrent fhen ge

Hondert en bijftiah Menſchen meeſt altemael jonge friffe wachere Narels/ Foncke.

fal gefonchen zijn/ navemael ſedert De (foam noopt weder en isvernomen.

Achtiende Hoofifluck.

…

Tegenwoordige ftandt der Nederlandtfche Colonig aen de Gaep de Bou
Efperance. Avontuur desSchrijvers. De Wilden van dele Geweften
hun miferabele ftandt en leven. Den Schrijver beklimt de feer hooge

Tafelbergh; desfelfs gelegentheyt en wonderlijcke hooghte. Prijckelen in dees oeffening uytgeftaen. Droevige tijding uyt het Vader-

landt. Bereydtfelen om derwaerts heen te vertrecken.

Lhoewel dat ín defe Handen bant Zupder Africa
/om dit getp ban

& hetjaer/ De liebe Somertijdt beel fchoone warme dagen / en lieffe⸗
Elhek fonnefchijn weder berfchaften/ foo moeften wy nochtans ſom⸗

wijl ſware tempeeften uptſtaen: gele ge auderen bfer Dagen Ne ft
2

om
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komſt gebeurden /Wanneer De feet hooge Tafelberah met dÿſige Wolcken
1665. _ zĳndebedeckt/ doch dat al dickmaels gebeurt /hier in de Tafelbap foo fel-

geshiclijcke len ſtorm opſtack / Dat wp met alle de Schepen, tot minder windthaugh
bemin genostfacchit wierden /Stengen en Khaes om laegh te ficijcken/ foo dat
Tafelbay,

Wy / dus doende, geen ſchade guamen te lijden ; hadden in de 5 a 5 daer aen

bolgende dagen / als De Wolcken bande Tafelbecah afgedreben waren /

lieffelijckt/ klaer en helder weder / met warme fannefchijn/ en gingen ons
nu/ han onfe gebaerlĳcke Lepfe bermoept/ meeft alle Dagen te Kander

waerts in berluftigen/ bonden
het tegenwoordigh alom heen ſeer veran⸗
Dect / ent uptermaten bermakelijck te zijn ; ooch de Nederlandtſe Fortreſ⸗

fen / de goede Boop / in beter ſtandt / als in het jaer 1658. Doe ons hier de
Tegenwôar- eer ftemael bonden / wefende merckelick vergroot/ berftercht /en met bez
digefand quame Hupfinge boor ben Commandeur /en Compagnies Dienaerg / bez

hantfe Coig- Mebens een Kerck Daer men Godts Woordt in peedicht/ altemael na de
nieaende

Europiſche wijs ban kalck en ſteen /en Die hier oock gebrandt en toegeftelt

Perdnos,

met De verſterckingh pberiah befigh was / met een goet Garniſoen en

—— Bon wort /gebouwt zijnde ; gemelde Veſtingh /daer aen men nu noch dagelycks

Ooꝛloghs vooꝛraedt wel beforaht ; achter aen Dit Wafteel bebonden Wp

oock des Compagnies Tupn derboegen beraroot en uptgebzept / dat nu af
gen goet getal morgen Landts beſſloegh / Daer ban alderhande Rruyden en
Peuchten/ tot ververſchinge voor de Schepen: alg Water-Apmoenen /
KRadis /Hool, Wortelen /Kapen /Sala, en andere Wierden geplucht;

bebonden oock rondtom het Nederlandts Kaſteel het getal ban Huyſen en

Wooningen / altemael op de Paderlandtfe wijfe gebouwt / ſoodanigh toez
genomen /Dat Defe plaeis /Door den zegen des Alderhooghſten/ tot een

Polckrijche Stadt eer langh ftaet aen te groeyen; nemende Defe Colonie

ban Bollandefe Familien wonderljck toe ; pder teelt Dee / Tandtbruchten

‚en Geanen inoverbloedt aen /foo dat men Daer goede Boter en Melck gez

Rederlante Wint. De gederlandefe Moeren bebouwen alom mee het Tandt / en teelen

Boeren be- gewenſchte Wanderijen ban Ackers en Weplandt
aen / Deijl de lucht aen
———— het De Caep de Bon Efperanee uptermaten geſont/ en de gronde tot winninge
]
ban Beel Europifche Gzanen / Pruchten en Planten / feer beguaem geoor⸗

deelt en Bebonden wodt :. want alhoeweldeGaoge Bergen tot ín de wolt⸗
Ken ſteecken/en feer klippigh en ſteyl zijn / foo berfchaffen nochtans de

Paleijen heel ſchoone groote Gzagrijche Vlachtens /Beemden en Wep⸗
den / Die met aengenaem Baden /welruyckende Kruyden en Bloemen /

alg oock hier en daer met ſeer groote Boſſchagien en geheele Wilderniſſen
befet bevonden worden ; Heel Marten / Wilde Vocken /Steendaffen en
Aheen / befpringen het wilde Gebercht; en feec bermaechelijch ig t die
bande eene fteple klippige hooghte op De andere te ſten ſpringen / gelijck wp
felfs met berwondering hebben gengemerckt. Oock geben de Albieren aen
de Caep de Bon Efperance foet enlteffelijck Water / Hoomamentlijch inde
Tafelbay /wordende foo genaemt ban wegensde Cafelbergh / die feer

hdogh/ fleplopgaende/ en boben plat/de gelijckenig ban een Tafel bere

toont. De Bap
op /ruym 24 qeaden bezupden de Middellhn leggende
/heeft
gen ſchoone Anchergrondt / daer de Schepen fn beplige rupmte voor becle

winden leggen befchut ; dan worden meermalen Deo fchielijthe at

Ooft-Indifche Reys-Befchrijving.
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ober het Geberght beſprongen /Die geen hol Water makende / meer gez Maert,
1665.
Deurs alg perĳjchelen komen bp te brengen.

Befagen dan met verwonderingh der Nederlanders aengevejende Tan⸗ , Vruchtbaer-

derhen /Cupnen/ Boomgaerden ende gefegende Plantagien /daer nu Caep de Bön
De Deuchten als ín het Daderlandt abondantelijck wierden gepluckt; ooch Erperance.
Wierden hierallerlep
ſſaghban Boomen / alg die ban Appelen/ Peren/
Caftanten/ Miſpelen /Karſſen; alg oock Wijngaerden / en beele Ooft-

Andifche Planten met boozdeel aengeteelt/ dewelcke foo upt Daderlandtfe/
als oock Baravifche Planten / Woselen/ Zaden/ etc, haer beginfel ín
Defe Beweften ban Afrika hadden genomert.

É

Wy fagen hier ooekk het leben Der Nederlandtſche Boeren / Die alom RE

Geen (felfg cen goet ſtuck Tandewaerts in) fich hadden geplaetft en nez Pedgriande
der
geſtelt wetende luftigh met haer Dee / beſtaende in Offen/ Loepen,

Schapen en Derckeng/ omme te gaen / met deſelve's morgens in een

graſige Wepde/ of daer het dan boozbiel / en tegens den abont weder op

Stalte beengen; het welck aldus ban wegens de veelheyt Ban ‘t wilde Gez

dierte /genootfaecht zijn tedoen; behelpende haer deſe Kupden gantſch

avmelijck / immers het meerendeel Der gener Dte berre te Landewaerts

Ü

Woonen: want mp gedenckt noch/ hoe dat wy met ong daie WDandelaerg „Ps Shri

gens te Landewaerts in op feecheren dagh geraeckt zijnde /Dat ons Beel varen, en

ſchielyck den Avont · ſtont overbiel terwijl Wp ons bp Hetuptterfte Boe⸗ feldfaem

ren Huns / en heel achter De Tafel⸗Bergh bebondente zijn/ foo Dar wp vonni,

niet doefte beftaen ban wegens het Wilde Gedierte / om fao Berre wegh die in.
wp gewandelt quamen/ bp Doncker nacht wederomme te keeren; dieg
Wp befloten den acmen Boer (dach Hoo? goede betalinge) em Bupsveftingh
aentefpreecken ; fetten de coers dan naet teenfacem Boeren Bups; daer

komende /wierden ban De zwangere half nacckt-loopénde Boerin (ban
Keulen geboortigh / alfoo de JRan upt was) betendelijck ontfangen/ in ’t
Bupsjen fonder Glafen genoot / en Binnen totín de beſte Bramer gebzacht/
Die ín Defe koude nachten luchtfghende Koel genoegh was / alfoo daer aen
Glafen noch Wenfters wierden gevonden ; ent Daer wy des avondts naer
Del upden haer befte bermogen / als den Man t'huys gekomen was / een

bapfober Avondtmael hielden: toen maecktemen (op ong berfoeck) ons
Bedt of Weger-ftee in De Koepe
·ſtal /daer ong bljtiae Waerdin op de Dloer
wat Stroo / en oock noch om het alles op fijn befte te maken / Daer ober een
Zerldoechs Haechentje
terneder ſloegh; ooch was de Stal bol Offen en
Koenen / Daecom de kouw (die nu redelhck domineerde) bp dit bier-boetiah
Gefelfchap ook te berdeaeahelijcher ; evenwel konden Wp in de Wooznacht weynigh flapen/ ban wegens cen weelderiah Lalf dat in de Stal

(Die vedelijck lanah Was) door 't beeemde Gefelfchap aen’t hollen aeraz
Hende / luftfge cabefolen fn ’ doncher maeckten/ Dat gints ende Weder
teleckeng met een bolle ren op ons af hoorde komen; dies hadden wp gez
noeghtedoen met lupdt-keels op telachen/ ende met alle man de boeten
uptte fteechen/ om bet Kalf dus in fijn loop te keeren / op dat ban deſſelfs

holbolltge Ralver ſprongen ntet ober-venden wierden; doch den blijtfgen

Stal-knecht/ die in deſen alacm wel luſtigh in de weer was / riep vaft/
Holt goeden moet, Monfieurs, ick fchol der loofen Hocklingh noch wel
(ZL 3)
keeren,
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Maert, keeren, ‘en weerden hem ondertuffchen met een groote couragie alg een
1665. _ bzaef Soldaet ín defe Lalber-krijgh / ong mede berfeecherende dat Get
Kalf bpnacht kon ſien /en Dat ong met fijn Gollende Kalber· ſprongh gez
noegh fout weten te mijden/ gele als wp oock bebonden; doch was
alie den per des Stal-hnechtg te bergeefs: Dies lieten Wp dit Half dug

bollen tot Dat het moede wag; en bonden Wp’ morgens beoeals onfe Wez

ger
·ſtede rontomme langhs t boeten-epndt met Balber-dzech befaept / dat
ong deg nachts ban dít hollend Kalf tot een wellekomſt (cheen beveertte
zyn: opftaende/ betaelden den armen Hoſpes /en gaben ons op ben wegh
om wederomme te wandelen : quamen aen Woot / daer mentaͤhmael ong
and ban het hollend Kalf in de Uoepe· ſtalmalkanderen quamen te

ernieuwen.
Mottentot- _Doch wonderlijcher was het dien wilden Tandt ·gertdeg Polcks dee
den zen de Cabo de Bon Efperanceteften/ die ban wegens haer onmenfcheljchhept
Caep de Bon Bona nfets hebben darna den Menſch gelicht: fp zijn warelijek de elenz

—

dighſte Menſchen dien ich op Verde hebbe geſten: fp worden ban wegens

leven:

fchünt voort te komen /gewoonelijch Hortentotten genoemt: fp zijn wat

beleBaaren Vaer wildthest en Glochende fpzacch (die al hachielende ber upt De heel
geel/ Doch heel ſmeerigh en bupl ban Hupdt /doorgaens mager, feljzael

en ongedaen; oock klepn ban ſtatuur /infonderhjept De Prouws
·perſoo⸗
nen; hun Hayr ig zwart / ende bpnadat bande Kaffers gelijck / wefende
Dichtineen gekronckelt /doch fog wel Door de bupligtert als uptter naz
tuur. Sp zyn ongemeen (nel fn’t loopen / en ſeer Diefachtigh, ſteelende

ende roobende Watfpmaer kunnen bekomen ;,de Onfe haer fullende ach

ter-halen/ Dienen te Paertengoede Kupters te zijn. Sp baengen ſtaegh
aldechande Dee /boormamentlijcht Offen/ Hoepen en Schapen, de welche

fp ban Hare FRa-buuren upt de Sardaigne-WBap/ en upt de Zupdelijchfte
Beweften ban Monomotapa weten te halen/ aen D'Onfen ín de TafelBap te koop / die boor een Wepnigh Loper /Tin /Kralen /Cabacken
andere Suupfterpen verhandelen; ſoo dat wp deſe Bap voor een ſeer goede

Verberſch plaets genootſaeckt waren te echennen: kant hadden dagelijche

op de Schepen de bolhept ban alderhande goede Verberſſingh en delicaet

boetfel ban Runt- Schapen- en ander Dleefclj; ook abondantte ban Moes⸗
krunden / Viſch / Frupten / en wat bp defe gelegentheyt konde wenfchen.

De Wilden quamen nu oock op De homft ban onſe etourVloot met
Pꝛouwen en Kinderen upt De omleggende Quartieren
nabe Cafel-Bap

en Water plaetſe gefacht /en hoofen haer fchupl- en berblijf-plactg onder
Den blaeuwen Hemel / rontom Het Mederlandts Mafteel/ met hoop van

wat Tabach en andere leuren te bergaderen.

Sp itepen alg noch meteen

Schapen- Aobben-ofander Beefte-bel om het Lif / het weltk haer bupl

en ſmeerigh om den hals hangende, naeuwelijchg d'opper-leden honde bez
decken : de ſommige hadden tot berciering een zwarte gedrooghde Maegh /

en t Gedacmte der geflachte Beeſten om Den hals ; die voch eenige
2D2ouwsg-perfoonen
boor Bꝛaſeletten Gulden Wlepnodien en Arm Nin⸗
gen om D'opper-armen dienden / foo dat fp (Dug opgeproncht zijnde) gez

weldigh ſtoncken: eenige hadden oock hlepne Bengaclfe HPoorentjeng/ Die

men Courisnaemt/ fn het Hapr /of ooch wel een kleyn Uoper main

OoftIndifche Reys-Befchrijving. DerdeBoeck. ,
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am den Hals/ en Arm banden van dun Koper /Cin/ Yſer / of andere Maert,
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mael

bodzeen gewoonten / Datfphaer buple Bupde met het (meer der ge-

flachte Beeſten / of met De Traen der doode Walviſſchen / die elders
mochten aen Strant gedreben zijn / komen te beſtrycken: fp Waren ooch
noch met De ſchillen der Water⸗Zimoenen / en andere Dauchten/ met
deode ſtinckende Difch die aen Strant quam drhven / en met De buple
eng en andere Ingewanden ban onfe geflachte Beeften / teel wel te vee⸗
en / foechende Dagelijckg alles ban de buplnis-hoopen Wel ſchoontjens
op; Maeoh en. Darmen ban De Oſſen /Loepen en Schapen die bp De
onfe wierden aeflacht/ De vuyligheyt flechts ten vapabften uptgeſchrabt

hebbende / flingerdent om den hals / en quamen het aldus bupl en raeuw
(uptaefondert eenige die het tegens het buur een wepnigh beteden) tot boedz

fel met Be tanden ban malkanderen te berfcheuren.

‚ Sv weten ban geen toeberepdinge der Spife /ban Tandt bouw noch;
Wichen / ban Bupfen noch Daertupgh; eeten geen Gzaen/ alg Die bp
d'Onfen tot dus berre gebzacht zijn ; Want alg men Die fulchs/ of eentge
andere goede gekoockte Spÿſe geeft/ foo ſlocken fp Die doorgaens foo gul⸗

ſigh alg Weaten in / levende meeft bp ’tHooz-berhaelde / en eenige ſoorten
ban Wotelen die ín het wilde groejen/en die ſy raeuw komen te nuttigen/

Toopende altemael (gelijck gefept is) foo wel Peouwen als Mannen / meert
teenemael naecht / alleenlijch ’t ſtinckent Beeſte
vel ober De fehouderg
hangende, Daer fp haer deg nachts /Des Winters / en als ’t hout windia

weder is / ten Deelen met weten te bedecken; want leggende/ of op De
urcken neder-fittende/ Krimpen en kruypen Dicht bp malkander. De
gouwen hangen beeltijdts haer kleyne Kinderen op Den rugge / en die
dus willende laten ſupgen foo Werpen fp het ormofel
Wicht een ban hare
borſten ober de fchouders
toe / dewijl dte ban ſulcken lenghte zjn / dat ſom⸗

mige tot op de navel nederwaerts hangen.

s

Ick heb wepnigh of gene teechenen ban Godts-dienft onder hen lteden
konnen befpeuren/ als dat wel ſomtdts een geheele Pergaderinal ban

Mannen / Beouwen en Kinderen / pder met een bupl ſtinckent Beeſte⸗

bel gekleet /in een groote kupl/ ſpelonck of angbft-ballfge plaets geſa⸗

mentlyck by malkanderen Bomen te compareeren; alwaer Defen woeften

Wandt-aert met fingen/ ſpringen
en danſſen /alg ooch met een continuecel

handt-geklap beel zeldfame arilten genrecht. Onder des flaen de ſom⸗
mige de oogenten Hemel· waert / en ſchryben dan met een roode ſteen mal⸗
Bander ſtreepen en krupſſen voor Get voor hooft; Waer op Dit ſchoone Gez

bzoederfchap dan weder elch fijns weeghs bertrecht.

Sp kruppen deg

nachts met geBeele troepen ban JBannen / Prouwen en Hinderen bp malHanderen in Het aroen / ter plaetfe Baer nare fpelonchen/ ballepen of kup⸗
len Worden beſpeurt /ſoeckende dus de waemfte ſchuyl plaets onder den
blaeuwen Hemel / fonder befchutfel of eenigh deckſel als het Geberghte/
Steenrotſen en’t milde Gzoen; Mant ich hebbe geen Hupſen of hutten bp
Baer gefien : de ſommige beepden nochtans wel eenige Beeſte vellen op

ftocken een weynigh upt „om aldus booz de koude / hagel / ſneeuw/vegen en

Winter-bupen een weynigh bebrÿt te zijneuppende Dusinder el gd a
arm⸗
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warmte dichte br een/ fonder het wilde Gedierte te breefen. In deſe gez
ftalte heb ick defelbe tot berfchepvemael geſien / leggende alg de Dieren deg
Velts / meeft naeckt in het wilde dBzoenter neder / Daer pder nochtans de
fijne (geloof ick) be De reuckt en taft in het doncker Weet te vinden; genees

vende haer aldus gelijck de Beeſten /fonder eenige Hupſen /Klederen/

Poor raet/ Beddingh / noch andere Tevens behoefte: boor 't milde Bez
Dierte maken fp altemet oock wel aroote Duuren deg nachts.
Dele ban
Defe wilde Dz2outws-perfoonen hebben een Tidt of twee van de Pinck / ſom⸗
tijdtg meerder Leden ban hare Dingerenafgefneden/ en Wiert mp gefept
(Doch water van
is /en weet ich niet) dat ſulcks wanneer fp trouwen/

fou komen te gefchieden/ zijnde foo dickmaels met een ander Man gez

trouwt geweeft / alg Heden ban hare Vingeren quamen te miffen: de
fommige fiet men oock De eene Borſt geheel berdrooght; de waeromis aen
mp onbekent. Sp zyn / foo wel Douwen alg Mannen / wonderljch op
oudt fer / Woper/ Cin/ Wralen en Blafe KRingen /Doch kel voorna⸗
mentljck op den Taback berfot/ omt welche felfg de Douwen aen onz

guure Bootsgeſellen / die haer tot ſulcks beftaen te vergen hare hepmez
lijche Weden (díe fp noch fomwijl een weynigh weten te bedechen) gewil⸗
Itablĳjcklaten fien: warelÿck Defe Matrooſen betoonen dooz ſulcks datfe
noch beel ontuchtiger en beeftachtiger zijn/ dan defe Wilde Horrentotten,
Die gemeenelijck d'Onſe alg die acn Tandt treden/ met een holbollige caz
befool begroeten; fchoopende felfs De Dzouws-perfoonen ín Be betooninz
ge ban foodanige complimenten/ om een Klepn ſtuckßkken Taback; en

weten haer defe Wilden aen onfe Bootsgeſellen / als die haer eenigh leet

doen / op haer maniere feer welte Weeecken / en derboegen hare Beledi⸗
gers met ffeenente begroeten / Dat die genootfaecht Worden om rupm te
ſtaen / en niet tegen-ftaende beel tegen-weer/ De blucht te kieſen; Waer
deur fommige banons Dolck (terwijl hier lagen) zwarelijch wierden gez
quetſt /en eene Beftterf het: de Wilden ſulcks hoorende/ bluchten met

Prouwen eh Kinderen Wandt-waertg heen , dan quamen na ſommige

dagen met heele troppen t'effeng wederom, fender pets quaets te beefen.
Men ſeght dat Kande-Waerts fn een zediger gert ban Menſchen woo⸗

nen /vermits daer heen na het Noorden het Roninckryck Monomotapo

leydt. Beklaeghelckis't /dat onder het Menſchdom ſulcke Menſchen

(gelijck wp nu hebben getoont) gebonden worden / die /ſchoon mede ban
onfen eerften Dader Adam afliomſtigh / nochtans foo weynigh Menſche⸗

lückheyts bertoonen/ datfe warelijck meer het onbernuftige Dee / dan tez

delÿcke Menſchen komen aclijck te zijn / levende op den Aerdbodem cen foa

rampfaltah en elendigh leben / hebbende aantfch

geen kenniffe Godts /

noch díe ter ſaligheyt leydt. Elendigh Volck / hoe beklaeghelyck is uwe

ecbarmelijche ſtant! en ô Cheiſtenen /hoe geluckſaligh de onfe ! indien wp
rechtſchapen Cheiftenen zijn / Godt zp ín ceeuwighept daer boo? gedancht/
berfheerlijckt
ende groot gemaeckt/ Dat hy ong upt dfen poel der rampſa⸗
lige dupfternig geroepen heeft tot fijn wonderbaer Jicht; die ong foo lief

gedanst heeft, Bat Ip ong fijn Eentah-gebooren Sone gegeven heeft/ op
at wy / in hem geldobende / niet en verderve /maer het eeuwige leben

Hebben.

O onuptſpreeckeljcke
genade! Waer voor Bodt Dader / voor:
e
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èn Bepligen Geeft inde waerachtige Drieeenigheyt fijnes Perſoons ban Maert,
* ——
gedanckt / gepeefen
en groot gemaecht tot in Der eeuwig⸗ 1665opt. Amen.
Det wilde Gedierte mferdt oock noch dagelijchs hier te Tande beſpeurt /en Het witde

fomwijt gevangen / binnen de Pederlantſe Dattiglept gebzacht , ſoo dat men Gedierte zen
bier aen De Caep berfchepdene ſoorte ban wilt Gedierte / alg Weeuwen /roo ErveranTeeuwinnen /Cigers / Rhinocerots / Slangen en Wolven / doch diece.
doodt / en na’tleben opaefet waren / konde ften ; dewelcke nu en Dan zijnde

gevangen / de Pederlanders tot een goede waerſchouwingh dienden / om
Loor ’tWilde
te verre Lande waerts in te dwalen /op Dat niet ten proop
niet

Gedierte en mochte komen te bervallen.

Ons Dolck getuyghden datfpdes nachts Hier weder een Stgert
ſtar had: Weder cen

den gefien/ Die kort daer aen quam te verdwijnen ; dienende ſultke teoctienen Hier1
tot booz-booden ban foo heel rampen en zwarigheden / als ons op deſe vepfe

î

waer 't Daderlandt
noch quamen te befpringen.
k
Wy kregen op den 2 en 23 Maertt
elckens weder cen bliegende ſtorm ban Stormen in

eber het Geberabt ; doeh lagen Gier wel beſorght/ dies quam ong Gier door CsFeie-Pargeen ongeval aen de Schepen te wedervaren.
Middelerwil dat wp ons dan hier berberfchten /ende na de twee laetſte

Schepen /die ong noch ban Batavia ffonden te volgen /baft bertoefden/

Wierden dagelijckg
alle de Schepen ban 't noodighſte beſorght en Die redde:

(oog waren, ten fpoedighften gerepareert. Wy ſagen op den eerſten April, SPriL 7055
beg morgens met ben Dageraet rontom ons Schip een grooten Walbis/ die vertoont
fic in het glinſteren ban De YBater-golben Door den dygangh der Sonne Aich perfeare-

en ——

ertoonden.

/waer Deut hp hem (aldus blaeckerende) perfectelück ons ———

——

CTwee hooge Bergen worden in de Cafel-Bap geſien / namentlyck de Des SchrijTeeuwen Bergh / en Tafel Bergh / Die wel meeft
ban wegens haer fatfoen vers en

Dus worden genoemt. De Teeuwen Berat was bp ons in't jaer Dan 1658 Tara zenne

befoeht ; en ban de Tafel-Berah wift men ons wonderlycke dingen te ber- te beklim”
tellen ; doch was die geweldigh hoogt / dies kon ich bezwaerſyck Come men
pangnons herkrijgen / omt tot boldoeninah ban de nieuwsgierighept derre⸗

waerts heen een tochje te Doen ; epndelijck tot mijn booneem den Stuurman

en den Timmerman verkregen hebbende / berlieten bop op den booegemelten

z April des morgens vroegh /na dat
wp dien beolijcken Walvis tot ons ge⸗
neegen hadden geften / met onfe dete Wandelaers het Schip/ en boeven na

Landt /om (waer het doenelijchs) De feec hooge Tafel Bergh te beklinunen :„onmen

Baer Genen gewandelt zijnde /bevonden ons”Smozgens ontrent fevert uuren ningh uyigetot aen den Boet van defe Bergh geabanceert te zijn; ſtelden ong coers toen Aaen. — ”

opwaerts naer de hooghte /Blimmende ober een fimalle rugh des Berghs/
Die opwaerts loopende / ontrent halber hooghte tegens de recht opgaende
fleplte des Tafcl-Berghs quam te epndigen : Wp hadden ter Weder-zijden

langhs defe rugh een affoopende laeghte / en oock ter rechter· handt een ſtercke
afloopende Water ſtroom / Die langhs deſe Dalep met Klippen /Spelone⸗
Ben en dichte Boſſchagien alom bezet / te bequamer fchupl-plaets boor Het
wilde Gedierte/ alg Teeuwen /Chgers /Wupvaerden en Wolven honden

berſthaffen; doc moſten op Dave de —

————
a

van onſe eon
an
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ban egens de menighte der Klippen ſomthdts
tot in dees lage Dalepe nez
derdaleñ / en daer een weynigh
doo gevordert zijnde / weer opwaerts klim⸗

men/ dat ons in der waerhept al bep wat moejelijch biel ; paffeerden aldug

menighte Steencstfen
en Klippen / daer Wp fomtijts tufichen door /of ober

heen moften klimmen; doch Waren noch} naeuwelycks ontrent ter halver
hooghte baarde Tafel Bergh gevordert / of onfe Stuurman aaf teeremrae

De moedt am hooger te geraken / berlooren ; daer Wp hem dan oock berlferen/
Wanneer hem ban onfe mede genomen Mictualie een gedeelte
bp geſet had⸗

den/ met beloften ban ons hier twee uwven te fuilen wachten / en dan

noch ons niet berbemende / mocht
hp bepelijct wederom neder waerts heeren; noemende malkander een Togiment /daer Wp des avonts in't Deck
als dan herhoopten bp een te komen: dieg lieten Wp onfen Stuurman ter
——
den Bergh/ Die ſyn ruſt plaets onder een ſchaduw
·gebende
oom
.
Wy klommen toen met ons bepden border heer opwaerts aen / komende
tot een paffaate
dte Wp naecuwelijcke 4 boet beet bevonden te zijn/ ter flint:

Ker handt met een oberhanaende ſteylte befet en bemuert / die ban wegend

fijn vecht-opgaende hooghten tot aen den Memel ſcheen te reycken; en ter
rechter zijde Baelde
dit berbarelijek Wandel padt gantſch ſteyl naer eon herz
ſchrickelck hol des afgrondts nederwaerts ; en bonden oock-daer bp dít
fmalle Wandel
·pat foo ffepl naer boven opgaende / dat ons geduurigh in’t op⸗

waerts-klimmen aen het gras / of andere runghte met de handen moeften

verſeeckeren /of wp fouden twel lichtelijk na defe berbareclijcke Diepte nez
der geſtort / en hals en beenen aebzoocken hebben , bonden het alom heen
met geweldige recht-opgaende Rlippen en Lrotfen befet; doch klommen en
Hlauterden echter aldus met harden en boeten opwaerts aen/ en quamen te
met nu tuffchen de twee groote klippige ober-hangende ſteyle hoogbten /inde
boort opwaertg-loopende Kloof
ban deſe verwonderens waerdige Tafcl-

Bergh/ die alter ban om hoogh na beneden een kleyne fcheur bertoont/
welckers engh-toeloopenve paffagte/ die Den opgangh maeckte /met Wel:
viechende Hrupdenen Bloemen / alg ooch met luftigh Gras vermakelijke

was befet/ en bonden alter een uptnemende Heldere weder-klanck van den
Echate zijn, konmende noch den Stuurman Die wp ter halber wege der
Bergh
n gelaten / door de drie en bier-dubbelde weder-klanch die den
Echõ maeckten/ in het toe-roepen hooren /ſchoon Dat wp malkanderen doo de

wonderlijcke hooghte niet meet en honden fien. Tp hadden wat Baravifche

Anús-Arack met ons mede genomen / als oock WBiffchupt en Daderlandefe
Haes / dewelck
ond wel te paffe guamen; Want namen fomtijdtg boor den
geweldigen dorſt (alfoo geen berſch Water en bonden) een weynigh ban defen
Arack / en nuttighden wat Biſſchunts daer by /het welche merchelijch tot

ong verſterckingh dienden; klommen border iufftchen —

ndſteyle ende

over
hangende ãotſen door /ent fomtijdts ober groote Steen-klippen henen;
bonden alhier Steenrotſen ban grootte als heele Gebouwen / dervoegen fn
De fleplte afhangende / datſe nergens ſcheenen aen baftte zijn; Dies het ond

wonder gaf dat defe hangende Kotfen Wegens haer groote zwaerte niet Heder:
waerts quamen te (korten; ooch hoorden wp eens cen verſchrickelhck gez
raes on wonderlyck gedreun niet berre ban ons in Dit fteple Geberghie /*
moe⸗
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moedende Dat een geweldige Steenrots gen ’t voller en gaende geraeckt / barn April,
om hoogh neder waerts quam tebonfen; doch klommen Wp defe naeuw toe- 1155.
loopende kloof des TCafel-Meralys al erder op/ dewelcke boven foo zicht
tetmalkanderen liep/Dat kop der ſelver ſpatie daermaer fes of ſeben boeten
Wijde bebonden/ gaende wederzijds ſteylte als oberhangende Muuren op⸗

waerts: geſtadigh dus vorderende /geraeckten eyndelhck tot basen op we Den schri⸗

platte Tafel·berah /daer aen het helder Sonne-licht bebonden / dat het al ver komt
borupm een uure nãer middagh
·
kas / hebbende ban des morgens ten 7 vuren
met opwaertsteklinunen befialj geweeft.

—*

*

Het eerſte
dat wyboksen op deſe Bergh aenvingen /Was na verſch Water Line verlch

te ſoecken /om onfen dorſt (Die geweldigh groot as) te leſſchen; her melcke Weter.
oock in weynigh cijdts bonden in de holte van ſommige blacke Steen klip⸗

daer deſe Bergh als mede bebloert was /welck Water Doo? den veel⸗
vuldigen Dauw der dicke Wolchen (die ſoo menighmael de geheele opperhelft
des Berghs bedecken) in de gemelde holle

Steen klippen ſcheen verga⸗

Bert te zijn/ het welche Wop heel foet en untnemende aengenaem ban fmacck
bebonden; te meer /door onſe bpnaer ontijbelijcken dorſt / Dien
ick wel ſeggen
maal / dat în alle mijn Keyſen noopt geooter ent is aevaseft

; dies: ſmaecten

ons defe Bemel-boeht nubeter /alg ozdinacr dalderlieffelhekſte dranck des

Werelt plagh te doen :de feer berhitte Ingewanden booefiehtialjlijck met

Befe klare Bocht berkoelt / verfriſcht en berbroljckt hebbende / begaven ons
weder nae t voorſte ban defe Bergh / om ban deſſelfs wonderlücke hooghte „Wonder
gelijck alg upt de Bucht het onher gelegene Aerdtrÿck te genſchouwen
Takel.
maer onmooghelck ie het orn te befchzjben/ in Wat een kleynen begrip dat Berghs.
alle de naeft-aengelegend Kanderpen en Bergen fichh aen ons bertoonden :
de groote Cafel-WBap/ en alte De daer aenpalende machtige Bergen naer
het Noorden /en Kande-waertsin/ fcheenen ban klepn befteck eñ impor⸗
tantfete zijn: De Nederlandtſe Schepen binnen de Tafel-Bap ten Ancker
leggende /fronden
wp pag bekennen / gelückende maer kleyne fliphens;
sock inggelijchs het Nederlandts Kaſteel de Goede Boop / met alie deſſelfs
omBber-gelegene Hupſen /Hooben / en groene Kanderijen/ ſaghmen alte⸗

mael door De ver
·afen neder
·dalende laeghte als in het verfehiet konnen:

Be weynigh dingen onderfchepdentlijck bekennen ; ja ſelfs de hooge Teeu⸗
‚ wen-Berah en andere Bergen / quamen haer (uptgefondeet haer meeft
op-fteechende Toppen) nu niet anderg aen ons dan maer gelijck eenparige
Placktens te bertoonen: voorts honden wpde (eer hooge Afrikaenfe Ber⸗
gen nae het Noorden / na giſſingh wel 40 mijken verve fier. De TafelBergh was deſen dagh met geen Wolcken oberdeckt /maer teenemael
klaer /Want hadden eert aerrgenamen dagh / met klaer en helder Sonneſchün weder aen-getrofferr/ anders ſteeckt defe Bergh (aelijck op te boo⸗
ren hebben gefept )ban ter halber wege deſſelfs hooghte tocin/ en beeltijtg
met fijn bovenſte blaekte een goet ſtuck door de Woltken heren ; dan maept
het gemenelijckt inde Tafel-Bapeen liegende ſtorm / foo Bat men aldaer
geen Daer-tupab han gebruycken; daerom de Cafel-Berah ooch alsdan
genoeghſaem ontoegantkelijck wordt bebonden.
A
Wy hielden op deſe hooge Tafel ons fober/ doch bermakelek Mid⸗ Re kli

daghmael
ban Kaes / Biſſchunt / waart ende Hoort Renbaanchie ——
a 2

ẽ
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April, vanden Klaren: onfe Tafelen Tafel-laken Waren het luſtigh Gras /twee
Steenen de Stoelen / en de handen onfe Deinch-beekier , ſomma / had:
1665.
middoeh- den hier meer bermaech alg gemack / en danckten den Almogenden
orde rafel. Schepper boo? ’t goede alhier genooten /en boo2 fijn menighvuldige Won⸗
Bergh gehou- Der-Wwerchen Dien Gp ong toonden; geurende na De ZPaeltijdt weder aen

den.

wandelen / op dat ons door De ſtilte geen ſthvyigheyt in de Heden ober en

guame/ Get welck ons ín het weder af-klimmen feet hinderlyck foude heb⸗
ben geweeft: wy namen nu onfe coers naer ’t ander gedeelte deg Tafel-

Berahs / ban daer wp tot ons genoegen de Nabuurtge Zee-tontrepen ban
Cabo Faco. Cabo Faco, met deſſelſs hooge / doch ban hier laegh· ſchhnende Bergen/
guamen te aenfchouwen: doch nergens was het berfcheichelijcher neder:

Verfchric-- Waertsnadelaeghtetefien/ algnade hant ban de Cafel ⸗Bay / alwaer
kelijke fleyl- Defe Tafel-Bergh met een ober-hangende fieplte/ gelijck alg een Muur /

ig

quam ban om Hoogh tot om laegh ín de blackte recht neder
·waerts te daz

ten / daer wy nu op De kant ſtaende / als totde Herbarelijchfte afgront nez

derwaerts konden fien: boorts bonden wp defe Bergh boven op de vlackte

Vermakelijke pet een ſchoone Tandts douwe berciert/ welchers luſtigh en aengenaem
wenboven

Velt met langh Gees / en eenige kleyne Boompjens beſet bermakelijck

opde vlackte Wag om aen te fchouwen; het zag en lagh oock alhier niet gelijck bene⸗
* Tat den ban wegens de harde winden ter aerden neder-geflagen/ maer ſtont
GEN
met ſchoone wel-riechende Bloemen en Kruyden recht opwaerts / en vez
delÿck langh te groejen / Waer Door wp genootfaccht Waren om te gelooz

ben dat de winden hier noopt foo fel/ gelijck alg beneden en quamen te
waepen: beramen hier geen Gedierten / anders dan het Gebagelte in de

Zucht; Boch hebben ooctt hier den dreck ban Rheen /Steen-WBochen en

Diergelijcke vierboetige Dieren geffen ; maer geent groot Mepz/ of ſtil⸗
ſtaende Water / heel minder de Viſch díe hem Daerín foude komen te ont⸗
houden, gelÿck de ſommige met een ſtoute affucantie durven feagen: hee
Water dat op De CafelBergh gebonden wordt / zijn maer alleenelijch

pPlaſſen/ die inde holte der blach-leggende Klippen /waer mede de Bergh

op ſommige plaetſen als fchijnt bebloert te zjn / gebonden wordt / het
welcke Doop den Dauw Der omdzijbende Wolcken / ende niet door Den regen
(foo kop geloofden) aldaer vergadert wiert; en Daer ín geen Viſch/ noch
eenigh leben fich onthield.

wederkee- __Doch epndelijch aen het dalen der Son beſpeurende dat Het al ontrent
vogenabe- 3 men namiddagh was /en daerom oock ten hoogbften tijdt om wederom
nederwaertg te heeren/ tepchenden ong namen op De Klippen/ Die tec
zijden de kloof die wp opgekomen Waren / gevonden Wierden; heerden

toen wederom
na de laeghten /doozde felfde wegh die Wap te hooren in het
opklimmen genomen hadden; doch daer ong nu Doo de gladdigheyt ban

het langh Geras genootfaeckt bonden al fittende neder-Waerts afte glÿ⸗

Den/ moetende ong geduurtak ban wegeng de geweldige fteplte met De
‚handen berfeecheren ;ende berbarelijck
was het in Dit afklimmen ſtaegh
na de berfchzichelijchelaeahte neder te fien: evenwel quamen wp behou⸗
Den ter plaetfe Daer wy beg mozgens ons derde FRacker den Stuurman

hadden gelaten/ bindendefjn Neusdoeck aen een Boom gebonden / tot

gen teechen dat hp wag na beneden geleert: Klommen toen berder 9 * —
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blackte/ doch niet foo ſpoedtgh alg wp wel afffinge hadden gemaeckt: want April,
guamen Hooe het te bꝛoegh afdalen tot in een gantſch nave Dallep en angſt⸗ 1665-

vallige Wildernis te berballen /daer een afrollende Waterbeeck / met veel
donekere hoolen / ſpeloncken /en klippen omringht /befpeurden ; hier bon:

den wy ons nu rontom bant fleple Gebercht ombangen ; en na heter Wan: Komen in

delpadt ſoeckende / eer lang ons fn De Dichte Wildernis / barnende Netels/ —
°
Syelonchen/ Steenklippen/ en Kuplen derboegen befet / Dat niet en Wiften STP
Waer heenen te fullen belanden : Want wp bonden Hen wegh / die afgefacht
Waren /aelijck alg ooch elders heen / te ſteyl om Wederom op te klimmen;
oock quam de nacht op handen / en was het alreedts foo doncker /Dat ner: worden van

gens honden beguaemdept tot ons opgang fien ; wennigh luft hadden typ den
vont

nochtang om defen nacht ín Dit berbaerlijck Dol Den tijdt te pafeeren/ Of vangen.
haeſt tot een p2ooije boo 't wilde Gedierte te zijn / die vap geloofden dat al:
hier als ín haer vecht Element/ de beguaemfte wooninge bonden. Wy dan
Bier al bep wat benart / en ban den vechten wegh afgedwaelt zijnde / dronc⸗
Ben om onfe geweldige doeft te leſſchen / eert koelen dronck ban het aengez
naem water upt defe afcollende IDaterftroom / en dorſten alg doen hier niet
langer bertoeben/ alfoo wp niet gaern des nachts de Leeuwen
/ Thgers /en
Slangen gefelfchap hielden; klommen daerom met een te krachtiger pber/
alg latten / bp handen en boeten De fleplte wederom op / Waer Booz ong
Daer na / ban wegens De barnende Netelen / bar wat Befchadtght bonden ;
dieg met heele moepten weder om hoogh geraeckt zijnde / klommen de nez

Derdalende rugh des Berghs toen berder af / tot dat em laegh op Berechte Geraecken

blackte gevaechite ; fetten ong gangh toen voortinGet Doncker./en bp de gig yederomoP
opde Zeekant aen , dan raechten al wederom in een bekapde gelegenthept ween;
totde enckelen in een Moeras / en tot De hals in deRupghte/ daer Mp in doch ander-

het dooebzeechen een Neſt met acoote Dogelg berfteurden/ die met mal- mas! in een

anderen ín Get opbliegen ſuicu een mel geraes maeckten / dat mijn goeder regenthey=

Cammeraet/ den Cimmerman /de voorſte zynde /een verbaerlcke ſchreeu
gaf / meenende ban een Tiger / of Leeuw beſprongen te zijns Dan deſe
ſcheick vergingh wel haeſt / alg wp bemerckten dat het niet anders dart
groote Dogels waren ; geraeckten epndelijck aldus wederom tot bp de Ne⸗
Berlandtfche Veſtingh / en met beeughden ín ’t Hollandts Pleck / daer wp Komft in
ong derde JRacker /den Stuurman /bonden /Die Poor den grooten dot het Vleck.

was wederom gekeert. Wy verhaelden aen Hem / en aen de andere / ons

abontuurljeche Feps ; bleben deg nachts aen Tant /en boeren Des morgens
fonder kouſen of ſchoenen / Deijl Die meeft waren geruincert /en met gez
feheurde kleederen weder na Woot ; hebbende op defe Tocht geen Wildt
Gediert/ alg eenige Slangen/ vernomen.
Wy hielden hteraende Caep, op den sen6 April, de gedachteniffe ban
t hepligh Paeſchfeeſt /en op den ro dito quam Get treffelijch Schip Zupd- Pactchfeeft.
Polsbroeck ter Leede bp ong te arriveereñ / komende upt het Daderlandt /,Het sig

Bat in November ín Compagnie ban het Schip Amersfoort was VAN rdecr kome
Baen vertrocken / dan gefamentlijck achter. Engelandt /Schotlandt en uy: ': Patria.

: —
omgeftebent / en boort Zupdwaert aengewendt zijnde / was
mersfoort door een ſtorm/en meeft rte aac ban dit Schip Bels:
a 3

olſ⸗

—
April 2

1665.
Droevige
tijdingen
uyt het Va-

getlandt.

NO

WT

—

ITE ANS

Polsbꝛoeck afgedwaelt /hebbende federt malkander noopt weder gefien /

berftonden ban ons Tandtslupden het bolgende nieuws :
Dat een geweldige Peft ín het Daderlandt domineerden ; dat de Engel:

fen/ tegeng de onfe in onluſt ong Dolck alreedtg ieuw Pederiandt/
Gunee , en andere Plaetfen hadden afgenomen , dat men ín Hollandt en
Engelandt tegens malkkander ſterck ten Oorlogh equipeerden / foa dat een

rampfalige Peedebreuck ſtondt te beeefen/ /doch Dat men in ’t Baderlandt

nech,alleg met De Naburen verhoopten bp te leggen ; dat ooch de Retour⸗
bloot ’t boogledene jaer feer laet /en alg onmachttah daor de beelhepdt der
SieckenenDooden/ in't Daderlandt was aengelkomen , en noch andere

guade tijdingen meer /Die ons waerlück niet feer heuchelijck in de ooren
Bloncken/ beeefende/ foo wanneer 't Oorlogh met ongen die ban Engelandt
was/ dat wp alg dan noch heele rampen en wederwaerdigheden hadden
unt te ſtaen /cer Dat in het langh gewenſchte Daderlandt machte komen
aen te landen / gelijck alg naderhandt oock genoeghſaem onderbanden;
dies bonden wp ong dan nuoock genootfaecht /volgens de ordere ban haer
Ed. op Batavia, om De twee nakomende Hetour- Schepen / die ons nach
Han Batavia ſtonden te bolgen / mede in te wachten / op dat wp dan foo gez
ſamentlÿck met onfe rjcke Retourvloot mochten ban hier naer ’c Patria
Aenkomft vertrecken.
Het eerſte van-defe twee Schepen /genaemt de Loge / quam

der 2 laetfte
Retourfchepen van Bâ-

tavia,

ban Batavia , op den 14 April, behouden bp ong te arriveeren /Wefende op
den 1 Februarii ín Compagní ban ’t Schip Nieuwenhoben ban daer herz

tvocken / doch waren onderweeal ban malkanderen afgedwaelt ; dan
hadden hier dichte bp’t Landt twee Schepen aefien / maer die niet opko⸗
mende/ ſtondt te gelaoben dat het Engelfe fullen geweeft zijn : dieg wachten

wy nu noch na’tandere Schip /dat oock twee Dagen daer aen/tot pders
beeuahde/ behouden be ops ten Ancher quam ; booets brochten hem alie

De Boots der Schepen't foet Water /Ververſching /Beandthoudt /en wat

Bereytfelen
om na’ Va-

derlandt te

vertrecken,

noch dienden /geſwint aen Boort; de Stengen en Rhaes wierden opge⸗

ſet /en het affchept bande Preienden aen Tandt genomen / alſoo ong nu

t'eenemael vaerdigh vonden /om ons verre Dopagie na het liebe Dader:
landt te vervolgen.

Negentiende Hooftfluck.
Vertreck der Retourvloot naꝰt Vaderlandt. Paffeeren de Eylanden Sine
“Helena en _Afterion, als oock de Linie eBquinaftiael, en KrooftZee. Sien en vervolgen diverfe Schepen om tijding uyt Hollandt te
bekomen, docht te vergeefs. 4 Schepen door {torm van de Retourvloot verftrooyt; Onderhalen een Frans Schip ‚doch bekomen droevige tijdingh van den bitteren Oorlogh tuflchen de Engelfchen en
de Nederlanders.

Maecken haer vaerdigh om te flaen, Dicke milt,

hevige ftorm, continueel dagh. Miffen weder een Schip. Sien de
Eylaaden van Fero. Noch een Schip van de Retourvlootafgedwaelt.
,
Wor-
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Worden genootfaeckt door mift en tegenwinden verder heen om de April,
Noord te Íteken. Komftop de hooghte van Yslandt, en by een France 1665:
Groenlandts-vaerder. Nader tijding, heftige ftorm , fware Zee-nooden. Setten ’tna Hollandt, doch worden geftuyt. Komſt onder Noorwegen. Droevige tijding. Aenlanding in Backaſont. Wedervaren,
vertreck van daer, Tien Ooft-Indifche Retour-Schepen geraecken te
Bergen in Noorweegen, daer van d'Inwoonders vriendelijck worden
ontfangen.
S ES weecken fn de fchoone gefonde Tafelbap verderft / en met De vertreck van
Aetourvbloot ſtil gelegen hebbende/ lichten ons Bolck met breughden gegn de ,

de Anckers upt de grondt / foo Dat wp amet onfe rycke Dloot / beftaende naren

Fer

nu (want de Muſſchaetboom bleef abfent) in 12 Schepen, op den 22 April vaderlande.
onder fepl geraeckten / en t'zeewmaerts ſteeckende / foo ontmoeten Wp nu het
Schip Amersfoort /komende (eben alg boben gefept is) upt het Dader: ontmoeten
landt gefeplt ; doch wp mijden haer eenfabfins / fchaon bp het Frobben- het Schip
Eplandt/ Dicht bp malkander / een uur of twee in ſtüte dreßen /dewijl wp Amersfoort,
berftonden (maer of het waer was en weet ich nfet) dat de Peſt niet wepnig
ín dit Schip domineerden / leggende omtrent Go Menſchen in Koojen ter

neder/ en had men op defen dagh de acht · en dertighſte Man op Ket Robben.

Eplandt begraven / foa dat het hoogh tijdt was dat de Lupden Get Kandt /
en deſe gefonde Tafelbay befeplden. Wp baven Goot Almachtigh om een
gelutkiger Dopagie na ons Daderlandt / op Dat wp aldaer behouden met
ons koftelijcke Wetoucbloot mochten Bomen / flellende ons coers / toen in

bolle zee gevaecht waren //Noordweſtwaerts heen / en konden noch op den

23 dito De hooge Tafelberah wel zoa 22 mijlen berre fien / hebbende met
een gewenſchte Zupdoofte windt /en geftadiah weder /een fchoone voort⸗
gangh / foe Dat wp eer langh de geheele zuſt ban Afcica upt het aeficht gez
raeckte /en bíel boozt De booetaanah foo boorfpoedigh/ dat wp op den
8 May, bolgeng hooghte ban 16 graden giſſingh maeckte/ Het Eplandt May, 1665.
Sint Helena te paffeeren / dat wp nu met de Retourbloot boozdachtelijck afkeren de

guamen míg teloopen/ om de Engelfe Dozogh-fchepen / die wel licht al- Brlanden
Daer op ons komſt mochten paffen/ booefichtelijck te mijden ; dar quamen, 9 Helena,
aldus booeffeplende op de hooghte van 8 graden en weßnigh minuten / Het

Eplandt Afcention te fien / Het weltke Wop op den 16 May paſſeerende / enAfcention,

teenemael onbewoont /en oock onbzuchtbaer borden ; nret defelbe Zuyd⸗

bofte windt / moop weder / en een gelycke Zee / Dus vorder heen Komende /
paffeerden wp op den 23 May de Linie Æquinoctiael, wefende nu al cupM Als oock de

fes hondert mijlen ban De Caep de Bon Efperance herwaerts aengeferlt / — Ek

hebbende noch op alle de Schepen gefont en watker Polch; wp fagen deg "O+S
anderen· daeghs / Ben eerften Pinxterdagh /een beeemt Beplin het Poord⸗

Sien st

weſten boor ong heenen /*t welcke wp met een luſtigen per en groot ver⸗ teemt seyl

tangen fochten te onderhalen /om eenih mieuts npt °t Daderlande te Bere

ftaen , maer konden ſulcks / bermitg De Kupden boor ons bluchten / niet

bolbzengen / vermoedende het een Engels of Portugerſch Scheepjete 3,
a

aen
l
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S
May, _ dat ban Ángola begeerigh was de Repſe nade Barbados, Brafil, of andere
1665.
Tanden ban Wett-Indien vooꝛt te fetten.
Ë
Vanmsrr66s. Wy dan ftevende noch al na Get Poodweften/ kregen op Detd 1 Junius

zee, De ordinaris Paſſaet· windt upt den Noordooſten /daer mede wp ons coerg
Kroot
Begquamelijch konde berbolgen / totop den 8 dico, wanneer ong op 16 graz

Den en 45 minuten benoozden de Winte bebonden te zijn/ begonden alg
Doen meer Noordelick aen te ſtebenen /feplende eenige Dagen alg door een
groen Belt /dewijl nu de Aärooft- Zee paffeerden / die aldaer bol ban ſeecker

Gewas met lange fteelen/ klepne bladerkeng en knopjes wordt bebon-

Den / alfchoon ons baerwater alhier / gelijck elders / t'eenemael grondeloog

Was; hadden op den 26 dico De hooghte ban 34 graden en 36 minuten ;
giſſende nu omtrent elf hondert mijlen ban De Caep de Bon Elperance te
zijn ; regen nu bariabele Winden / Boch wel meeft upt de Weſtelücker

Julius,x665.

handt; De coers Noorden /giffende op Den laetften Junius, en in't begin
ban Julius-de Dlaemfe Eplanden te paffeecen: doch quamen defeibe níet
te ffen / ong bebtndende tot op de Noorder Polus hooghte ban 41 gradenen
44 minuten geabanteert.

Wy ſagen den 2 Julius ’$ morgens vroegh Befe Seplen heel ber fn t We⸗

selepen_ffen/ en noch een ander Schip achter upt in het Zupdweften /Komende

% laetfte cecht op ong afgefeplt / dieg wp berlangende na wat nieuws /doch
wel voornamentlyck om den ffandt ban ong Daderlandt te Weten / heur
Wachten een genſtondts quamen in te wachten / latende ons Prince Vlaggen ban ach⸗

vandefelve teren ban de Campanje waeijen ;maer ong moepte was andermael te berz

vergeefs.

geefs / bermitg Dit Scheepje tot niet heel berre ban ong genadert zijnde/

De Steven weder alg booren/ blijvende boven wints / na het Ooſt Noord⸗

ooften wenden /ſchhnende dus onwilligh /ofte befch2oomt/ om bponste

komen/ en 't felbe Dug te loefwaert bljbende /konden wp hem, nietonderz

halen ; fp lieten een witte Dlagly met een Kruys daer in waeien / fagen Het
daerom boog eert Fransman aen / díe ban het Weſten komende /fcljeen na
te willen; wp fetten de coers nu na het Noordooſten met goet
—
abang.
Sien kt
Wy fagen met lfeffelijch weder / Des mozaens vroegh/op den 6 Julii, al

nen

Weder een Sepl in't JRooden/ dan konden hen alg de boorgaende / door ftilz

geen tijding tenen beerhept/ niet befeplen , dit moepden ons uptermaten ſeer / om dat

wegens den wy foo ernfielijck berlangden om eens den taeftandt onfes Daderlandtg te

vocltantdesmeten/ en of het met ons /en met die ban Engelandt Dzede of Oozioa

bekomen.
Heftige

Bormes

was/ waer aen/ om ſulcks te weten /ong qrootelijch was gelegen /ver⸗

hoopende dagelijchg wat goets /en voornamentlck de continuatíie ban de
_ Dꝛede met ong en Die ban Engelandt te verſtaen. Dug borderende/ kre⸗

gen op den og Julii upt den Poozdooften cen bareffelijche form /waer Door

van de Re-_ Wp des nachts met alle de Schepen teenemaecl van malkanderen quamen

rourvloot

verdroogt.

… t@ verſtroohen /dan wierden /als ’t dagt gemogden was

Het Schip ban

_onfen Womucael/ en hort daer aen noch deie andere / wijdt en zijds heen gez
dwaelt zijnde /gewaer; wp wenden het daerom ſtracks hooz de wint heen/
én bp malkanderen zijnde gekomen / ftebende met malkanderen na het
Ooft-Zupdooften :doch de form noch continucerende / namen al ’t Sepl:

tupgb in/ uprgefondert het Schoover·ſeyl wacr mede Wp het op zen

genade

id
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genade. lieten Deijben ; kregen Heel ſware fmacken waterg in / en moeſten Julius,

geweldige flagen ban de Golgaende Deeaenuptftaen: want de waterbaren 1665.
Haer alg machtige Bergen quamen te bertoonen/ daer ban Wp wonder lijck
Wierden gefoolt/ geflingect /en op-en nederwaerts geſmeten: echter bez

bonden wp ons tegens den nacht met 8 Schepen wederom bp malkan:

Der geraecht te zjn/ en quam nu de felle windt langs hee meerder afte
nemen.

Kk

Des morgens hadden Wp noch aleen ſtübe Poozdelijckie windten hol⸗
gaende Zee / doch Die ban langer hande quam te bedaren ;miffende nu

noch bier Schepen ban onfer loot / namentlijck /de Jonge Ping / Um:
fiellandt /Roge /en Diemermeer / die wp vermoeden dat ín Dit hardt weer

Weſtwaerts overgeſtevent waren ; bedeaefden ons altemael niet wepniah/

Dat nu alhier dus ban malkanderen waren berficoopt geworden / doch leef⸗

Den noch eenighſins op hoop / ban eer langh haer weder te fullen binden.
Terwijl nu ong kleyn getal bergaderde / en wederom alg berftroopde

Schapen elchander genaeckten/ foo bonden wy ons deg middaeghs op
47 geraden en wepniah minuten te zĳjn/ en kregen te mets weer ſeylbaer
weder / feplende nu met kleyn Sepl voort op hoop ons Mackers / dus
inwachtende / noch te vefcontreeren ;fagen op Den rrdito, Des moegens

beoeah 3 Schepen /die ban het WeſtNoordweſten totongnaderden/ Dat sien
3schekap verhoopten ens Mackers te fullen zijns maer bebonden het eer langh pen.

anders / dewijl fp met alle man / alg wp haer fochten te naderen / pder bpna

een bpfondere coers aenftellende /voor ons vluchten; dan het Slot Bonin- Daer van het
gen/ een ban haer dryen berbolgt en onder taelt hebbende
/wasdit Scheepje ens komen

genootfaecht met bolie Seplen tot ín de Bloot te komen / der ſelver Schipe jen.
ger by den Heer Admirael geraecht zijnde/ berftont men ban hem / Hie cen

Fransman wag/ het volgende nieuws :
\
‚
Dat fp alte drie France Schepen waren / die ín het voorjaer upt Pranck⸗ vertaende
cijch na Terra Nova waren gefeplt / ban daer fp nu met de vanghſt ban eers

Backeljauw de wederom-Feps na Dzanchrijck fochten ,Dat fp ons Des lnorreren
morgens ſiende / beeefden dat wp Engelfche Schepen waren / en daerom oorloghder
ons hadden getracht te ontblfeden ; dat het /wanneer hp upt Deanckrijck Engelfchen

vertrock /al openbaer Oorlogh tuffchen ons en die van Engelandt
was ; SESde
dat de laetfte-genoemde geen Schepen der Nederlanders ontfiende /alle® ders.

wat konde bekomen / wech namert; datde Engelfen de onfe /al boo deg
Ooꝛloghs Declaratie Pieuw Nederlandt /Gunea, en andere Plaetſen
hadden ontweldight; ja datſe geen kleyn getal FransVPaerders met Wijz

nen geladen / en veel andere Pederlandtſe Schepen ban de onfe hadden

genemen ; dat men (n Engelandt ongemeen hart met de Nederlandtſche
Gevangenen leefden; dat oock fijnepgen Soon / aldaer gebracht zijnde/

gebangen ſadt/of nu wel licht al ban honger/ ſtanck Bommer /en bupz

ligheut machte gefto2ben zin ; dat oock de Engelfen / foo hp geloofden / alle

bedenckelhcke deboiren (oude gebeupeken/ om onfe riche Fetoucdloot in

haer macht te krijgen; Dat den Bollandefen Leer Admirael/ Michiel de
Ruyter, met een @fquadze Oozloahs- Schepen / al in het boogleden jaer
na Gunea gefeplt was /en nu met Hoop ban een goet fuctes weer ín (jn
Daderlandt met berlangen wierd tz gemoet * > Dat men op fijn vee
tret
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tec pt Przanckrick / in Hollandt en Enaelandt fferch ten Oorlogh equêpeerden/ en dat he Schipper niet en twiffelde / of wederzijds machtige
Odrloghs
·Vlooten fouden op heden al aen malkanderen zijn geweeſt/ aen
welckers upeflagl hp meenden heel Beel gelegen te fullen zijn ; dat fp

Frante

de Engelfen oock heel weynigh bertrouden / om dat 'er al Beele ban fijn Bez
Bende na Engelandt waren gefleept.

Dit was dan het nieuws / *t welch ong Den Francen Schipper wiſt te

feggen/ boegende Baer by een trouwhertigh vermaen / Dat Wp toch twel
voorſichtigh /en op ong hoede mochten zijn / om de Engelfen have gewa⸗

pende macht en Oorloghs Schepen te ontwijchen. Defetijdinge / Die Wp
nu na foo beel berlangens / wegens dert toeftandr ban ong liebe Daderlandt
Ontfteltenis berftonden /ontroerden ong waerlyck uptermaten feer / ſiende fulchken rang
inde Retour- ban menighbuldige ſwarigheden en prÿckelen te gemoedt / eer Dat wp noch
vloot.
tot in ong liebe Baderlandt (ouden konnen geraken. Onfen Heer Admi⸗
rael let den Fransman toen bertrecken / hem bedanchende voor fijn raport
en goeden rãedt / fchepdende met toewenſchingh ban behouden Lepfe ban
malkanderen ; hebbende Dent Fransman oock onfe bier bermifte Schepen
niet vernomen / daerom wy niet wepntah bekommert waren; regen deg
middaeghs de Windt heel Zupdelijck met een feet Doncherelucht/ Dies wp
nude Stevens na het Noordooſten wenden / met goede voortgang.
Den naeftkomende mo2gen liep De Windt al weder Noordooſt /daer flut:
Storm, hor tende /blies foo beeeffelijck op/ dat onsMarsſeplen moeften ingenomen
water; en
worden; vermenght met een donckere lucht / miſt /regen / enrongewoone
groote koukoude; leyden het numet ons 38 Schepen Noordweſtwaerts heen; Hadden
de,
geweldige holte Zee / Dan tegen de middagh Begon het Tempeeft wat afte
nemen / de lucht opklarende /kregen eert warme Sonnefchijn/ foo dat cer
langh de bulderende windt en zee bedaerden.
Betkoeltjen na wenſch toen upt den Zupdweften bekomende / ſeylden
wy Noordooſt heen / bonden ons op det 15 Julius 51 geaden benoorden de
Linie MEquinoctiael
fien / maeckten ong
gereedt om te ſlaen
Bereytſelen aentetaften/ konde

om cen
vyandelijcke
furie af te
keeren.
Dicke mit,

te zijn / dieg het nu tijde wierd om upt onft oogen te
daerom / in Dit moop weder / met alle onfe Schepen
/ op Dat / foo Wanneer ons De Engelfen mochte komen
betoonen / wat getrouwheydt dat wp ons Daderlandt

ſchuldigh waren/ hebbende (onder Godts hulp en zegen) noch moedts ge⸗
noegh /omeen Dappere furie der Pyanden / als brave Soldaten /af te hee⸗

ven ; immers
dat haer / foo wanneer fp ong quamen te oberweldigen /den

2Bupt bep Duurder fou komen te ſtaen /dan mogelijck giſſingh maeckten.
Kregen op den 16 Jalii weder eén donckere lucht / en ſulcken miſt / Dat wp
Det Schip Nieuwenhooven /een weynigh boor uptgefeplt zijnde / om De
andere Schepen op tefoechten / niet meer en hondenfien. Den Admirael

loten berfchepde Stucken upt grof Kanon / doch hoorden geen antwoordt:

want tegeng den abondt De lucht opklarende / wierden wp echter Iet
felbe niet gewaer; fepteride daerom deg nachts met kleyn Sepl boort.

s Moꝛgens onfe

waelde Matker meder fm t Ooften ſiende; en bp

een geraeckt zijnde / kregen een frifſe koelte upt den Weſten waer mede tn
met een fitedrge voortgangh na het Noordooſten avanceerden / tor Dät kop

opden 19 dico , op de 1Y002der Polus hoogte ban 58 geraden on 18 T
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ten/weder een felle (foam moeften untſtaen /lenfende met de Joek vecht Julius

boo? De winde heen / doch was dit met ong foo beele bop 't gaende konden 1665.
Worden
houden; Wefende 's nachteingroot gebaer / en oock noch op den 20 Julii , weder
van

dat dele hevige ſtozm noch hand: ober handt fcheen toe te nemen / met fulcz
Ben hollen Zee/ dat alle de Schepen wonderljck wierden geflagen/ en
hoogh en laegh geflingert ; wy kregen oock ſtaegh aen geweldige ſmacken
gee water int Schip: Doch helden het echter not met een wel · beſorghde

een gewel-

dige ſtorm
be{prongen.

Fock vecht voor de winde heen /en borderde met een loutere voortgangh

na’t JRoo2dooften. Met was nu geweldigh kout / niet tegenftaende het
Sonnefchijn weder / (oo dat ons nu op De hooghten ban 62 graden benoor⸗
den deMiddellyn bonden ; hadden hier tegenwoordigh om dit getp ban
t jaer noch meeft continueel dagh: want als het deg middernachts al op
bet donckerft was / foo konden wp noch genoeghſaem fien telefen ; de Son

Continueel

dagh.

gingh deg nachts omtrent ten half twaelben onder/dalende maer een wepz
nigh beneden Den Borifont/ en quam een uurtje Daer na weder op / meeſt

Noorden ten Weſten onder / en Noorden ten Doften weder opgaende ; dies

hadden wp feer weynigh nacht, het welch bp defe geleg

gthent noch al feer

heucheljck hoo? ons was / om fn dus veele gebaerlijckheden ban Stor⸗

men /Sanden of Stranden/ alg ooch booz 't oberballen des Dpandes te
beter bebzijdt / en op ong hoede te zjn; oock Hadden wp nu ben dagh tot

dagh het Landt / en / foa wp doch berkeerdelijch giſſingh maeckten /ooch

onſe Daderlandefe Dorloghs-Schepen/ of Krupcers te verwachten/Die
wp berhoopten tuſſchen de Eplanden ban Bitlandt en Fero te fullen Binz
deit; komende nu dus / bolgens de gewoonte ozdere / han de Beeren Mee⸗
ſteren /achter Engelandt / Schatlandt en Verlandt om geſeylt /om fn geen
handen ban voof-aterige Pyanden te ballen; en moeften bier fchier gedu:

righ de ongemachen der (ware Tempeeften uptftaen / eben als noch op dit:
mael bleeck: Doch na De middaeghs quam dit berfcheickelijck Onweer
lanag hoe meer af te nemen. Dan wederom nieuwe fwartghepdt : het

De ſtoxa
neemt af,

Het Schip

Fluptſchip de Oiebaer / door het geweldigh flaen der Zee / fijn Foer herz den Oijevaer
tooren hebbende / was foo berre achter upt geraeckt / dat hem niet meer en dwaelt oock
konden ffen/ Dies Wop hem trt’g morgens / doch te bergeefs / inwachten; van de Vloot,
foo Dat wp het toen weder met ons fmeltent getal ban ſeben Schepen lieten
voortſtaen / Denchende Dat ong de bovengenoemde FPlupt deg nachts in bet
diſigh weder mochte voorby gefeplt zijn /Dies hoopte men dat hemfouden
oñder halen; fetten De coerg nu met een morachtige donckere lucht/en Weſte
windt/ vecht Ooſt ten Noorden aen /met hoop aldus de barre Eplanden
ban Fero ín Get geſicht te loopen / en Daer De Hollandtſe Krupcers te ſullen
binden / om ong dan vooꝛt in het Daderlandt te gelepden / gelijck als ordi⸗
naer alle jaren quam te geſchien; maer dít gelucht / gelijck als naderhandt

bleeck /en mocht ons nier gebeuren. Wy dan booztfeplende na het Ooſten/
regen beel doncker
/ neveligh /miſtigh weder/ ſoo dat wp het quaet genoegh
hadden om Hp malkanderen te blyven /ffoegen daerom op Trommelen/

en loften oock nu en Dan een grof Kanon / op dat den anderen hoorende/
niet en guamen ban een te Dwalen; kregen dus met ong hlepn getal ban Krijgen de
feven Schepen/ op Den 24 Julii, De Bergen der Eplanden ban Fero in Eylanden
van Fero in
bet geficht/ dewelcke meer en meer Brdo) zünde / konden Wp ong bp een het geficht.
2
tamez
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Julius,

tamelÿck geoot Eplandt vervallen /doch waren een weynigh téJoore

HetSchip

wint / foo dat wpniets konden abanceeren/ Dan ftaecken Zupdt-waerts
been / en giften ons op De Noorder breette ban Go graden / en 54 minuten
tezijn: namiddaghs (tilten/ en tegens den avont eerft Gelder Weer bez
Bomende/ miften wp andermael het Schip Nieuwenhooven vpt ong ge⸗

1665.

_ Belicht /om bezupden en tuſſchen het felbe/ en De Eplanden ban Hitlandt
dooz te loopen / om alfoo (bolgeng opdere ban de E.Compagnp)
daer hee
nen de Waderlandtfe Krupyſſers op te ſoecken; dan ſulcks en wilde niet gez
lucken : want derrewaerts heen De Stevens wendende / kregen firachg
Geweldige tontrarfe wint /en ſulcken miſt dat geen Scheeps-lenahte konde berre
wilt.
ſien; dies moeſten onſe Trommel⸗ſlagers aen t werck, en lieten haer
luſtigh hooren. Dus laverende / ſetten wp het den 25 dito tegens den
middagh / wanneer De mift opklaerde Wederom d'Ooſt; dan ſtilte be⸗
komende/ moeften het laten dzijben.

Yp, kregen op Den 26 Dita/ met een feer dicke miſt /weder een Dofte

Nieuwenho- ficht/ wefende nymaer
6 Schepen ſterck/ hadden gelijck getal verlooren /

we vende EM konden nu col Landt meer fien.

Retour-vlootr ·Des anderen daeghs den 27 July, konden wy door de feer dicke mift
af,
geen Schepen fien; dan’s middaghs hoorende fchieten / wenden het der:

voorne en vewaertg teert / hadden noch in de wint /Die upt den Ooften continueer⸗
andermael den / foo Dat wp nuna het Weſten dreben; bonden ong tegens den abont

doordege-

alg de mift vphlaerden/ bp den Weer Admirael /doch nu maer Ín alles

weldige milt 4 Schepen fterch te zjn; dan wierden noch kort daer acu foo berre kop kon:

doch komen Den ſien /Be andere twee / het Wapen ban Hoorn / en Beederode gewaer/
weder met 3eplende genftonts derrewaerts heen ; maer ’t koeltjen cen wepnifth Zupe
hun fes Sche- deljck geſchievielt weer Poftckijch loopende / wierden andermael
Han ſoo

penbyeen.

Diehen miftomeingelt /Dat door het af-loffen
van her Gzof Canon/ en het
ſlaen op Trommels
/ moeſten foechen bp een te biijben. Dit duurden tot deg

anderen daeghs den 23 dito/ als Wanneer s middaghs de mift opklaren⸗
de /wy Wwijdten zjdts ons ban malkanderen bonden berfiraopt; kregen
nu hooghte6 graden /en 34 minuten / ffebenden na den Admirael /ende
met hem gefamentlijch na de (pwaertfte Schepen / foo dat met ons ſeſſen
weder bp een geraeckten; doch padden nu noch al contrarie wint en ſtroom/
fao dat bop in al Dit ſuckelen tot fao herre niet konden abanceeren/ Dat tufz

ſchen de Eplanden
ban Fero en Hitlandt quamen te bozderen/ om aldaer
onfe Krupfſers op te ſoecken.
j
úta
In defe toeftant zijnde / quamen noch daer-benebeng beel Siecken op
onfe Sthepen/ hebbende fommige (doch mel voornamentlyck den Schout
bp Nacht bande ARetour Vloot het Slot Honingen) al eenige Perfoonen

door fiechten/het water /en met ſcheur buyck verlooren
/welche qualen nu

Koonen wf- hart onder het Malek begonden toe te nemen : onfe Dictualte was meeft op/
en Eero (09 Dat wp niet wepntah naer ’t Danerlande berlangden. Den Heer Admi⸗

deer ge Fact dan bpdefe gelegentheyt Den traedt vergadert hebbende /foo befloot

raken, dies men/ alfoode Ooſtelhele tint continueerde / Border Heen om de Noordt

gek ids te zeplen/ op hoop aldaer een andere Wint te Bekomen? waer mede tap na Het

verder veen often faude konnen vorderen / omme dan foo de Ruſt van Noorwegen in
cezeylen, _ Het geficijt te loopen
/ en vorder Geen onfe wegh na her Baderlant —
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gen: Want wp nu (bermits de continuatie defer Oofftelijcke winden) geen

Julius,

hang en fagen om tuffchende Eplanden ban Fero en Hitlandt Doa? te loo- 1665-

pen: en alhier wag Getnu Dat ong Den Almogende Doo? fijn Daderlijcke „DS Ketone-

goedertierenthept wonderlijck bewaerden: want (gelijck alg Wp nader” gereconrrahandt quamen te Berftaen)
foo lagen tuffchen Hitlandt en Fero tegenwooꝛr⸗ rie winden

digh ontrent25Engelfche Oorloghs Schepen op ong te krunſſen /om ong wonderlijck
met haer ten Bupt naer Engeland: Geen te flepen ; het welck De goede Godt eVectt.
door defe continueele Ooſte wint/ entelckeng dupftere miſt foo mercke⸗
lyck verhoedde / fouden anders (tuffchen deeg Eplanden boozt-gefeplt
3jnde) feeckeelijch ín deg Pyandts handen gehalten hebben.

Wp dan op defe reſolutie zepldenna het Poorden / kregen nu helder en

aengenaem weder / ende waer middaeghs het boorigh Eplandt ban Fero
wederin het geffcht/ dat wp den naeft-komende nacht / wanneer
het noch

meeft continueel dagh was / ten Noorden quamen te paffeeren ; komende „Somen be
tot dicht bp deſſelfs fchoere Tandtsdouwen /Wwelchers Bergen matelijck ryan: Eero.

hoogh/ feer Klipryck fcheenen te zijn. De wint Ooft-Zupdt-Ooft ſchie⸗

bielende/ ffebende wp Noordt·Ooſt
waerts heen / hebbende nu Wel hel⸗
dere Sonne-fchijn/ maer feer hout weder ; geraechkten’s middaghs /Wez
fende nu den 29 dito /de Eplanden ban Fero upt her geficht/ hooghten
62 graden / en 38 minuten / en des abondes een ſnedige koelte wat den

Zupdt-Ooften/ fagen algdoen een kloeck Schin te (pwacrts /weſende Sien
2Schemaer ontrent
2 mijl an ons; en noch eert ander ſeer berre te loefwaerts Mr
op: Wp ſchooten eenfchootof twee / enlieteneen Prinſſe Dlagh waepen: ken.
maer fp gingen haer gangh / en bop de one / Dieg wp malkanderen eer Langh
upt het geficht berlooren.

Wp zeplden voort met Defeltze wint Noordt
·Ooſt waerts heen / en quaz

meu tot ontrent 65 graden int Noorden / daer wederom een ſeer Dicke mift
en ftilte bekomende/ Wp Het lfeten dij ben.
Wy bonden Het hier noch al meeft continuecl dagh/ en giſten ons nu niet Komen tor

heel verre ban *t koude Islandt te Wefen. De wint toen omloopende

keerden naer 't Weften/ alg wanneer voort de coers bevandert hebbende)
Ooft-Zupd-Ooft aen ftebende / omme Noorwegen in het geficht te loopen /

Pdhooghni

en foo boot
decoers na’t Baderlandt heen te wenden : Want ons verlan:

gen was warelijck uyttermaten groot / om eens upt defe houde Foozt- Zee/

alfoo ong de koude vermits upt de wacme Landen quamen) niet weynigh

Belde / ter bepligerfchupl-plaetg
in’: Parria telanden. Sagen dusop den Augultus,
eerften Auguſtus upt den Poordt· Ooſten een beeemt Schip tot ons nader 1665:
ren/ t welcke regeng Den avonde by ong gekomen zijnde /bevonden WB Komenby

bet een Fran de Gzoenlandts-Daerder te weſen /hebbende derwaerts heen cen Franfie
op de Walbis vanghſt een goede Lrepfe gehadt /en Wel gehangen / keez rr

rende tegenwoogdigh weder na Bups. Den Schipper wiſt ong niet an: VIET

ders dan t bolgende bekent te maken : Dat hp Schipper van dit Scheepie vaer Tydinboo2 tweê dagen was bp een Nederlandts Galjoot geleeft, die (geiyck alg gen van hem
meer andere) Gier omher ober en weder kruyſten/ om de Schepen (unt verktaen.
berre Geweften komende) den nieuwen Oorlogh tuſſchen Be Nederlanders
en Engelfchen bekent ce makken ; boegende noch hoop nieuws daer bp/ dat

onfen Hollandtſchen Am. de Beer Michiel de Ruyter , hebbende Gunea De
(Bb 3)
Engel-
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Engelíche weder afgenomen / nu metfijnVloot /berfchepde Paüfen/ en

_ riche Bupt achter Engelander omgekomen / ende bietorieug nae t Dader:
declandt was gefeplt: dat he Schipper oock hadde berftaen /dat in Hol⸗
landt meeft alle de Peringen quamen te ceſſeeren /en op te houden / ober:
mits alle de Schepen tec Woopbaert aldaer Wierden aen de Wal gehou⸗
den; Dat oock geen Nederlandtſche Sthepen in Gezoenlandt waren gez

Weest ;Dat oock de Hollandtſche Haring-bangbft/ en andere Dificherpen
ſtil ſtonden /'t Weleis altemael was om De Engelfche te ontgaen ; en dit

was dan nu al het gene wp ban Den Fransman hoorden; die van ong af-

ſcheydende / coers telden om achter Engelandr om te loopen.
6
Den 2Auguftus hadden Wop depfigh weer / en Het haeltjen Noordelick /
flebenden Zupdt-Ooft ten Ooften heen / giſſende s middaghs noch op de
Nooꝛder Polus hooghte ban 63 graden / en 14 minuten te zijn: des nachts

liep De wint weder Doft-Zupdt-Ooft/ en vorder nact t Zupden/ daer
fiilten op quam te bolgen.

:

p

worden wer en 3 Dito een diſige lucht met ſtilten / giften ond s middaghs op 62
cweldige graden en 52 minuten/ kregen des nachts een koeltjen/ maer bariaz

formbe-

fprongen.

bel; doeh op den 4dito een loutere ſtoocuer upt den Ioordt-Ooften/ dez

welcke langhs hoe meer op-fteechende / ons dwongh de Mars· ſeylen in te
nemen: De Zee begon hem berbarelijck te verheffen / foo dat ons des an:

Het Schip Deren-Daeghg foo hebigen ſtorm oberbfel/ dat weder fn D'uptterfte noot

des Schrij- L geraechten om ban de geweldige Water-baren deg Zeeg met Schepen en

ingrooten … AD0lch vernielt te woeden /infonderhept in het onfe /daermen geduucigh
noot.

met pompen en balien befigh was / om het Schip/ Dat (eer lechen zwack
bebonden wiert /boben water te behouden ; hebbende nu op deſe KRepſe

nae 't Daderlandt foo heele fkopmen en tempeeften uptgeftaen/ Dat onder

Dien zwaren laft noch epndelijck fcheen te ſullen bezwjcken: evenwel had:
Den wp in foo hevigen ſtorm noch nu endan Sonnefchn-weder: Des mide

daghs hoogbte behomende / ongop 61 graden/ en z4 minuten bebonden/

Dug doenmaels giffende niet ber ban De Noorweeghfe Muft af te zijn. Mier
fcheenen wp nu ten epnde bau raedt / en wiften niet wat ons beter was te

Doen / De coerg mer fulcken ſnellen voortgangh nae ’t Daderlandt te bere

bolgen/ of alhier bp de wint te fleechen /om (alg De wint wat ſtilden)

Noorwegen ín te loopen : want wp in alle dit fuchelen gene Rrupſſers/
Galjoots / noch ander Paderlandts Daertupgl hadden vernomen / dies
wiſten wp Hollands toeftant niet /beel minder de beplighept of het ge⸗
Gevarelijke Vaer ban den wegh die wp noch hadden te zeplen.

Den Heer Admi⸗

refolutie
__gael Bitter nochtans de ſaeck Wel overwegende / refolbeerden met defe
worde _ pliegende ſtorm de caerg nae ’t Daderlande te berbolgen/ geen Tandt als

dees

Hetonfetefoechen/ ende na geene Scheepg-WDlooten of Hvupfiers om te

fien/ met hoop (Aug doende) onfe Dpanden mig loopende /voorby te paf:

feeren/ en binnen wennigh dagen in ’t langh· gewenſt Patria te zijn.
Dus wierdt de coers tot pders beeugtjt boo wint en Zee / recht toe naer

het Daderlandt booet-gefet/ -met fulchen hollen Zee/ koude, en ſtoocker

ban ’t Noorden / dat Schepenen Volck het quaet genoegh hadden om dus
te beftaen ; dan nacuwelijcks waren twee vuren wa dit gerefolbeerde Here
ldopen / of kop wierden met geoote bzeualjde cen kleyn Hollandts male
’

6

Ooft-Indifche Reys-Befchtijving:

Derde Boeck.

199

gewaer / het welck op de Retour
· Vloot kruyſſende /ban ſtonden aen toe Augult.
ons quam ſtracks waren wp met een byſonderen per en groot Berlan: 1065.

gen fngenomen/ omme den (fant onfeg Baderlandts te beeftden/ verhoo⸗· gohwon:

pende Boozt te fullen mogen zeplen; doch kon het Galjoot ban Wegens a,
dD'onftupmige winden / en hoogh opftupbende Water baren geen Schepen

tot foo Dichte bp genaken/ Dat malkanderen Bonde verſtaen;
den met alle man ſeer berbarelhck hoogh en laegh aeflingert
ten: eehter bemerckten Wp hoe dat de Lupden van dit Galjsot
‘Peren boinckten met geooren pber/ Dat boeder heen na het

Want wter:
ende geſme⸗
baft wunf⸗
Daderlandt —

niet en moeften zeylen /maer datelhek bp De wine ſteecken/ ſchreeuwende Garjoot.
foo beel fp konden /Sreeck by, ſteeck by, het welck wp aenftonts deden,
enlfeten het aldus drhben / biedende nu de Dooe: fiebens aen de flagen der

Zee: het woep noch even hart / en de Water
·baren blogen tielckens ober

ons henen , ons Schip (dat ongemeen lett en zwack wag) fcheen door het —

geweldigh bonfen/ en ober ſtroomen Der holle Wateren ſeeckerljck te ſul⸗ vers in"voy

len bezwycken / alfoo Jaden en Poegen meer en meer upt malftander terne gevacr

weecken /boormamentlijck onder De Boegh in t Doo?-Schip/ daer nu vanmeralle
Get water telckieng dooz het acbepderten (lampen des Schips ſoo vreeſſe⸗ nchen.

ſyck in vloogh / Dat ons tegens den abont fn geen Blepne benaeutwthept
Bonder/ beefende warelijck dat wp foncken/ ende met alle Ban tot in het
grondeloos Diep ter neder daelde: fnfulckennsot Dan weder zijnde geko⸗

men / lieten wy baerdigh ban’t Achter Schip cen Sjduw aftaaepen / om

aen De andere Schepen en het Gahoot onſe berlegerthevt en uptterften
noot bekenttemaken; maer eylaes! dit geſchiede teeremael te bergeefs/
want niemant ons helpen kon / vermits pder met fijn (elfs genoegh) te doen

bond: evenwel ftelden wy alle deboirente Werels/ om noch (kaer ’t doe

nelich) ons hofteiijch Schip/ enpderslebente behouden, ſtoppende Leel
Scheeps-merck in d'opgeſcheurde openingen en gaten / en boorts al doen:
De wat dat bp defe gelegenthept bedacht kon woeden. Dus hielden wp Het
ter naeuwer noót gaende/ tot Dat de ſtorm Heel ſchieljck af Begon te nez
men ; kregen deg nachts ten 11 uuren (Wanneer het noch dagh was) het
hooge Landt Noorwegen fn ong geficht/ waer Heen wp zeplende/ haeſt krijgen

aget weder / en ſtilder Zee aen-troffen , het welck ons üpttermaten dfenz —
ſtigh was / om dat nu langer nietſmet foo zwaer geladen Schip/ bar Wez Nhet
gelcht.
gens deſſelfs zwackheyt /ſoo felle fformen honden uptſtaen.
bokste:
Honden
ong s mro2gens vꝛoegh noch onteent 3 mijlen van tE Rlip ryck worden
Noorwegen afte zijn: Wierden nu nach een ander Hollandts Galjaet gez noch een

waer / Die met fijn sacher tot Ben Weer Admirael gekomen znde /ber: Saers

ſtontmen ban haer dit volgende Pieubos:
waer.
Dat cen bitteren Oorlogh tuſſchendenKoningh ban Groot Brittanjen, Bekomen de

ende Geunieerde ProbintienWas ontftaen; Dat de Engelfche, en g8ch tijdineh
van

De Nederlanders hare machtige Oorloghg-Diootert nu Roztelingh t°Zee gan: des vagebracht hebbende / vreeſſelyck tegens malkanderen Hadden geflagen; Dat dertand:s.

indit GebeghtdenHeer Obdam, Wefende Opper⸗Admiraelvan Hollandt
ende Weſt Deieſlandt / met Get ſchoone Schip de Eendracht / boerende
84 Metale Stuchen/ en 500 Man / fn een dogenblick tydts Boor beant

inhet Arupt was opgeſprongen / en maer alleen 5 Man geberght; De*
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Weeren Tuptenant Admiraels Kortenaer ende Stellinghwerf, miet bele

manhafte Capitepng / eneen geoot getal Soldaten ende Matrooſen Wez
Derzijdtg waren geſneuvelt / en inſonderheyt ban de Onfe heel fchoone

Schepen berbrandt/ geſoncken ende gevuineert bevonden wferdert ; dat

De Nederlanders geweẽcken / en tot ín de Hollandtſe Havenen feec befchaz

dight aenkomende / Waren geretiveert : fomma/ dat onfe fchoone Gor⸗

laglys-Dloot geflagen/ en door des Vyandts Dictorfe wag upt Zee/ en
binnen gejaeght ; dat over ſulcks bo de Gngefetenen ín ons Daderlandt

ongemeene alteratie / maer ín Engelandr een te qrooter vreughde beſpeurt
Wiert; dat men ober dees oberwinningh op D'Onfe aldaer Dictorfe hadde
gebrandt; dat de Engelfche nu alom glorfeerende / De Zee feer onvepligh
maeckten/ nemende bande Onfe al wat ſy bekomen konde/ geweldigh⸗

lich wegh; Dat men feer onbarmhertighin Engelandt met Onfe Gevan:

—

genen leefden / die Den meeftendeel gantſch jammerlyck ban armoede/
koude/ ſtanck ende buplighept bergingen ;Dat de Engelfche, terwijlmen
de Oozloghs-Dioot in 't Baderlandt cepareerden / boor tegenwooediak
meeft oberal de Meeſter ſpeelden hebbende hare Dozloghs-Dloot fn dzfe
byſondere Eſquaders afgedeelt / om onſe Schepenupt Indien “Pups hoz

mende/ in haer gewelt te krygen /hebbende (om fn deſen haer Aenflagh

wonderlijck niet te miſſen) dertigh kloecke Oozlöghs- Schepen om de Noort geftuurt/
bewaett.
die tuſſchen de Eplanden ban Hitland
ende Fero
t op ons kruyſten; en foo

wanneer wp deſe mochten voorby gefnapt zijn / (gelijck nu met ons / Godt
lof / foo wonderlijck wag gefchtet) dat wederom 24 andere Oorloghs

Schepen des Dpandts nfet herre ban ons ontrent De voornaemſte Babez

nen ban Noorwegen foorijcken %Bupt verwachten / die wp nu gewiſſelyck

fn de mont geloopen fouden hebben/foo niet op giſteren waren doo2 het Hol⸗
landts Galjoot geftupt geweeft ; doch indien kop noch dit Efquadze waren
misgelopen / datwp feeckerlijch dan het gros van des Pyants Oorloahs-

Dloot/ Wet welche tuſſchen het Doggers Sant / en de Hollandtſe Habens
ſith hadde verſpreyt /niet hadde konnen miſſen /alwaer de Engelfche nu
alle dagen beguame gelegentheyt bonden / om alles (Wat naer ons Dader:

lande upt berre Geweften quam acngeferlt) te overrompelen / ende baerz
digh wegh te nemen. Dit dan alles hoorende/ foo danckten
Wp Godt met

herten en zielen /dat tuſſchen Hitlandt en Fero, als oock hier / of in het
booet-zeplen niet in her bitter/ /
wꝛeet en onbarmhertigh gewelt des Dpandts
waren gehalten. Wp regen dan nu doo2 defe Galjoots-lup Beieven / als
ooch ozdere ban De Beeren Meeſteren der Ed. Maetſchappy /om ons
met onfe koftelijche Schepen aenftonts naer ’t Noorweeghs-Bergen te bez

Drie der ver- geven / Daer (foo Wp nu quamen te berftaen) al drie ban onfe bermifte
mifteRetour- Schepen / namentlyck de Koge / de Jonge Peins / en de Fluyt DiemerSchepen at Meer aengelandt waren; om Welcker beoudenis tot dus berre niet wep?
gen in Noor- NGI ong ber heughden.

wegenaenge-

‘

6

Wy dan ſochten ons oock derrewaerts heen te retireeren/ omme niet lan⸗

han erour. Ger in Dit gebaer de Zeete krupſſen frellende ſtratks De roer na het fchoare
/ enNoordelcke wint; bone
Vloot reti. Noorwegen , met een lfeffelijcht helder weder
reert Noor- DEN ons /nader-komende/ totniet berre Han ’t Lier, Of De Weſter Ha⸗
wegen,
vens ban het Binne-Wwater der Stadt Bergen hervallen / fochten —
e

,
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Den het lange Eplandt/ een Plactsjen genaemt Jeltefoert ;inte loopen; Auguſt.
dan fuickg eh wide vermitseenweynigh te Zupdelijck Waren) niee aes 16065.
tucken/ en dienden hier hore Beraet; Dies ſtelden mp ſtratks (niet (onder

gebaer den Dpandt inde mant te loopen) de caers naer ’t Kruysfoert, leg⸗

gende aen het Zupdt-epnde ban Dit lange Eplanùt/ Dies moeften wp noch

Bntrent 5 mijlen nae’t Zunden zeplen/ en onderweegh beach Den Schout
be Pacht fijn Joche-Arha/ waer Door die genootfaecht was fich ſelfs noch

;
-Bupten Baets in aller haeft weder te repareeren.
Bet fchijnt dat het Engelfch Eſquader/ dat hier ontrent Hoor de Dar
gens ban ’t Noortíche Bergen Rrupften/ met de geweldige fform die Wop
op giftecen haddenuptgeftaen / ecn goet ſtutk weeghs ban daer naer het

Zupden was heen gedreven foo dat wp klarelijck konden bemercken / hoe
Dat Bode Almachtigh onfe Dpanden had wegh geſtormt /op Dat Wp dus

hlackeloog niet in haer handen /maer bepligf en onbeſchadight /in ſpht

ban die op ong loerden /in de Hahenen ban let Noorts Bergen guamen te

n in /en
wp zeplden met groote beeuabde
het Kruysfoert
geraken: immers

tuffen beefchepde klepne Álip-rijche Cplandekeng doo? / tot Hat omtrent een
Half mil binneng Landts in Backefont „ een Inham of Plaetsjen tuffchen

De Flippen gelegen / vermits contratie Wint/ genootfaecht Waren tert Komem een

Ancher te komen ;Welcherg Hhede foo naeuw en engh/ van wegens de mehrEE
ofBock
menighte hlepne Eplandehens/ Alpen en Frotfen bevonden / Dat met ront,

onfe kloeche Schepen naeuwelĳjchs plaets bekomen konden / om Bene: op Ree ten

beng malkanderen
bp teleggen/ legacnde foo dicht bp een / Dat ban Get Ancker.
gene Schip tot in Get andere Bonden ober-klimmen/ omme de Deienden
en aoede Bekenden te befoecken.
Dit wag nu De eerfte-mael dat wy t'zedert de Caep de Bon Efperance

Ancherde / hebbende tuſſchen dien upiterſten Hoeck ban Afrika in't Zup⸗

den / tot dus verre in ’t Noorder Europa Berre overde twee Dupfent mijlen
gefeplt /en anders geen Landt op defe Plas onderweaen / als het Eplandt
Afcention en Fero geften; danckende Godt dat fulcken geondeloos Vack /
ja felfg ban Batavia, tot Dus berre beljouden waren ober-geraeckt. Donder
allier in Dit nauwe Backefonrt, beljalben onfe drie Mackers die alreetg bin⸗ Daerfyoock

nen Bergen aengelant waren /oock noch De Fluyt Amftellant /Defen daat, 33

weynigh uuren boor ong upt Zee gearribeert; en daer benevens oock noch geland: vineen ander Scheepjen / Dat ban Bergen Dug ber afgefacht zijnde /focht des den.
anderendaeghsinZeete gaen. Der ſelber Schipper (een fchelmfen Wo2- Lorrenrendzaeper) quam ong aen Boort befoechen / ende guanfups verwelleko⸗ —— ge

men ban de lange Reps: maer big en Was dien fijnen GBefel fijn Boot: “OA
fchap niet; Want Defen Derfpieder deg anderen-dacalg in Zee geraecht

digh
znde / foeckt ſpoehet
alhier ban de WDal krupffend Engelfch Eſqua⸗

Der op / en maeckt haer onfe komſt in het Backefont (neclijc Wop nader hant
hooeden) bekent; haer ongetwffelt niet berzwijgende de fchoone gelegent:
fche
binder / om onfer in Backefont, Daer wp geer
hept die de Engelſoude

tegenmeer konden betonen / vaerdigh te oberrompelen en te bermeefteren ;

alfoo defen gebepngden Deiendt met fijn gemaeckte bootfchap , wiſt te ſeg⸗
gen / dat ſyn Scheepje tot Ooſtende thups behoorde / en fp bape Hande⸗

ſaers weſende /nu met haer Tadingh des ua Hamburgh te —

rde
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hen; dat
hy foo wel bp de Engelſche, alg bp de Nederlanders quam/ er
Bock wel ſomthdts op fijn Boordeel loerde;
DatIp een weynighhot? onfe komt
bp Hit Hollandts Retour Schip Amſtellandt ten Ancher komende / het gez
melde Schip met kleyne moepten hadt konnen bermeefteren/ Daer hp (ſich
ſelfs bevoemende) groote herflagenthept in hadde befpeurt / alfoo Die Kupder

niet anders meenden/als vat hp een Engelsman ware geweeſt/en heel dierge⸗
Whe Gelacchelijche redenen meer /die deſen Oorlogg-man quam upt te blafen/

dewelcke onberdraeghelck zynde /aaf ick hem ten antwoort; Darhpde

Tunden / unt Ooft-Indien komende/ ban te wernigh belepdt, couragieende

moedt oordeelden / Daer die nochtans (doch alles onder den genadigen zegen
des Alderhooghſten) geen kleyn gerucht en breesden hebbende al mentah-

malen /ende miffchien bep meerder als In wel docht/ Den Pyandt onder

_
—

de oogen geſien / en ſeer dickmael fonder berbaefthept/ daer
hp haer nu ban

4

en behgefden ín te beelden / Dat de Ooft-Indifch-Vaerders ban het Schip
Amſtellandt met de Hoeden in de handt/ en Sleutels in de bupft / haer

8
|

befchulbiahde /aen der dans geweeft ; foo dat he Schipper ſich felven niet

}

î
Schip en Goederen acn hem fouden ober-gelevert hebben. Dooꝛ dit ant⸗
woort /Dat ban anderen ſtracks bekrachtight wiert/ foo aaf dien Snorcker
r
koop/ gegende de fchoonfte Woorden Dien Ip oopt hadde geleert; t welck
4
noodiah was / Want hp ſouw anders wel licht al een quaden abont heb —
ben aen-getroffen. Des nachts ſtack deſen Derfpieder met fijn —
J
in Zee/ fich bp ons Bolck ban Zeelandt hebbende geroemt geboortighte
zijn.
ze,

Wy hadden noch naeuweleks
Hier 4.waren ſtil gelegen/ als den Schout
bp Pacht het Slot Honingen medebp ons quam. Wy bonden ons nu gez
nootfaecht omt alterinDit Backefont noch foo langh te blijben leggen / tot
Datwp een andere wint bekomende / fouden
na Bergen konnen zeplen , krez

gen ondertuſſchen op pder Schip een Toots /om ons Daer Heen te aclepden/

aen Boort; en onderwijl hier De Schepen aen Klippen en Kotſen bertupt en

en baft gemaecht hebbende /bleven deg nachts, en oock noch het bolgent
etmael hier ten Ancher (eagen.
Ì
Tijdingh
Middelerwijl wierd Doo? den Veer Admirael ban onfe Tretour-Dioot een
4van de wee Gahoots /Die bepde bp ons waren gebleven/ waer 't Dader
Noorwegen landt afgebeerdight /om aldaer de gewenſte thdingh ban onfe behoudenis
naHollande. tot dus herretebeengen/ op dat fich deMaetſchappy / en alle Die fulchs aen:

afgevaerdign genaent moebte zijn / haer ober onfe behouden aenkomft tot in het liene Chri⸗
ſtenrück guamen te verheugen. Ondertuffchen beochten
ong nu de arme
half naeckt lodpende Noortfe Boeren ande Boerinnen / die fer omherop
per arm te. de kleyne Eplandekeng / Klippen en Fotfen mochten woonachtigh zijn/ban
ven der
bare Herverſſing /Dee/ en Eet
·waren aen Boorttekoop beſtaende wel meeft
Noortfe Boe- fn Melck / Eperen / Difclh/ oock Schapen / Hoenders en ander Dee ; maer

sen dit Ge Bonden hier goeden caat duue/ en De beurs te ledigh om deſe Marelitgangh
,

Waer te nemen: doch epndelijck eenige oude Ooft-Indifche Rleding en Dlunje
uptgeſchut /of t ſaem gefocht hebbende / quamen daer boor het gene fpbrochten/te verruylen; welcken handel fuichen vooetgang
nam /Dat wp bp na

ban alles honden bekomen: en bermakelijck was ’t de Noormannen Dus alsOoftndifch-Daerberg met onfe oude gefteeepte Zijde Klederen te fien iens
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Ken. Wy gingen de ommigetotin Gare Wooningen upt nieuwsgierigheyt Auguft.
beſoecken /daerfpfelfS ophooge ſteyle Steen
·klippen in fobere Gebouwen 1665.

haer metde Wiffcherp / of andere oeffeningen/ Geel armelyck quamen te
generen. _
—
Wy alhier anderhalf etmael hebbende ſtil gelegen /kregen Op Den 8 Au- vertreck uyt
guſtus des morgens vroegh foo goeden wint / Hat ſtracks met alle De Sche⸗ Backefont,
pende Anckers lichten / en upt dit naeuboe Backeſontta Bergen quamen te
bertrecken /zeylende
met onſe ſeben Schepen achter malkanderen tuſſchen
beel groene vermalielycke Wanderpen/ en liiſtigh Geberghte door; want ons
Vaer water op ſommige plaetſen niet wijder Ban t Haerlems bupte ·Spgerne
Gebonden te zjn, paſſeerende Gier en daer wel-gelegen Dorpen / fraepe Luſt⸗
hooben / Hof ſteden / en graſige LTandtsdouwen /foa dat Wp vu wederom
de playſantie bande Chriſtene Werelt begonden te fien, Dus ontrent 7 uuren cr DELE

doo2 het Lied: ban Bergen, of De Binne landtſe Water
ſtroom vodet geſepit Mer zosche-

zijnde / quamen Wp tegens Bert middagh LoorDebergemde Roop· Stadt Ber- pen vande

gen aentelanden/ Daer wijdere met alle De Schepen foo ber in korten /tot Actour Vloor

dat befelbe midden inde Bradt en Haven aen de Gebouwen en Palen qua Koor seas:
men te verſeeckeren.
0
'
Bergen,
Op waren nu door des Beeren genade / en Vaderlcke goedertierentheyt

tot dus verre gantſch wonderlijck bewaert / en met tien Schepen onfer Re⸗
tour-2Bloot tot binnen de ſtille Haven dee Noortſe Loop. Stadt Bergen aen⸗
gelaudt ; verhoopten sock onfe andere timee Mackers den Opevaer en Nieu⸗
Wwenhoovben in horten thdt (foo bet Gode Beliefden) alhier / of in het langh⸗

gewenſcht Daderlandt te fien: en bonden oock hier in Bergen Wel ontrent Vinden aldace

so gederlandefe Schepen; doch Bie meeft alle ter Koop vaert varende / hier Koop vasr-

upt berfchepde Buartieven met haer Retouren of Ladingen waren aenge⸗ ders ,die alte
landt; berlangende eben als wp / na goet Conboy / om boot de Heepfe na naer
'tVader-

Hollandt te boitrecken.

—

Een

_ Op quamen dan nu aldus met geen kleyne breughde upt De her-melenene vreuzhdeen
Werelt weder in t lieveChriſtenrck /en upt een onſtuymige wilde Zee tot ín blijdefchap

een gewenſchte Haben
/intmidden ban een Dolck- en Jerigrijkie Brant be- der Ieelsrehouden gearriveert Baer wy met een onuptfpreechelijche bzoljehhept Ler- omt van
namen/ met wat cet guPlhertigheyt / berwonderingh/ vreughde/ en hy⸗ defe Retour.

fondere bergendegingh / dat bop bart De Burgers ende Burgereffen /Trick Vloor
uhet
en Armen/ Greooten en Kleynen alter ontfangen/ erde ban onfe lange, ven,
herre ende gebaerlijche Reyſe berwellekoomt wierden: pder Menſch fcheen
ons/ en onfe kloecke Schepen met eeu ongemeene ber wonderingh en opgetoo⸗

genthept des Geeſtes te begluuwen ; bindende ong binnen Scheeps boort ge⸗ maer outterduurigh van Mannen /WDzanwen en Kinderen oncingelt / en hadden qez mige vriendenoeal te doen om deſe Lupden op haer nieuwszierine branen een zedigh antz lijckheyten

woort en goet befehept te geen ;Want paer eon forrje Waat nieuws / Ban kes HETE
eng de Beendigheden en Wonderen
/bpang in Berre Handen gefien/ te 57
hooren. Wy wierden bart beleacuftenelijche Burgers ende Burgereſſen foo
gaulhertigh / als hetendeljckt uytgenoodight /dat wp toch haer met Den eerſten
geliefden aen Want te komen beſoecken /ndemende ons haer Namen/als oock
de Straten en Wücken der Stadtdaer fp woonachtigh waren ;Waer voor
kop haer harteljck quamen te kine ——
ban wiet ——
ul⸗
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fulten zijn; ſoeckende Gare beleefde beiendelijchtept on cerelijche nieuwsaie
righeyt /Daer het wefen kon /met een gelijche——
— eerbiedige

toegenegenttept te bergelden

Dock wierd Den Weer Admirael onfer Ketour-Plodt Pieter de Bitters

Heuchelijcke Diendelijck bp den Commandant ban Bergen ; Cafpel van SiGgnon » en den

wellekoomft. Deenfen Weer Generacl Alefelt, en andere Beeren en Bzootenontfangen/

en bzolijck herwwellekoomt: onfe Trommels en Trompetten wierden /wan⸗
neer wp ten Ancher quamen /onder t log bzanden ban 't Canon / wel luſtigh
gchooet ,waer op De Beeren Denen, en de Gberighept der Stadt/ ons
door het afblafen ban al haer G2of Canon berwellekoomde/ bzandende ban

het Kaſteel en het Water
·fort rontom los; en hoordemen voort dien gantſchen

dagh niet anders dan menighte eer ſchooten Die men elkanderen foo ban
ZTandt/ algupt de Retour
· Vloot quam te vereeren: en onderwijl wierd den

Beer Admiraelinhet Slot ban den Deenten Adel treffelhel getracteert;
fomma/ de gantfche Stadt en alles was bol beeugiden ober ’t geluckigh ar⸗ -

ribement
ban onfe zo foo koſtelücke Schepen; ende wp danckten onfen Godt
met heeten en fielen / dat hp ons ban het ander epnde Des Werelt· Kloots tot
Dug beree Behouden in het liebe Chriſtendom / en allier tot in het midden ban
de Koop· Stadt Bergen hadde gebracht; hem biddende onſer boorts te wil⸗
len beſchermen/ opdat/ niet tegen-ftaende alle De liſten /lagen / de macht,
en het gewelt Ban onfe Vranden / noch evenwel Dooe fijn Heyligh /Almach⸗
tia en Paderlÿck befchut/ eenmael naer foo heel omſwerbens tot in ons

;

Mice Vaderlandts behouden moehten bomen.

/

Tivintighfte Hooft-fluck.

—
0

Komft der Engelfche ‚ met een goet getal Oorloghs-Schepen in Backefont,
om daer de Retour-Vloot te befpringen; t welck haer zijnde gemift,,
komen in Bergen, {luyten de Haven, en maken haer vaerdigh om de
Retour-Vloot aen te taften. Deffelfs reddeloosheyt, allarm, Schrick,

en ontfteltenis binnen de Koop-Stadt Bergen.

De Retour-Vloot ftelt

fichfpoedigh ten tegen-weer fchrap. ‘Freffelijcke aenfpraeck des Admiraels aen fijn Volck. Stoutheyt en vermetele aêtien vande Engelfche
Bootsgefellenen Soldaten. Lactdunckende grootsheyt van hun ViceAdmirael. Loofe Complimenten, Laetfte bereydfelen. Aenvangh

der Batalje.

De verfchrickelijckheyt deffelfs..

t
D
E
g
—n

De Denen fteechen de

Vree-Vlaghop. Dappere wederftant der Retour-Vloot; diesde Exgelfche verfhaeuwen. De Denen fteecken de Bloedt-Vlaghop, enafli-

fteerende Nederlanders. De Engelſche krijgen. de Nederlaegh ; gerakeninconfüfie; kappenhare Anckers, en nemen de vlucht. Verlies,
en reddeloosheyt der Retour-Vloot, Remarcabele faeck, Verlies der

Engelfchen; en der Nederlanders vreughde wegens hare yerloffinge.

P
br
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N dan nudus met vreughden in't Noordſche Bergen aengelant Auguft.

Znde

vonden ong upt cen Woefke Zee / daer ſoo eel (Ware ftoz- 1665:

menen tempeeften hadden uptgeftacn/ alg tot Ín de fchoot ban

een beplige Haven gebracht ; leggende met onfe rijch- geladen Schepen /
alhier im t midden ban de Stadt / ons inbeeldende nu genoeghſgem bez
waert te zijn : want wie fou Gebben durven dencken / dat de Engelfe / om
ons in haer geweldt te rijgen /De Dzede foo trouwloog met den Koninck
ban Deenemarcken / aen Wien de Koopſtadt Bergen toebehoorde /foude
gebroken hebben; immers wp maechte nu giſſingh dat met ong LetourDloot en Koopbaerdp- Schepen alhier ín Bergen foude berbljben/ totdat.

De Nederlandtſe

Oorloghs VBloot weer Klaec/ en in Zee geraecht zijnde/

ons quame af te halen /en na’t Pacria te conbopecren ; Dies maechten wp

nu geen ſwarigheyt meer / verhoopende voortaen / boog als ons moeelijck
fuckelen en omfwerbven/ een veel ſtilder en geruſter leben te Bekomen.

Maer wy bonden ons haeft in ons Goop en reeckeningh bedrogen: Want Het Hollants
Wp en hadden geen etmael noch ín de Stadt Bergen ſtil geweeſt /of het Gelioor
door
Galjoot /op eergiſteren Door den Beer Admirael upt Backefont na ONS ———

Vaderlandt gefonden/ quam wederom bp ons in Bergen t'eenemael maſte⸗ binnën geloos aen/ hebbende/ bupten het Brupsfoert in Zee geraecht zijnde/ een goet iecaht-

getal Engelſe Dozloahs-Secheven ontmoet / Dies aenftonts wederom keez

rende / was Het tor binnen de Havens en Gaten ban Noorwegen met een

geweldigen pber Des Pyandts nagejaeght /alwaer Het ter nauwernoodt

onthomende/ door het hart feplen fijn Maſt berlooz/ foo dat nu door hulp
Der Noordſe Schupten was herwaerts aengebzacht.
Doch alfoo men upt Beraen door berfchepde Stroomen en gaten kan Een ander

tZeewaerts ſteecken / foo wierd aenftonts het ander Galjoot met de felfde aloeMa,
Breieven/dooz den Beer Admirael /om onſe komſt in Hollandt bekent te afgevaerdigt.
maken/ derwaerts heen geſonden.
Het was nudes Sondaeghs tegens de middagh / namentlck /op Den Komt der

9 Auguftus, Dat wepnigh tjdtg/ na de komſt van het binnen-gejaeghde Enselien mee

Galjoot /tot ons ín Bergen fchieljch de tijdina quam / Dat in Get Backe-

——

font ‚daer wp op giſteren morgen waren Ban daen gefeplt/ omtrent 5 uuren fchepen in

na ong vertreck / Wel 14 kloecke Enaelfche Oologhs- Schepen /om ong te Backefont,
overrompelen /en met haer ten bupt na Engelandt heen te fleepen / /
waren
re

aenaekomen ; doch dat de Engelfe / hebbende nu dus langh op ons te Ber: befpringen.

geefs gekrupſt / en onfer atvaer/ vecht tegeng haer meening / al weder niet

Bindende / foo vervaerlyck eterden en raeſden ban ondberduldiahepdt/ dat
felf de ſtoute Pooꝛmannen doo fulcks waren berfchricht geworden. Wy De Rerour-

Dit berftaende/fagen al wederom Goe gamtſch baderlijch / wonderlijck/ en Voo we

dogenfchünelijck dat ons dien goeden Godt / upt de onbarmhertige handen aertijck beban onfe Dpanden hadde geredt/ enherwaertgaenaelepdt /en dat nu an⸗ waere.
dermael dit gebaer noch ter nauwer noodt waren ontſnapt / bertrouwende

daerom te bafter op Godt den Beere / dat hy ons / foo wanneer Wp noch al

Bopt of oopt moehten ban haer befpzongen woeden / oock feecherlijch (oude

omen te beſchermen / ja onfe kleyne macht / en billücke tegenftandt foodaz
nigh zegenen/ dat ſy /niet tegenftaende haer trots en hooghmoedt
/ nochtans

met ſchanden ſouden moeten wijchen.

(Ce

3)
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En daerom maeckten wp om deeg tydingh kleyne ſwarigheyt; te meer /

alfootop binnen defe Stadt er Haben /Ben Loninck van Deenemarchen
toebehoorende / aengelandt zijnde / ong baftelijck inbeelden / nu foo langh

als op hier lagen/genoeghfaem bebrydt te zijn/wiet konnende gelooben/
Dat de Engelfe/ die noch ín goede Deede en Beientſchap met Deenemarc⸗
Ken ftonden/ fulctte woedende Ontruſters der Stadt Bergen fouden gez

worden zijn / en daerom waren wp noch des anderen daeghs niet eens bez

kommert/ alg hoorden Goe dat den Pyandt met het grootte gedeelte Han
bet Cfquadze / Dat omtrent Bergen hadde gekrupft / reedts pt ‘er Zee / tot

in Backefont, was ten Ancher gekomen ; doch berftonden namiddaeghs/
Hooghmoe- Dat De Engelfe van daer aen den Heer Commandant ban Bergen
een IRÍf-

dishfchei- (tbe gefonden hadde / welckers letteren met een hooghmoedige flijl/ op het
gelfen aen « HO2tffe/ ban defen inhoudt wierden bevonden.
den Com-

»®Dat fp Engelfe arootelijchs haer berwondert / en niet min beledight

En

Ooft-Andifche Fetourbioot tot ín fijn Haven ging berfchuplen; poogende
» genoeghfaem fuicke Schepen / díe / bolgeng de rechtbaerdige pretentien /
» fijn Majeſteyt ban Grꝛoot Beittangien toebehoorden /upt desſelfs macht

pendanvan „bonden / dat den eer Commandant ban Bergen Det HNederlanders

»en eygendom te trecken / Dat fp Engelfen daerom in Backeſont gekomen
waren /om De redenen ban dit misdeif te weten.

Stracks wierd op ſulcks /den Heer Admirael van onſe Retourvloot /bp
den Heer Commandant verſocht/en voort aen hem /en Den Raedt / De Enz
gelfe Beief gecrommuniceert /en Daer op ban ſtonden aen met een eenparigh
beflupt den Engelfen Commandeur Tydeman, op fijn hoogdravende let:

teren/ dít befchept weer toegefonden,

Die haer
wederom

toeïshiekr,

Ni

5» Dat fp Engelfen niet behoefde verwondert te zijn / noch ooch haer niet
5, fn ’t minſte konde beledight binden/ dat men de Schepen der Gealteerde/

2 Die mett Koninckryck Deenemarchen in een goede Peient-en Nabuur⸗

„ſchap leefden/ binnen de Roopſtadt Bergen quamen te logeeren / alſoo de
» Deenfe Majeſteyt
fich nutrael in defen Gorlogh hfett/en dat de Haven der
„Koopſtadt Bergen voor de Defenden/en foo wel boor de Engelfen alg boor
„Nederlanders open ſtondt; dat/foo wanneer de Engelfe om ververſchinge

» mochte benoodight zijn / dat die ooch even alg de Nederlanders binnen

» Bergen ſulcks bekomen konden , Dochy met aendientng / dat hem Com⸗

ss mandant ban fijn Koninck wel erpzeffelijch was verboden
/geen —
Schepen meer / foo ban Engelſe als Nederlanders /dan 6 fn t getal bin⸗
» hen de Maven der Stadt Bergen ín te laten komen
/opdat desſelfs Inge⸗
„ſetenen geen moleft/ of alteratte guame te geſchien.
De Engellen _Hier op fchzeben de Engelfe wederom / dat / overmits fp langh in Zee
———
geſworben hadden / vock even als de Doft-Fnbdifechbaerberg / een goede

zenden

Comman-

Derberfelj-plaetg fochten / en Dat ſy derhalbeñ mede opwaertg quamen gez
{
Daer op hregen wp deg Dingsdaeghs / op den 11 Auguftus, binten
_feplt/ om haer ban het noodighſte binnen Bergen te boorſien.

daat.
eengoerge Bergen — —5 dat Den Wpande met een goet getal kloecke Oorloghs-

talOorloghs- Sehepen/ Uitfen en Branders quam herwãerts aengefeplt / en verſton⸗
Schepen op- den omtrent den middagh dat fp alreedts totop twee mijlen na ons gena⸗

Gri 5

dert waren; aldaer ten Ancker zfjnde gekomen / foo quam cen groot Di

E
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ſter ban de Engelſen / die men fepde den ViteAdmirgel
ban dit Eſquadre /Auguft.
enden Commandeur Fydeman ſelfs te zijn/ met een welgemande Sloep /1665.

deg Konincks Dlaah van achter / en al fijn Wolckt ín *t roodt gekleedt heel „Komt van

baerdfah/ en guanfuig met geooten haeſt / tot aen de landeliehfte Fortreſſe omnan-

han Bergen aengeroept ; te Landt geftapt zijnde / berfocht Den Weer acur in BerCommandant te fpeeechen : daer datelijch bp

Dat mert aenftondts de Doft-Andifche Fetour-

gebracht zijnde / begeerde gen- nend

Schepen tat Bupten De Baz Arsen

ben der Stadt Bergen fonde taten konten ; foo niet/ Dat fis dan fouden gez Dpeenfecomnootfaecht zijn / die felf tot binnen de Stadttekomen foecken/ bolgeng meds en

taft bande Engelfe Majeſteyt/ namentlijchs acen Habvenen / daer De Wez Ferourvloor

tourvloot School / te berfchaonen / maer Die te bemachtigen / en na Enge:
„Tandt heen te boeren; daer op den Berghſen Commandant ten antwoort
gaf/ dat hp geen commando ober de Nederlandtſe Schepen boerde / en
geen laft/ Beel minder eenige opdere hadde / om ons ter Haven upt te ſtoo⸗

ten , maer dat hp ſich ſelfs genootfaecht bondt / omallendengenendiealg

buyren.
Die nem
micks weygert.

Peienden en goede Bontgenooten alber genlanden/ fn fire protectie in te

flupten/ en Stadt en Haven tegens alle Geweldengers te Befchermen ;
bzenaende
het foo Berre/ Dat Dier ſtouten Beit / doch bepnfende /confent
berfocht/ om met fĳn Schepen/ alſoo maer noodige berberfehinghfochz

sijne ver

vpredigh quamen / toegeftaen wierd. Waer op dien Beer Beleefdelijck / onz

;

ten / hier boo? de Stadt te mogen aenkomen ; Dat Haer / foo wanneer datfe tichtingh

der het geklanck bant arof Kanon der Deenen/ alg ooch ondertgeraes
ban OA ende Engelfe Trompetten / weder Lan bier / en na fijn Boost
ertrock.

Doch konden wp noch ín het minſte niet geloohen dat deEngelſen met Komt dez

ſulck een opſet /moedt /en macht ban Oorlogh
·Schepen hier bp ons tenEnzelfen

Ancker foude komen; dieg waren wp noch om ſulcks met wepuigh Bez ooroghskommeringh ingenomen / denchende Dat het Engelfe brabadog waren ; schepen in

doch bebonden namfddaeghs het contrarie / wanneer wp 14 capítale Doz- 4Noordiſe

loghs Schepen / 4 Jachten of Uitſen /met zBranders des Vpants /boor PE
de Stadt / en Dichte bp ons ſagen ten Archer komen / ——— onder het
glorieus geraes van hare Crommelen en Trompetten luſtigh rontom los /

meer geloof ict /om ong met hare ſalutatien te berfcheicken/ als upt gene⸗

genthept om aen de Deenen de blycken ban Gare Beleefthept te doen fien/
ban wien fp wederom eenige eer- en welkoomft-fchooten ontfingen ; fp liez
ten altemael ban de Companje Foode Konincke Plaggen afwaehen / en
De opperfte boerde een gelijche Blagge ban fijn Booeftengh/ waer upt wp
konde befpeuren/ gelijck alg oock naderhandt herftonden/ Dat ong dent

ks

Vice Admirgel / en het Efquadze van de Roode Plagh des Vpandts Ooꝛ⸗

toghs-Bloor
hier quam Befoechen/ wefende haren Aomiracl met 3 a 4 Ooge

oghs
·Schepen / alfoo De windt omliey /nach bupten Gaets en in Zee gez
bleben: nu Defen kloeckmoedigen Vite-Admirael
hem met fao goet getal

ban Oorloghs· Schepen machtigh heurende /om ons lichtelyck (gelijck hp
meenden ) te oberweldigen / ſotht nu Boor hem / en ſyn hooghmoedigh

Bolck: een grooten naem /en rücke Bupr/ mitggaders een roemwaerdige ,Korten
met

Dictorie te bekomen; en daerom noch nauwelicks hier gehomen zijnde/vor
binnen de
Roeten fp Engelſen ſtracks met al haer Schepen inwaerts aen / tot boo? DeStadisHaven.

Tol⸗
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Auguſt. @olboet/ daer fp ons tot binnen de Boom der Stadt genadert zijnde/Lan
1665. __ ffonden aen de Haben desſelfs t'eenemael guamen te fiupten ; haer boez

oeh haer gende met alle de Schepen halvemaens gewijs odentelijck / foo dit noch
Oe
ordentelijel heeten mocht / achter malkanderen /Dicht ineen geflooten / en

thet de Backboorts zijde bal grof Gefchut na ons toe / chen alg of ons alte⸗

enbefluyten mael fn een kleyn oogenblick tüdts levendigh wilde berflinden ; leggende

geNeder met al haer Oorloghs Schepen / door uptgebrachte Ancherg en Touwen /
tourvloor, ſoo wel op cen pringh en baft bertupt/ Dat eben gelijck alg cen ſtercke For⸗
tificatie met foo veel honderden ban grof Lanon/ de Haven/of kleyne Fnz
bocht der Stadt Bergen foo dicht flooten/ dat geen Baertupgh /dan met

haet wil/ kon binnen de Stadt/ of bupten komen.

De monture Soo eel wpfagen/ boerden haer Schepen pder omtrent zoa 6o Stute
——
ken / de ſommige meer / Doch weynige minder; maer quamen de Engelſe
Pen
De zijden / of boorden ban hare Schepen met deweltke fp na ong toe geie⸗
gen waren /onder en boven foo bol grof Gefchutteproppen /dat ong fcheez
hen ín een oogenblick tijdtg te füllen bemachtigen. Sp lieten onderwijl
haer Monincks Lroode Plaggen altemael waepjen / en haer Trompetten en
Engelfche Crommelenluftigh hooren ;poogende Dug / dooz loutere Lodomontados /

Agdomon- ong berbaeftte maken /op dat wp Booz De berflagenthept en bzeefe gantſch
ì

hoopeloos /niet Weten en fouden/ hoe Dat Wp fulcken glorteufen Dpandt
tegenftant hadden te bien.
Nochtans begaf hem onfen Beet Admirael terſtondt naZandt /om met

——
reyden haer DEN Heer Commandant den Heer Geuergel Alefelt, en vordere Hoofden
omteflaen, Der Stadt Bergen't noodighſte te beramen; verſoeckende /foo Wanneer de
ende Engel- Cngelfe op ong mochte komen log te branden / baerdige hulp en affiftentie

Ansen

ban de Bafteelen/ en beneffeng dien conſent

om deg Dpandtg gewelt en

“furie / met een beljoorelijche wederftant / foo beel Doenelijck foude zijn / te

heeren/ op dat foo cijchen Dloot / en menighte ban andere Koopbaerdp- *

Schepen toch niet tot een proohe in Der Engelfen handen en quamen te berz
balen /het welcke onfe Admirael belooft en toegeftaen zijnde/beraemde
ais boozt / in allee haeſt/het noodighfte / om het gewelt deg Dpandts af te
eeren.

Daer op den Heer Admirael ſtracks weder aen Boort gelomen zijnde /

gaf order / en wierden aenſtonts de noodighſte middelen bp der handt geno⸗
men / om noch onder den genadigen zegen en hulp des Alderhooghſten onſe

haooghmoedige Vyanden wederftandt te bien. Dies koeten wp firachs met

genfge Dec bequaemſte Schepen onfer Metourbloot defgelijchs op een
ſpringh / en aen malkanderen achter een vaſt geſchakelt Galdemaens
ge⸗
wijs / en met de Stuurboorts zyde na den Dpandt toegekeert / ong hoes
gende door het behuſp ban Anchers / Touwen/ en Parellÿnen /ín een gez
lichte forme alg de Engelfe , doch met een heel Blepnder macht / alſoo wp
ter nauwer noodt maer 7 of 8 beguame Schepen uptmaken honden / om
tegens den Dpandt te flaen ; en Defe waren noch /wegens De Diepe lading/
fwachhept/ leckheyt /te wepniah Gefchut/ en al te beel beflonmnmering op
De Overloopen/ foo datelÿck niet wel ſlaghvaerdigh en ſufficant te maccz
ken / om defe Beſpringers af te keeren , ooch hadden Wp foo weynigh fpaz
cle hoo? onfe Schepen/ die inwaerts in het nauwſte van Stadts pes

Ooft-Indifche Reys-Befchrijving. Derde Boeck,
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fagen /dat nautlijck plaets bekomen konden / om onfer aldus ín ordere te Auguſt
Berboegen ;doch lfeten op /niet tegenftaende foo beele ongelegentheden/ 1665.

noch ebentwel ſtracks / met de komft der Engelfen/ altemael onfe Prince
Plaggen waehen/ en Defgelijcks luftiah op Trommelen en Ctompetten

vafen/ om aldus nde Engelfen de moedt / ban ons foo lichtelyck te ober⸗

weldigen /een weynigh te benemen.

î

'

Echter (mijns oogdeelg) waren de ſtoute Beitten hier noch niet (fout gez KoeEngelien
noegh: tant Ínkomende/ hadden fp aenftondts/ en met wepnigh moepten/ voecherije.
en geen gebaer ter werelt /onfe Netourbloot /alg ooch beel andere Koop⸗ coen cert
Vaerdp- Schepen honnen bemachtigen / Gadden (p maer met haer Kitſen / qaamen, de

Boots, Saloepen / en ander hleyn Daertiwah / alie gepzopt met Dalck / en prang

ftoute gewapende Mannen / ter Haven in op ons aengebalten / fp konden machticen,
5
geſwint met cen haeftige furie onfe Schepen geïntert/ en die / De Kabel⸗
touwen affkappende / vãerdigh tot haer / en bupten hebben gefleept : want
toen noch bequaem was / om ſulcke ſtoute Beſpringers te repou⸗
—
geren.
MWant niemant was op De komt Des Pyandts alhier berdacht; dies Ongetegenc-

lagen wa t'eenemael fx ongzdere om te flaen/en ging felf noch Dit werck / hert enzed-

Ban het bertuijen en baerdigh maen der Sehepen/ in het begin feer lange dee Schepen
ſaem boost : want ons meefte Bolck was noch aen Bandt / en droomden
ban geen ſwarighendt / overmits hum de wijn en het bier de herſſenen zoz
tijch maechten ; doch liet den Beer Tormandant ban Bergen / op betberz Alarm bin“Poech en aendzingen Lan ons Beer Admtrael Bitter, ſtracks altemael De nen de Koop-

Stadts-klockentupden/ en beel Trommeiflagers voor de Stadt wel ple: fadt Bergen.

righ den allarm flaen ; oock afroepen op alte de hoecken Der ſtraten /dat eert

pder hem ſtracks vra Scheeps-boozt foude verboegen / op De verbeurte bart

tof en goed/en aile berdiende maendt-gelden. Boch moeften alle De Burgers

Der Stadt Bergen datelijck in het geweer / en met hare bolle moncurete

—— homen/ om it Dit boorbãl haer wijtberoemde Koopſtadt te bez
checmen.
:
Detisonmoochelijck om te Befchzijben de berbaefthept / ſchrick /en ont⸗ schrick en
fteltenig / die men op ſulcks aenftondtg onder de goede Ingeſetenen der ontfteltenie

Stadt Bergen quam te befpeuren / fiende futchen ftoutert opferrelijchtept drinee-

en voorneem ban de Engelfe/ en Daer tegens De Klepne geringe middelen
die Wp nu met onfe fobere macht daer teaens beftonden in’ werck te ſtel⸗
ten / om het beandelijck gekwelde (foo Heel doenelück) met een behoorelck
tegenweer afte weeren; oock oerwegende den foberen toeftandt ban het

Deenfe Kaſteel / on het ſwacke

Water· Fort der onbemuurde Koopſtadt

Bergen / waer binnen nu alreedts foo beel kloecke

Oorloghs Schepen

der Engelfen / fn de booz-berbaelde forme/ fagen aengelandt /en ſlagh⸗
baerdigh /om alles /Wat tegenftandt dorſte bien /doo2 't donderen ban bet
Jaanon/ en buuren blam te ruineeren; en hoorende ſulckeen ongewoon

gelupt der Klocken /en alom foo bzeeffelijck den allarm flaen / en wiften fp

nauwelijchs waer in Defen noodt t ſeeckerſt heen te bluchten. Oock waren
be Burgers en Burgerinnen der Stadt Bergen Des te meer ontſtelt omt

dat hier noopt Brandt hadden geften / en daerom Defe berſchrickelyckheyt

Des toeftelg tot de Wapen handelingh oasa dies wierden aenftonig
)
e
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moe⸗
·rjtke Wintkelen toegeſlooten /en cenige bande kloeck
de neeringh
te fien / terwijl De ber⸗
dighſte Burgers begonden nu NA De Wapens om

beſigh karen met
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wech te packen:en
Schatt
tieffte
en
/
ren
Goede
/
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/
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de
/
gebult
n
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ban
lg
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en
Hamers
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abondt
te beengert / daer op De blucht der Sfngefetenen tegens den
ten beften ge⸗

ken pber begon te volgen / als of heel Bergen hadden willenín angbftvallige
hen ; haer foechenve Landewaerts bupten de Stadt,
otſen / met
plaetfen fn het Gebercht / achter Pendelen, Klippen /en Steenr

Reddeloos-

Engelfche ;
Pꝛouwen en Hinderen te berfchuplen/ voor het geweldt der
en /met
Drouw
de
rhept
infonde
was
en
wonder
zeen
maeckende (gelijck
klach⸗
hare
dat
/
eyt
deoefh
tgen
foodan
/
Gare teere Supgelingen in dem arm
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/
y
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bitter
Get
en
/
en
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uptte
n
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gh Waren /ſtee⸗
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Want
ſelen:
berbrie
te
eren
gembed
nen
gentheyt genporden.
wepz

n (gelijck verhaelt ts) noch
Doch wederom nade Schepen : haddemet
ons Schip/ de Lijfende Son/
wp
waren
maer
;
aen Boort

nigh Bolcu
want wp hadden atons:
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gebzacht / om aen De
n
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Get
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ten
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alles
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en
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/
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Vpan
ong
om
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Bant te fchickien ;
bfedert/ gendoiſaeckt alles wederom vaerdigh aen een onder oock twee
vaerdige
Hun
daer
bereyrfelen
en
/
ut
Geſch
te
ſwaerſ
Get
haeft
alter
om vegens de rutkende Dus in
zyde te
el aen Stuurboorts·
Engelfen te halve Wartouwen/ nebeng De andere altema
n/ dus doende/
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t
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Wp
boot /alfgo
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/
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Paten enKuypen in't water / oM albug meerd
ers deden oock des⸗

{oogen te bekomen. De andere Schepen (onfe teMack
boort / als op De zijde na
gelycks / halende mede foo veel grof ee

nde border op alles ſoo⸗
ben Dpandt beguamentljck konden boeg; frelle ngh der Bãtalje ſoude
aenba
een
tot
daníge order/alg na tijdts gelegentheyt
ong Polck met heele troppen tfefz
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met
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hoop
met
/
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r bloot / alle deSchepen die Coen voer onfen braven Admirael der Fetou
daer op een per /tot ED
nu vaerdigh lagen om te flaen/ ach boort/ om
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digh regenweer aen te moedigen / en foo berbolgeng nu oock aen ’t onfe gez Augulſt

komen / en ’t Dolck bp een geroepen zijnde / quam feer beweegelijtk en min- 1665.
faem ín fubftantie dees of Diecgelijcke woorden upt te boefemen :

Wel Vrienden , hier komen nu de Engelfe , en willen onfe Schepen door Treffelijcke

een Onchriftelijck gewelt, ons uyt de handen rucken , om onfer, en defe reden des
Admiraels
rijcke Retourvloot ten buyt na Engelandt heen te voeren , daer wy door ep
de Schemenighte van rampen duyfende dooden fullen moeten ſterven; wy hebben pen aen het
nu (Godt zy lof) defe koftelijcke Vloot {oo lange bewaert , en tot foo dichte Volck geby ons Vaderlandt gebracht; wel fullen wy die nu de Engelfen in handen aen.
geven ? gewiflelijck neen. Laetons, mijne waerde Vrienden , liever toonen, dat wy dappere Mannen van couragie zijn ‚ die meerder aen den dans;
en voor den
Vyant hebben geweeft; dien grooten Godt heeft onfer gefamentlijck tot dus verre foo wonderlijck en gantfch Vaderlijck bewaert , en dic al
oock hier gewiffelijck onſe wark zijn ; wy hebben, dar gantſch trooftelijck
is, een gant{ch rechtvaerdige faeck , en foecken niet anders dan het onſe te
befchermen; daerentegen, onfe Vyanden foecken niet alleen têgens alle
recht en reden het onfe te benemen ; en daer en boven het Chriften bloedt te
dtorten : maer komen oock noch ; om fulcks opftinatelijck uyt te voeren ; de
vrije Havens dus t'ontruften, en hare Gealieerden en Bondrgenooten uyr
eygen Steden en Wooningen te verjagen ; onfen Godt en {al dien hooghmoedt niet gedoogen , maer feeckerlijck (trafen , daerom houdt goeden
moedt mijne Vrienden, en ftaer voor uw Vryheyt en Vaderlandt ; fiet ick
ben bereydt u altemael voor te gaen , gelijck als een Vader voor fijne Kinderen en gefint met u te leven oftefterven ; doch wie fterft , fal eerlijck voor
fijn Vaderlandt fterven, en Godt (al gewiffelijck hem genadigh zijn; laet
ons dan met een wackére moedt als Leeuwen onfe Vyanden wederftaen ‚ foo
‘wanneer fy onskomen aen te taſten. Wy hebben de windt alreedts tot onfe
wenfch, die van Landrtot Vrienden, en Godt den Heer tot onfen Vader
en Befchermer , dies wy hoopen dat de Engelfen (ullen mer fchanden moeten
wijcken ‚ en daerom couragie mijne Vrienden , hebben wy van des Vyandts
Oorloghs-Schepen niet anders dan kruydt en loodt, en gantfch geen buyt te
verwachten. Welick beloof
uw niette min op mijn woordt ; en een iegelijck voor fijn hooft , drie maenden gagie tot fijn buytgeldt ‚ foo wanneer wy
den Vyandt flaende , konnen doen van hier vertrecken. Nu wat feghje mijn
goede Vrienden, hebje moedt den Vyandt dappere tegenftandt te bieden;
ofniet? Daer op Dfen vrꝛoomen Patriot en kloeckmoedigen Admirael ſtil⸗

fwijgende/ ſtracks ban alte de menighte /met een meer baolijck als droe⸗

vigh gelupde / en een eenparigh geroep ban ſtemmen cert antwoort kreegh /

ban ja mĳnBeer.

Wy fullen vroomelijck vechten tot datwy den Vyandt

hebben overwonnen ; of willen liever fterven , dan foo rijcken Schat, en
oock ons , aen de Engelfen overte geven. Baer op onfen Beer Admirael na
achteren gaende / ín de Cajupt aen De Overigheyt der Schepen laft aaf
mannelijck tegenftandt te bien: en Wanneer Bet mochte komen te geben:

Des Volcks

beloften aen

hem gedaen.

ren / dat ons Godt genadighlck wou behoeden / dat wp tot Schips behou⸗

denis langer geen hansen fagen/ Dat men danop de beplighfte wijs ſoo⸗

danigen Schin dervoegen foude poogen herumeeren dat de nia ee
2
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Auguft. vermeerderingh vant haer pdele glorie daer. ban geen vijche bupt en quame1665.
t'huys te bꝛengen.
Devattig. · ¶Sen Heer Admirael dan aen alte de Schepen dus conde gebaren heb⸗
heden van bende / opdonmeerden Voogt al bet oberigh Dolch der Nederlandtſe Loop:
Bergen wor: vaerders / Die geen Dienftaen haer Scheepsboort honden doen/ ten deelen
Nelelanders OP onfe Ooſt.Indiſchvaerders /en de veft met eenige
ban desfelfs Schip:
verfterckt,

Pers opt Deenfe Kaſteel. En quamen oock nu een aoet getal Der kloeck⸗
moedighfte gewapende Burgers upt de Stadt / om gefamentijjch met de
onfe van het Kaſteel / en het Waterpas / de Engelfe /foo wanneer die maer

begonden/ dappere Wederftaudtte bien. Wy beeefden nu meeft voor de
Vpandts Branders ; doch alg noel) wag de windt na ong wenſeh / en taoep
ter Havenupt: inboegen dat onfe Doanden in ly /en top ter loefwaert las
gen 5zijnde nu ban onfe kant ſſaghbaerdigh en gereedt / om haer/foo wan⸗

neer fp ong guamen aen te taften /kloeckmoedigh tegen te ſtaen.
Vorderbe- · Maer De Engelfen waren noch luſtigh doende met al haer Schepen /

zeytfelender foo wel ter laalj-opdere te berbaerdigen en te boegen / dat haer in defen aenz

—

ſlagh doch voor al niets en foude komen te miſſucken / fchickende hare
Schepen altemael fn fag pertinenten ordere /Dat ang meenden feer lichte⸗

lich na het ſcheen te fullen overweldigen ; leggende foo dicht bp ons/ dat
op het gene fp deden gemachelijck konden fien; alg ooch haer bzolijck gez

Vermetele

roepen gejupab fomwijlen hooren konde / en fouden met een kleyn Foer

malkanderen wel Befchooten hebben.

Sp maeckten nuna het ſcheen geen

aftien van

andere giſſing/dan/ foo dra fp maer op ong begonden log te branden /ong ia

len en soldaten,

_hoegelg beenielt te fien ; ja de bermetele hooghmoedt / dte beele ban het gez
meene Dolch Der Enaclfen defen namiddaal en avontſtont hier beeoonden/

Bored

Daer handen gebanckelijck ten bupt/ of t'eenemael doop het buur en hun

ig onmogelick te befchzijben;fp riepen op ons upt hare Schepen met cen

boosaerdigh geſchreeu en gejou/ ſppuwende menighte ban ſcheldt woor⸗
den en grove laſteringen op ons upt/als of bp het alderfnoodfte fchurm des
Werelts waren geweeft; dan fuickg en Was noch ntet genoegh: wanteen
goet getal Engelfe Bootsaefellen en Soldaten guamen aen Landt, en

binnen de verbaeſde KRoopſtadt Bergen / Daer fp langhs ffract / ban de
eene Herbergh in de ander liepen /am pder/ en Wel boomamentlijckt de onfe/
die noth aen Tandt mochten zijn / Dae? hare befpottengwmaerdige fno2chez
rijen te doen verſchricken /komende in fubftantte deeg of Diergelijche berz

metele wooden upt te bꝛalien: Nu luftigh Waerd cla tap, het mach’er op

ftaen , morgen vroegh zijn wy al meefter van de Ooft-Indifchvaerders, daer
fullen wy rijcke buyt en zijde plunjen vinden. En ſoo wanneer ſommige
haer daer fn tegenſpraken
/haer berifpende in haer boorbarigheyt en berme:
telhept ; foo riepende fommige ban haer: Welhoor, wat willen die bloode
Fielen toch beginnen ‚die Honden; Schelmen,en Boterbacks , fy komen half

doodt nu van de Reys; zijn teenemaecl afgemat en ſieck, of droncken ‚ en
noch willen het overfchot van defekloecke Helden haer tegen ons verwee:
ren» hoe fullen wy haer op morgen fien loopen » als wy met ons grof Kanon
daer onder beginnen te blafen. Ja't is mp van geloofwaerdige Mannen

ver haelt /Doe dat eenige onder haer noch al beel hooger tael beftonden te ke,

Ooft-Indifche Reys-Befchrijving.
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ren/ roepende: Al hingen haer Schepen met ketenen aen den Hemel vafts Auguft.
foo fullen wy die nochtans met onsten Buyt na Engelandrt voeren : hebben 1665.
wy de gant{che Oorloghs-Vloot der Hollanders niet geflagen ende verjaeght£ ey waerom fouden wy dan fulcke fwacke Schepen niet konnen overweldigen ? En al willen die van het Kafteel noch defen machteloofen hoop
in haren noot behulpigh zijn, wat {warigheyt voor ons, wy konnen 't alles
met weynigh Schepen dwingen, en zijn ten overvloet bemant, om haerte
krachtiger tebefpringen , teenteren „en te vaerdiger wegh te flepen. Maer

komt oet
den hooghm
gemenelijch boorden bal; dewijl fpnoctalbeelmeer

ban diergelycke groove lafteringen op ons quamen upt te ſponwen: doch pe Nederlan:

wp lieten haer ín fulcken doen begaen/ ende vertrouwden warelijck Daer: joe, voe

om noch des te krachtiger op de genadige hulpe ende aoedertierentz vlucht tot
hept Godts; en Dat de hooghmoedigheyt onfer Dpanden wel lichtelijch —

tot haer epgen ſchade en ſchanden mochte komen upt te vallen.

Dies

“7

ban onfe kant ffil; en baden Godt den Beer vierigh⸗
hielt men het Volck
lich/ dat hy / Die ong nu tot dug verre foo Wonderlijck hadde bewaert/
oock tegenwoordigh in defen hooah-deingenden noot/ tegens het gewelt
der Engelfche Natie aunftigh wilde beſchermen /ons verſterken en Goftaen/
op dat wymet defe hoftelijche Schepen doch niet ten pzoop/ en Ín’t moort
·
geweer Des Dpandts en mochte komen te berballen. Nu begonde nacht —

met fijn dupftere Diercken het Aerdtrijck des avonts ontrent te half tienen Bere
ophun
te bedecken /Doch bleven wp / om ban onfe Dpanden níet al fHapende berz noede om
mooꝛt te worden / altemael Wacker / uptgefondert fommrige,

Die Wat te nietal flapen-

beel aen Tandt gedronchen hebbende / lieten ruſten: bonden ong nu ten devermoort
bollen-gereet om flaen / en hielden goede Wacht / om nietop het fchtelijchft
beſprongen
ende beenielt te worden; Doch bleven deg nachts noch onge⸗
k
f
mollefteert.
Den naeft-komende mozgen-ffont begon (op woensdagh den 12 Augu-

SD

ftus) naeuwelijckg
door telichten en te bloofen/ alg wp de Engeliche Wez

derom luſtigh fn de weer bernamen / met al haer
foo wel te beſorgen /Dat toch aen hacen acnflaat
ken; waer op wel haeft haren kloeckmoedigen
wel-gemande Sloep / en daer op des Koninghs

Schepen noch andermael
niet en quame te ontbreec⸗
PiceAdmirgael met een
roode Vlagge Lan achter/

onder t geluyt ban Enzelfche eer-fchooten uyt Gꝛof Ranon /en beel Trom: De Zoeelſche

melen ent Crompetten ban Boort
af ſtack / ente Lande bp den Beer Com: Sten *

mandant
/ enandere Oberſte ban ’t Noorts Bergen zijnde geltomen / epſch⸗ Comman-

ten jp upt De naem ban fijn Konincklcke Majeſteyt ban Groot Brittanjen, dant de Re-

alle de Ooft-Indifch WDaerdergop/ beloovende immer foo de Denen na: tour
vloot
©

derhandt wiften te getupgen) aen den Heer Commandant / dat / foo wanz °F:
veer hy hem ban fijn hant maer flille wilde Gouden / de bolle helft ban al
het beroberde ; boegende Daer bp/ Dat hy geboeghelyck ong hon meefter
worden / ende nochtans fijn voorneem mag de Stadt in het minſte niet te
fullen befchadiaen. Boch den Beer Eonrmandant/ cn Deenfe Meeren Antwort
gaven tot antwoort / Dat fp geenfing met ons foo qualijch konden / noch — Deenſen

mochten handelen /nademael wp alg ware Prienden

en Bondt Genoo gans

ten op goet vertrouwen daer niet alleen aengelandt/ maer oock ontfan⸗

gen waren /en daerom ſich ſelfs ganentfaeche vanen om onfer in alles ee
(
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Beede noot/ Beloften, en cedelijchtent berepfchten/ te befcheemen: dat

Auguft.
1665.

_ fp Denen upt den naem ban haren Beer en Honing oock defe Stadt / wiens

Haven booz alle bzede-liebende Bondt
· Genooten open ftont/ in geenderz

tepe manieren ban pemant begeerden gevioteert te hebben: en foo wanneer

pemant ban bepden / het zp Dan Pederlanderg of Engelfchen ‚eerſt begon:
Den op den anderen pet bpandetijekg aen te bangen / Dat fp Denen Die als
hun Doandt/ vpandelck foude pogen te Keer te gaen ; ew Daer-en-tegen

Den eerff-aengetaften alle brientſehap /hulp/ en affiftentie Hieden- Daer

op den Engel(chen Weer faut geantwoort hebben / dat hp nochtans de Liez
tour-Dlaot met hem naec Engelandr dacht te flepen , dat Ius hier niemant

machtigh kende om ſuleks te wederftaen , Dat he metdehelft kan ſyn bp-

hebbende Oorloghs
·Schepen hier alles kon dwingen / dieg niemant ont⸗
ſagh. ®anebenwel door ommige tuffehen-redenen deer Denen, began hy

(doch bepnfende) (achter tael te boeren /ſeggende /dat hp wet honde/ maer
nochtans gefint wag fijn aenflaah upt te ſtellen / tot dat wap met oufe Sche⸗
pen in Zee gekomen foude zijn ; berfdechende nu maer Ververfſingh om

Pzeplte gaen; beloobende (aen fijn Boort gekomen zijnde) ffrachs het noor

dighſte aen die ban Wande te fullen laten weten,

Befpottclijke

—

Den Engelfchen Pite Admirael dan aldus bepnfende / vertrock ban

van Zandt; en gaven hem De Deenfe Heeren ban Het Kaſteel noch eenige cer-

den Engel-_ fChaotenin’tfchepden: doch ſtack Dien glocteufen Oorloghs
man uu niet
fchenviceAdmiacl.

Dfrecteljch na fijn Boort /maer quam met fijn wel-gemande Sloep na
_onfe Schepen geroept / betoonende om ong ter degen en ban nabp te beften/

fijn ftecen aerdt/ en gerdige tepckenen Lan laetdunckenthept ; komende

nu feer Dichte bp ons / en langhs de Schepen henen geroept / die vaerdtgh

leggende om te ſlaen foo naeuwkeuria een voor cen in her voor·by paf:

feecen ban hem en ſjn Geſelſchap / Wierden beſchouwt / als of fp Die als
rede in epgendom bezeten hadden; foo dat wo nu malkanderen Dus naby
eens konden onder De oogen ffetr: Wop gaven hem in het voorby paſſeeren

drie eer-fchootenupt

Grof Canon ;,en lieten ſtracks daer op onfe Trom:

petters luſtigh de Wilhelmus van Nafouwen blaſen / om haer in deſe bez
tooningh ban hare bermetele glorie onfe Beleefthept ende coucagie te Doen
fien; dan fp quamen ong op Dit comptfment weer ſtracks met eens fao beel

eer-fchooten upt Geof Canon han hãer Schepen te hedancken/ en tieten

Tant: *

tusgelÿcks luſtigh

opTrommelen en Trompetten rafen.

En ſtracks daer aen haer Vice Admirael onder het gelupt ban ecu goet

geliehe — getal esr ſchooten wederom aen fijn Baart geraeckt zijnde/ſaghmen acu
omdeketour Vloot

ffont® de bordere bereptfelen Bp deEngelfe om re flaen/ zijnde geweldigh bez
figen in de Weer’ om de Konincklycke rode Blaggen altemael bp te makten/

aante taften. faer Boben netten en Seljang-hlederen wierden Heel vaerdigh op al haer

Schepen gefpannen; makende na met malkanderen een groot gerae® /en
feer bzeegfelijch den allarm op Trommelen en Trompetten: en ondermijl

boer den Engelfchen Bite Admirael in alter haeſt al fijn Oorloghs Sche

“pen eens heewende

weder aen Boort / aldaer ongerwijffelt fijn Molch cen

moedt inſpreechende / om onste moorden ende ban kant te Gelpen/ haer
gewofffelijch nu de Hupdt beloovende/eer datfe de Beer geavigen

hadden.

Pu fagen w dat het ons ſouw gelden ; Dies Deden wp (Defen toeftel 3—

—3
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Be) cen Hoet Gebede/ en gaven ons aen De genade en goedertierenthept Augutt.

Godes over/ en ſtelden ons daer op ſtracks altemael gereet en vaerdigh /1665»
vder ſich boegende op fijn geordineerde plaets /om Daer ſoodanigen zegen
of noodt
·lotteverwachten /alg Bodt den Heer hem ſoude believen toe te
Boegen: ſtaendenu vbol couragie /welgemodedt / en ín goede ordere /om
De Epgelſche (alg begonden) als Dappere Mannen te heer te gaen. De

Son des morgens vreoegh eeft helder fchijnende / begon ſich nu achter
Donckere Wolcken te berfchuplen/ Waer op cen geſtadige mot-vegen volgh⸗
De;doch be wint Bleef noch alg boren naer ons wenſch / en woep ter Daz
benupt/ foodat wp deloef / en Den Bnandt
deipbehoudende / fulchg onfe

eenige hoop ban abantagie/ en cen goede uytkomſt ſcheen te geben.

_’8 {Morgens dan ontrentten ſeſſen begon dit berfchzichelijck Geveght / Aenvangn
sp boigende manier: Den Dpandt een Canon
·ſchoot tot eenſeyn / of teecz van het Ge-

ken om aen te ballen /ban los Krupt hebbende gedaen / foo quam daer op “B,…
aenftonts een bolle chargie ban alle haer Gzof Canon/ aen Wachboorts reijcney
zijde aelegen/ te volgen /loffende nu ban alte haer Oozloghs- Schepen van defe ka·
al het Grof Befchut/ t welck op de zijde naer ong was toz-gelegen / en ulie:
Bat met ſulck een pele gedrus / als of Memel en Verde berging:
want ober de 400 Stucken Grof Canon Wierden in defe chargie (foo Wp

geloofden) te gelijck op ong log gebrandt, Die alle met ſchroot/ of pfere
Ameppelen/ bouts/ en groote hoegel® waren geladen / Die nu ontelbaer

doo? onfe Schepen bloogen / enrontom ons Genen ſnorden; dieg byna alles
kraeckten en ſcheurden wat aen de Schepen was / ja ſelfs het water ſcheen
te koocken en te borrelen / Doo? de groote menighte ban koegels Die rontom
ons neder vielen; evenwel koſten deſe berſchrickelycke chargie / tot een
pderg verwonderingh / weynigh Menſchen ban d onſe het leben; en wier⸗
den op ons Schip daer Door miet meer dan twee Perſoonen ter neder gez
belt/ Waer ban De eene fijn Tichaem Door een loutere pfere kneppel hee
opper-lijf ban Get onder-Deel ontrent de middel banden aefcheurt / en meeft

ban malkanderen afgefthepden ; en den anderen het Looft aen flarden gez

fchooten. Defe furie bp ons uptgeſtaen
zynde /gaven de moet door fulchs
geenfing berlooven/ gelijck de Engelfche giſſingh hadden gemaecht; want
deſe hagel-bup ban bouts en hoegelen was noch naeuweſycks op ons nez
der-geftor/ of gaven ooch ſtracks daer op buur / en beanden met al ong

Grof Canon/ ja felfS upteenige heele en halbe Cartouwen ban onfe vaer⸗
digh leggende Schepen heel ordentelijk / en te gelijck op d'Oorloghs

Schepen der Engelfchen {og / foo dat dao het fchrichelijch gedrups Tucht /
Hemel en Verde ſcheen te hraken: en hadden Wp naeuwelÿcks dus met

alte man log gebonft/ of ſtracks was al Get Canon weer geladen/ en vock

Des Vpandts insgelijks ; inboegen Dat hier nu malkkander foo vinnigh

guamenaentetaften/ als
pfere kneppels en kdegelen
nighte contom ons henen/
en bezweecken wp daerom

oopt een Geveght te Water kon gefchten: de
onfer Pyanden btogen en fno2den in
groote mez
en pfſelhck door en ober onfe Schepen / doch
niet / loſſende ſtaegh al ons zwanger Geſchut
‚ foo baerdigh en cag alst wag geladen /gebende t'elchens haer de aant:
{che Taegh/ en mentghte ban koegels/ het weltk ben Dpandt oock des⸗

gelycks doende / ſaghmen her Het Bloedighfte Geveght dat sopt met Sche:
gen konde gefchieden.
Doch
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Wo
u:cT ER: SSCHHeOTU TENS
‚Deth Was yder bart ong met geen kleyne verwonderingh ingenomen,

wp fagen dat de Denen Lan het Kaſteel / in plaetſe
bar onfer in defen

7 nen booghdringende noot (bolgens fare belofte)bpte ſtaen /nu in tegendeel de

plaerfe vande Witte Plagh opftaken/ en haer (fil houdende / ons Dug te famen lieten

Rerouc- _ Deelten/ fonder een ſchoot op de Engelfche te ſchieten; en meenden wp nu
—
genoeghſaem door die ban Bergen gen Den Boandt verkocht te zijn: maer
wittevzee- naderhandt
quam ſich den Heer Commandant ober ſulcks dusdanigh te
Vlaghop.

excuſeeren /dat men de witte Deede-Llagh opgeftoocken hadt /om De Én-

HEM

langende /meenden bopnu bena feecherlijch Dat bervaden waren; dan daz

gelfche tot ophoudingh van fehieten aen te manen:

TIE

doch evenwel ong bez

gen noch daerom geen koop /flancheerende (onder ophouden foo binntakh
en hevigh op malkanderen / Dat ons geduurigh in blam en roock bebon⸗

den : hadden alg noch de wint naer wenfch/ inwoegen dat onfe meefte

rooch ín Des Dpandts Oorloghs
·Schepenquam geblogen/ 't welch haer
b2p al wat het geficht benam, foo dat nu haer meefte hoegelg ober ons bee

nen blogen/ Die inde Stadt geen kleyn getal Huyſen befchadighde / en ban
ffoutfte Waegh-halſen die niet gevlucht en waren / al eenige doodt en
AE ter neder belden: Wp daerentegen hondenften/ en planten ſtaegh aen ons
der Ooft-In- Geof Canon foo welop onfe Beſpringers / dat wp telcheng/ en dat me⸗
difch-vaer- nighmael met geheele agen teffens in hare Schepen/ die ban wegens

de

des.

De veelheyt deg Bolcks cepoelden/ quamente flanckeeren; Wantwy had:
Hen Stuchen die 48/ 36/ 30/ en 24 ponden pfer ſchooten Waer mede We

ſtaegh De Engelfe in het Gactjen ban hare Schepen quamen te begroeten; en

Defe Kaetsballen bielen al bep wat onfacht neder: doch bleven (p ong oock
met haer zware Stucken / en groote hoegelen geenfints ſchuldigh; fomma/ dit was geen flaen/ gelijck o2dinaer fn Zee geſchiet maer wel cen

afgrijmelijch mao2den ban foo beel Menſchen / alles fcheen door het gebuur
rial los-bzanden ín lichte blamte ſtaen /en de fchoone Loop Stadt Ber-

gen ban Get Geberght een fcheichelijch fchouw-toneel ban de Bel te zijn:
doch begondenwy nu te merchen dat de Engelfchen eenigbfints/ en kost
DeEngelte Daer aen meer en meer Begonden te berflacumen; dieg onfe moedt ſoodanigh

beginnente aenwies / dat wel wenſchten bozder fonder hulp ban die ban Landtín dít
verflaeuwen. ebeeht te hebben gecontinueert :doch als wp nu al ontrent eert groot uur
dus tegens de Engelfche hadden geflagen / foo Wiert door Het geftadiah aen⸗
defnaen Der Nederlanders / die ban De RKooppaerdy Schepen te Lande

waren gefchicht/ den Beer Commandant met fjn Kact bewogen om ong
Be Denen te aſſiſteeren: ſtracks wiert dan op fijn bevel de Witte Vlagh in/ en de roode

fteeckende

———

_Bloedt-blagls wederom daerentegen opgeftoochen ; en desgelÿcks ban het

Deenſe Kaſteel /de Sterckte Noordenes, op De Engelſche log-gebrant/

e deNe-Bet welch haer (foo men geloofden) al bzp wat dede altereren: cbentwel
Berlanders. gingh dit ſchieten
van Landt foo gezwinten hevigh nict/ alg Wel bp defe
geleaenthept Wierde berepfcht / Want het ontbrach Ken aldaer aen bele

nootfalweli;:kheden Die bp het Geſchut /en om tegens cen Dpand: te flaen/

behoorde en daerom ſchootmen noch bp wat baerdiger upt onfe Sche⸗
pen / aldaer bop nu meer en meer doo? coutagie voort·gedreven / noch eben

pberfalj wierden bebonden/ om onfe Befpeingerg ban hiet te doen Herz
bupfen/ Grĳgende nergens na foo beel fchoaten wederom: ſommade J
Bel⸗
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gelfche Die noch ín deſen morgen
·ſtont ſoo beel teecheunen ban haer glorfe en Auguft,
Boogbmoediatjept hadden getoont /gêraechten alhier niet weynigh inde 1665.

Klem̃ /en Wierden nu bele Ban haer door onfe koegels gequetft of doodt-gez

fehooten ; en ober ong bleeck de be waringe Godes wonderlck / dies loof⸗
Den we onfen genadigen Godt / ſchooten noch hevighop de Engelfchen,

Erhgende epndelijch weynigh fchooten wederom / dewijl fp teenemael in

confuſie guamen tegeraken.

Wy hadden nu ruym drie werven Dus hevigh tegens elkander geſſagen / De Enserkaanneer de Engelfche afgemat/ met Dooden en Gequetſten ober· laden / — —
haer haeſtigh en ſeer confufelijck op de vlucht begaven / om deg te vaerdt· rans,
get (naer het fcheen)
de menighte van onfe groote hoegelen te ontwycken; Geraken in
gefchiedende
haer bertreckußtde Bap met fulcken pver /dat fp Gun Caz aan,

N

Hel-touwen af-kappende/ al haer Anckers daer boor fp bertupt en baft sbar s
gelegen hadden / berlieten: een Engelfche Boot / twee Sloepen/ eu drie
Gebangens guamen in onfe handen te becvalten. En alhier kon men UU en nemen de
Klareljck ften /met wat ſchrick dat defe ſtoute Engelfche waren beladen ,vlacht.
fommige ban haer Schepen krenghden ín t retireren / oma nlet te fincken/
geheelopzy/ dewijl die onderenboben water nfet wepnigt Booz onfe koe⸗

gels befchadtabt fcheenen te zjn ;andere quamen door ’t haeſtigh vluch⸗

tén ſoodanigh tegens een / en met hun Wha-zeplen / ECoutw-werck en
Wandtinmalkanderen te berwarren/ Dat daer door noch meerder ontram⸗
poneert, en door ons flanckeeren feer Befchadight wierden ; doch De wint /
die haer ín Defe furieufe Batalje nfetenhadde aedfent/ Was haer tu voor⸗

deelfgh en gunſtigh om te bluchten/ en berder heen afte fackten/ tot Dat fp
ontrent een Galbe mijl beneden de Stadt in het Liede ban Bergen in een de⸗

folate geftaltenig ten Ancher quamen.
Wy onſe ſtoute Befpzingers in't bluchten noch luſtigh de feop gegeven
hebbende / hielden ong toen/ wanneer hun níet meerder eit konden be⸗
cepchen/ vorder ſtil want waren te kofteljche Schepen om defe Dluch-

telingennate jagen. Wy hadden op onfe Schepen/ waer mede Wp te⸗ verlies en
geng den Vpandt geflagen hadden /niet meer als ontrent dertigh Dooden /ea et ì
en Pfebentiah Gequetften/ bebalben die op de flíl-leggende LHoopbaerdp- Aes
î
Schepen / en voorts te Lande binnen de Stadt gefneudelt waren / díe
mede / ten aenften het groot gewelt der Engelfche , weynigh waren /daer
bet nochtans in het begin altemael met een berbarelijck verderf / en d2oebige
vuine wierde gedreyght. Wy waren op onfe Schepen niet ſterck ban Polck
geweeſt /foo dat beel koegelg en kneppeis dooe Befelwe quamen geblogen/

fonder een Menſch te befchadtgen. De licve Godt bekwaerde ong Wonder:

licht, ich/ en mijn onder-CBterurgún hadden ons /om de Gequetſten te ber⸗

binden/ in de Conftapels amer geplactft/ Daer ong / als elders /Des

Vpandts koegels dicſnnaels om de ooren noden: eens kreegh ick cen fplinz
ter/ of aroot ſtuck houts /door een pfeve kneppel
die over mp henen vloogh/

Ende Wop boat daer aen bonden / afgebroocken zijnde/ teaen het hooft /doch

bont mp (Godt lof) gantſch niet befchadialjt.

Als dOoploohs- Schepen

ſlaeghs zijn/ wordende Chirurghns / om De Geguetftente berbinden/ bez
Reden tu het Fupm geplaetft; maer Dit en kon Bier geenfints gefchieden / ont

Dat wp tot bobene toe met hoftelijche —— vetIndia waren geladen: ga
4e

GEE
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Geguetften / waer van de eerſte
Degeheele Dlijgachtige PartyedesBils enDye meeft wegh gefchooten /ende geen kleyn gedeelte van fijn vechter Arm
în de loop geraeckt was, hadden tp noch in deſe bloedige furie met een groote
onſeeckerheyt verbonden. Wy bonden al onfe weerbare Schepen / daer mede wy tegens
den Dpandt hadden geflagen/ aen Maſten /Stengen/ Touw-

werck en Wandt / mitgaaderg onder en boben water / uptnemende beſcha⸗

dight /ontreddert / en door-nagelt. Den bꝛaben Schipper Ruch Maximiliaen, alhier pt be Straet, ert ban Liffebon aengelandt zijnde, alg een dapper
Ooꝛrloghsman beneffens de onfetegen den Dpandt geflagen hebbende, Wag
oock fyn Schip derboegen ontranwoneert / Dat / foo Wanneer in Zee ge⸗
Rematcabele
facck,

weeft hadde, lichtelyck foude gefonchen hebben ; doch hielpen De onfe hem
baerdigh weer terecht. En opmerckelück fcheen het te zijn/dat /foo langh
als deſe Batalje hadde geduurt / een feer donckere lucht en mot-regen wierde
befgeurt / en naeuwelycks was het Gebeght ge-epndiakt / wanneer De lucht
opklacende /weder een heldere Sonne-fchijn/ gelijck deg morgens vroegh

te booefchijn quam / waer door het ſcheen als of den Wemel ſelfs afkeeriah
was geweeſt om diet Onchzifteljck Gebeght / tuſſchen Chriſtenen oude
Bonde-Genooten / en eens-gefindein De gefupberde Godts dienſt / gen te
fchouwen, Onſe Dooden/ Waer onder oock was den Koopman Pieter van
Santvliet , wierden beboorelijck begraven / en alde Geguetften bp malkan:

Beren inde Stade gebracht / Daer kop defelbe na vermogen twacteerden; en

Dooden, Gequetften en
fchadender

Engelfchen.

wierden oock die geneeffelijck waren / Doo? Godts hulp en zegen Wederom
haeft ineen beter fant gebracht.

Upt de Gevangene die top bam den Bpandt bekomen hadden/als oockunt

andere, ſelfs upt fclzijbens der Engelfche, quam ong ter ooren / dat onſe

Beſpringers een ban hare boomaemfte Oberſte / dien ick geloof dat de jonge

Graef bam Sandwich geweeft fak zijn/Mets a 5 ban hun vahaniſte Capiz
tepnen/ mitsgaders onteent soo Mannen / foo ban Officieren / Solda⸗
ten/ als Bootsgeſellen in Dit Gebeght verlooren haden: hare Gequetſten

wierden oock totopeenige honderen begeoot/ die nu in haer geweldige pijn

en elenden (geloof ick) nacht en dagh dees bloedigen genſlagh komen te berz
vloecken. Waer Sehepen waren ooch altemael / ſeer door nagelt ende getep:
ſtert men dienden ong aen Dat alreets 3 a 4 Daer ban gefonchen Warten ;

doch ditignaderhandt anders bevonden / alſos door hee krengen

/ en bozdere

middelen hare ſchooten beneden /of onder Water noch Door hen wierden gez
repareert s-doch bonden haer ebenwel foo begroet /Dat voor eerſt niet Wel
verder heen konden afdryven / en foo berbult ban Dooden ende Gequetſten/

dat fp gemootſaeckt waren een goet getal der doode Theken over Boort te
van eenige tegens de Wal gefpoelt zijnde/door De Noormanwerper / Baer

nen wierden geplondert :maer alg de nacht aenguam/ foo brochten fp de reſt

Vreughde der
Nederlanders
wegens hun ne verloffing,

met Hun Schupter en Boots te Tandt /alwaer fpdie in groote kuplen/en hier
en daer achter Mippen en Steenrotſen op malkanderen ſtapelden / gelijck
alg die eenige dagen daer
na /toende Engelfchen herder af-Weechert, aldaer
ineen groote menighte gebonden wierden.

Stek dan wasnu alhierdeBupt /die deſe verwaende Beſpringers

ons in het Noortſe Bergen kregen /weſende geen kleyne Viciorie hoor de
Nederlanders / waer boor alle bꝛoome Patriotten alg Deel-genooten —el

op
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nootſaeckt waren ben goeden Godt te looben ende te dancken / Dat fon rjcken Auguit
Schat niet in de handen ban onfe Pyanden en was geeaecht : en ober qroot/ 1665.
ja bp na onuptfpeecetkeijch was nu onfe vreughde / loobende onfen genadtgen Godt met bolle monde/ en opgetogene fielen cher dees onderwachte

bictorie/ Die wp foo wonderbaer/ alg geluckigh / door fijne Daberiijche

hulp en bpftant op defe alorieufe Oosloghs-macht der Engelfche bebochten
Hadden: hem vorder biddende
om Die genaden / Dat Wp-foo grooten weldaet
noopt in ons leben mochte komen te vergeten / als oock om De vorder beſcher⸗
mingh over ons / en onfe koſtelycke Schepen / opdat wp na foo heel fuchelinghs eenmael tot binnen
de gewenschte Habens ban ons liefen » maag
wenfeht Paderlandt behouden mochten bomer.

Eenentwintighfte Hooft-fluck.
De Engelfche fchrijven en dreygen andermael weer te komen , om met
een veel ftercker Macht de Retour-Vloot te befptingen, te bemacht:gen , of alles te ruïneeren. Miflive des Conintandeur Bitters na het

Vaderlandt. Deenſe Vaftigheden worden verfterckt. Schrick derInwoonders. Danckdaghder Denen „ ender Nederlanders. Nader fchrij‘vensen dreygementen der Exgelfche. Kloeckmoedigh antwoort. De
Retour-Vloot bereyd (ich andermael om tegens de Engelfche te ſhen
Stads Haven tegens des V yandts Branders beforght. Groote verbacftheytbinnende Stadt; en het vluchten der Inwoonders te. Landewaerts
in. Aenlandingh der twee laetſte Retour-Schepen in Drontem. Ver
treck der Engel(che uyt Noorwegen. Nieuwe beroerte, doch die weder verdwijnt. Den Commandeur tratteert de Deenſe Overigheyt.
Bereytſelen om na’ Vaderlandt te vertrecken.
.
T Ot dus verre dan met ons noch alles wel afgeloopen zijnde / ſoo quam Schrijvens

deg anderen daeghs naer 't flaen deg morgens bzoegij ban de En- derEpzclice

ban Ber- Deenfen
gelfchen fêhzijbens aen Den Beer Deenfen Commandant
ing Commaagen, van dien inhoudt: Dat fp Engelíche met geen klepne her wonder

» waren ingenomen/ over t Dpandelijck bedrijf der Denen, vaer fp nochtans den:
» ban voorneem waren geweeſt de Stadt / noch haer Inwoonderen niette
„ſullen beſchadigen hebbende macr alleen De Fretour-Dloot haerder Ppan⸗
» dert aenaetaft/ om die (foo het doeneljck ware
ge weeft) teoberweldigen;

»» klagende daer benevens ober hurt groot verlies /en ongerneene ſchade meles

» haer niet alleen doordeonfe /maer oock dans Get hpandelijck bedrhf Der Denen toe- gebracht was: doch dat fp Engeliche nietentwijfelde errlangh op Dreyzen an-

»‚ Die van Get Noortfe Bergen vecompence te bekomen/ als met een bep ſterker Sers

Macht / in ſphtderDenen , he Nederlandtſe Schepen berhoopten te ober- men,enattes 2 weldigen,/ oftevuineren,
:
te ruïneren.
op Gun fehaijvens paften/ Antwoore
Hier op Wiert ſtracks ſoodanigh antwoort /als
meer afgeſonden/met toefegginah/ dat Ee Dart/ (eo Wanneer ſy weer de Denen,
:
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Miflive des
Com:mandeùrs Bitters
na ’t VaderYandt afge-
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quamen / albep wat hebiger hoopten te Beer te-gaen/ en te begroeten: waer …
op de Engelíche Haer foo dichte niet bp ong betrouwende/ aenftonts ontrent
anderhalf mijl herder ra beneden af-zeplden /Daer fp ten Ancher komende,

haer ontramponeerde Oorloghs Schepen berder repareerden.
Doch onfen Beer Admirãel om defe groote Dictorie aen Ons Daderlandt
bekent te maken / ſtuurden een waelbezeplt Galjoot met Brieven derrewaerts
heen /fchiybende aen de Heeren WBewinthebbers der Ooft-Indifche Maet⸗
\

ſchappy ve nabolgende Miſſibe.

fonden.
Dele;

&C.

Ee

Tot der Engelſche kenniffe gekomen zijnde ‚dat wy met defe ro Ooftt

Indifche Schepen , daer die Natie fchrickelijck op vlamde , alhier gekomen

waren» foo zijn ſy met haer Vloot, bêftaende in 14 capitale Schepen , fom=mige met 6o ende wat minder Stucken gemonteert ‚ mitsgaders 3 Branders,
en4Kirfen, t'famen 21 Seylen , op eergifteren tegens den avont tuffchea
des Koninghs van Denemarkens Kafteelen „ tot bevrijdingh defer Haven
dienende, gekomen, defelve ftoutelijck geflooten , en ons gifteren morgen foo vyandelijck aengetaft, dat wy gedwongen zijn geweeft ons niet al.
leen in poftuur van defentiete ftellen , maer oock foodanige wederftant te
doen , dat ’er na verloop van ontrent drie en een half uuren vinnigh ftrij-dens, zijn gedwongen geworden haer Anckers te kappen, en fchandelijck.
de vluchtte nemen. Menfeytvoor de waerheyt, dat’er in het af-drijven
3 van haer Schepen zijn gefoncken , waer van dieene de Vlagge-Voerder en
Commandant
in was. Het blijckt aen haer confufelijck vluchten datfe feer
gegroet zijn alfoo hier aen de Wal ongeveer de 30 ftucks van haer Dooden
zijn komenaendrijven, die door de Inwoonders zijn geplondert ; en 6 van
hare Schepen ontrent 3 mijl vanhier zijn ten Ancker gekomen „ om haerte
repareeren, al{oo onbequaem waren nevens d'andere mede Zee te kiefen.

Wy hebben in defe Baralje over de Vloot 25 Dooden ‚ en 7o Gequetften
gekregen, en den Koopman Preter van Santvlset , hem dapper betoonende,
verlooren. -Onfe Schepen , Maten, Stengenen Touw-werck zijn uyttermaten befchadight, {oo dat al vry eenige dagen (ullen van nooden hebben.
om ‘tfelve weer te beteren en te vernieuwen. Godt den Heere fy gelooft en
gedanckt voor defe genadigen zegen en Victorie. SekerLiflabons-Vaerder,
gevoert werdende by Schipper Ruth Maximrliaen , heeft fich nevens de onſe
wacker gequeten ; gelijck oock den Heer Generael Alefelt , enden Gouverneur Cafpel va Sifignon, die het violeeren defer Haven in aller minnelijckheyt hadde getracht te verhoeden, en de Engelíche hare vermetelheytte
doen wijcken , hebben hunne verleende protetie met Canon uyt hunne
Kafteelen foo redelijck onderhouden , foo dat alles, Godt {y gelooft, lof-

felijckafgeloopen is. Ons Volck;, die haeroock vromelijck hebben gedra
gen > als oock eenige Marroofen uyt de Koopvaerdy-Schepen ; dieaen Lande
op de Bateryen , als oockin onfe Schepen hebben getreden , zijn drie ma@n-,
den gagie ten buyt belooft, het welck uyt alle Schepen die hier leggen > fal
voldaen worden:

UE: fullen dit ten beften believen te nemen, om dat wy

haer met goede couragie en moedt in defen tegen den Vyandt, die ons
meenden op te (locken » foude brengen; en defe koftelijcke Schat A
a

—

Ooft-Indifche Reys-Befchrijving.

Derde Boeck.

221

U E. naons plicht fouden bewaren , gelijck (Godt danck ) tot noch toe is ge- Auguſt.

fchiet ; wat wijders in dit gevecht is voorgevallen, fal UE. den Brenger 1665.
defes naecktelijck konnen bekent maken ; alfoo hy ꝰt felve van buyten heeft

aengefien ; op de tijdinge die wy uyt verfcheyde Perfoonen bequamen , die
Sondaeghs voorleden by de geheele macht ‚en by % affteecken van dit E{quadre waren geweeft ‚omtrent 20 mijlen Weft van Schuytenes ; heeft ons doen
duchten , dat wel van defelve nochmaels hier (ouden konnen befprongen
worden , welck ons op alle manieren van defenfie doet practiſeeren, en aen
den Commandant

{eer ernftigh heeft doen aenhouden, dat de ontrampo-

neerde Boom daer noch mocht werden vervaerdight ‚ om geflooten te konnen worden ‚ om daer door bevrijt van Branders te zijn ; wijders fijne vervalle Wercken en Batterije in beter poftuur te brengen ; oock eenige nieuwe
Wercken op bequame plaetfen te ftellen, waer toe wy eenige ftucken Kanon
voor defe tijdt aenboden daerop te brengen ; waer op hy ons verfeeckerde
van fijn goede intentie , dat alles wilde int werck {tellen , wat tot maintinue

van fijn Majefteyts Reede mocht van noode zijn; en wy zijn nual beſich om
20 Stucken uyt onfe Schepen , die om te diffendeeren om de’ nauwheyt defer
Haven wel mogen miffen „en to uytde Koopvaerdy-Vaerderste lichten , en
aen Landt te brengen ; wy (ullen oock trachten een Brander te maecken ; by
aldien daer toe een van de Schippers te brengen {al zijn, om fijn Schip te
laten gebruycken. Alles dus wel vervaefdight zijnde, hoopen met de hulpe
“Godts, dat wy beftant fullen zijn om de Engelfe van defe koftelijcke prooije
te ont{êtten ; waer toe den Almogenden fijnen milden zegen gelieve te ver=
leenen. Wy fullen altijdt haer Ed. verfeeckeren’» dat wy ’t felve aen onfe de:
woyren niet fullen laten gebreken.

Hiermede Ed: Erentvefte, &c.

In't Schip Walcheren; leggende binnen Bergen, adii 13 Auguft. 1665:
Onderftondt

PrerEerR de Brrrer,
JacoB BurGHOoRsT.

@ack fehzeef Den Beer Admirael in een bpfondere Migfibe om Amoni⸗ De Deen
tie ban Oorlogh /Boskrunt / Seherps en Scheepg-behoefte /alfao men Vafligheden

nu baft begon te gelooven dat de Engelfen met een Beel flercher macht ons eenn
andermael fouden poogen bp te komen om ons te bermeefteren. Onderz
wijl nam de begonne vriendtſchap tuſſchen de Overigheyt
ban Bergen / en

den Heer Admirael dagelijchg toe / beloobende nu malkander al’t gene tot
onderlinge bpftandt /en tot beſchermingh bande Stadt en Schepen dien:

Den: vefolbeerende het Kaſteel /en andere feer berballene Paſtigheden van
deſe oude Koopſtadt Bergen foo te berfterchen/ dat Den Dpandt niet lich⸗

telijck/ Dien beſpringende /quame te overweldigen ; en oock onfe doorna⸗
gelde en ontramponcerde Schepen wederoni andermael ſlaghvaerdigh en
ereedttemaecken; feer vaerdigh ſſoegh men /om ſulckzs upt te boeren /
Ganden aen ’t werck; omtrent zo Stuchen wierden upt Schepen die ſulcks
gekaechelijch konde miſſen /aen Tandt Reden, en op de Sterckte —
—

e 3

4

ene
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denes/ en andere Battarijen en Daftiaheden geplant. Alle de Noordſe

1665.

oeren ban de omher-gelegen Landerijen wierden heel vaerdigh op ont⸗
boden / en moeſten met fchoppen en fpaden blĳjtigh aen’t werck / om Bet
Waterpas en andere reddeloofe Werchen ín een beter ſtant te bꝛengen
/ daer

niet alleen de Ingeſetene der Loopftadt Bergen / maer ooch ſelfs een goet

getal D2ouws-perfoorten en jonge Dochters de handen aen leenden / om

met een oprechten pber de mandekens acrdt/ fteen/ kalck / en andere mate: -

rialen aen te Beengen. Op onfe Schepen ging oock den acbept luſtigh voort/

om alles ten fpoedighften wederom klaer te maken / daer werck aen bon:

Schricken
veele der
vande KO.
hadt Bergen.

den/alfoouptnemende reddeloog en Befchadight waren.

_ Deele ban de gevluchte Ingeſetenen der Stadt Bergen quamen nu votk
De anderen-daeghs na 't flaen weer binnen de Stadt /en tot in haer Woo⸗
ningen / daer fp Get hier en Daer al vey ſober bonden geftelt en ontrampo⸗
neert; want beef Daecken / Wanden en Gevels waren doo? des Byandts

koegels en pfere kneppels doorboort / en feet beſchadight; alie de neeringh⸗

vijche Winckels /Kelders en Packhuyſen ſtonden geflooten /en de boor⸗

naemfte Bupfen en befte Wooningen waren meeft ſedigh; in beele Stra:
ten wierden nauwelijchs eentae menſchen gefien ; de Bandtwerchen ſton⸗

den ſtil / en alle De flovifanten Welvaert / de Weede / Deeughde/ en ’tgenoe⸗

gen der Ingeſetenen bondt men door defe berfchaichelijcke Batalje t'eenez

mael gefteuct / en alles wat nu beſtondt weder te komen / derboegen met

fcheich en altecatte ingenomen / dat de rampfalige klachten der goede Bur⸗
gers en Burgerinnen der Stadt felfs ftale gemoederen tot mededogenthept
aenporden /bermits De Kupden alhier geen Oorlog! oopt gewoon en Waz

vens De breughde ober onfe Dictorfe ín haer te kleynder zynde /ban Wez

gens de groote bzeefe /Die hem cen pder nu baft inprenten /namentlijck :
Dat eer langh Be ſtoute Engelſe met een Deel ſtercker macht hier wederom
foude komen / om Stadt en Schepen te overweldigen/ of alles door buur

en ſwaert te ruineeren.

—

Des Vyants
Onus belangende/ viſten nu 24 Anckers ban Ben Ppant/ die fn in het
—— se haeſtigh wech vluchten altemael in de Loop gelaten hadden; oock kregen
Tijding uyt WP tydingh upt ong Vaderlandt /dat onfe Oorloghs
· Dloot nuWederom
Hollandt.
Baerdigh was geraecht om upt te loopen / invoorneem zijnde/ om de Koop⸗
baerdp-Dloot upt Bergen af te halen/ en doo? Godts hulp en zegen na het
Paderiandt te conbopeeren.

Op ben 14 Auguftus Prudaeghs/ hieldt men door ordere ban ben Deer

Danck en Commandant binnen de Stadt een algemeene Danck ·en Bededagh/ en

Bededash der Wpferd ooch een Wijck-Predicatte/ door het verſoeck /en bolgeng het gez

henna” bouwe der Tucherſche / over het Deoevigh meubelen ban den Hoopman

Pieter van Santvliet > fn eene Der Tutherſche Kerchen gedaen. Fu bzache
ten De Noordſe Boeren op defen dagh ooch thdingh /Dat bp de Engelfen

eenige, die ban wan-debopren beſchuldight wierden / geftraft en opgehan⸗

gen waren ; en op Den naeft-komenden dagh quam tÿdingh dat den batjan:
Dancke en ten Beer Admirael Michielde Ruyter binnen den Eems/ en vorder in het
Bededaghder WDaderlandt met alle fijn Schepen behouden gearviveert / en aengelandt
Nederlanders was; en hielden Wp —
—— den 16 Auguſtus, oock een Dantk- en
op deRctour-

eloor.

Bededagh op de Fetour- en Boogbaerdp-Dioot/ en quampa de ai

Ooft-Indifche Reys-Befchrijving. Derde Boeck. ‚
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weer fchrijbeng der Engelſen aen den Beer Deenſen Commandant / diens Augutt.
tetteren dat ban Befen inhoudt wierden bebonden :
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Dat fy Engelfen aen den Heer Commandant verfochten ; alfchoon een senrijvens
kloecker macht van Oorlogh-Schepen nu by haer bekomen hadden, dat{e en het varmochtans maer allgen met 3 a 4 Schepen op de Reede voor Bergen mochten tn
ten Ancker komen, om hare Anckers en afgekapte Kabelrouwen weeropte
© ©"
viſſchen, als mede om verver{ching „en * gene benoodight waren, voor hun
Gequerften te bekomen.

Doch aenftondeg wierd dit verſoeck de Engelfe afgeffagen / om Dat fp de wort gewer-

Stadt door hun vreeſſelyckſchieten ſoo vpandelyck hadden aengetaft.

Nu ser

guamen onfe Dpanden door Defe wepgeringh byna buur en blam tefpouz
wen / ſchryvende op den naeft-komenden daal, Den 17 Auguftus, weder

—

ſoo bpandelijck als te vooren; willende nu met een groote macht ban Ooz- Wie

loghs Schepen hier weder komen / om in ſpyt Van alte De Deenen en met een
Roormannen de Duptfe Letour- en Woopvaerdp-Dloot tonetweldfgen / Kloecke Oor-

ofde Stadt inbzandt te fchieten/ en boorts door Get buu te vuineeren ; Daer /S)S-macht
op fp andermaelten antwooet kregen: Datfpmochten komen/ al was het om saaren
met Gun geheele Oorloghs Ploot / dat wp ten tweedemael haer verhoop Schepen te
ten Bloechmoedelijch te ontfangen / en footebegroeten / Dat men verhoop⸗ ——
ten fp ten derdemael niet weder en ſoude komeñ /om Dus vpandelyck hare dk
geallteerde Detenden en Bontgenooten hun bzije Habvens te beftormen. ruineeren.

Sulcken antwoort aen de Engelfen / die / bolgens hare manhaften inborſt „Kloeckmoeniet beel en willen geterght /of uptaedaeght zijn/ dan afgefonden hebbende, „So
maeckten wp ons te fpoedíger baerdigh / om wederom fegens haer (indien De Koeckae
fp guamen) te flaen. Moztende ftrachs den Adnirael nret fijn Getour⸗ Sen vn

Schip Walcheren / en oochs Wp met de Schepen de Gonge Prins, Bhenir/
Bifende Son / Breedero /Amſtellandt /en de andere Die bermogens War
ren om ſlaen / in het ruymſte ban Stadts Haben/ in forme Ban een Halbe
maen/ gelijck alg in de eerſte Batalje/ dan alleen dat wp nu lagen om met

oorken
haer wederom vaerdigh
Pmiten

de Stuucbooatg-zijbe te flaen ; Verhoopende/ foo de Engelfe weder qua nacn,
men / haer andermael bzaefteheer te gaen / met intentíe niet te achten /

tot dat fp eerſt begonden / Bf in flagh-o2dere/ alg voorheenen / foude geanc⸗

_ Hertzijn; hebbende noch met aile man goede couragie /om noch eens an_ Dermael (onder Godes zegen ) onfe Beſpringers foodantge tegenftandt te
bien, Datfe ten tweedermael met fchanden (ouden moeten wůcken.

Onderwijl
was men oock te Lande luſtigh beſigh om de Kaſteelen
acn
be inkomt ban de Baben leggende /als oock Be feer bervallene Sterckte

Nordenes in beter ſtandt te bzengen en te voltoohen /ten epnden om onfe

panden ín haer aenkomen acnftonts met krunt en ſcherp de welkomft

aen te bien / om foo den felben (waer het doenlyck) in confufie te brengen /
eer Datfe andermael bp ons ín ordere mochte acanchert zijn. De Slupt- De Haven

Boom aen de mont der Haben wierd oock beenienwt / alfod wp Heg Hoang kBendee
Branders breefden/ Die met defe windt / nu meeft Noordelheh waeiende / rangers

tichtelijch ons/ en gantſch Bergen konden doo Het buurt bernielen, daerom beforgh:.
ſochten wsntet alleen met defe Boom / maer oock miet loutere pfere Vice:
teng oft gebaer te ffupten / cen onfe ruine met deſe en meer andere middelen
Boog te komen; brachten nu ooch Dan alonfe vaerdigh leggende ——
Ces
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SchependeLiften en alle andere beflommeringen aen Zandt /op dat te
—— Be beguamen / om onfe kloeckmoedige Vyanden dappere tegens
ant te bieden.

Verbaeftheyt _Maer heel anderg was tbinnen de Koopſtadt Bergen aeftelt/ Daer het

binnen de
Stadt,

nu wederom alleg inrep en roer geraeckten: want de goede Gnaefetenen
waren meteen algemeene berbaefthept / ſchrick en alteratfe ingenomen /

nemende nu het meerendeel met haer Prouwen en Kinderen De vlucht;
gelÿckerhandt cetireerende na het hoogh Gebercht/ daer fp ín afgelegene

plaetfen / al wat fp konden met fich fleepen/ fochten te bergen ; roepende

meteen geoote berflagenthepdt/ bat fp nu Wel berfeechect waren ban het

aennaderen Der geheele Engelfche Dorloghs-Mloot / die Wop niet machtigh
waren te wederftaen / foo dat De Ppanden / alg ons bermeeftert hadden/
oock alleg in defe Stadt ten gronde toe fouden poogen te ruineeren: Diet
meenden fp was het nu tijdt om bluchten / om niet ín De handen ban een ſoo

woedende Vpandt te hervallen / en moo2dt/ plonderingh/ branden) en dier⸗

gelĳcke bervaerlijcke actten aen te fchjouwen ; ja beele ban defe verbaeſde

en eenboudige Gngefetenen ban het Noordſe Bergen /die maer alleenop
de upterlijclie oogfaeck doelde / klaeghden noch boben dien /en riepen dat

wp de eenighſte oorſaeck ——
dees ongevallen en rampen waren / de⸗
wijl wy met onſe komſt alter / oock de Engelfen (onfe Ppanden) herz
waerts hadden gelockt ; Dat fp De Koopſtadt Bergen al hun leben ín cuft
en bede befeten hadden /en dat men hier noopt ban ſulcken onluft/Krgh /

noch Oorlogh wift. Somma /defe bedroefde Menſchen / Die te booren om

onfe komſt foo beolijck waren geweeft/ wenfchten nu onfe Aretouc-WDloot
Wel tot aen het ander. uprerfte Han des Wereltg-ront te zijn / of daer heenen

Daer wp ban daen gekomen Waren,

En om dít alleg dienden wp nu booz af

Wel op onfe hoede te zjn/en dervoegen met belepdt en couragie aengedaen /
dat wp de komften aenbalten Ber Enaelfen Dapperlijck wederſtonden / bez
merckende feer klaer /Dat wp bp gebolgh ban guaet fucceg nu weynigh
heul of onderftandt bp defe berbaecfde JZoo2mannen en Deénen fouden gez

Bonden hebben: Want wanneer de Engelfe op ong De oberhandt quamen

te krijgen/ fouden Wp ons genootfaecht hebben gebonden / om
ande:
waerts heen te bluchten / daer wp geen goet onthael / maer wel het contra⸗
cie bp De morrende Ingeſetenen fouden bekomen Hebben ; dieg ſtelden Wp
ong te baerdiger in poftuur/ weſende nacht en dagh op onfe hoede / als of

wp telcken oogenblick onfe Dpanden hadden te verwachten /op dat Wp dus

doende / niet fchieljcht oberrompelt mochten worden; Doch bleven Wp tot
Dug Berre noch ongemollefteert/ alfoo geen Engelfe vernamen.
—
Maer onderwÿl ſchreef den Weer Admirael Bitter andermael na ong
Padertande / datde Engelſe ong dus dagelcks dzeyghden / met een veel
ſtercker macht opt lijf te ballen /om ong te oberweldigen/of het alles Hoz
buur en blam te ruineeren /foodathpom fpocdige hulp en affiftentie quam
te berfoechen ;doch quam noch bien felven dagh upt ons Dakerlandt tijz
Het vluchten Dinah /dat onfe Doeloghs-Mloot aldaer noch binnen de habens dooz onz
der Inwoon- traríe winds ten Ancher lagh / foo dat top noch in eentge dagen geen ont-

ders van Der- fet te verwachten hadden, Ondertuffchen conttnucerden noch langhs foe
Seri in

Meer het droebigh bluchten der goede Burgers en Buraerinnen der ——
a
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Beren hebbende gevult / fich dagelycks met een berbaefden pber te Lande: 1665
waerts retireerden; cbenwel gingh de berfterckingh bande verſwackte
Paftighept Nordenes en andere Wercken / luſtigh boort / en hielden wy
onfer t'eenemael vaerdigh ín de berwachtinah onfer deepgende Pyanden /
dewelcke twee mijl nederwaerts noch ten Ancher bleven leggen / niet dur⸗

— gelyck alg nu langhs hoe meer begon te blycken /ons andermael
efpeingen.

Vooꝛts kregen wp op Den 20 Auguftus tdingh / dat onfe andere twee Tijding van
wermiſte Herour-Schepen / den Ghevaer en KRieuwenhoven / binnen Heraken
Drontem , Berre Benoogden ong /doeh insgelÿcks inſt ſchorre Poorwegen nerne Re

behouden waren aengelanbt/ daer ober Wop ons niet wepnigh quamen te tour-fchepen
berheugen: Want waren beducht ge weeft / dat defe Schepen mochten Bers in Drontem.
ongeluckt /ofte genomen zijn; ban ſtonden aen wierd Daer op Dan een wel⸗
befeplt Galfoot / met noodige behoefte doo? den Beer Admirael derwaerts
heen geftuuct ; en nu quamen oock hier een goet getal France Bluchtelin: —

gen in Bergen aen te landen /De Welck haer Scheepjen geladen met Hersi
France Wijnen /door De Engelfe wag ontnomen ; daer en tegen quam in Bergen.

hier een Scheepjen upt Schotlandt aen/ de Kupden van't geen alhier door / Fen scheepen met de Engelfe was gepaſſeert /niet wetende / quamen als Deienden,jenvyescho:

binnen de Haben /denckende Gare Hoopmanfchappen alber te beplen / en Lanrkomengoede winſt te doen ,doch juyſt biel hun voorneem anders upt/ dewijl (P arterteers

ten eerften door den Beer Deenfen Commandant/ met hun Scheepje /
ZTading/ en Volck gearrefteert/ en tot nader ozdere baft gehouden Wier:

den. Sy brachten hier tüdingh dat een geweldige Peſt in Engelandt domi- „Shrike
neerden / Die felf& binnen de Konincklycke Hof- en Booftftadt Londen / in Pngchaude

der weeck / wel 5 a 6 dupfent Menſchen om ’tleben beacht ;en oock dat
——
aten.

eer langh den Oorlogh tegens Engelandt ſoude komen te herz

Tot Dug herre hadden wp nu met een goede coucagie onfe Beſpringers

vertreck der
Oe

Verwacht /tot dat op den 22 Auguftus het vertreck Dec Engelfe upt Poor⸗ —

wegen berftonden / hebbende onfer dus langh te bergeef8gedaepaht ; men pen uy

riep dat haer Ooꝛloghs Schepen na Engelandt waren gefeplt/ upt 002 Noorwegen,

facch dat Derverſchingh /Bictualte /en meer andere dingen ban nooden
hadden. Onderwijl wag men oock nute Lande klaer geraeckt /om De
Engelſe / of die weder quamen / de noodfge tegenftant te bien / en hielden
ons echter / oock metde Schepen / booztaen in poftuur / en waren op onfe

hoede ; gebende dit/ foo gantſch haeſtigh en onverwacht vertreck Der Enz
gelfen een feer groote blÿdtſchap inde Stadt / en onder de Fngefetenen die
te Tandewaerts woonden / of Waren gevlucht; doch defe vreughden en
duurden niet lang : want namiddaeghs ontftont en hoorde men wederom
nieuwe fwarighepdt / Wanneer een Dlfeaent/ en al te boorbarigh gerucht Nieuwe

quam / dateen geweldige macht van Schepen fich ntet ber in Zee en Boog bereer:=
de Gaten ban 't Noords Bergen quamte bertoonen/ en herwaerts ſcheen
te fullen naderen : daer op Het bluchten ban Mannen /D2ouwen / en Kin⸗

deren weer begon aen te gaen / latende ſommige nauwelÿcks eenioh Huvs⸗
Tact in hun Wooningen binnen de sun seen felfg cenige/ eben ——
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als ick ſelfs hebbe aeften / haer ſware baft-gemet {cle yſere Kachels na lan⸗

ger niet meer en bertrouden /gunnende Dug de goede Engelſen /voor al hun.

moehelyeck omſwerben / tegen hun wederkomſt niets ter Werelt; vluch⸗
ptss diewe- gende Dus met Sthupten en Wagens al haer Goederen bupten de Stadt /

dijn

Daer fp haer fn het Geberchte quarmen te berfchupien ; doch op den naeft-

keomenden dagh berftondt men/ datde gemelde macht ban Schepen niet
meer en wierden geftert / en elders heen geweechen waren ·Wy hadden nu
dageljchs een friſſche Dofte windt /die ſteunſel aen ons hoop gaf /Dat nu

Bekomert
———

tKollaet

de Nederlandtſthe Oorloghg-iDloot wel haeſt uyt hun Havens te voor⸗
fchijn foude komen /om Ong eenmael Ban hier na ’t Patriateconbopeeren.

Nu ginger wp fommĳl eens ong te Lande verluſtigen /om / na ’eupte
ſtaen ban foo Beel moehelyckheden / oncuften/ en gebaren / ong eenmael

· weder een weynigh te berheugen /en te verluſtigen ín de ruymte /díe op
nt door den genadigen zegen DES Alderhooghſten

hadden verkrgen / en die

noch toenam / alg op ben 24 dito ‚miet een Hollandts Advijs Boot tijdinah
kregen / dat op den 17 deter onfe Oorloghs Ploot uptgeloopen/ en herder
in Zee geraeckt zynde /na de Schotfe Kuſt wag obergefteechen/ om de
Ooꝛloghs Vloot Ber Engelfe op te ſoecken / en Die nier refcontrevende / boz:
ber her waerts aen té komen /ont ong na’t Daderlandt te aelepden ; welche

lang gewenſchte tyding ong/ en alle d'Ingeſetenen ban het Noords Ber⸗

gen wptermmaten verbrolÿckten; foo vaerdigh alg doenlijck was begonden
wp ons dan nu gereedt te maechen/ omt met De komſt ban de
Oozloghs·
De verſſa Dloot Nooꝛwegen te verlaten / ten eynden / op Dat eenmael / na foo beel jaz
genhere … Fén om wervbens/ Bp de onfe fn t lieve Paderlandt mochten aenkomer.

——
tinuserde.

Doch —
digh/

de meere Buegers betStaut Bergen —

€ ſommige

boeren tot Dus

Nederlanders noch andermael be

ber upt/ en

—

wiſten te ſeggen / Dat

Zeeflaah ſouden berltefen/ en de Enael:

fen onfer dus hebbende oberboonnen / fouden hier wederkomen om alles upt
te plonderen / en te berbzanden ; en Daerom bleven De meeste Winckels en
Packhupſen noch geſlooten / en ſtonden oock noch de boormaemfte Neerin⸗
nftÉL/ Ban wegens de al te groote beceg en vaſt ingeboeſemde berflagente
Depor net Ingeſetenen /Die De fommige onfe Bomft wel dupfentmael door
miſtrooſtigheydt verbleeckten/ foo dat wy geen kleyne fwartahepdt te gez
moet en ſagen /bp aldien wp met onfe hoftelijche Schepen
noch langh hiet

ín Bergen quamen te blijven: daerom onfe Beer Admirael boor ſwaerder

onheylen beducht / fich ſelfs genootſaeckt vondt / om aen haer ED. de ez

tepbers ban ’s Tandts Oorloahs-iDloot / de Welden Ruyter on Tromp,

te ſehryven / Dat bp aldten het konde zijn / hier ſpoedigh dienden te komen /
om ons te Berloffen upt een Haben / Daer top bagelijtks ban foo beel geba⸗
ven wierden gedreyght.
Vonden echter den 25 Auguſtus de Sterckte Pordenes mede voltoont /en
od wel met grof Baron beſoeght / dat mien Het ſelve ſuffiſant oordeelde /om
s Ppondts aenvallen te
ſtaen. Wy kregen oock nu op deſen dagh

wee Nederlandtſe Hoeckers bp ons, die /met Hollandts Bier geladen/
Noder tijding gung weikoom Waren / eu daerom te baerdiger vierden outlaft. Wp aren
van ores eg amderen-Bacats cen Secheepfen/ vol Docks gepropt /ban Giec na
vloot

Beemen de FReys benbangen, Derftonden op den 27 Augu tus Dat —
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Oologhs-bleot nu Laude Schotfe Fuft auam herwaerts aehgefeplt/ en Augut.
dat De Engelfe met Bo Oorloghs· Schepen in Schotlandt ingeldopen wa⸗ 1665ven; dienbolgens onfen Beer Admirael berbljdt / den Conmmandant en
Deenſe Overighept der Stadt binnen fijn Scheepsboort op een boortreffe⸗

ì

Wick Gaftmael heerlijck quam t'onthaten/ alwaer men onder ‘€ gelupt ban Den ——
menighte cerfchooten vpt grof Kanon /mitsgaders Trommelen en Trom: Ourvioor
etten / nn met malkanderen luſtigh en bzoligek was : want warelijch Ben wraacert de

Decr Commandant/ en andere Beeren van Bergen / hadden nu Dare ge- Deenfe Ovetrouwighept ons Hetoont ; dach kon onfen Dice-Admírael Jacob Borghorft pven zen
geenDeelgenoot Defer bꝛeughde zjn / verintts Gp nu al Lemige dagen Ee scheepsandt ín een Burgers Hupg doodt kranck gelegen had/ en bondt men hem boort.
als noch met een bekommerlcke beroerthept en andere queltingen beban⸗

gen; op fijn berſoeck wierd ich bp den Beer Admirael ontboden/ die de

gelegenthept
han fijn ſieckte begeerende te weten / my berfocht / dat ick hem

wilde gaen Mifenteeren / ende behulpigh tot ſyngefontbept zijn ; waer heen

tech mp dan begebende/ nu al eemge Dagen ennachten bp hem te Lande
was geweeft/ doende nu en dan den Beer Admirael raport ban fijne ſwack⸗

Hept enquate gefteltenis. Onderwijl quam het Galjoor upt Hollandt
weDerom bp ons / hebbende in het Paderlandt de tjdingh ban onfe komtin

N

het ander Baljaar in Hollandt met tydingh ban onfe Victorie aengelandt
mas / Waer doer de moedt en couragie be de Angefetenen ban ons Dader:
landt weder ontfonckende / begon te leben /en geootelüchg te verwacke⸗
ren; ons belangende /maeckten ong nu met alle de Schepen voort geveet/

Bereytlelen

Noorwegen gebracht / Waer ober men by een pder groote breughde en blitz
$chap hadde befpeure/ Die Wel rjckelijck quam te berdubbeten / alg oock

om aenftondts op de homft ban de Sogloafys-Ploot / ban Hier te bertree: van, ds Ker

Ken/ entot haer in Zee te fteechen /op hoop eenmael ban foo beel ſucke⸗ Koopvaerdy-

lingh en gebaren ong berloft te fien / en eer langh met bzeuatder in 't Daz vloot,omna

derlaudt
aen te landen /om Godt Almachtigh bove fijn onberdtende gena⸗ Vaderlant
de/EER
; te dancken.

/ons.nu foo mentghmael betoont, te loben jen,

Tivee-en-twintighfte Hoofifluck.
Komtft der Hollandtfche Gorlaghs-Vloot op de Noordtfche Kuft voor
Bergen. Ourfteltenis in de Stadt, verandert in vreughden. DesSchrijvers wedervaren. „Een Vrouw heeft twee getrouwde Mannen. Ver-

treck der-Retour- en Koopvaerdy-Vloot uyt Bergen, Komft in Zee,
en by de geheele Oorloghs-Vloot der Nederlanders. Groote menighte
van Schepen; geweldige ftorm, die alle de macht verftrooyt. Het Schip

des Schrijvers geraeckt in grooten noodt ; fetten ’t met kleyn getal
Schepen na’t Vaderlandt; vervallendoor het abuys der Vlaggen dicht

by des Vyandts geheele Oorloghs-Vloot. Twee Retour-Schepen
genomen; Worden met een geweldigen yver door de Engelfche naí
(EEZ)
gejaeght

Auguft.
1665.
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gcjaeght „vervolght, en’ Schip des Schrijvers door onbefeyltheyttot na by onderhaelt; doch komt een donckere nacht, waer door geluckigh,

des V yandts Oorloghs-Vloot ontvluchten.

Komft der Wö

——

vloot voor

Bergen.

nu dus na het Daderlandt berlangende/ verſtonden eynde⸗

ich dat een groote Dloot ban Kloeche Sorlogh Schepen bier

hoop de Wal ent‘ Zeewaerts ín Wierde geffen / niet Wetende of

dit de Zeemacht der Engelfche/ of Die ban de PNederlanders was; doch
Sondaeahs’s mozgens pꝛoegh/ op den zo Augultus, guamen / wanneer
3 Oorloghe het noch doncker mas / 3 Ooloah- Schepen defer Dloot/ tot Dicht boor de

Schepen ko. Stadt /opdeNeede ban 't Poordiſche Bergen aengefeplt/ Daer fp ten Anc-

voordesvadr. Her komende /met eenige fchooten unt grof Banon/ den Beer Deenfchen
Commandant begroeten en faluteecden ; latende noch benevens dien haer

Verflagent- Trommelen en Crompetten luftiah hooren/maer deſe belcefthept fn der

— inbe

Ee

à

nacht /en als alles noch ín ſtilte was /geſchiedende /quam geen kleyne be⸗

coecte binnen Bergen te caufeeren : want ick doenmaels bp den Dice-

Admirael te Lande wefende / fach met verwonderingh toe / hoe dat de alte
licht-berbaefde Berghſe ingefetene Douwen en Mannen gantſch ongez
kleedt /en ſommige noch in het hemde upt hare Wooningen gquamen op
ficaet gelaopen/ fch2eeuwende eenige luydt-keels upt/ dat nu De geheele

Oozloghs-Dloot der Cnaelfen boo? de Stadts Haden alreedts ten Ancher

lagh / om alles t'onder te beengen foo dat nù dfen Dzocbigen dagh ban haer

bederf en ondergangh feecherlijck aenftaende was / dat de Wpanden gewifz
felijck Bergen fouden uptplonderen en verbranden /de Burgers doodt⸗
Maen / en de We2ouwenen Maeghden onteeren/ en Hoeder /al wat haer gaz
Dinah was / ten bupt na Engelandt boeren , en Daer op quamen aenftontsDe Doozbarighfte te practifeeren Waer ‘t bepliahft met hare Prouwen en

Hinderen heen te fullendluchten/ om dit berbaerlijch noodtlot te ontgaen.

Somma de berbaefthepdt was in dit ſchielyck rumoer foo groot/ dat wa
oock: in ’t ups ban onfen Hoſpes /daer met den Dice-Ndmirael logeer=
dieinvreug- Den/ het alles in onvuft bonden; doch quam defen allarm Wel Gaeft tot
* veran preughden upt te vallen
ꝓwanneer den Hofmeeſter ban Den Heer Admirael
e
Birter aen Landt /en binten de Stadt de tüdingh bracht /dat nu geen Oor⸗

toghs-Dloot der Engelfen /maer die ban de Pederlanderg op defe Kuſt

wãs aengeltomen/ Waer ban alreedts 3 Oorlogh
·Schepen hier boor de
Stadt geanckert lagen / hebbende o2der / om de Retour · en
Rooppaerdy·
Bloot uyt Bergen af te halen / om na het Vaderlandt getonbopeert te wor⸗
den / welche tijding ‘aenftonts geen Klepne veranderingh binnen de Stadt
caufeerbe: inboegen dat haeft de berflagenthept in beeughden bp den In⸗

Peedelen

scecken.

woonderen Han 't Noords Bergen bonden berandert.

men bzolijeken dageraet begon nauweljckg Doos te lichten / alg alles tot

__Hozdering ban ong bertreck wierd aengebangen : Want rien nu reeckening

maechten om den naeft-homenden mozgen beoegh te vertrecken. Stracks

ſſoegen twee Mederlandtfe Tamboers dooz alle de Straten en Wijchen ban
de Stadt / en riepen /upt ordere ban Den Beer Admnirael / dat hem cen pderop lúfftcaf aen fijn Boort moeft boegen om t'Sepl te gaen; doch onenif
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Admirael Burghorft, daer te booten ban is gefept/ begon nu ban fijn
in⸗Augutt,

Difpofitie handt ober handt te Heteren ;Doch was om fijnezwackihept
alsnoch 1665.
gefint eenige weecken allier te berblijben/ om dan (gefont geworden zijnde) Des—

met de eerſte gelegentheyt naer het Daderlandt
ons te bolgen ;daerom hp nu EVOL
feer inffantelijch (fonder mijn Weten) aen den Beer Adnurgel berfocht/ dat Noortfch

teh Hem in ’t Noortfe Bergen mochte gefelfclhap houden / tot dat hp bolkig- Bergen.
mentlijch was genefen: Doch Wiert ick wel haeft van dit berſoeck gewaer⸗
ſchouwt / en meer verlangende naer mijn Daderlandt / dan om ín * koude
Noorwegen te blijken/ beaaf mp deg anderen-Daegtjs des morgens beceah/
Wanneer de Schepen al beſigh waren om upttehoeten/ ban Vande naer het
Boort des Admiraels onfer Letour- Dloot Pieter de Bitter, Die mp terffont

op mijn beefoeck confent en holle ordere gaf / om mp ban Landt terftont aen

bet Boort ban het Schiu de Frijfende Son te boegen: Dies liet ick Den Dice-

Admirael /en begaf
up wederom Scheep: maer Dient goeden Beer dit herz
nemende/ refolbeerden oock ſtracks de Ferg te abonturen ,Dart liet weder

om aen Den Beer Admirael verſoecken /Dat ick ban het Schip de Fijfende
Son op het fipne/ genaemt de Fenix / mocht over
·gaen / op Dat ick hem des
te beguamer op Lreps naer het Daderlandt konde behulpigh zijn :maer dit
mp doo onfe Schipper bekent gemaeckt zijnde / focht ich alfoo weynigh als
het eerſte ende was daerom andermael in De voor baet / latende dooden
gemelden Schipper aen den Deer Admirael betendelijch verſoeckien /Dat ich
op het Schip de Nÿſende Son foo lange mocht blyben/ tot dat onfe Lepfe
bolepndigit
was / en Wp in het Patria guamen te arriveeren / dat mp weder

toegeftaen Wiert: en feecher Dit diende mp (alhoewel onbewuſt) in hee toez
komende tot mijt groot geluck / alſoo Den gemelden Leer Dice-Admirael -

met Schipen Bolck op Zee ban de Engelfche wiert genomen / gelijck als
naderhandt
noch geſeght ſal worden; dochs Was hp in Engelandt ſoo gelut⸗
kigh / dat hp wel haeft
ban daer fnbephept /en tot in Hollandt quam te gez

raken / terwijlen meeft al het ander Dolcl/ door voorige tornen af-geflooft/
ban kommer /ſtanck / koude/peft/en vuyligheyt deoebtah fneudelden. Dp

dan nu klaer geraeckt zijnde / namen een danchbaer en vriendelÿck af·ſcheyt

ban alledegoede Bekenden / Dienumet alle man ſeer verblydt om ous ver⸗

treck /haer upttermaten vrolick gen ſtelden/dewl nu wederinſtilheyt en

brede berhoopten te leben. Ebenwel wierden noch hier on daer al eemge Die
zwaerhoofdigh waren / gebonden/ ſeggende tegens de onfe: Weet niet te voorfegging,
vrolijck, want uw Vloot fal noch andermael op Zee befprongen , en aenge- di hed

taft worden , en uw verftrooyde Schepen wederom. hier en elders komen achrighis be-

aente landen : doch Defe aooz-feagingh ban de Noortſche

Broodt⸗ eetende vonden.

Peofeten tiert t eenemael in De Wint aeflagen ;Dan hebben t’zedert onderbonden/ dat defe woorden bol na-bedencken zjn geweeſt.
Een ban onfe Matrooſen bacende op ons Schip / nam nu oock de laet⸗ ren vrouw
fie affchept
ban fijn Wupsh2ouw/

die/ alg hp na Indien trock/ tot Am- heeft vee

fterdam , maer nu binnen Bergen woonden /Daer hp haer /alfao fp hem greuwde

waende langh doodttezijn/ met een ander Man bondt getrouwt,

Defs

drie Gelieben malkanderen zijnde bekent geworden /betoonde gefamentz
tek haren beeedfamen gert / en berdzoegen ſich onderling / dat den OoftAndifch-Vaerder af-ftaen / en den —
ſchoon Juweel —
3
ouw 3
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fout en daer mede was alles wel/ bertvechende ben Zeeman ban fijn
detrouwde PBrouw en Haer Man met breughden.

Wy vertrocken Dan nu met een ongemeene vrzeughde upt de Noortfe

enKoopvacr- WoOP-Stadt Bergen, met hoop eer langh in ’ Patria
Deboet aen Tandt

dy-vloor uyc tefette: rot bon Dopagte wierden alle de Stucken ban het Hafteelge:

de —

loſt /bedanckende de Heeren Denen met een gelijche Loops upt onfe Sche⸗

Berent peut en Onder Defe cer / befeurfchap / en beenghoe-teechenen Wierden

Trommelen en Trompetten luſtigh gehoort /en lietmen al onfe Blaggen
en Wimpoelen waepen; ſomma / gelyck met veeughden hier Waren aen:

gekomen / foo was oock nu ong bertreck /denckende (oo verregekomen
te zyn /dat voor geen Vpanden meer te beefenhadden/ alſoodegeheele
Hollandtſe Ooꝛloghs· Ploot nu vooꝛdeNoortſche Habenen lagh op ons te
wachten /om ons (onder Godes hulpen zegen) voorſpoedighljck thups⸗
waert
te geleyden: echter moeſten fomnuge Schepen onſer Retour Vioot
noch vertdeven / tot dat beel droncke Soldacen en Bootsgeſellen uptde
Cabernen van den Satan/ ick meen de ſtinchende Sinecuel · en andere

Kroegen ban Tandt aen Boort gekomen Waren: doch ons belangende/

zeylden evenwel boozt / en berhoopten het Kruysfoert ,’ welck wap ingeko-

Komenin

men waren / weder uptteloopen / Bande wint fchielijck amkeerende
/ kon⸗
Den het ſelbe niet bervichten/ daerom genootfaccht waren wederom / en
foo boori binnens Wandtgdooz / el ro A 12 mijlen Noordtwaerts heente
Zeplen/ totdat wp metdemeefte Schepen in Jeltetoert ten Ancher qua:

Jelfoerr
venmen /welcke Plaets dicht aen de Zee-kanr waggelegen. Wier quamen
ec.

dan oock des anderen-Dacqhs de refteevende Schepen ban de Letour- en
Koopbaerdy Ploot by ons ten Ancher / uptgeſondert onfen Schout bp
Nacht / het Slot Honingen / het welck bp manguement van Doltk / en

doorreddeloosheyt genootfaccht was in Bergen noch een gautſeh etmacl

te hereoehen. Wy dan lagen ontrent met 65 foo groote als kleyne Sche⸗
penn Jelvefoervten Ancher / maer konden nu Wegens het guade we
er /
miſt / en contrarie
wint noch deſen dagh niets uptrechten/ alhoewel han
Den Weer Tuytenant Admitael Michel de Rayterordere quam / dat kap

geen Havens ſouden ontſien /om ſpoedighinLeebp d'Oorlaghs Vloot te

komen/ die met oberenweder te krupſſen /ons vertoefden: Dies wp ap
September ,DER 4-Seprember Beter Weer / eneen goeden wint bekomende /met allede

z665;

Sehepentzepl geraeckten en meenden nu jeltefoerc vptteloopen/doch

Verfevien

nootſaeckt waren meralle man weder binnens Landts Door naer t Kruys-

andermael de Wint ornkeerende / konden niets berrichten; Dies Wp gez

Kufsfoern. foertte verzeylen: Baer gekomen zijnde /geraeckten bupten Baets /en

border heen iZeewaerts
in, doch onfe Oozloghs-Dioot Hier miet berne⸗

mende / wiert aenſtonts
eeu wel-bezeptr Galjoot door enfen Admirgel Bicter wa t oorden gefonden/ om daer heen defelbe opte ſoecken. Aregen

vt Lieffelijcht
/”enSonme-fchün weder / foo Batu berhoopten voorſpoedigh

Kolat inzee, tOt in ong 3Daderlande
tefallen aenkomen ;Rrupffende middelerwijl
dus
enbydege- ‘Af én aen Boor de zabens die wy npt geloopen waren / tot-opden6Sepheele Oor- tember eige
A er eid Wp des morgens vaoegh De Nederlantſe

Joehs vloot _ateormet geen Hlepnévreuaheen blijdefchap quamen te ſien: bp malkanlanders.

DEVEN zyndẽe gekommen / bromden het Grof Canon weberzijdes
Deeerond
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koomſt en vreughden teeckenen upt/ terwl men de Crompetters de bro⸗ Septemb,
ljche toon ban Wilhelmus van Naſſouwen hoorde blaſen. Verſtonden Gier 1665.
dat nu 6 ban onſe Oorloghs·Schepen na Drontem waren gezeplt / ont ong
ban daer oock De andere twee Ooft-Indifch-Vaerders af te halen/ en bp de
Ooꝛloghs· Dloot te beengen/ Werdende nu mede alle vuren hier te gemoet

gefien: oock was nu het Slot Honingen tot in Backefont aengekomen/

berhoopende nochínDefen nacht bo de Bloot te zyn; en Daer op meenden
wy met een herteſyck verlangen de reps na het lief en langh
· gewenſcht Wa-

derlandt voort te ſetten /en te boltrecken.

Op maeckten nu gantſch geen zwarigheyt meer / Bp aldien Wop den
Wpautnochop Zee eenmael guamen te reſtontreeren
/ verhoopende haer ſoo
wel te keer te gaen/ dat onder Be hulp en zegen deg Alderhooghſten /be ober⸗
handt guamen te behouden / daertoebp be Belen Ruyter en Tromp nu
alle de noodighſte middelen wierden beraemt ; en foo wanneer eentge
Schepen deo ſtorm of andere ongelegentheden ban’s Landts Dieot qua:
men te berffraopen/ Dat Be eerſte Kendepous een weynigh befupden het

Doggers Sant/ de tweede boor Texel, en epndelijck De derde ontrent

Goeree fou zijn. Onderwijl dreven Wp nu Dus twee geheele etmalen by/

en met malkanderen int Be rupme Noort
·Zee / om de reſteerende Schepen
in tewachten / hebbende lieffelijck ſtil en Sonne-fchún weder / meteen

gelijche Zee / Bies was het üptnemende bermakelijck rontom heen te ſten;

Groote menighte van

Drijver / Want men telden ontrent 190 Zeplen/ Baer onder ruum Bo ſchoo⸗
ne ed
waren / ent de andere / beel ſoo ryck geladen / Bat der
felber Schat onfchatbaer Wiert gekeurt: De ruyme Zee/ foo Berre tap
konden fien/ Brpoelden rontom ban wegens Be menighte Der Schepen;

Schepen.

en men ſagh noopt fchoonber nach vijcker Wloot aid defeop Be Wateren

oock quamen al d'anderen Die wp noch waren verwachtende / mede op deit
8 September bp ong / alg wanneer wp met geen Klepne breughden ober

foo grooten getal /en matht ban Schepen/ aengedaen zijnde /feer wer:
nigh deaenflagen Des Prandts vreesden /denckende nu foo berre geko⸗

mente zyn / datgeen onheplen ter Zee ons fn het aenftaende meer ſoude
komen te weder baren.
Maer heel anders beliefden het Godt den Beer/ die niet doo? De macht
ban een kloecke Oorlochs VBloot / en het Menſchelyck vermogen /maer

De nietige
heyt vanhet
mepfchelijck

dooreen beel machriger Wijfer/ Hooger/ en wenderlijcher beſtier/ons vermogen,
(doch nfet aîle) beliefde aptiberre Wanden Doo? De verſchrickelyckſte
ſtor⸗ daer den zedes Almen/ liften/ lagen /entbet gewelt
des Brandts heen geboort /behouden gen
in't ParriateBeengen: wp hadden Godts anverdiende goedertierenthept /derhooghfien
ontbreeckt,
ende gantſch Baderlücke beſchuttingh nu foo nrentalmacl erde Wonder:
Hek ober ons befpeurt/ anneer ín De alderarootfte gebaren en Doodtgneoden om fijne gunſt en hulp-ten Hemel waert ſmeeckten; maer nu Wp

daerentegen meer op de menſchelycke Ban Goddelijche huip quamen te

fleumen/ foabeltefden Het dien Wiwijfen Bodt / en Meere des Hemels en
ber Norden / ons Boor een krachtige betoninge ban fijn verhebaerdiaen

toorn/ te leeren wijſer worden / en bobrtaen vns vererouwen meer op De
—

en.

—

Majeſteyt /Ban op die van Ben nietigen Menſch

Alle

mj
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Septemb. ·¶Alle De menighte van Schepen dan nu bp een geraeckt zijnde/ begon⸗
1665.

_ Ben wp noch op den 3 Dita tegens Ben abondt met een lanahs hoe meer

Baenter” toenemende Weſte wint /en betoogen Lucht /naer Het Zupden af te ſat
Vaderlande Hem, Den Beer Kuptenant Admirael de Ruyter Doenmaels fijn Preinſſe
aftefacken. Vlagh op
ſteeckende/ tot cen ſeyn dat pder hem foude bolgen : top dit fien:
De /maeckten meer zepl-tupgh by /berhoopende bp Gem te blijven/ op
Y

—

sen

Dat met onfe vijche Schepen net quamen te verſtroopen.

Doch onderwijl dat wp dus van de Noortſe Kuſt met kleyn zepl t Zee⸗

meteen fer” waert fchockten/ quam een feer donchere nacht / met nevel en miſt berz

donckere _ menght / ong fchielijek te overvallen /als wanneer wp noch metde geheele
nacht.
Bloot geen bafte coers hadden geftelt. De wint Jooedrweftelijck geſchie⸗
—

——

menighte
van Schepen

vielt /ontſtack nu handt over handt /dieg Wierden op meeſt alte de Sche⸗

de Tichten in de Tantarens op-aefteechen/ foo Dat wp rontom heen

het beelbuldfah geflicker ban deſe gemelde Lichten konden fien/ met alle
man in die geweidtge Dupfterhept pogende bp malkander te blijben; enong

Venen. Velangende /quamen den grootften hoop dec Lichten te bolgen/ Die top

deren komen noch tot naer middecnachtg ín groote menighte rontom ons fagen: maer

teverltroo- regen algdoen foo breeſſelhchen ffozm upt den Noordt
·weſten /met een gez
jn
weldige mift/ en mot-regen onder een gemenght/ dat aenftonts alle de

menighte ban Schepen ban malkanderen quamen te verſtroopen / alfoa
wp langhs hoe minder ban De gemelde Lichten rontom ong konden bez
kennen ; oock bonden Wponfernu ban wegens de bulderende wint /hoogh

op· ſtupbende Water· baren / en felle flagen der Zee / genootfaccht na
geen andere Schepen omte

ſien / maer ſtracks bpde wint te ſteecken / ver⸗

mits ons Achter· Schip ín het begin der thuys reys ingeflagen/ nu lan:
Het Schipdes get De flagen Der Zee niet uptftaen kon/ of wap ſouden lichtelhck haeſt ge⸗

Sehrjivers ge- fonchen hebben; dies minderden wp in defen grooten noot ban zeplen/ffaz
grooten
noodt.

Ben Up de wint/ en lieten het Dus in defen nacht (die berbarelijck dboncher
was) op Godts genade dzijben; ondertuſſchen nfet wepnigh na den dagh
berlangende/ op heop ban beter weder / en goet getal Schepen noch rontomt ons heen te fulten binden: maer eplaes! ’t Was of den Hemel felfs/
ende beefcheichelijchhept der Elementen ons / als haer groorfte Dpanden/
Wilden berntelen en t'onder-bzengen: want
s moegens woep het noch; al

foo fel/ Dan oopt voor henen ; en konden wp nu maer in alleg ontventde Loof
12 Schepen
fien / die mede het bp de wint gofteechen hebbende / het lieten

Deipben / uprgefondert eenige die vecht boo? wint /en holle Zee/ de coers
naer ’t Daderlandt quameñ vooꝛt te fetten: hadden noch doncker mottigh

weder /en Bregen beel zware machen water Ín’t Schip; ooch wag de
houde (immer boog ong / Die uptde Warme Wanden quamen/ ende met
wepnigh Volle lederen waren booeften) uptnemende gtoot/ foo Dat wp
alter geen hlepne armoede / periÿckelen /en elenden hadden upt te ſtaen:

omtnahetſuckelden bug noch twee geheele etmalen achter een/ tot dat op den zx

forms met Septemberde ſtorm eerft af begonste nemen ; toen contom fende / fagen eon kleyn ger ende bergaderde met 16 Schepen bn malkanderen/ onder Dewelche dat
Pile ie mp het onfe) noch 2 Ooft-Indifch-Vaerders bonden / namentlijck de

renteverga-

deeen,

Aonge Peins /ende Hoge/ 5 A 6 Oorloahs-Sehepen/-en boortg Gal

joorgen hlepne Moop-WDaerderg waren de andere: kop bedeoeft/ en at

Ooft-Indifche Reys-Befchrijving.

Derde Boeck.

233

Dit kleyne getal bp een geraeckt zijnde/boeven De Boofden bart d'onfe een
der Dorloahs- Schepen aen Boort /Daer eenen Capiteyn van Nes hoo
Schout be Pacht op commandeerden / dewelck de Capitepngen Hoofden
ban d'andere Gorlogh ·Letour- en Hoopbaerdp- Schepen tot ſich aen
Boort geroepen hebbende / foo beflootmen gefamentlijck de coerg naer het
Padeclande te becbolgen/ met hoop bezupden het Doggers Sant / EN

licht weleer meeer Schepen/ ja miffchten wel het gros ban De gantfche

Septemb,
1665.
serten gefaeme
vaertande.

Obꝛloghs· Vloot te fullen binder, Op defe reſolutie wiert de coerg ban
(konden aen met een J2002dt-wefte wint rechttoe na het Daderlandt geftelt ;

bonden ong ’g middaghs op de Noorder Polus hooghte ban Gograden/ en

so minuten te zyn /en wierden naec-middaghe/ behalen ae onfe/ noch À — ——

7 andere Schepen gewaer/ Die van achter ong komende naer gevolght / 5 eerden
wp tot ín De booz-nacht (Boch te bergeefg) inwachten/ alfoo gedachte Sche⸗ inwachten.
pen/ Die kop meende mede Van onfe Bloot te zijn / niet tot ons dorſten afkomen , wp zeplden nochtans dien nacht met &lepn zepl boort / maer quas

men haer s mofgens
niet meer te ſien Bermoedende nu dat defe7Sche:

pen (gelijck
eer langh berftonden)
ons waren ín ’t duyſter Wooz-bp gezeplt;
Dieg wp Daer op weder met een gewenfchte voort gangh vorderende / het Patfeeren hee
Dogaers Sant gaffeerde/ maer wierden noch hier geen Bollandefe Doze opBeers
loabs-Dloor/ noch Schepenfiende. De Opper Hoofden ban onfe Blepne
dacht dan wederom te famen komende / bonden goet de coers naer Hol⸗

landt te laten door· ſtaen / met hoop in het kort met defe geboenſchte wint en
boortgang / Boo2/ en oock binnen Texels Bap te zijn. Dug boort-zeplende/

bonden ong eer langh foa Berre geabanceert /Dat noch maer ontrent de 25
mijlen ban ong Daderlant meenden af te te wefen ; nu vaſtelck de voorige

tijdinah geloovende /Dat De Engelfche Dozloghs-WBloot in Solesbay was Getooven de

Binnen geloopen om Baer tereftifcheeren/ en ban het noodighſte te voor⸗ Enseliche,

fien: Dies hadden wp (Dit waerachtigh zijnde) niet te bzefen/ ong inbeel⸗ ‚a solsbay te

Dende/ Dat/ foe wanneer wpeentge/ of een goet getal Schepen quamen zijn.

teften/ dat deſelve die ban de Nederlandtſe Oorloghs-Dloot gewiſſelyck

foude wefen ,en daerom zeplden Wp nu gantſch beolijck en Wel-gemoet

bootom De Eplanden Vlielandt, ter Schelling, of Texel ín het geſicht te
loopen / hadden de koelte noch Noordt
Noord Weſt; Doch kregen op den
12 Dito deg faturdaahs tegens den avont ſtilte /en daer op in Den naeſt lho⸗ komen dichmende morgen
ſtont / met een Heldere lucht en Sonne-fchijn/ en Zunde⸗ te by het va-

wp fre derland.
lĳcke wint/ foo dat wp genootfaechit wierden te laveeren ;, immer

bende Zupdt-WDeft-waerts ober / Berhoopende haeft een andere wint/ en Bleken
beter boort gangh te bekomen / ftellende weynigh zwarighept om defe concraric
coerg/ niet denchende onfe Dpanden nabp te zijn/ detwij men riep/en elitan- wint.
deren baft inpzentte/ dat Die in Engelandt fn-geloopen Waren / om daer
hun Oozloghs-Dloot ban alle nootwendigheden te booefien ;dieg maeckten
we daerom te minder zwarigheyt /dewijl nu ban uur toe vur verhoopten
het gros ban onfe Blast te fullen binden / waer na wp numeteen groot
berlangen begonden upt te fien /vermits /alfoo wp meenden
totop weynigh
mijlen naer bede Bollandefe Havenen geabanceert te zijn / foo dat wan⸗
neer maer de Wint fchiebielden) ín wepniah waren ons Vaderlandt Bone
den bezeplen.

„(Gg)

zaet
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Septemb.
Maer helaes! ong dꝛoevigh en abontuurlÿck ſutkelen
was noch niet gez
1665.
daen: het mas nu (alg boben geſeyt is) op Sondaa den 13 September, wan⸗

neer wp des middaghs bp defe toenemende Zupden wint / noch daerenbo⸗

hen een donckere lucht/ mot · regen en buyigh weder aen troffen; doch

Steecken

Zuyd-Wett.
waerts Over.

De wint niet vecht Zupden / maer

Zuyd Zund
Ooſt /waer mede

Wp

bozder heen naet het Zupdt-WDerten quamen te Berbolgen/ makende noch

het getal van 16 Schepen upt. Een bande Capiteyns der Oorloghs
·Sche⸗

pen ong s middaghs in de Cajupt bergaftende / droomden oockop onfe

booeftel in ’E minste ban gene zwarigheyt /feggende ſeecker te weten / dat
de Engelfche maten in Soltsbay int-geloopen / en Datfe han daer/ dewijl
alleg van nooden hadden, noch net konden in Zee gefteechen zijn. Dus
bleber wp onder defe / ende meer diergelÿcke discourſen /langer alg ordi⸗

Lopen des

naris aen Tafel ſitten /drinckende onder deg met malltander eert Roemer
Wijns: doel midden in defe vermakelyckheyt komt pemranttot in de Caz

Vyandss ge- juptaetreden/
heele Oorloghs-Vloot

inde moat,

enfept: Schipper,

recht voor uyt worden,

een groote me«

nighte van Schepen gefien ; ſtracks blooah/ op Dit woort /pder ban Taz
fel/ ent upt de Cajupt / om te weten wat Schepen het moeten zjn / die den
gedachten Capitepn ons met bollen monde verſeeckerde s Wanders Doze

ſoghs·Vloot te fullen wefen ;Doch ſtack hp waer Boort /en Wop upt-fiende/

waren genootfaeckt/ Wanneerdeluchteenweynigh opklaerde/ Defe gewel⸗

dige Zee-macht
boo? onfe Oorloghs
·Vloot te erkennen / alfoo Wp nu metde

Perrekijchkers een groote menighte Prinſſe Plaggen Konden fien twaepen :ban ſtondenaen waren wap met eert ongemeene vroſhekheyt en verlangen aenz
gedaen/ ſoeckende hen te naderen / foplende bp de Wint foo heel wp konden /
met alles wat
bp
geſet honde werde / derrewaerts Geen; en Wiert een Wel-

Bezeplt Gaijoot / 't welch bp ons hadden / boor upt gefonden /om ban het gene
op fagen / meer ſeeckerheyt te hernemen: doch onderwijl quamen aenftonts
weer foo beel dicke dupftere nevel woltken npt den Zupder Orifont opgedron⸗
aen/ dat nu die menighte bent Sehepen niet meer en konde bekennen; dan

eehter hooet-feplende / ſoehten derrewaerts heente vorderen hoorende mt
gotk/ Boekel eertt getwijffelt hadden /perfectelück canoneeren
/dies wiſten

vp naeutwelijckg
wat Gier ban te fullen gelooben/ fuftinerende fommige of

niet wel de Gorioghs Vloot der Engelfche , en Dfe bande Onfe tegens mal⸗
kanderen fn Batalje mochte zjn , andere wederom die geloofden amders / ent
wiften oock haer geboelen met redenen ſchyn te geben : immers dit ſchieten

naderden handt ober hande / tot dat ed: ſangh / na het ſtorten ban een gewel⸗

dige regen blaegh / de lucht in het Zupden Weder een wepniah op begon te
klaren / alg wanneer
wy na giſſingh
ber oberDe roo kloeche Schepen Konz
den tellen / die boo? upt vantor heen de geheele Zee beſloegen / endenu vecht
voor wint / en alte met belle Zeplen op ons quamen aen-gefet/ Waer van

fonunige Schepen ontrent de rechter Dleugel noch al gebuurigh canoneer⸗
Ben / tot dat een wepnigh daer na cen Scrin aft / —— Zepl tiwgh
Ban boben neder ſtortende Getij / en (na het ſcheen) ober

boort geraechten/

en ſtracks was daer op al hetſchieten gedaen , her welck kop ſiende /boterde

geftijft in de quade ſuſitie / Die alreeds bp ong ingedzutht
was /enbe begon⸗
Ben nu warelijck boor het aermaderent quaet te beeſen /tot dat ín der daedt

woel haeft bebonden ons bpde geheele Oorloghs
·Bloot des Vpandis te sj,
—
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Die alles/ wat doos het abupg der Vlaggen tot bp haer genadert quam / haer: Septemb.
Dial ende met wepnigh moepten oberweldighden: twee Scheepfens noch 1065.
tot dus berre deg Byandts gewelt ontkomen Zijnde/ quamen tu foo heel fp He —
konden /vaſt herrewaerts aen /en voor
·brons geseplt /om noch (waer Det jraenrign vaBoenelijck /De macht deraenkomende Engelſeheteontbluchten /die nu met jaeght.
haer ontſacheljck Vloot ong handt over handt genadert quamen / komende
alle gefamentijck voor de Wint met volle Zeplen/ en medige boortgangh/
Beel opdentelijchk in de forme bar een halbe Maen op ons aen-gefzt: haer
booafte Schepen/ en Die de beſt bezeylde fchenen te zijn/ fetten alte Dp/ en
deden hun uptterfte beft om pder op 't ſpoedighſte ons te onder halen / te onz
der ·ſcheppen/en in berſeeckeringh te krijgen.
Dier bonden wy ons in grooten noot /Wp ſagen malkanderen met bedruck⸗ Verflagents

_ Bogen/ Befturben katen/ en Doodtg-benaeuwde zielen aen ; wiet machtiah LUL, Anse
karen De alder · kloeckmoedighſte ommenu Woorden ban couragie voort E© in het schip

brengen /fiende niet anders Ban onfe ruine /en dieſoonaby /en Bao? oagen ; des Schrij-

entbluchten en konden wp het niet / foo 't ſtheen /en Beel minder door een ver:

Defperaet vechten onfe behoudenig bekorten / en dienden nochtans (vaer vder
radeloos was) een koet beraet / en het feecherfte / midden in onfe onfeetkerz
heyt/ aenfton:s by der handt genomen; ſoo dat wp nu eben als onfe Mac⸗
kers genootfaecht waren ooch ſtracks De bluchtte nemen / Het welck hoogh
túdt Was / dewijl
we noch maer ontrent een kleyne mijl ban Den Vpandt af
waren: en alter wag het nu dat een per Boop ſich felben plrerde om een oet
heen komen; want wy/die met ong Letour-Behip de Ahſende Son don: ffosmen ext Zee-nooden/als oock door het flaen in Bergen, ongemeen zwack
/vuyl/

leck /en ontramponeert bebonden wierden / waren oock nu De alder
·traegh ſte
in t zeylen /dies bleven wp alg t'eenemael in de loop /en wierden in deſen

noot ban alle de Schepen verlaten want niemant ons helpen kon. Wy dart

oock Dug boo? wint nat Noorden ban Daer Wp gekomen waren / de vlucht

aenbangende/ (agen daer heen onſe Mackers / Bie Wp onmoogelijck bp kor:
den houden / het Haſepadt kiefen/ Die nu al berre beo? upt begonden te aban⸗

teeren/ en het kleyn getal Oorloghs
·Schepen niet machtigh om ons te be⸗
ſchermen /waren genootfaecht haer bp de andere vluchtende Schepen te voe⸗
en / om Die (foo eel het hun deenelijck was) te coukbopeeren ,Bus fchenen
p Gier nu alicen in Beloop te Fullen blijven / Want ban achteren quamen
onsde Engelfchen feer hact genadert ; doth quam nu den avondt-font op
handen / als wanneer noch een kleyn / doch welbezepit Scheepje/ hebbende

tot Gp des Dpandts Oorloghs· Vloot geweeſt / ong al bluchtende quam boor⸗

bp geſeylt /roepende
der felber Schipper
ons geheel ontſtelt /en haeſtigh in
Het booz-bp paffeerendefe of Diergelijcke woorden toe.
,
BEN
Hey Vrienden houw, ruck alje Zeylen by;en vaerdigh in den top‚en foeckt Droevigh beden Vyandt te ontvluchten ‚ want het is de geheele Engelfche Oorloghs. fcheyturseen
Vloot: fy jagen ons na gelijck ghy fiet, en fullen gewiffelijck ons in een uur de schepen.
of twee onderhalen; dus verre ben ick den dans ontfprongen , maer helacs | Twee Remijn andere Mackers zijn meeft alremael genomen , alfoo wy met een kleyn —

eral verftrooyde Schepen op defen namiddagh in des VyandtsQorloghs- Honingen en
loot, door het abuys der Vlaggen, zijn vervallen. Den Vice-Admirael, de renix,
van

en Schout by Nacht der Ooft-Indifch-Vâerders
haal
(Gg 2) ,namentlijck de fchoone
——
5
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Septemb, Schepende Fenix, en het Slot Honingen zijn; naer furieus vechten , van

1665,

d'Engelfche voor mijn oogen wegh genomen, en mer een groot gewelt vermeeftert, gelijck als oock de andere Schepen ; en daer op volgen fy ons nu

met haer gâht{che Macht, en halen ons handt over handt, gelijck ghy fiet,

foo dapper in» alsof
wy nieten feylden; daerom Vrienden wat raet, wy
moeten, als’ doncker is, ftracks van coers veranderen , of wy fullen voor

HetSchipdes

midder-nacht al omcingelt;en !ichtelijck weleer; in des Vyandts handen zijn.
Op dit geroep / 't welck pder ban ons Dooz Het herte fcheen te fniyden/ en

Schrijvers…felfg De fkoutfte dede berfchzicken/ beflootmen-ftrachs foo baerdigh als 't

zijnde verla- doncker foude weſen / De coers
ínplaets van Noorden / Noordt· Weſtelyck
ten, geraeckt heen te fette ; Doch onderwijl was nu alreets dit boben-gemelde Scheepje

eeheerde Door wel-befepithept foa bere boorby ons /ende boo? pt geraecht/ dat wije
Vloordes der ſelber Schipper niet meer en konden verſtaen / noch Beroepen/ en al
Vyandts.
onſe andere Mackers / ooch felfS De twee Ooft-Indifch-Vaerders de Moge
en Gonge Ping ong nu berlatende / bebonden Wop al een goet ſtuck weeghs
boo? upt geretireert te zijn / en hadden gene Schepen meer by / of achter
ons / dan de groot? Zee· Macht des Vpandts /die foo ge weldigh ons quam

te onder-halen/ dat nu de moedt / om haer te ontbluchtein/ geheel berlooz
ren/ om dat ons Schip (als boven gefept is) ban onder door Beel fcheuren

en lecken dus ruygh en bupl/ gantſch zwack /en t'eenemael onbezeplt/ heel
traegh in het booetgaen was ; dieg maeckten wy nu met een beklemt gez
moedt / en geen kleyne berflagenthept ong gereet om flaen/ om ons alg
Dappere Pannen foo langh tegeng de Engelíche te Berdiffendeeren / als

Doenelijch foude weſen; ong Volck malkanderen aen De handt belooz

vende/(outere tegenftant te bieden/ op datdeEngelfche defe Bupt bar duure

der /Dan fp wel diſſingh maechte/ quamen te ffaen/ getupgende lieber
tot de laetſte Man toe te Willen beehten/ alg ín de gebanchenis en buplfte
gaten ban Engeland:, foo miferabel/ aelĳĳch men hoorden / te bergaen:
maer helaes! wat konden wp tegens het gewelt ban ſulcken meniabte aenz
vangen? hier kon geen edel-moedige tegen-ftant helpen/ dieg Wp nu wa⸗
relijch anders nierte gemoeten honden fien/ als noch in deſen aenftaen=

Den nacht omcingelt / beſtormt / befchooten/ geëntert / berobert
/geplonz
dert /uptgeſchud /ende foo voort doo het bpandtlijch gewelt aefchopt/
geflagen/ en vaſt geboept/in flinchende Bupmen geftooten/ en bozder in

Dupfent elenden naer Engelandr heer geboect te fullen werden/ daer gez

tuiffelijch haeft (gelijck als d'andere Nederlandtſe Gebangeng/ een veechg
ban foo beel gebeeesde rampen / naer het uptftaen ban dupfent gevaerlijchz
heden hadden te berwachten / ſoo dat door honger / dorſt /Kommer / kou⸗
de /ongediert / peſttlentie /ſtanck en buplighept /deeg ellendige Hut des
lebens dus erbacmelijch ſoudekomen te berlaten. Dit alles dan fagen wp

nu/ naer foo beel omzwerbens / fuckelingh/ peijchelen/ onruften/ en
bzuchteloog berlangen/ alg warelijck te gemoet. In defe benacuwthept

na den Wemel op-fiende / niet om verloſſingh / Die nu onmoogtelijck
fcheen / maer om ín defen noot en onfeherhept/ Godts heplen tcooft op onfe
bedroefde zielen té erlangen
/ tenepnde/op dat ín onfe aenftaende gebankenis

en elenden ons rampſaligh leben af-leagende/ booz het aertfche Daderlant

een gevufter en beter woontnal ín 't Hemelryck verkrÿgen mochten.

zop
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Op dan aldus benart /de vlucht noch done ons lanckſaem en hoopeloog Septemb.

ſeylen foechende / om den Byandt noch foa langh te ontvluchten alg doen: 1665.

lĳck was /bebonden ong eet lanah banden abondt/ en kort daer aen van
eenn geweldige dupfterhept ombangen/ als Wanneer wepnigh tijdtg te booren de geheele Engelfe Oorloghs· Bloot noch maer omtrent een kleyne Half
mijl ban ons hadden geften /en Die Wp nu tallen oogenblicken tot bp ong
meenden gernadeet te fullen zijn / foo Dat nu de flagh /’t gewelt des Dpants/
en onfe gebanckenis waren berwachtende ;dan fochten noch evenwel de

Alps
gonckere
nacht om-

vansens

moepten noch middelen niet te ſparen /Díe bop tot onfe blucht dienſtigh en
noodigh keurden te zijn/beranderde daerom ong coers foo vbaerdigh alg dies van
‘tdoncher was geworden / ín plactfe ban Poorden / Noordooſt heen ſeplen⸗
Herde

de/ten epnden/ of hier doer onfe Vpanden noch mochte kamen te abufeeren men des

en te ontgaen /Die De coers Noorden hielden. Mp hadden noch windigh/ vyants oor-

mottigh/ en buhigh weder /met een onftupmige lucht ban ° Zupden /loshs vlog:

en bonden het nu foo Doncker /wegens De Nieiumye Maen / en Betoogen ven

fucht/ dat top niets Dan het buuren der Zee en honden bekennen / ’t welck
ong wederom nieuwe moedt aenbracht /om onder Godts hulp en Zegen
noch eens den Dpandt te ontkomen ; alle de Lichten op ons Schip wier:
der of uptaedaen/ of foo bedompelt en beftoeren / Dat de Engelfe die Lan
haer Schepen niet en konden bekennen. Wet pompen / alg oock al het anDer geraes /t welck opdinaer ie ie de Schepen gefchiet / wierd foo heel

het doenlijck was gefuft/ alfoo mi feer Dicht boor de rechter Pleugel ban

Des Pyandts Ooslogtjs- Vloot beftonden ober te fteecken/ en paijchel liepen haer oofterijchtte Schepen op ’t lĳf te feplen / of ban Defelbe obergeſeylt
te worden; dit was dan niet alleen de aldergevaerlijchfte/ maer oock de
eenighſte middel /de welck tot onſe behoudenis Hienen hon. En dus ban
coers berandert hebbende /vuchten wp (niet tegenftaende Get onſtuymigh

weer) alle de

Seplen bp/ die Stengen en zaften konden boeren en verdra⸗

gen; flellende koet Daer aen met een fte doordringende Zupden windt de
toerg na het Ooſt⸗· Noordooſten / met fulchen voortgangh / dat alles dreun⸗
Den / vpreeſende Stengen ent Maſten ober Boort te fulten feplen ;doch het

moeft 'er boo? ditmael nu op ſtaen / of Waren anders altemael in des
Vyandts handen ; fagen met alle manluftiab uret/ of geen Schepen des

Hyandts rondtom / of bp ong genadert Waren; meeneude ſomwil hare
Zichten en Duuren te fien/ Dan bonden Get anders ntet dan het flickerigh
fchupmen der Zee tezijn. Dus ín het grootſte gebaer tot diep fn de Dooze
nacht booxfeplende / guamen geen onraet te hernemen / daerom omtrent

de middernacht de coers recht Doftelijck quamen heen te ſetten / met lou⸗
tere voortgangh / om niet berder ban t Baderlandt af te fachen , begin⸗

nende wederom moedt te fcheppen / om de Oorloghs Vloot der Engelfete

ontkomen; geluchigh in die ongeluchtge voorval zijnde/ dat
wp bp defe gelez

genthept ban ſulcken uptermaten pick-doncheren nacht (Die anders fchzicz
kelijch ig) bedecht en omcingelt wierden ; en bleeck hier nu wederom

Godes beſchermingh feer handetaftelijck ober ons: want en hadden wp
geen foo donckere nacht /Waer fn Dat men niet cen handt booz De vogen kon⸗
Den bekennen /met harde buijen en windt bekomen /onmoochelyck
was
het geweeft/ dat Wp Hoog ditmael de RO he Vyandts hadden ———
83
ont⸗
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ontgaen ; en foo wanneer boor of na Het gevecht het welek Wp hoozden /

haer Ooꝛloghs· Vloote hadden geften/ Wp fouden oock even alsde andere

Schepen die nu genomen waren / dao het abupg der Plaggen boozegeferlt/

en mede in de Gedziechelijcke balftricken des Byants geloopen Gebben.
Doch nu aldus booerfeplende / geloofden s moꝛgens met den opgangh
deg dageraets Omtrent 13 a 14 mijlen ya’t Boften geabanteert te zijn /

toen condtom fende / vernamen geen Schepen altoog ban Vriendt noch
Dpandt/ dieg wp uptnemende Baolijchk en ſeer verheught /dien grooten

en almogenden Godt mer herten en ztelen boo? dees ontfangene Weldacdt
loofden en danckten / ban dat hp ons wederom foo gantſch Daderlijch en

wonderlijck/ ja eben ais bp de handt genomen / en vpt des Dpantg gewelt

en ftricken hadde berloft en uptgetrochen: hem bozder biddende /Dat hp

ons
/die nu alleen en ban pder berlaten/ in dit gevaerlijck
Oortomſwurben⸗
bolgens fijne Daderlijche goedertieventhept /border wilde gunſtigh zijn/
en foo beſchermen / dat / na foo Beel dzoebige fuchelingen / noch eens behou⸗
den in't lieve Daderlandt by onfe gunftige Detenden en Tandtsgenooten
mochten komen/ om daer bekenttemaecken /hoe wonderlijck ong de goede
Godt / ín foo beelderhande nooden en ſwarigheden had bpgeftaen / en t'elcz
kens upt defelbe upegetrochen; de andere Schepen (onfé Mackers) die

ong op giſteren ín den noodt hadden berlaten/ ong nu deg morgens niet
meer ffende /meenden baftelijck Dat wp deg nachts met Schip en Dolck

ban de Engelfen genomen waren / het wich doo2 't apcheepie / dat ons de
laetfte vooꝛby gefeplt was / beveſtight wierd / alg hebbende ong Dug onbez
ſeplt / foo dichte bp de Engelfe Dorlogh- Ploot gelaten. Defe tijding quam
eer langh ín ’t Daderlande / daer ſulcks in de Couranten geſet /en banpder
boo? de waerhepdt wierd.aengenomen ; doch; naderhandt
wp te booefehijn
komende / bebondt men anders /en het tegendeel waer te zijn/gelijck in het
Bolgende ban onfe abontuurlijcke t'Hupsrepſe gefept fal woeden.

1

Drie-en-twintigbfte Hooftfluck.

”Schip des Schrijvers fuckelt alleen op Zee in groot gevact. Komft by

een Hollandts Galjoot. Laveeren, en ftaen veel kommer en fwarigheden uyt; Refolveeren na den Oriſont te retirecren. Avontuur met
een Engelfe Kaper. Worden langs Zutlandt door 5 Engelfe Schepen
gevolgt, die inwachtende ,maccken haer vaerdigh om flaen; doch
komen door de verflagentheydt des Volcks in groote ongelegentheydt. Wonderbare verloffing. Paffeeren Putlants-eynde. Komt

in de Ooft-zee, en by 5 Nederlandtfe Oorloghs-Schepen, daer mede
behouden in den Orifont voor ’: Slot Kroonenburgh, en * Stedeken
* Elfingneur aenlanden:
Schrijvers

B ons dan nuu / na ſoo Beel ſuckelingh /Dus alleen bevindende/en
bet gewelt ban onfe machtige Vpanden / ſoo wonderlhek / als

Ontkomen

verhaelt is /weder ontſprongen zijnde / waren nu cen Meehan

* Schip des
den Vyandt

ae
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Schaep gelÿck /t elek door de Wolben zijnde beſprongen/berjaeght /ber- Septemb.

ſtroopt /en ban al fijn andere Machkers afgeraeckt /niet weet waer heen het /1065.

in deſen noodt /ſich felfs fal wenden of keecen ; wy bonden ons nu wel op aloe fuc-

t hooghſt verblijdt / bat wederom dus de macht der Engelfe waren ont ho: „ee ingroot
men: maer aen de andere kant (molt weder ong herte ban droefheyt wech /gevaer.

Wanneer de fobere toeftandt ober ons / en aparent menighte ban Schepen

guamen te oberdencken / daer wp noch onlanghs ſulcken heerlijcken Dlaot/

en Konintklycke macht ban Schepen/ bp malkanderen zijnde/ uptaez
maeckt hadden /Die nu door ſtorm / tot kleyne gedeelte berfiroopt/ de Én:
gelfen/Die daer op loerden / en tot Dien epnde upt Solesbay waren in Zee

gefteechen /baft dagelhcks quamen in handen geballen / ontroerende ons

niet weynigh het beklaeghelijck en rampſaligh ongebal ban onfe goede Be⸗
Benden en Compangions /Die Wp als Booz onfe oogen op gifteren tegens den
abont / met hun Schepen de Pheyix /en Get Slot Honingen/ban de Pyan⸗
Ben foo bpandelijck hadden ſien bemachtigen / overwegende de miferabele toeftant/ en het dzoevigh noodtlot daer in fp tegenwoordigh mochten
zijn /en tot het welcke dat fp / na foo heele geleden peyckelen /onruften / en
wederwaerdigheden / nu nach epndelijck waren bomen te berballen ; over⸗
Denchende daer benevens de onfekerhept ban den toeſtant Daer ín wp tegen:
woordigh ons bebonden : want Wiften nu hoeder niet maer Het ſeeckerſt
Been te fullen bluchten / foeckende Wel de coerg na Hollandt boet te fetten/
maer Daer heen waren ong windt en ſtroomen tegen ; leefden nochtans op
hoop / en refolbeerden boozeerftvoorſichtelyck hier omtrent met korte ganz
gen ober en weder te labeeren / tot Bat een andere tindt bekomende / kon⸗
Den na Wollandt feplen / daer Wp nu tat foo dichte bp gekomen waren ; taz
tende onfe Matrooſen gedurigh ban Stengen en Maſten rondtom uptſien /
en wierden eer langh een Boeher / een Hollandts Galjoot/ met noch cen Krijgen cen

ander Sepl ín Ip getwaer ; doch maer alleen ban het Galjoot gefocht / het Loja,
Welck bpons komende / wp deſelbe Schellinger Footslup bebonden te zn! naor.
Die op gifteren mede boor de Engelfe Waren gelucht /en defgelijchg ban

tPoorden afgefacht grammen. Defe Maets ober onfe behoudenis tot dus
Berre niet weynigh berblije/ reſolbeerden met ons op getijche bore te lavee⸗
ren /’t welck Defen dagh /en oock Ben naeſtkomenden nacht/met pzijchelen Laveeren

groot gebaer geſchieden. Wp meenden nu na giffing in de Bocht Van Gerin groot

Bamburg/en niet berte ban ’t klepn Eplandeken/t Beplige Kant genaemt/ gevacr.
te zijn / Daer meeft gedurigh Smacken/ Schepen, en ander (lach ban groot

en klepn Vaertupgh guamen te ffen / Die ban/ of dock na dert Elf haer coers

en boortganat geamen te fetten , dieg bzeefden wy dat de Bremers / of

hare Naburen / die meer Be Engelfe ban ons toegedaen feheenen te zijn /
ons Llichtelijck haeft/ bp aldfen wy noch langer hier ober en weder kruy⸗
ſten /aen de Engelfen mochten homente verklicken welche parten De
Bremers aen de onfe nu meermaels haden gefpeelt. Wp begonden ootk
aen de Kapers der Engelſen te gedencken /die eben als De andere kloecke

Schepen des Dpandts dageljchs hier omtrent op Gun boordeel en avonta⸗
gie loerde; oeloobende oock niet Berre ban Hes Ppandts Oorloghs Vloot

tezijn. Ons Schip dooz het heftigh flaen en furieus Ranonnecren im Det
Hoorns Bergen / en ban wegens de veelvoudige ſtormen en fer
5e
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Septemb. gantfch afgemat zijnde /was nu ſoo leck /dat ons oock door ſulcks ten
1665.
hooghſten genootfaecht bonden /om ſtilder en bepliger Haven / dan defe
Staenweel

onbeplige Noord·zee/ op te foechen ; en waren oock daer en boben net wepz
nigh boo een Tempeeſt ban 't Weſten /of upt den Poordweſten beducht /
als Wanneer wp/ Gier gantſch onbedzeben/ op lager wal/ ondiepten / en

poogden
en riffen / niet anders dan een campfalige Schipbzeuck / en onfen ondergang
De
hadden te gemoet te fien ; oock was nu al onfe Dictualte en Monthoſt op /
beljalbeng noch maer een wepniah Kijs/ daer ons met ober de hondert
Eeterg mede moeften aelijen/ tot dat ong Bodt den Heer goeden windt/
raedt / of Beter uytkomſt foude beliebentegeben. Wy meenden/ wanneer

upt Noorwegen ín Zee gekomen Waren / bp onfe Dozloghs-Dloot een
Dictualie-Schip/ ten dienfte voor onfe LFetour-Dloot/ te ſullen binden/

maer ſulcks ong zijnde gemiſt /(oo moeften Wp nudus ongemeen acm en
foberljck ong aelijen ;hadden oock weynigh
Soet-water meer om onfen

Doaft teleffchen: want meeft alle de Waterbaten /ín het Noords Bergen /

Boop het aengaen ban de Batalje /waren geflaopt / of over Boort gefmeten /
om rupmten op den Oberloop te bekomen ; ſomma/bonden ons hier upters

maten berlegen / bekommert / benart / kleynmoedigh /hongerigh/ en ban

foo beel gebaren omringht / dat t'eenemael radeloos niet en Wwiften waer
been te fullen belanden / om onfer te falbeeren: regen op de 15 September
weder. als booten een Donckere lucht met onftupmige Winden en mottigh
weer; hebbende ons flauwhertigh en moedeloos Volck /gedurigh met
pompen en water upt te mannen / genoegh te doen / om het lecke Schip
boven water te behouden / labeerende tegens contractie windt en ſtroomen
noch alg boorten; en Waren ong Polck ſtaegh hout en nat ;Wierden ban
Wegens den honger, doeft/ en geſtadigen acbept teenemael machteloos, totdat (ban foo beel ſwarigheden getroffen/ en boo? meerder onbeplen beducht)
het bolgende beftonden te overwegen.
Beraetflagen Dat / dewijl ong in ſulcken foberen toeftandt Honden / en door de contíz

waer heen nuatie bande Zupde winden / Wp geen hang noch middel fagen/ om Dol

den, omde landt/ of desſelfs naeft-aengelegene Havens te Befeplen /of het daerom niet
een ofdean- ten hoogbften geraden was een ander Geweſt en beplige Haden tot bez

deretaven fchecmplaets op te foechen$ den raedt was ja ; doch wift men niet waer
DE

heen het feecherft diende gefer!t: Hamburgh en Gluchftadt lagen ong her

aldernaeft /maer dorſten ong hoftelijck Schip/ ban wegens de groote
baert deg Pyandts /omtrent of op den Elf /niet avonturen ; oock Waren
ons / en ſelfs de Schellinger Tootsluy daer heen de Ondiepten en Sanden

teenemaclonbekent; na 't Qoordweeghs Bergen daer wp daen gekomen

waren
/ was de paffagie wat te ber /ooch beeefde men Daer foo welkoom ntet
te ſullen wefen /alg wel booeheen ;andere Noordſche Babenen Die bp de
onfe eenigbfintg mochten bekent zijn: alg Fleckeren /Tangeſont / Frede⸗

ricxſtadt/ of Chꝛiſtiania /dochten ons niet beguaem genoegh tot fchuplz
plaetfen boo? ong te wefen; oock miften wy lañnghs de Jutſche Hutt geen

Havbens tot onfe beſchermingh dienſtigh; na den Orifont beeefden Lap boor

te beel Kapers ban den Dpandt/ Die omtrent Jutlaudts epnde/ of ín de

Ooſt zee / op een hoftelijche proohe mochten komen te loeren. Dug wiften
wp niet waer heenen: Dan epndelijck (doo2 den noodt geparſt) bergence
och⸗
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moebtans geſamentlck den Oriſont te ſoecken /op hoop aldaer / onder de Septemb.

beſchuttinge der Deenen, boo? Koppenhaben / of Kroonenburgh / een vep⸗ 1665.
ligh berblijf/ en noodige onder ftandt ban lehens-middelen te ſullen binden/
hebbende moedt / wanneer ong een Taper of twee Des Pyandts reſcon⸗
treerdén /die dervoegen af te wijfen /dat ons den wegh gewillighlyck fouz

den laten volgen.

%

Dan ſtonden aen wierd de coers op Defe reſolutie verandert / en
wederom

Szetlen de

boo? de windt / ban ong Paderlandt af/ na 't Poorden geftelt; De Lootslup Sr aner.
oock beloobende met hun Balfoort by ong te futten blijven. Wp feplden bup·
ten?tgebaerljck Lif ban Rifhorn om / en toen war Doftelijcher om Jut⸗ heen.
landetn het geficht te loopen ; hadden deg anderendaeghs / op den 16 September, noch aleen Zupden winde/ waer mede met goede boortgangh nu
berder na 't Doft- Nooꝛdooſten feplden ; fagen ous na De middagh ban ach⸗ worden

teren /door eenn Schip mer alle de Seplen bp/ wel pberigh nagebolate/ poo⸗ Janes Jutlaor

gende foo beel Doenelijck was / ons te onder halen / gelijck Boo? fijn wet en

.

ons gualijck befeplthept merekelijck quam te geſchien; dach wp Dit fiende / kaper ver-

fireecken
ban ftonden aen onfe Seplen altemael te aclijckt/ en Wachten onfe vols:Vervolger
in/ latende onderwijl als een bꝛaef Ooꝛloghs·Schip de Prince wachter

Vlagh ban achter /en De Wimpel Han de Stengh afwaeijen ;,ruckende hem in.
waerdigh al het Geſchut te Boort / en lieten / Wanneer malkander nader
Guamen/ Trompet en Trommelen luſtigh hooren / eben als of Wp Get

kloechfte Oorlogh Schip der Nederlanders waren geweeft. Dit ons Der:
bolgers fiende/bedachten haer / en fireecken oock insgelücks haer Sep:

ten/ niet dorvende (na tfcheen) ong nader komen ; wp fagen dit Schip
boog een Engelfe Kaper aen/ Grigelende wegens De veelheyt des Bolcks;

zÿynde bol Geſchut /en na het ong docht /foo wel beſorght /dat quaet gez
noegh / ons befoeckende / hadden konnen doen; de Schellinger Lootslun
met hun Galjoot wat dichte byſt ſelve /om desſelfs gelegentheyt te begleu⸗

ten/ genadert zijnde /wierd derboegen upt grof Kanon met ſcherp begroet /
Dat ſtracks genootſaeckt
was af / en na ons ‘toe te houden. Onderwijl wp
flaabbaerdtat zijnde geraeckt / ruckten heel vaerdigh alie de Seplen bp/ en
fetten het met een luſtigen pber vecht op De gemelde Kaper aen / om deſe setten hae

Snuffelaers eens wat nader onder De oogen te ffert/ en met ons Lanon fel nahem

Derboegente groeten

Dat wp berhoopten fp ons andermael niet en foude °*

Eomen te verbolgen. zlaer de Engelfen dít fiende / ruckten ooch datelck
alle de Seplen bp/en fetten ‘top De loop ; dach loften wp een Lan onfe De Kaper
24 ponders op den Dpandt/ op Dat ons wachten ſouden: maer fp feplden wiicke,

»

ebenwel booet / en hielden geen ffandt / dieg top haer berlatende / weder de

toerg gelijck alg booren na Jutlandt quamen te berbolgen /dat Wp des dies wederde

mozgens in het geficht bekomen hebbende /nu tot Dichte bp desſelfs Stran⸗

ma de

Ben bebonden genadert te zijn. Hu defe Oogloghs-Helden ban de Waper vervoleen.
fiende / dat Wp Haer verlieten / en weder na Butlandt feplden /wenden het
5
andermael /en quamen ons wederom nagebolaht /ſoeckende nu tuſſchen worden

de Jutſchen Oeber en ong Schip door te feplen / om boo? ons heennaGJut- andermael

andis eynde / gelijck top fuftineerden/ meer Cnaelfe Kapers op te foec- sevorze.
ken / om ous dan foo gelyckelhck aentestaften ; doch wp dit fiende/ (etten
_”
Bet mede na Jutlandts Kuſt/en (neden hagnda aen die kant de —— 9
atſe
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Septemb. datſe oorbp ons niet en konden komen /of wp fouden haer braef befchoo
1665.
ten hebben / foo dat ſy haer bonden genostfaecht om andermael achter ing
omteloopen; kregen onderwijl tegens Den avondt de windt ban achteren
upt De Weſtelycker handt / Waer mede Poozdooft aenftebende / om de

Schager Boeck te beſeylen; en wierden nu noch al ban De Kaper / die
recht achter ong bleef / gebolaht/ om (nat fcheen) meer Engelfen bp ſich
te krijgen / en ong dan aen Boort te klampen ; Dit merchende / fochten op
onfe hoede te zijn /en planten oock tot Dienepnde twee (ware ſtucken grof

Manon ín de Konſtapels Kamer / vecht achter upt/ om / foo wanneer
ong
Des nachts de Dpanden ban defe kant quamen te beſpringen /haer deste
beter in tijdeste heer teaen. Houdende dus gedurigh aen goede wacht
/en

wordenvan
shosefe

feplden langs De lage Jutſche Luft meteen goede voortgang booet.

_ Deg moꝛgens met den dageraedt / op Den 17 dito, hadden Wp beter
meber/ Geldere lucht, en Ifebe fonnefchijn ; toen rondtom fiende /Wierden

voie 156 fn wepniaf tijds 5 kloecke Schepen achter upt gekoaer / die altermael Booz
de Windt/ en met bolle Seplen/ op ons quamen aengefst/ met futchen
vdortgangh/ dat fp ons hardt inhaelden ; daerom eer langh ban onfe hant
racùt gepleeght/ en alleg oberwogen hebbende / befloot men defe 5 Schee
pen ín te wachten / om te fien of het Peiendt of Dpandt foude wefen / alfoa

kop toch die niet en honden onefeplen ; vao2’t naefte geloobende /Dat de Enz

gelfe {kaper / die ong op afteren abondt quam nagevolght / eene ban defe
5 Schepen was/ dewelche Mackers hebbende opgeſocht / geſamentljck
nu aenguamen / om onfer aen Boort te klampen; dit ſuſtineerden wy / en

om / foo wanneer het Dpandt was / hun / door ons bluchten /geen meerder
couragieaentebzengen;

Befloor men dan nu met kleyn Sepl voort te ſey⸗

Loopen _ len na Gutlands-epnde ; fehochende onderwijl foo dicht na desfelfs Zeez
din — ſtrant / dat met een Roer deſelpe wel beſchieten konden; dit doende / op dat

baken"

ban De eene kant maer beſprongen ſoude konnen worden / alfoo met de an⸗

wachten met Der zijde na Landt toe lagen. Ondertuſſchen ong foo ſpoedtgh alg 'tdoen:
kleyn Seyl de ljck wag ſſaghvaerdigh maechende /latere weder als daeghs te vooren
Engelfen in. De Heince Dlagh ban achter /en ven Wimpel van De groote Stengh afz

waehen / om de Engelfente
doen gelooven / Dat op een Der Pederlandtſche
Maken ‘haer Oorloglj- Schepen waren /die niet anders dart Krupt en Woot boo? onfe

bai jl Beſpringers fcheenen met ongte boeren; tot dien epnde ruckten wp along

vee

vyandete

—

/met
grof Gefchut/ te weren 24 Btuchen acn Backtoor-zijde /te WBoozt

welche zijde Dat wp ban de wal tZeewaerts waren gelegen /dewÿl toch nu

hande andere kant niet wel befprongen Konden worden; Dus ſcheenen
wp
bande zijde / Daer al ons grof Gefchut te Boort gerutkt hadden /cen capi⸗
tael Oorlogh
·Schip /en met 48 Stucken gemonteertte
zijn , en Wederom
ter andere zijde / daer onsde Engelfen niet en konden begluren / een weere⸗
{oofe Moopvaerder te wefen. Somma, gevaechtenop defe wijfe vaerdigh

om tegens de Engelfen te aen / met intentie/foo Wp mochten acngetaft
worden / kloechmoedfge wederſtandt re bieden: en als Wp niet langer en
handen / lieber het hoftelijche Schip aen de vlam / dan aen De Engelfe ober
oefene ir. tE Beven / hoopende dan noch merecn Schunten Boot DesHDpandes gewelt

reken den Jutiandts Stranden teoutbluchten.
aen Boort ;

Onderwijt quamennuſommige Jutſehe Viſſchers met de vene

er:
2
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Schelvifch ong aen Boort geroept / hebbende defe 5 Schepen alreedtg he- Septemb.
ſocht /en fochten quanfups het overſchot ban hun vanghſt nu oock aen ong 1665.
te bechoopen ; maer ín der daedt geloofden Wp dat het wag om onfe gele: heerweder”

genthept en toeſtandt te berfpieden. Wp hadden nu gantfeh geen luft/ im"

tmtdden ban deſe onluſt /om ban haer vanghſt /Die anderg ons wegens
——
welkom ſoude geweeſt zijn / iets te koopen. Sp berichten
ng dat de 5 aenkomende Schepen altemael Engelfen waren / Waer onder
dat twee ten Oorlogh /en de andere 3 ter Woopbaert toegeruft fcheenen te
zyn; De Dlaghboerder / of Admirael / die de boorfte was / boerden/ alg
pock zijn Compangion/ pder omtrent de 5o Stucken / en Dolck na adve⸗
nant. Strachg beoegen ons toen de Jutſche Diffchers wat Kandt wy
fochten / ent waer laetft waren ban daen aefeplt: kregen tot antwoordt / dat
op / een der Hollandtſe Oorlogh
·Schepen zijnde / van Cexel quamen / om
upt de Sondt de Koopbaerdp / en andere Schepen der onfe afte haten / en
na het Daderlandt te conbopeeren ; Defe flits ban het Dolck gaven de Jut⸗
ten geloof/alhoewel dat de fommige eenighſints fcheenen te twoijffelen /

vragende hoe het nt Schip dus na Be Peper roock; doch hoorende dat
wp de Doft-Fndifchvaerders t'hupswaerrs hadden geconbopeert / die ong
fets ban haer ruyctkende Specerijen hadden obergedaen/ geloofden ſuleks

Deeg domme Jutten; die ban het Boort affteechende / eerft na Wandt/ en
acks daer aen / quanfups met de Schelbifch-banghft / wel yberigh we-

Derom nade Engelfe Schepen roepden/ Daer fp ongetwijffelt het ſeggen des
Volcks boo? de waerhept quamen te bebeftigen. _
Metlieffeljck weder / flecht water /'en tluchjen upt den Weſten /des
Dpandts Schepen ong nu tot Dichte bp genadert zijnde /deden wp een bpez

righ gebedt ten Bemelwaert /om noch andermael Godts Daderlijcke bez

ſchuttinge / hulp / en een genadfge verloſſingh /of uytliomſt ín defen noodt
boo? ong te berkrijgen / op dat toch boozal met ons hoftelijck Schip /na foo
beel omſwervens / niet ín het Dpandtlijcke gewelt en machte komen te herz

ballen; hem vorder biddende dathe ong met cen goet belept/couragie / en

met een mannelijchke dapperbhepdt belfefde te begunſtigen: en daer en tegert
onfe Dpanden foo bertfagen/ dat haer gewelt ons níet en quame te bemache

tigen, Ondertuffchen was den Engelfen Admirael tot Dichte bp ons genaz
dert / Komende nu met bolle Seplen boo? windt recht op ons aengefeplt /

terwijl fijn andere Schepen hem fn o2dere bolghde ; He twee booefte Sche:
ge hadden Baer grof Geſchut vontom te Bodrt / en maren/ na dat wy hbe

onder bemereken/ foo wel ten Dorlegty toegeruſt / dat beele Der onfe / DeS scheeps
Dpandts macht bp onfe fobere toeftandt oberwegende / ons Schip niet fuf- voor.

fifant/ ja beel te ſwack oozdeelden / om defe kloecke

Oorloghs Schepen des

Ppandts wederftandt te bien Waer door al beele Han 't kloechfte Dolck

Ben moedt begonden berlooren te geben ; het welck tet foo ber quam / dat

fommige der boorbarighſte de Boot los maerkende / genegen waren om
Die ten ſpoedighſten ober Boot en in Zee te fetten ; wiltende / men fou

noch fn tjdeg/ terwijl het konde geſchien met Schurt en Bost
landts
Stranden bluchten / om Bet berbaerlijck moortgeweer
Vpanden te ontgaen/ of de gevanckenis ín Engelandt / daer toch
gewiſſelyck / door onlĳjbelijcke TE tert foude meeten
2

na Jut⸗
ban onfe
altemael
Get leben
epn⸗

wi
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Septemb. epndigen 3en bluchtende / vondt men goet / het koftelijck envijck-geladcrr
1665.

Sehip/ daer nu foo berre mede gekomen waren / geſwindeljck doo? het
Boskrupt in de lucht te laten fpzingen/ op Dat de Engelfen veen genot ban

« fulchen cijckdom met haer na Engelandt foude komen heen te boeren, Op
defe voorflagh en heploofe refolutie guamen de ſommige ban de woorden tot

waer door De daedt; dieg ſtonden nu ſelfs Scheeps-Opperhoofden alg Peenemael

ia groote
37ie

(lagen en bedeeft/niet wetende wat ín defen noot diende gedaen/om't Dole
ſtillen /alg oock om het Schip / en bp gebolgh pders leben te behouden ;

kin

maer weynigh wierd nu na hare Commands en raedt gelupstert / en Daer en
tegen De fpoedige preparatten/ om Schupten Boot met taechels in Zee te

fetten/ gemaeckt / op dat te beguamer de blucht / alg de Engelſen ons aenz
bielen / te Wandewaertg konde nemen / hebbende alreedts gelt /en Wat
ban Gun kleyne Pachagien konde geberght zijn/bp haer geſtoken / op hepe
deg te bepliger en te beter/ door gantſch Jutlandt / Holſteyn / en andere
anden ober wegh te fullen Komen : dan de Putten fouden haer onaectwijfz

felt des te eerder / om foo goeden Bupt / ter nedergefabelt hebben /dus

bonden wp dan Hier onfe toeftandt uptermaten flecht te zijn. Deele toonden
haer wepgerigh te berdiffendeeren / daer De Vpanden ong tot foo dichte by
génadert waren / waer Doo? oock de andere hang en moedt berlooren /om
de Engelfen wederftandt te bien berwachtende ín dees upterfte ongele:
gentheydt op pder oogenblich niet anders dan een geheele Haegh ban avof

Kanon upt pder Oorſogh· Schip des Dpandts te ontfangen / en Dat nu eer
tanah door hun Koegels /lingen/en moortgeweer /gedwongen/ ter neder: gebelt, of in haer handen en macht voorts tPeenemael foude komente ver⸗

ballen ; enwanneer Get nu al ten beften uptbiel/ gebonden en baftachnes

heft na Engelandt heen geboert te worden / om {nde gebanchenig/ Dooz

elenden en ſwarigheden afaeflooft/dit D2oebigh en rampſaligh Leben op cen.
rampfalfge wijste eyndigen.
î
Wonderbare _Doch alg nu wederom geen berloffingen fcheen boor handen / en dat het
verloffing.

_sgater der benauthept ong tot boven t hert tot aen de lippen quam gedron⸗
gen/deſpereerende t'eenemael / om De ongeballen díe tot ong naderde / aen
een goede uptkomſt; foo Geliefden het nochtans den Almogenden wederom
fijne gantfchj-gronbeloofe genade en Vaderljcke goedertiecrenthepdt t'ondz

koaetts te betoonen / gebende uptkomſt en verloſſinge /ſelfs op 't onboorz
fienft/ en dat foo wonderlijck/ dat wp ober fulche onberdienden weldaedt
‚_ nautwlijckg ons genoegh berwanderen. honden: want in fulcken noodt/
door de onordere en berlegentheyt deg Bolcks / gekomen zijnde / en dat ong
de Engelfe nutot Dicht op onfe zijde genadert Waren /berwachtende nu op

pder oogenblick niet anderg Dan dat met een groote furie ban haer beſchoo⸗
ten/ beſtormt /geéntert /en boort bemachtight (oude wozden; foo quam
het fupft t'eenemael anders upt te ballen: want de Engelfen/ gelijck wp

koet daer aen feecherlijcks beeftonden/ quamen ong bod? geen Ooſt Indiſch⸗
baerder / met foo beel koſtelhckheyts geladen / maer boo? een Der Ballantfe

·Schepen aen te ften/ Die gemeenlijck anderg niet dan Urupt en
Oorlogh

Hoot boo? hunne Beſpringers ten beften hebben / daerom fp lieber op rycke
Bupt/ dan op fulche berftingert / vefolbeerden / ong dus boorbp paſſee⸗

vende/ coers en boogrgang na de Schager Hoeck /en De Ooſt zee te —8*
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gen: temeer / Betwijl een Engelfch Beerop certe ban deſe Schepen com⸗ Septemb.

_manderende / dienſticchhſt keurde /ong/ Die ban defe hant (als gefept 18) 1005
een kloeck Oorloghs·
Schip geleechen /ongemolefteert telaten: Dus was
dan nu defeer kleyne couragie ban de Engelfche hier de oogfaech/ dat(pn
ons guamen te berlaten /ende voorby te zeplen/ berbolgende hun coers

na het Ooften/ fonder een ſchoot op ons te ſchieten of ons te moepen.

Dus bleven wp bupten verwachtingh / en tegen pders meningh bol berz
re
ban de gemelde 5 Schepen der Engelfche bep en ongemol⸗

efteert.
Nu defen Engelfchen Heer / Die De Vlagh als Admiraelvoerden /oock
fn het Gebeght tot Bergen zijnde geweeſt /en Daer den dans ontfpzongen/

en tzedertinEngelandt aengelandt wefende //was nu van wegens de Woz
nfncklcke Majeſtept ban Groot Britranjen na Denemarcken afgebaer:
dight
/ omaldaer noch quanfups ober geledene hoon en fchade in het Noorts
Bergen, Dao2de Denen de Engelfche aengedaen/ te klagen: nu defe goez

Be booz-bp paffeerende Ppanden naderhande hoorende/ datfpdus dichte
bp een Ooft-Indifch-Vaerder waren geweeft/ een Schip foo vijch geladen,
alg machteloog omme tegen-ftant te bieden/ meenden (geljck men fept van

ſpht te bacften/ berfoepende hare lafhartigheyt en bloodighept z en feecher/

noopt en hadden onfe Dpanden beguamer en beter kans /om fuichen rijken
Buptinhate handen te bekomen/ alg Defe mael/ ban wegens Y'ontftelz
tenis / ſchrick /on-oedere/ en ongelegentheyt /Daer ans op heden in bon:
Den berballen +want gewiffeljck / foo wanneerde Engelfche maer op ons
hadden aengeballen/ ban ftonden aen fouden Haer Get grootſte getal der
onfe met Schupt

en Boot na Jutlandts Strant begeren,

en voort het

koftelijch Schip verlaten hebben / oogdeetende het een onmooghetijche
ſaeck /en Dfen-bolgeng oock niet raetſaem in ſulcken zwackheyt /alg wp

Waren / 5 Engelfche Schepen te weder-ftaen / en viepen de (ommige :

Lieveraen Landt gevlucht»

“als doodt gevochten, en liever de Vryheyt , als

de Boeyen; niet denchende / hoe bat ons dien goeden Godt foo menigh⸗

mael hadde bewaert / ja die ons (tegens alle aparentie) in het Noorts Ber

gen met foo grooten Dictorte hadde gekroont: fomma/ bet was Godt,

Die ons nu wederom boo? dat onheyl / ’t welck ons dzepaden / wanderlijch
bewaerden / en oock ons Wolck behoedde /Datfp dus fchandeljch nieten
guamen de bluchtte nemen ; dies bonden Wp wederom nieuwe oorſaeck /

om hem met beolijehe harten /en Blijde zielen te looverentedancken / dat
hp ons dus genadighlck hadde berloft, foo dat wy niet ín Des Wpandts
Banden gevallen Waren. Dug wederom coers berbozderende/ geraeck⸗
ten Des abontsaen Jutlandts epnde/ Daer ban de Viſſchers /Die Hier een

pareren

Dozp / oock Schagen genoemt / bewoonden, nu voor al het Dolch een Jurlandes
luftige Soode Schelbis kochten ;vertellende ong de Jucfche Wiffeherg/ Vndehoe dat 6 Ooꝛloghs· Schepen der Nederlanders hier Waren voozbp/ en
berber heen nade Sont gezeplt ; het welchdefe 5 Engelfche Schepen ooch
berftaende/ waren ban coers berandert / en in plactfe ban na Coppen-

hagen, na het Sweetfe Gottenburgh gefteebent ; Dies topnu ban haer berz

laten zijnde /onfe coers Des te bepmoedtger na den Orifont quamen te berz

volgen /hebbende op den 18 September Werp ne Sonne
·ſchn / pee
3
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Septemb. water/ en hethoeltjena wenfch/ paffeerende met bermaeck DEplandez
1665.

_ Reng Lefouw en Anholt, kregen toen ftilten/ waer door op den 19 Dita

des Saturdaeghs tegens den abont eerft het hooge Landt ban Kol beſepl⸗

den; fonden alg doen het Galjoot / t welck bp ons hadden
/boor upt / om
te bernemen of oock inde Sont eenigh onraet ban Engelfche Schepen/ of
Mapers mochte zin / want wp de Jutten, die wp naer ſulcks hadden gez
Komen on- D2acght / niet al te beel toe-betrouden. WDp bonden ong onderwijl deg
ge —* hooge nachts Doo? ſtilte genootſaeckt tuſſchen het Tandt ban Kol , en het
Kolten Apc. Deente Zeeland: ten Ancher te komen/ na giſſingh noch maer ontrent
ker.
3 mijl ban den Orifont af weſende / daer Dectoebende/ met berlangen
naer het bolgend daghlicht wachten.

VDes Sondaeghg ’s moegeng/ op Den zo September, geraechten wp met
de komft deg lieffelijcken dageraets weder t'zepl/ labeerende met een con:
trarie wint / doch booz-barige ſtroom /langhs het vermakelijck Zeelandt

Ooft-waerts heen /en kregen eer langh het beroemde Kaſteel ban Kronen.
burgh in het geficht/ ban waer terftont 5 hloeche Oorloghs
·Schepen ſich
Sien 5 Oor- quamen te openbaren /Dewelche altemael met bolle Zeplen hoor wint in

loghs-Sche-

ordere op ons guamen aengefet: ſtracks wierden defe Schepen/ die 3

penophaer maer alleen ban vooren konden bekennen /bp ’t meerendeel bande

onfe

vooꝛ Engelfche aen-geften; oock was het Gahoot / t welck wpegeftuurt
hadden / net weder gekeert /dat warelijch pderg vrees berdubbelde ; onz

Den geen Plaggen
of nader ken teeckens ban defe aenkhomende Schepen

Bereydelen fien: fomma/ alles wag weder in roer ; ’'t Gefchutte
Boort gerucht
omteflaen. De/ tafte men naer de Wapens / en flelden hem pder nu bzaef tot

zijn:
têgen-

Weer fchzap ; Wop lfeten oock ſtracks Trompet en Trommelen hooren/

eben of aenftontg een Batalje te verwachten hadden ; doch haeft quam
Doch nader Defen allacm ten beften voor ons upt te ballen; want malkanderen zijnde

komende, be- genadert/ bevonden haer onfe goede Detenden enTandts
· Genooten/ en
LE te altemael Nederlandtſe Oorloghs· Schepen te zijn /Die onder
de Vlagge

Schepente Ham den Heer Schout bp acht

zijn.

Stachouwer, Boor den eer Luptenant

Admtraelde Ruyter, Hoor eenfge dagen na den Oryfont Was gefchicht/
om ban daer De Woopbaerdp- en andere Schepen naer 't Daderlandtte
conbopeeren :met ongemeene beolijchtepten veeughde bp defe 5 Schepen

Dan aengekomen zijnde /wierden ban ſtonden aen ban Kaes en Weoodt/
Arriveren

behouden

inden ori-

en Hollands Bier verſorght / alfoo op nu t'eenemael ten epnde han Bictua⸗
Îfe waren ;dus was Kepden nu weder ontſet. Wy zeplden met haer langhs

Het groen en bermakelyck Zeelandrnade Sont, en nu het Heerlijch Deens
Kaſteel han Kroonenburgh naderende / ſchooten

/omme de Sweden en De-

heester Kro. ben te begroeten / eens luſtigh rontom log / en Wierden oock Wederom
nenbargh.

ſtracks upt Kroonenburgh Boo? de Denen , en Van den Schoonfen Oever

upt Elleoburgh door de Sweden, met het log-bzanden Lan het Gzof Canon
berwellehoomt / ende boost alom bp °s Tandts Inwoonderen betendelijcks
ontfangen: komertde nu aldug bp de ederlandefe Hoopbaerdp- en Doze
toabs- Schepen tn den Orifont boor het Slot Kroonenburgh, en het Stes

Beken Elfingneur ten Ancher / danckende onfen

Almogende Godt ban

aantfcher herten / Dat Wop wederom door fijn genade en Vaderlck befthut

des Vpandts handen ende gewelt ontfpzongen waren.

Vier.
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Vier-en-twintigbfle Hooftfluck.
Des Schrijvers over-tocht na’t Landt van Schoonen;

—

en avontuarlijck we-

dervaren in’t Stedeken, en op 't Slot Elfenburgh. Deffelfs gelegentheyt. Befiet oock het deftigh Slot Kronenburgh, en het Stedeken E/fingneur. Tijdinghuyt Hollande. Vertreck uyt Denemarchen, enden

Orifont ,derrewaerts heen. Komft voor ter Schellingh. Het vorder wedervaren van de Retour-Vloot. Allarm voor het laetft. Een Hollandts
Scheepjesggenomen ‚ en weder her-nomen. Komft voor het /lie, en
in Texel. Des Schrijvers vertreck vandaer, en vrolijcke t’huys-komft.
D= met vpreughden ft Denemarcken aengelandt zijnde /wierden
van ſtonden aen Brieben te Lande nae ’t Patria afgebaerdiaht/ om

aen onfe Beeren Meeſteren Hoofden Der CD, Compagnpe/ ong
abontuurljck weder-baren ende behoudens tot Dug berre bekenttema⸗
Een; met een oock o2der en laftverſoeckende mat ons bozer in deſe gele
gentheptnu ftont tedoen: Doch quam naer De middagh fijn Ercelentie den sijnesceltenHeer ban Amerongen, Vmbafiideur ban wegens den Staet der Der tieden Heer

eenighde ederlanden aen tHof des Koninghs ban Denemarcken , met LL Anon

een aenftenelijch Befelfchap ban Deenfe Beeren/ Jofferen / ende boort Boor.
Dienft-baer Bolck /onfer aen Scheeps-boost te befoecken / en betendelijch
te berwellekomen/ díe geraden bont dat wy alijter boo2 Kroonenburgh en

Elfingneur foo lange ten Ancher foude blijven leggen / tot bat ban Hollandt

nader fchzijbens foude gekomen zijn. Dus kregen Wp tijde en aelegentz

bhept/ om Defe Noortſche Geweſten te beſien; en hadden op ben 23 Sep-

tember leffelijck weder / en heldere Sonne-fthijn/ Dies peurden wp na de
ober· Ruſt ban Schoonen , am daer de bermakelijcke Tandtsdouwen / en Des Schrij-

het Sweets Stedeken Elfenburghte gaen Befien: Daer gengelandt zijde, vers tochtna

foo wierden wp eerlangh doos een Sweetfch Bof-meefter berfocht/ of eens

terftont bp den Sweerfen Beer Gouverneur ban Elfenburgh geliefden te ko⸗

men/ alfoo die begeerigh was om ong ban eenige feltfacemtbeden/ Ooft-

Indien cakende/ tehooren fpzeechen ; waer ober mijn Machers
ſich ſelfs Sio weder-

guamen te extuſeeren / en ſuleks genoeghſaem Wepgerde :dieg Wwp/ Der sredeken
sen
wijl fck gefint was den Gouberneur fijn verſoeck toe te racen/ Ban malkan⸗ op net slot
deren ſcheyden / en bertrock
ich met den Bof-meefter na het oude Sweetſe Elfenburgh.
Kaſteel ban Elfenburgh; aldaer binnen gekomen / en op ven der voortreffe⸗

lckſte Zalen zijnde gebracht, vond ich den Sweetfen Weer Gouberneur/
met 5 a6 andere Heeren / alle nae het fcheen ban Sweerfen Adel /aen cen
wel opgediſehte Tafel fitten/ altemael beſigh zijnde om Schotels en Gla⸗
ſen leegh te maken: allier wiert ick /met een betoonfnal van groote gene⸗

genthept
/ vriendelck ontfangen)
ber welfekoomt/en een enandermael
Dooz
den Deer Gouverneur ſelfs berfocht om aen te billen fitten; en ſulcus

Doende/ Den gantſchen achter-middagh met Leckernyen / en alderhande
Bieren en Wijnen louter getracteert: Doch merckten ich Dat mp de —

wor⸗
*

—
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Sweden door de oberdadigheyt
ban al haer grootte Santeen/ en Before:
bhepts-teugen facht licht ban hooft / en los ban tonglj te maken ; dan dit gez

luchten haer niet/ dewijl ick Den Weer Gouverneur / dien ick hoorden

dat men fijn Ercellentie noemde / bziendelijck berfocht dat men mp gelief:

dente ercufeeren/ /dewil
het gebzupch Han foo veel Dranck t'eenemael tez
gens mijn gewoonte/ natuur / en gefonthept firĳjdigh was / en dat ick
alleen hier was gekomen / om te hooren wat dat fijn Excellentie
fijn belie⸗

Bern was / en waerin Dat ick hem foude konnen gedfenftigh zint ſtracks
wiert ick op ſulcks ban Glaſen en Beeckers leeghte maken / -ge-ercufeert/
ende berfocht haer Edele meteenfoetdifcoerg / de zeldſaemheden ban Indien rakende/ te willen begunftigen
/dat ick hungaerne toeftont : terſtont
quamen daec op upt beftooven herſſens / bzolijcke zielen/ en kromme tonz
gen bele belachelijcke bzagen voor den Bagh Lan wegens de Wonderen bp
ong ín berre Geweſten gefien ; Daer op dat ich fijn Ercellentie/ en De anz
dere Sweerfe Heeren al faker ban Blepn belangh te hennen gaf / verhalende
aen Haer fommige kluchtige bzeemdigheden ban Ooft-Indien , meeft He bez
lacheljchfte coftupmen der Indianen cakende / Waer naden Sweerfen Beer

Gouverneur Enfijn Gefelfchap foo ſtip lupfterden/ Dat fomwijl bergaten

haer tanden en mondente ſſuyten: eyndeljck quam fjn Ercellentie/ als
met een groote verwonderingh upt te boeſemen: Dat hy met hart en fiel
wel wenfchte oock eens foodanige feldfame dingen, en foo veel wonderen
ende nieuwigheden te weder-varen;, in het belichtigen van foo verre gelegen Landen en Koninckrijcken, als by ons waren bewandelt en aengemerckr,
doch dat hy niet gaern foo grooten plas waters van eenige duy{ent mijlen
wouw over-fteecken „ om met een wanckelbaer Schip de Antipades, of
Tegen-voetige Delen des Wereltste befoecken: al het Gefelfchap fcheen
oock ban die conditiete zjn / en hadden Wel in/ en met dt Lafteel/ de

goede Keucken / en bette Tafel op *t luftigh en bafte Landt ban Schoonen,

Berne Werelt met alle deſſelfs Eplanden en Koninckrücken willen
efien. .

Den Beer Gouberneur en fijn Tafel-Gaften waren meeft altemael

kloecke lybige Mannen / dick ende bet/ gefonde Beoeders /Die fijntjeng
en op hun gemack de groote Roemers en Beeckeren wiſten upt te vegen;
Dies belfefden’t
fyn Ercellentie mp te bragen/ of oock ong ander Volck
dus mager upt Ooft-Indien quam / en of men aldaer foo ſooberen Keucken
hield? daer opickhem / allachende/ neen antwoorde; en Dat oock onder
ons Volck lhviger Mannen wierden gebonden ; maer dat ich in Indien,

felfsindagen deg oberbloets /noopt Better en Ware geweeft /ende noch⸗
tang in alle mijn cepfen noopt kranckheyt / of eenige mercheliche fiechten/
en meer de bolop/ alg hongers noot hadde beproeft gewoon zijnde met

Den Capiteyn / en ander Cajurts Tafel-daften dagelijchg pder cen glas
Wijns / of meer na gelegentbept (felfs op Zee) ober het MMidbaah- en
Ubondt-mael te confumeren ; Dies mijn gewoone magerheyt niet upt ge⸗
beck
ban Spijfe/ maer doorde natuur voort guam: welck antwoort De
Weeren Sweden oock ſcheen te bergenoegen. Des avondts ten 7 vuren

Danchten wp Godt den Heer / en ffonden ban Tafel op ; doen alles
ban Cafel opgenomen zijnde / wiert boost den Difch met Weis Pe
A

ete
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Teckernyen weder opgevult / enwy ban Ben Beer Gouverneurs Tacheven Septemnb.
èn CafelDienders wederom andermael J om aen tafcl te ſitten /heb⸗ 1655bende ruet Getooninge ban danckbaerheyt mijn bertrech een en entdermael
te bergeefs gefocht /foo Was ick nu mede genootfaecht om Wederom aen te
fitten; heer ging het leegh maken ban fchjotelg/ kannen, beeckers en glaſen
eben Alg boeren teer luſtigh gen /tot Bat men gerft (peach na middernacht
ban fchepden ; toen myyn afſcheyt ban den Beer Gouberneur (alg de andere
Beeren al waren Bertrochen) geregen hebbende, wierd fch door den Hof:
meeffer ban Het Kaſteel tot in hetBtedelien Elſenburgh met een Kalles ge⸗
bracht / daer ich in een fcacp Logiment mijn nachtruſt hield /en lieten my
fommige Sweden des morgens het Stedeken Elſenburgh/ ene luſtigh

Zandt ban Schoonen beſien; en s middaghs be den Leer Gouverneur

ontboden zijnBe/ meeft ich noch eens fijn Gaſt en Gefelſchap ziju, komende
map feer gunſtigh en beiendelijck te onthalen / wenſchende mp / wanneer ickt
danckbaerljck ban Gem mijn afſcheyt nam / een booefpoedige tBupsreys
na mijn Daderlandt. Defen Beer boerden (gelijth mp ban de Sweden be⸗
richt wierd) hetrommando
/niet alleen ober het Sloten’t Stedeken Elſen⸗
burgh /maer vock ober al het omhergelegen Landt van Schoonen; hel: De gelegere·

bende fijn voornaemſte reſidentie op tÄafkeel ban Elſenhurgh / het welche bert van hee
teer Wandt-zijde Han de Stadt gelegen / tamelijck flerch/ met Poorten /geken Elfen-

Muuren / Wallen / Dalbeuggen/ en een Watergracht was afgeftooren : burgh.
waer binnen de Gebouwen en Kamers / ja de voornaemſte

Selen niets te

fimdetijch/ maer gantſeh oudt /en het meerendeel ſonder Hunsract bonden :
_ want daer wierden in dit onbermakelijch Slot/ om ſchoonte houden / niet
anders dan Soldaten / Tackeüen / en Knechts / in plaets ban 'cfindelijck
mD2ouw-geflacht gefien. Men ſagh oock fn Dit Kaſteel een hoege ſtompe
fieene Cooren / heel oudt, doch echter dick en ſterck / aldaer men beven op
eenige Stuchen grof Manon ſagh aeplaetft/ om ban desfelfs hooghte de
Schepen op Elſenburghs Keede / intijdt bannaodt / te konnen beſchieten.
Doder was het Stedeken Elſenburgh met holbollige ſlordige Straten/
ſlechte Gebouwen / en onfindelijck Bolck bewoont en Looefien; de Burz
gerg moeften de arme Soldaten / Die wel bzaef op haer manier den Dief en
Bedelaer wiften te (pecten (Govers hun vermogen / volgens de hoſtupme
veg Landes) in hare Wooningen /Bupsbetting geven.
Dit Lande der Sweden op deſe wÿſe beſichtight hebbende / en Weber Hert defeign
ban daer acn Boort gergeckt zijnde/Boeren nu meert alle Daaen an Zeer StorKroo-

tande aen / om Defgeljchs defe Muartieren ban ’ Foninchriich Geene- en srcae.
marchen te befoetaen: befagen alhier De bermaerde Sterckte Kroonen- ken ElGn-

burgh / ent Stedeken Elfinaneur / 't welck Wp met aenffenelijche Stra- sueur-

ten/ enfcacije Gebouwen gebouwt / alg oock met cen Beiendelijcht Bolck
bonden bewoont. Wy meenden oock na de Konincklijclie Booftſtadt Lope
genlaben een Heer te Doen ;doch meer na het Daderlandt verlangende /Brez
gen wp eer lang ban daer Dit bolende nieuws :

Dat De Peftin Engelandt ſchrickelhych domineerden , Bat Der felber Jatte Tiiding uyr

waerlck de twee Ooft-Fudifcije Metour-Schepen/ de Peniy en het Blot Rollaoat.

Honingen / als ooch beefehepden Oorlogheen Veel Koopbaerdp- Schepen

in haer gewelt belomen Hadden; dat —

twee Dan onfe Lretour=

i)
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Septemb. Schepen / Bie mede voor Be Engelfen waren gevlucht /in het Soenwater /

1665.

gelijck alg oock noch een ander/ heel leck en reddeloos / ín Fleckeren aengez

landt was ; dat dzie andere ban onſe Mackers / namentljck / Walcheren /

de Oijebaer en Beederode behouden in 't Baderlandt waren aengekomen ;
en Dat de Helden Ruyter en Tromp ,benebeng d'andere wederom Gare berz

ftcoopde macht bp een bergadert hebbende / reedt met een getal ban om⸗

trent 70 Oorloghs· Schepen boo? Tepel en Plielandts-diepte Waren aen:

genadert/ t Welck ons wederom moedt gaf/ om De Repſe na 't Daderlant te

Abonturen: ſulcks dan vaerdigh beflodten en baft geftelt zijnde /berepden

Wp ons/ en wachten na goeden Windt.

ä

Ru wag onderwijl den Engelſen Enbotje / Bie bp ons / gelijck wp te voo⸗

ven verhaelden / omtrent De Jutſche Kuſt was geweeft / ín Koppenhaven

aengekomen/ hebbende fijne Schepen in't Sweedſe Oottenburgh gelaz

ten / niet geraden bindende / herder heen die te avonturen /Blagende nu aen
fijn Koniũcklÿcke Majeſtent ban Deenemarchen/ oder de fchade die de
Engelfen dooz De betoonde bpandefchap der Deenen in het Noords Bergen
gengedaen Was; begeerende upt de naem ban fijn Koniucklücke Mäje⸗
ftept ban Gzoot Beittangien behooelijcke factsfactte. Doch men wift hem
aldaer foo levendigh de onbehootjche actie ban fijn Tandtsgenooten in het
Joods Bergen aengerecht/ boo? te ſtellen /dat defen Heer genoorfaecht
— met kleyne vernoegingh enreſpect ban bier na Gottenburgh te berz

—

uyt

trecken.
En wyte Tande ban alle goede Bekenden ons affchept hebbende geno⸗

ba het vader. Men / vertrocken den 2 October met 30 Schepen upt den Orione na ong

landt.

Daderlandt/ namentlijch/ 6 Oozloghs- Schepen / en wp met 23 Kooppvaer⸗
Odob. 1665, Hers / en Diergelijck ſſlagh ban klepne Schepen / hadden een goeden windt/
fao dat nu berhoopten (nafoo veel omſwervens) eenmael behouden in Get
langh-gewenſchte Daderlandt te fullen aenkomen. Dus dan gelijcherz

handt bozderende / paffeerden het Hooge Kandt ban Kol / en ooch de Ep⸗
landekens Anholt en Kefouw ; guamen Den 3 Oktober bp 't Schager
Doꝛp/ gelegen op Fjutlantg-ende Daer Wp ban de Jutſche Viſſchers luſtigh
Sehelbifch kochten. Wier hoozbp geraecht zijnde / ffebende boort na Terel/
feplende langs de Jutſche Kuſt /daer Wv een hooge Tooren / en het Bez
weft /de Holms genaemt /paſſeerden.

Kregen den 5 October, met done⸗

ker / buijighen regenachtigh weder / een WDeftelijche windt / Waer mede
na bet Zupd- Zupdweften ſtebende / met foo goeden voortgangh / dat eet
langh verhoopten ín een behouden Haven te fullen aengelandt zĳn ; en Wez:

Der cen Geldere lucht met Lieffelych Sonnefchijn weer behomende / foo’
wierden Wp met een onuptfpzeeckelijchte beeughde /op den ſevenden dagh

ban O&ober , ong langh-gewenfchte Daderlandt gewaer / en bonden ons

Komft voor vecht booz het Eplandt ban ter Schelling berballen/ Welcker Tootſen met

ter Schelling. hare Galjootg /gelijck als oock Die ban Vlielandt / ons aenftondts quamen
vorder we. De aenbiedingh doen /om binnen te Kootfen ; getupgende mede Dat de dzie
dervaten van @oft-Fndifchbaerders/ namentlijch / Walcheren / de Oüebaer en Wrede
de Retour-

rode behouden ín ’t Patria waren gearriveert; Dat het Retour
·Schip het

Vloot,

apen ban Hoorn/ nade Elfen Gluchftadt geretireert zijnde / aldaer ge⸗

loft /en't Dolch/ alg ooch de Lading behouden in 't Daderlandt wee *
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Bracht; dat onſe andere Mackers / de Koge / de Jonge Prins / en Mieu- October,
wenhoben tot in het Soenwater / Diemermeer fn Fleckeren / en De Flupt 1665.
Amſtellandt weder na’t Noordſe Bergen waren geretireert /ban Waer al

deſe rijch-geladene Schepen naderhande/ doch meeft pder ín het bpfonder/
/
eben gelijck berftroopde Schapen / teHuns gekomen zijn / behalbens Am⸗ schipbreook

flellandt / Dewelch in ’t herwaertg-komen/ bupten het (age Blielandt vaſt⸗ son —

geraeckt zynde / verongeluckt is. De Schepen de Phenix /ent Slot Ba- Amgerande.
ningen / waren voor onſe oogen ban de Engelfen wechgenomen / Waer ban
Dat (elfs dten braden Zeeman en Schout bp Pacht ban onfe Retour Vloot /
Harmen de Ruyter, Swager ban onfen Schipper /en meeft al Get Bolck
Der bepde Schepen / in Engelandt droebigh/ arm /en feer elendigh geſneu⸗
belt en wech geftorben zijn. Let vjche Retour⸗Schip de Muſſchaetboom
Bmtrent Madagafker berongelucht zijnde/ aelijck Wop ontwüiffelbaer geloo⸗
ven/ig nopt een eenfab Menſch daer ban te booefchijn gekomen. Somma,
dít jaer ban 1665, was aen heele Zeebarende Perfoonen foo ongeluckigh/
als ſchadeljck aen De Ed. Compagni / en bol avontuur voorons / Die ban

het ander epndt deg Werelts quamen / om upt de Hepdenfe Handen / in
liebe Chriſtenrick / een ſtilder /geruſter en Godtbzuthtiger leben te we⸗
derbaren / daer het in tegendeel alleg in Oorlogh / onruſt / en bpandefchap
bonden /foo dat doo? foo beele gevaren en avonturen heen geworſtelt zijnde,
nu genootfaecht waren om te bekennen / dat op ín alle deſe wederwaerdig⸗
heden wel dupfentmael hadden gewenfcht /om Weder upt het ontroerde en
onruſtige Chetftenvijck cot midden ín t Landt der Ooſt Indiſche Mooren
en Hepdenen / die bp De onfe Doch verkeerdelyck Dickmaels Wilden wor⸗
den genoemt /te mogen zjn: want nergens hadden wp meerder onge⸗

ruſtigheden ecbaren/ alg wanneer wp tot ín der Chziftenen Werelt wer
derom Waren aengekomen.

ï

Ons Oorloakhs-Dloot was nu ban hier na Goe· Kee gefeplt/ om aldaer /

doel buptens Landts / op de Engelfen te paffen //dewelck mentegenwoor⸗
digh niet en wiſt waer heen Dat bertrocken Waren / foo Dat we nu Heplige
paffagte bonden / om ceng in ſalvo te geraecken; Doch kon het evenwel
defen avondt niet gefchten / alhoewel ong tot Dichte bp ’t Plie genadert

fagen/ Dies wr genootfaecht waren noch deſen Dagh Zee te houden / fepz

tende met een Noord· ooſtelhcke wint en Doncker weer baftaf en aen; maer Laetftebe-

guam ong deg nachts een Hollandts Galjoor op zp aefeplt/ en tiep men inase
daer upt met een bevdaerlijch gefchizeeuw aen ons Vufdanige woorden toe: * schip des
Bep Deienden/ hou/ pas op/ en fiet wel ſnedigh upt/ Want daer zijn Vyants schrijvers.
Schepen onder ong /en hebben daer ſtracks al cen ban onſe Boopvaccderg

oberrompelt en vaerdigh wechgenomen; dus taften wp ſtracks weer na de
Wapens / en hielden met alle man goede wacht ; Ifeten / foo lang het dus
Dupfter was / geen Schepen tot ong naderen / of Wp fouden ‘cr dateljck in⸗ Een Hollants

gebzandt hebben / doch quam ong fn 't minfte nictg te wedervaren ; s moz- Scheepie
ge
gens dan als t daal) geworden Wag / berftonden tp dat een ban Des weder hee-

Vpandts Kapers / heel ban Jutlandt af/ ons hebbende nagevolght /nu nomen,
fijn ſaoh albiet hadde waergenomen / en Des nachts een klepn Hoep:
vaerdy Scheepje/ vat met weynigh Polck wag toegeruft / op het onver:

wachtſt befpengen/ en met gewelt iis had / zijnde boosts ae (et
Kk 2)

CIE
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felwe hares weeghs aefeplt; doch naderhandt is mp feecherlijch bevichty
Dat defe Gevangens op Zee haer lagh waernemende / hare Beſpringers
de Engelfen altemael nedergefabelt hebbende / hun Seheepje cer langh in
@erel/ en hoor Amsterdam behouden guamen aen te Brengen / daer fp ban,
De ef boog fulchen trouwen Beldenftuch heel briendelijck wierden
ontfangen.

Komft voor
he Vlie,

8

Wy nu des morgens broegh op den 8 October boor tBDlie gekomen zijn:

e / fetten iet met een 12002D-ooftelche windt na’t Terel/ dewijl het de
Tootſen ntet raetfaem keurden /met ons hoftelijche Schip al labeerende/
“tDlfe in te loopen; dus na de middagh tot booe den Belder zijnde gevor⸗

dert / kregen aldaer de Stroomte
haet / dieg Wop langs de Bollandefe Duprien / met een loutere koelte upt den J2602D-ooften/ heel Dicht langhs der
Welder inwaert aen labeerden /in het geficht van groot aetal Kückers /die
van de Dupnen ons begluerden „ binnen Gaets gevactht zynde / wierden

ban ben avondtſtondt oberballen/ dieg Wp ten Ancher komende, na Het
belgend daghlicht wachten / alg wanneer boeder heen tot op De Reede ban
en behouden
in Tegel,

Terel quamen gefenlt / aldaer wp bol beeughde behouden / en wel gemoedt

(Godt lof) booze het Schildt ons Anchers lieten ballen.
Komende nu aldug met gefont en wacker Volck op ’t onverwachtſt tot

binnen de paten ban ong lief en lanalj-gewenfcht Paderlandt gefeplt:ſoo
Waren alhier in Cexel gene Sjouwers bp der handt/ die onfer/ gelijck alg
ordinaer quam te gefchten / aen Boort berloffen / alwaerwo dan noch tmee
etmael na deſelbe moeften vertoeben / welcke tijdt ong in der waerhept feer
langfh en moehelÿck biel, doch Sondaeghs / den 10 October, quamen
van Amfterdam de gentelde Sjouwerg aen Boort / en benevens dien oock
met een fraep Compaantes Jocht den Bewint
· Heer Steyn, dewelch ons

upt de naem ban de gantfche Maetſchappy / voor ong getrouwe Dienten

Des Schrijwers vertreck

van dacr.

beiendelijch bedanckende / voorts miet ſeer minnelijcke woorden ontfloegen :
daerop ban ſtonden aen’t meerendeel Ban ons Polck inde Tichter / Die de
Sjouwers aen Boort gebracht hadden / obergeftapt/ / naAmſterdam quaz
men af te fteecheus Doch den Opper- en Onder- Stuurman / ick / en ane

dere /tot ons gemack een Kaegh beſproken hebbende / vertrocken ooch aen:
ſtonts daer mede Ban 't Boort na Amſterdam; en des abonts Medenblick

ſiende/ kregen ſtilte en ín de windt. Wy hadden den Kaeghman/ dat een
onbeſchaef den Noord Hollandtſen Boer wag / al daeghste booren beſpro⸗
Ren en gehuurt /voor twintigh guldens / ons /die maer ſeben of acht Per⸗
ſoonen ſterck waren / tot Amſterdam te brengen /en hem Wel dupdelijchs
belaſt dat hp hem boor ons van ſphs en dranck beforgen fou/ het welclt
hem mede vijekelijch foude komen te betalen; maer bonden nu Doo? deg

Kaeghmans hlepne forahvuldiahept fps noch dranck /beel minder een

wenntah waters in de Kaegh / om ons dooft te leſſchen / fao dat noch eens
boos het lactfie han de Hers genootfaerht waren om bp te leggen ; dan kre⸗
gen eer langh de Stroom te baet /foo dat wp deg middernachts de Stadt
Enckhupfen quamen te paffeeren; en fagen deg morgend; op Ben 12 Odtober, rondtom heen upt na Tandt /am ong ban eenige fpijs en dranck te
beforgen ; doch te bergeefs: want bonden ons han foo dicken mift amban:

gen/ Das niet alg de Haegh en Get water honden fien, Dug (wnementor
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tot op den laetſten dagh ban onſe gantſch avontureljcke Reys maer tegeng October⸗
de middagh het weer opklarende / vonden ons voor Edam te zijn. Wier 1665.
upt de Kaegh en te Tande getreden zijnde/ kochten Wp baerdiah ſpysen
dranck / om Wederom Looet na Amſterdam te feplen ; doeh ick en noch

twee andere voor (kilte beeefende /en nu Edam hebbende geffen/ en Waren

niet weder in de Kaegh te krij zen / ſoeckende wiſſer te gaen ; dieg reſolveer⸗
den boa lieber binnens Landts door / om Defen abondt noch tBups te zju /Sijn vror

De Lens te vorderen /Dan metde Kaegh op avontuur ban weer en windt Hek Hus

bande wal te ffeechhen ; Dug ſtracks verkleedt

/ den Raeghman voldaen / en

ban de Brienden ons-affchept genomen hebbende) quamen andermael bin:
nen de Stadt / daer ’t middaghmael bep beter alg fn de Kaegh / of aen
oort bevonden: Epndelijck Edam berlatende/ boeren met de Treckſchunt van Degen baozbp Monnekendam en Door Buychſſoot / tot Dat in Het

wotberoemde Amſterdam/ en voort nocij Dien felben abondt tat Haerlem

(mijn Gebooeteftadt) geraeckte / daer ick ban alle de Datenden met groote

weughden oncfangen / en ban wijn lange Lrepfe verwelkoomt wierd; hele

bende feben jaren en een half op de teys en unt mijn Daderlandt geweeft.
Den Almogenden Godt/ met herten ziele danckende /Hoor alle de menigh⸗
buldige weldaden / heerlijke wonderwercken / en foo heele genadige berz
loſſingen /upt de geootfte nooden /in berre LTanden/ als oock op De frepíe
na’t Daderlande aen ons betsont. Waer boor Die Hemelſche Majeftept /

odt Dader, Soon /en H. Geeft / zp lof/ prijg/ eer //endanckbaerheyt gez
ſept /ban nu aen/ tot ín alle eeuwighept gepeefen/ Amen.
Eynde van’t Derde Boeck der Ooft-Indifche

Reys-Befchrijving.

—

BLAD

T--

;

ik ODIE. an OBA

ab
zalf 0E

Der gedenckwaerdighfte Saecken.

Alfoo dit werck twee uytloopende Folien heeft, foo beteeckent a het voorfte,
en b de tweede Folio, welck begint met het Derde Boeck.
Folio.

Alburquerque,
4253. windt Goa, doch
wordt door de Mooren belegert ; fijne

meten Brohollis fekere gevaerlijcke
ES
Klippenen Drooghten, a4
N)
Achin een Stadt en Koninckrijck op Sumatra , desfelfs
bin
gelegentheyt,
648. 49
Adams Brug ; een ſteenachtigen Santplaet,
en waerom foo genaemt »
a287
Adams Bergh ‚op *t Eylandt Ceylon ‚ hoedanigh, Afgoderijen der Cingalefen op
desfelfs hooghte ;
a 315
Aden wel eer een beroemde Koopftadt
fijne gelegentheyt »
4229

kloeckmoedigheyde en dappere tegenweer, 254. wijckt in de Schepen; krijgt
toevoer ; wintandermael
Goa ; wraeck
en furie der geterghde Portugeefen ,

A.

„Adriaen wander Meyden, Gouverneur van
Colombo ‚ accompagieert den Heere
wan Goens tot op de Oorloghs-Vloort die
na Malabar vertreckt, a185.
Wordt
door de Burgerije der Stadt Punto Gale

ingchaelt, a zor.

Komt op Batavia;

b17
Adriaen Roothaes, Commandeur der Stadt

Punto Gale, treckt met den Heer van
Goens te Velt,

a185

Aernhems Schipbreuck , feer rampfaligh ,
4 321. 322. 323. 324
Aertbeving;op’t Eylandt Boëro,
op ’t Eylandt Formofa ,
Africaenfe Schapen ;

464.
a 165
a6
Afgoden der Choromandelfe Indianen ;

4255
Alexander Magnus, de eyndtpael ſijner Viétorien ,

466

doodt ,

6152

Amockfpeelders , hare boosaerdigheyt en
wreedtheyt, ontfangen op Batavia {ware
flraffen a27. Gaen onverfchrickt ter
Ambergrijs,
a283
Amadabadt, Hooftftadt des Rijcks Guſeratte; fijne befchrijving, a 239. Hooftplaets van den Moorfchen Gouverneur
Generael 5 fijn Staet en Hof houding »
a243
Amboyna een Nagelrijck Eylandt, agt
Desfelfs befchrijving en gelegentheyt»
477
Amboyneefen trecken met de Nederlanderste Velde,a 54. Hare verbaeftheyt
inde Baralje tegens Makaffer ,

496

Americus Veſputius noemt America na ſijn
naem,
4253
Ananas, een Vrucht in Ooft-Indien , fijne

befchrijving ,
b166
Anblauw, een Eylandt,’tgevaer van het
Schip des Schrijvers, omtrent desfelfs
a18o0.18r. der Bengaelders;
663
klippigen Oever uytgeftaen, 439. Een
Agra, Hof- en Hooftftadt van Groot InKonincksken van het felve komt aen
diën» wordt bedriegelijck overweldight,
het Boort des Schrijvers , fijn avontuura 137. Desfelfsbefchrijving, a71. De
lijck wedervaren ;
ago
gelegentbeyt van het Konincklijk Slot »
b72 D. Antonius Harmbroeck ‚ Predikant op Formofa ‚ wordt met fijn Huysvrouw en
Alphonfus de TV. Koninck van Portugael ‚
drie Kinderen by de Chineefen gevanoatdeckt Genea,
4248

gen;

BN ENA
Dis BA NE We SE
Re
heyt van de Arakenfe Roovers , hun begen 3 fijn elendige toeftant , wordt onta167

drijf, 4310. Dreygen Pipely te vernies
len , desfelfs belacchelijcke Fortificatie, 612. Hetaccoort wort getroffen
b 13. Hun handeling met de Bengael-

woeften aert
b58
Apen ‚hun veelheyt op 't Eylandt Ceylon,
en hoe dat van den Ínwoonderen worden gevangen ;
4319
Aracki een Indiaens Stedeken op de Ooftkuft van Ceram; a 55. wordt geruineert

ders en vertreck na de Ganges en Ara-

halt,

Anchediva, een Eylandtby Goa, 4259
Andamaons Eylanden,a 104. 457. Hoedanige Inwoonders, Meních-eters , hun

en verbrandt;

458

Arakan, een Koninckrijck tuſſchen Pegu
en Bengalen,a 103. Arakans Bandel, of
d'Anckerplaets der Nederlandtſe Schepens desfelfs befchrijving,a 107. Koude
in’ Koninckrijck Arakan,a 149. Arakan de Hooftſtadt des Koninckrijcks ,
hoedanigh, 2 149- enz. Konincklijck
Paleys, a15x. Korte befchrijving des
Koninckrijcks, desfelfs Grenspalen en
Volckrijckheyt» a 452.
Vruchtbaerheyt,
a 153
Arakanfe Lantsdouwen, hare uytnemende
vermakelijckheyt en vruchtbaerheyt,
4119. 121
Arakanders , brengen de Nederlanders
verver{ching aen Boorrt „trecken in Pelgrimagie na de Heydenfche Pagode van
Orienten „a 106. Hare nieusgierigheyt
in het befien der Nederlanders, a 120.
Hare Afgoderije ende verfoeijelijcke
Godtsdienft, a 121-150. 155. Hare
coftumen, a 146. verachtelijckbeydt
des Maeghdoms, Houwelijcks-Ceremonien > Polygamia , Hulders over de
Dooden enz.

a146. Verbranden hun

Dooden ; fober onthael aen hun Siec-

ken en Krancken ;

4157

Arakanfe Jeliaflen ‚ worden tot een geheele Oorloghs-Vloot vergadert , en

tegen den Vyandt na de Ganges gefonden, a 146. Komen meteen groot ge:
tal geroofde Bengaelders en rijcke Buyt
tot inde Riviere van Pipely, bg. Befchrijving derJeliaſſen, onbarmhartig-

kan; 6 14.

Haer bedrijf op de Gan-

ges;
659. 60
Arbor Triſte, droevige Boom; hare be-

fchrijving >
î
4281
Aſſapuyſters, ſoeckt Goegis.
Arabia ſijne verdeelinge en gelegentheyt⸗
4230
Arabiers haer vreemde conditie,

a ibid.

Areeca, desfelfs befchrijving en gebruyck s
a176
Arfapoere,
458
Aureng Ceba, of Orang Chef, derde Sone
des grooten Mogols , fijne fchrandere

conditie, a 126.

verkrijght van fijn

Vader het Koninckrijck Decan, 127»
Befpringt den Koning van Golconda ;

berooft fijn Paleys , belegert Golconda ,
dwingt eenige plaetfen in ’ Koninckrijck Vifiapouz, 129. Ruckt in fijn Vaders kranckheyteen machtigh Leger te
famen, 130. Krijght fijn Broeder Morad Backfe , als oock de Machten van
Emir Fembla op bjn handt; ruckt na
Agra,13r. Slaethet Leger van fijn Vader en oudtften Broeder een en ander
mael, 133. 134.
Sijn liftige veynſerijen, 135- Krijght Solimans Chekauws
Leger op fijn zijde, en veel Vrienden
aen: Hof, 136. Vermeeftert het Konincklick Agra, 137. Maeckt fijn Broeder Morad Back/e droncken, befchuldight hem , en werpt hem in de gevanckenis,138. Verjaeght fijn oudtfte Broeder tot op de grenfen ; en flaer fijn Broeder Sultan Chakanfa,

#39»

Sendt Emár

Fembla hem kort op de hielen ; flaet an-

dermael Gijn oudtfte Broeder , dien hy >
gevanckelijck bekomende , laet den hals

affnijden , 141. Laet fijn jongfte Broeder onthoofden ; verdrijft fijn andere
Broese

BKA,
De TOEN
‘Broeder uyt Bengafen ‚ 142.

Wordt

Groot Mogol , of Opper-Koning van
a147
Groot Indien ,

B.
e
B Aertícheerders in Indien ,
b113
Bantam een Stadt en:Koninckrijck op
„Groot Java, fijne gelegentheydt, HandelMerckren, enz.
6139
3
Bancka een Eylandt, desfelfs gelegentheyt,
b35-

Balambuam , een Zeeftadt op Groot Java,
b136
Bananas een Vrucht in Ooft-Indien, fijne
befchrijving
b166
Banda,Nootemuffchaet- en Foely. gevende
Eylanden ; in d'Oofterfche Deelen van
Indien;
461
Bartholomeus Diaſtus, ontdeckt de Caep de
de Bon Eſperance,
4249
Batavia, Hoofrftadr-der Nederlanders in
Ooft-Indien, wort door de Javanen van
Bantam gealarmeert» a27. desfelfs gelegentheydt, a 35. Stercke Zeevaert
bl. 131. 132 133

Bataviſche Burgerije treckt heerlijck op»
4100. b134. desfelfs korte befchrijvingentegenwoordigeftandt, _ b168
Batfyan een Bergh- en Bofchrijck Eylandt
in de Moluckes;,
641
Batfyan China, Giet Gilolo.
Batatarra, een kleyù Eylandeken,
479
Batacarima ; een kleyn Eylandeken in de
Oofter Deelen van Aſia,
a8z
Batakalo, cen groote Bay des Eylandts
Geylons,
a173
Batacala, a 259. fijne gelegentheyt» a 306
Barfalor ,
a260
Bavianen , Satirs ; hare befchrijvjng „hun

ftoutheytop’tEylandt Ceylon,
Bazain » in het Rijck Decan ,

«319
ars.

Begum, Zaheb ‚ oudcfte Dochters des Mogols, hare conditie ,
4127
Begum Raucherare , jongtte Dochter des
Mogols, hare conditie;
aibid.
Bellezoor
45

SHE AR.

Bengalen ; fijne befchrijvinge , Grenspalen, enz. 466. Steden en Handelplaecfen „567. Huyfenen Wooningen
vin Bengalen , 569. Regen-en Wintertijden ; 6 #bid. ‘Sraet onder den Grooten
Mogol, wordt door een Chan of Hartogh gegouverncert, desfelfs Hofhouhouding ‚ Macht, Sraet , enz.

674

Bengaelders, worden van de Arakanders

gerooft, en tot Slaven verkocht, des-

felfs conditie,
a16o
Bengaelfe Heydenen ‚die van de Arakanfe
Jeliaffen ; of Roof Galeijen worden befprongen en gevangen > haer miferabele
ſtant;

9

Bengaelſe Heydenen hare ſuperſtitieuſe
waſſchingen en gebeden in de Riviere
de Ganges, 663.
Haer Afgodifche
Tempels» 4 104. en verfcheydene foorten van Afgoden en monftreufe Beelden, 4 ros. 106. Hare vervloeckte Afgoderije, 1c7. 108. Spijfent Gevogelte,
en waerom 5 Feeften, Proceflie met haer

Afgoden , 109. Ouders verkoopen hare
Kinderentot Slaven, 4 118. Hare feltfame coftumen in diverfche actien, in
een Maen-Eclips,
b129
b59
Bengaelfe Wilderniffen ;
Bengaelder dooreenTijger verllonden,b62
Bellezoor wordt fterck door de Engelfche
Schepen befeylt, 458. desfelfs gelegentheyt⸗
669
Benjanen hare conditie in Bengalen, bor

haer Kleeding, draghten vergierfelen
van hare Vrouwen, 492. Vroegh uytbefteeding der Kinderen , HouwelijcksCeremonien, Trouwfchending ‚ eten
noch dooden niets dat leven ontfangen
heeft;
L97.98
Benijteen welfinakende Viſch,
a4
Bercerten in het Koninckrijck Arakan »
4145. 146
Bergen in Noorwegen, ontfanght de Nederlandtfe Retour-Vloot, 4203. Wort
door de Engelfe gealarmeert,
4209
De Deenfe Vaftigheyt aldaer lie
zal

BE

221.

AL DE TE NE LBLSAELR
Volck ; haer kleding ‚ draght van hare
Schricken verflagentheydt der

Inwoonders,enz. 4222.

Sradts Haven

Vrouwen,

b 95.

Hun oeffeningen »

wordt voor des Vyandts Branders be-_ Hooftlſecten, enz. bo6. Haer beufelachtigeLeer, 107. Afgodifche actien, geforght, 4 223. Verbaeftheyt binnen de
beden; waffchingen, 4 108. Dwaline
Stadt »
b224
gen ;feltfame Ceremonien ;
brio
Betele desſelfs befchrijving en ——
Brandige fieckte in Scheepsboort;
410
17
Bergen Sinai ‚en Horeb; wacr die gelegen Brandende Bergh op * Eyland: Tarnaten ;
fijne befchrijving ,a47: “Op ’t Eylande
zijn,
:
4226
Mackian, a51. Op ’tEylandt Banda;
Bifnouw een Hooftſecte der Ooft-India61. Op’ Eylandr Lombarte» 480.82.
ſche Heydenen,
96. Volgt de Leere
Op Laritoucke,
a 82
van Pythagoras na,& 97. Dooden noch
eten niets dar leven ontfangen heeft 3 Brant in't Koninckrijck Arakan, verflint
eenige duyſent Huyſem,
4144
bg
Brantin een Chineefe Jonck op Batavias
Bimilipatnam ,
J
4291
b2g. In ’t Schip de Muſſchaetboom,
Boëro eén Bergh-en Boſchrijck Eylandt
6133
met fteyle Oevers»
439
Boeroneſen, zijn de Nederlanders gedien- Brochia, een Stadt in Guferatte fijne ge⸗
legentheyt s
424E
_ftighin’t maken van de Forrrefle, a 64.
Moeten altemaelin de Bocht van Ca- Brodera, een Scadt Guferatte, fijne gelegentheyt;
4242
jelle woonen ; hare conditie, vreemt
4106
geloof, oorfpronckelijckheyt desfelfs , Butting een Eylandt ;
654
a72. Hun Vryagien ; kleeding kraem, Barton een Eylandt
Buffels in * Koninckrijck Arakan, haer
en “leven der Kinderbedfe Vrouwen
quaetaerdigheydtrendoosheydt , a 158
met hare‘Suygelingen, het belacchelijck
Verfchaffen in Indien Boter en Melck⸗
ſtuck derMannen; begraveniflen
;enz,
:
b12z
472
Bonoa een Bofchrijck Eylandt by An- Byfantagar, een Stadt in Guferatte, fijne
gelegentheyt,
4242
boyna, »
è
a 41
Borreborry , waer toe gebruyckelijck, a 25
RE,
Boortsgefel op Oagly geharquebufeert ,
ofte Carovana die op Mocha
î
6 7 GE
Boompjens en Planten van Corael geviſt,
reyfen, dryven ftercken handel, 4228

637

Boflchagie van Sandry,en waerom foo genoemt ;

b 6o

Botton , een Bergh- en Bofchrijck Eylant,
4
439

Braphmannen, hareconditie,

698

Bramines op de Kuft Malabar ‚ hun kleeding» a 270.
coftumen; zeden , en
achtbaerheyt by de Koningen, Vorften ,
„ En Grooten van Malabar, hun Tempelen Beeldendienft;

4271

Bramines der Beqjanen, ende Jentyven in

Bengalen > hare grootachtinge by het

Caravane der Engelfen en Nederlanders,
tuffchen Amadabad en Suratte „worden

fomwijl van de Rasbuten befprongen,
}
4239
Caep de Reſſados,
bsr
Caep de Bon Efperance; ofte de goede
Hoop , desfelfs ftantplaets , gelegent=
heydt , ende aenwas der Nederlandt{che
Colonien,4 180. Vruchtbaerheydt des
Landts, ‘tleven der Nederlandt{e Boeren;
6181
Caep Gomorijn,
4188 286

Calcoulang een Makaffers Koninckrijck »
k
fijne

Bi Ti Ay Dr Er: WE Met Sy EN IR,
fijne befchrijvings
a268
43
Canariffe Eylanden ;
Cambaya sijne gelegentheyt’,a239. Befchryving van desfelfs Hooftftadr, oock
Cambayagenoemt ,
Camelions befchryving »
Canara een Landtftreeck op de Kuft van
India,
a260
Canarijns, hare conditie; zeden ‚ en vervloeckte Afgorijn der gener die noch
Heydenen zijn
aibid.
Caneelboomen,hoedanigh» a316.317

Carnatica ‚een Heydens Koninckrijck, in
Ooft-Indien, a128. desfelfs gelegentheyt;

4291

Carcat;
4287
Cananor, desfelfs voorige en tegenwoordige toeftant;dePortugeefe
Vefting door
de Nederlanders verovert, a264. 617
Calichut, Hof- en Hooftplaets des Sama=
rijns van Malabar, desfelfs befchryving
4263

Cardamon , gewas, hoedanighin—
4282
Caſtilianen, demollieren hare Kaſteelen
en Sterckten in de Moluckes, en vertrecken na de Manilhas,
a43

Caftice, in Indien ‚ hoedanigh van afkomft;
4257
Caſuaris een wonderlijcke Vogel in Indiën,
6162

Catamaárous, een wonderlijck Vaertuygh

der Indianen van Choromandel, a 178
Catoen-gewas; hoedanigh in Indien ;b 119
Cayellis-Bay ; nàEylandt Boëro, desfelfs

vermakelijckheydt; ftant „en veelheydt
der Wilderniffen, 454.62.
Stercker
Vaftigheyt aldaer gebouwt » a64. Nader befchryving van defe Bay »
472
Ceylon een Kaneelrijck Eylandt, 4173.

desfelfs befchryving, a 302. Tegenwoordige toeftandt ‚ Zee- en Handelplaetfe, enz. a 303. Der Nederlanders

eerfte komft, a 309.

en aenwas op het

Eylandt Ceylon, a 311. desfelfs Vruchtbaerheyt ,

a316

Celebes, een groot en Volckrijck Eylant ,
4 39. Stantplaets, a 74. hoedanigh,a 82
Cenrawach, een Hooftſecte der fadifche
Heydenen ‚de verfchrickelijckheyt desfelfs,
b96
Ceram , een groot Eylandt vol hooge Bergenen Wilderniffen ,
454
Ceram Louw „een kleyn Eylant, a 59. 60
Chaul in’ Koninckrijck Decan,
2245

Chirurgijnsin Bengalen ;

113

Chittipour ‚ een Guferats Stedeken, a 242
Chineefen , binnen Batavia woonachtigh ,
haer Koophandel aen Scheepsboort ,
a 20. Haer Nieuwejzers-ACtien van
hun Comedianten en Bootfemaeckerss
421. Hun Godtsdienft, a 22. Afgodery en Offerhande aen den Satan, a 23.
Zijn groote Speelders en Dobbelaers ;
Kleeding,a 24. Nemen de Slavinnen tot
Wijven ; trouwen veel Vrouwen; a25. —
Hun Wooningen ‚ Huysraedt, maniere
van eten endrincken, Begravinge van .
hare Dooden,a26.

Speelen Comedien

„ en Vreughde-fpeelen in de Victorie van

_ de Nederlanders op Batavia »

a roo

China door den Tartar ingenomen ;a 164
Chineefen ‚ uyt China , vallen met een ge-

weldige macht van Schepen en Volck
op EylandtFormofa; a 166. Vermeefteren alles , en rechten grouwelijcke
wreedtheden en verwoeftingen aen »
a167.168.enz. Haer Wapenen ende
Krijghs-coftumen,
4170

Choran Schach, Groot Mogol, of OpperKoning van Indiën , deelt aen fijne vier
Sonen machtige Landen en Rijcken

uyt, a127. Bereyckt zo jaren, wordt
kranck, a 129. Wordt genootfaeckt
twee Legers tegens fijne ftaetfuchtige
Sonen int Velttebrengen;a 132. Het
eene verkrijght Vi&orie tegens Sultan
Chaſouſa; doch ’t ander de nederlaegh
tegens Orang Chef, 133- in diens handen hy komt te vervallen; 137. Wordt

in het Slot Agra ftrickt bewaert, fijn

doodt;

a147

Choro-
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Choromandel een vermaerde Lantftreeck
op't Vafte Lant van Ooft-Indien, a 178.
Op (ommige plaetſen jammerlijck door
den Vifiapourder verwoeft, a291. Vee,

Vruchten , fchoone Lijwaten, Stoffen,enz. die op de Kuft Choromandel
gevonden worden ;,
4293
Choromandelfe Vrouwen haer kleeding ,

Corman een Bofchrijck Eylandt,
337
Coulang een oude Vefting, of Stadt der
Portugeefen op de Kuft van Malabar,
desfelfs gelegentheydt, 4188. Is noch
eens in de macht der Nederlanders geweeft, hoe weder verlooren,
4189.
Wordt

andermael

door de Nederlan-

ders, doch hoe verbetert , gewonnen ;
desfelfs ſobere ſtandt, a194. Befchrija 182. Sommige dragen goude Ringen
ving van 't Malabars Coulang, 4268.
door neus en ooren; a 183. Indianen
Twee ſwarte Koningen komen in Couvan Choromandel haer dracht , vergierfelen en Afgodifche Godtsdienft , lang , hare verrichting; vrede met de
4292. Choromandels Vaertuygh , hoeoude Vorftin van Coulang gemaeckt;
danigh, a 178. 181. Choromandelfche
a 300.
Vruchtbaerheyt» 4183. Handel, enz. Courshouding ; verkeerdelijck aengeftelt
caufeert veel rampen ;
632.33
4294
Cingaleefen , Indianen van ’ groot en Coxenga eerfteen gering Perfoon , wort
machtigh Eylandt Ceylon ; haer dracht,
Overfte van een geweldige OorloghsVloot der Chineefen, a164. Valtop
conditie,vreemde coftumen,enz. a 312.
Formofate Landt, a165. en rechteen
Houwelijcken ,Bruyloften, Huyshoudingen, Geflachten ; Boeren hun grootgantſch grouwelijcke verwoefting aen ;
ar66.167
achtinge, a 313. Handtwercksluyden
en Konftenaers, a 314. Pagoden ; Af- Cranganor , een oude Vefting of Stadt, en
Koninckrijckop de Kuft van India,a 199
goden ; en Afgoderije der Cingaleefen ,
De gelegentheyt van het Portugeefe en
4314. 315- Huyfen, Munt,enz. a316
Colombo , een Stadt der Nederlanders op
Malabars Cranganor, 200.
* Portu‘tEylandc Ceylon a 183- desfelfs gelegeefe Cranganot door de Nederlanders
gentheydt, en tegenwoordige ftandt,
belegert, a202. Gebreck van leeftocht
in’t Leger, a203. 204. Crangenor hefa184- 303
tighbefchooten , 4205. beftormt , ge=
Cochin, een treffelijcke Stadt op de Kuſt
wonnen , a 206.
Nader befchrijving
van Malabar, a 199. Stantplaets,
wort
te Water en teLande befet,
4 211.
van het Nederlandts en Malabars Cranganor ;
4265
t Malabars Cochin een Koninckrijck,
desfelfs Koning door de Portügeelen Cracatouw , een hoogh Beuh en Bofchrijck Eylandt inde Straet Sunda, a 19.
verftooten ‚neemt fijn toevluchrtot de
Nederlanders, axrr. De Stadt Cochin
De gelegentheyt desfelfs ,
b17t
wordt beftormt ; doch flaen de Portu- Crain Papoa, een fwarten Prins der Makafferfe Mooren , biedt fijn Geſantſchap
geefen de Nederlanders kloeckmoedigh
af, wordt fpoedigh belegert,
4 220
aen >
495
Kloeckmoedige tegenftandt der Portu- Criſtoſfel Columbus ‚een Genuees, ontdeckt
de Kuften van Florida, a 248. Weſtgeefen,az21. Krijgen fecours uyt Goa,
Indien, en veel andere Amerikaenfche
hun Vreughden-teeckenen ;a222. De
Geweften,
4249
Stadt wordt verlaten ‚a 223. Nader befchrijving van ’t Pootugees en Malabars GCrocodillen , onthouden haer veel in de
Rivieren van Indien, a 64. Worden
Cochin,a226. Cochin doorde Nedervan de Wilden op ° Eylandt Boëro aenlanders gewonnen ,
616.17
k 2)

gebe-
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gebeden, en waêrom’S 472.

TW

Worden

van de Indiaenen. Kaymans genoemt,
hun veelheyt» grootheyt , en loosheyt
in Bengalen , en andere Landen van] n128
b126.127.en
dia,
Croonenburgh een heerlijck Deens Ka-

ESE R

Duyfentbeenen {eer fenynigh in Indiems.
bat
616
Dwers in Wegh , een Bofchrijck Eylandt
in deengte van Sunda, a 19. Waerom
foo genoemt ;
a 104
Dwerris, Moorfe Dienaers, ftaen de Ne-

derlandersten dienſt, zijn feer gerijffelijck in Bengalen,
74

6249

fteel in de Orifont

D.

3

Dies op de Kuft van India
4145
Daman een vervallene Koopftadt op
de Kuft van India, …
ibid,
Danflerijen der Bengaelders,
6
‘Deens Kaſteelop Trancabares
4181
Deenen haer handel in Indien >
4288
Deenfen Commandant in Noorweeghs
Bergen , fijne getrouwigheydt aen de
Retour-Vloot betoont,

& 213.enz.

Afifteert de Nederlandersin de Baralje

tegensde Engelfen
4216
Decan van oudts een Koninckrijck op de
Kuft van India „ desfelfs gelegentheydt⸗
Steden en Handelplaet{en ,
4245
Dertien Nederlanders blijven op *tonbebewoonde Jutlandt ftaen , haer avontuurlijck wedervaren „enz.

Diange, een Stadt op

_, …

429

de Grenfen van het

Koninckrijck Arakan ‚

en andere plaet{en van Indien, 4162

Egypten >
2226
Eylanden van Zeyr,Inwoonders hun woeftensaerts,
tn ar Wal
Eylanden langs Sumâtris Weſtkuſt leggende ,maken der {elver Zeekuft vey-

ligh,
bso
Elefanten; in Koninckrijck Arakan,en
_ waertoe gebruycke,
a rog. 116.117»
Haer Stallingen groot getal, en hoedat
gevangen» en tam gemaeckt worden >
> a120. 151» Ceylonfe Elefanten worden:
van de andere Elefanten gecert,

Elfenburgh „gen Siveeds Stedeken in den.

Orifont opde Kuft van Séhoonen ; des
Schrijvers avontuur,
fteel, enz. b247.

ij

A7

_

4241

5249

Elfngneur , inden Orifont, hoedânigh ,

—*

—

Emir. Jembla » een, Perfiaen,,

—

—7—

en Veldt-

Overfte van het Heyt ‘dés Konin s van
Galconda , doet groote progteſſen in

Diu,een Stadt en Eylandeken onder Câm-

baja; fijne gelegentheyt,

op desſelfs Ka.

De gelegenrheyt van

het Sloten Stedeken Elfenburg,

b53

delplaets der; N ederlanders „in JGay

a177-

Hoedanigh aldaer , a 317. Hare conditiesenz 318. Hoe dat in den Oorlogh
worden gebruyckt,
…_
290 120

Dingding ‚ éen onbewooht. Berghen
Bofchrijck Eylandt, desfelfs gelegentheyt,

-

post feer menighvuldigh op Batavia:

a 145

Difma, een kleyn Eylandeken, tot de Han-

E.

Dondery een Stedeken op Ceylon, des‚(elfs gelegentheyt,
a 174
Donderflagen Leer verfchrickelijk in Ooft-

’ Rijck Carnatica sfaeckt in ongunft by

fijn Koning , fpant met Orang Chef aen ,
om Galcondaden Koning uyt dé handen te wringen, a 128. doch mifluckt
Indien,
48.64. 415. 35
Dorades
een welſwakende Vifch,
44 _dienaenflagh; verkrijglik een Heyrleger
Doriones, een Vrucht in Indiea⸗ fijne
be- van den ouden Megól , en vóert den
“ Oorlogh ín het Koninckrijck Vifiapours,
fchrijving »
{
_ 416
Dutroa een feecker Slaepkfuyt in Ooft- ‘a 129. Valt Orang Chef toe, a 131Indien,a 258. desfelfs befchrijving, a 282 _ Dien hy getrouwelijck allifteert, a 139.
1

*

“Vere

Bi LAAR! DOUR
Vervolgt Sultan Chafzufa tot in Bengalen , en verjaeght hem na her Koninckrijck Arakan, a 142. Alarmeert dit Koninckrijck, a 145. Treckt weder af;
bekomt van Orang Chef rijcke gefchencken, belooningen, en hert Prin(dom van
Bengalen ;
a147
Ende een groot Bofchrijck Eylandt ; beooften kleyn Java gelegen;
a 82
Engels Onru(t, een. Eylandeken foo ge-

—

Engelfe Logie op
Ganges wech ;

J—
Ougly ſpoelt door
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een geweldige macht der Chineefen
a 165. wonderlijcke voorteekenen, ibid.
Formofa vervalt in handen van de Chineefen.;
a166
Formofanen ; hare conditie en feer vreemdem aert, a162.
Seltfame coftumen »

a 163.Veele van defe Heydenen worden
Chriftenen; a 164. Vallen weder-op de
zijde der Heydenfe Chineefen. … a 166
Frederick Coyet ‚ geeft > na dappere tegenweer ‚her Slot Zeelandia aen de Chinee-

fen over;
4170
de
668 Franciſcus de Vigero, Portugeelch Overfte
op Makaffer , verweert fich met den fijEngelfe de victorie over de Nederlandt{e
nen tegen de Nederlanders,
agr
Oorloghs-Vloot verkregen hebbende;

_ verdeelen ‘haer Oorloghs-macht in drie
Efquadres, om de Retour-Vloot te bemachtigen, 4 200.
Dan fulcks haer
zijnde gemift , komen met een goet getal. Oorlogh- Schepen. in Backafont ,
bros. enin’ Noordfe Bergen» b207.
Befluyten Stadts-Haven , en de RetourVloot „voegen. haer in flaghordere;,
4208. Vermetele alien van veel En-

gelfe Bootsgelellen; bz12. Laetdunckentheyt van hun Vice-Admirael,5 214.

Taften feer verfchrickelijck de Retour-

Vlootaen> 4 215. Doch de nederlaegh
krijgende , vluchten confufelijck , dreygen andermael.de Retour-Vloot te befpringen, b 223.
Hun vertreck uyt
Noorwegen ,b 225. Engelfe Vloot verovert verfcheyde Nederlandtſe Schepens,
6234
Ethiopien;
a2x6

F

tot het Chriftelijck Geloof ,

b26

G.
G Aljettis Bay ‚ op Eylandt Ceylon ‚des
felfs gelegentheyt; conditie der Inwoonders ,

a

174

Gamron „een beroemde Koopftadt der erfianen > desfelfs gelegentheydt „ groote
hitte

423

Ganges een. wijtberomde Riviere die de
Vafte Landen van Ooft-Indien in twee
Deelen verdeelt, 459. Wordt heyligh
by de Indianen geacht, b 63. _desfelfs
oorfpronckelijckheyt, 469. De Godsdienſtige Waſſchingen der Indianen in
de Ganges,
b7o
St. Georgie , foeckt Madrispatnam.

Gequetften ‚ in Indien , hun tractament ,
4202-207. 208.221
Geraert van Voorburg ‚ Opperhooft der Ne-

derlandtfe Comptoiren in ’ Koninck-

Enix, Vice-Admirael der Nederlandtfche Retour- Vloot, wordt van de En-

gelfen genomen,

Francifcus Xaverim brengt den Japanders

4234

rijck Arakan ;
:
4 107
Gevoelige Boom , desfelfs wonderbare
Vrucht;
4281

Fero een Eylandt benoorden Hitlandt,

Gilolo, een groot Eylant tegens over Tar-

6 197
Formofa een wijt-beroemt Eylandt,a 161.

Goelegoele, geruineert ;beſchrijvinge van

… desfelfs befchrijving, a 162. Komt wonderlijck op ‚en floreert door den Neder-

landr{chen Handel, 2164. Wort door”

naten gelegen;

451

de Nederlandtíe Forrteffe

Goegis, of Joegy,een

fche Heydenen ,hoêdanigh »

(Kk 3)

a6o

Hooftfecte der Indie
bior

Haer

rte
DE
Haer geloof en raïnp{aligh leven, & 1o2.

103
Goa, desfelfs Stantplaets ; en goede gelegentheytsa253.

Wordt door Alphonfus

„Alburguergue een en andermael gewonnen» a 254 255. desfelfs aenwas en
tegenwoordige ftant »
4256.257

Wi ES SV Ei-RG
Heindrick van Rhede, neemt de fwarte Koninginne van Cochin gevangen, -a 217
Heindrick de JV. Prins van Portugael, toont
groote begeerte om nieuwe Landen te
ontdecken ;
4247. 248

Hiſpahan, Hooftſtadt des Koninckrijcks

Perſien, de gelegentheyt des felfs, a 232.
Volckrijckheydr, Koophandel ; Paleys
Goram , een Bergh en Bofchrijck Eylandt,
des Konings,enz.
a233
‚niet verre van Nova Genee gelegen» Hiftorie van het begin, de voortgang, en
a 54. Wordt door de Nederlanders en
’teynde van de Beroerte en bloedigen
Indianen befprongen , de Negerijen
Oorlogh in het Rijck des Grooten Moverbrandt , de Wilden verjaeght, hun
gols,
4126
Fortreffen van Keyfelfteenen geflecht Hoererije, in Ooft-Indien feer gemeen,
459. Gorams befchrijvinge, Goram665
mers häre conditie ,
460 Hoeren hun groote vryheyt in ———
Golconda, een Koninckrijck in Indien 3
6 7
s
412
Hollandtfe Stuurluyden , en Conftapels ,
Groot Indien, desfelfs Grenspalen en
varen op Moorfe Schepen ;
4227
Rijcken,
671 Hollandefe Oorloghs-Vloot, komt op de
Groot Heyrleger Viflchen ,rondtom het
Noorweeghfe Kuft voor Bergeo omde
Schip des Schrijvers, in Zee, daer van
Retour-en Koopvaerdy-Vloot nat Vahet Volck eenige dagen worden gefpijderlandt te geleyden, 64 228. Wordt
ficht ’
470
door een geweldige ftorm verftrooyt,
Gulde Appelen,
6166
b232. Een Hollandts Scheepje van de
Guzeratte, eerft een voortreffelijck KoEngelfen genomen ‚ en weder hernoninekrijck, 2238. desfelfs Grenspalen
men ;
6251
engroote,a 239. Staet tegenwoordigh Hoofen der Wolcken ‚, hare geweldige
onder den Grooten Mogol, _ 4242.
krachten en werckingen,a4r. 68. Een
GezegendeV ruchtbaerheyt ,
4244
Hollandts Scheepjen wordt door fooda-

Goga, een Guſerats Stedeken,

a242

Guferatters» hare conditie, zeden , enz.

nigh een Hoos met Lading en Volck
het onderfte boven gefmeten ,
a 69
Hongersnooden in 't Leger voor Cranga-

H.
8
H Aijen , hoedanigh,
a
Hattuwee, een Stedeken op de Kuft

Hottentotten , wilde Menfchen, aen de

a 243. Huyshoudingh, Handtteeringh ,
Koophandeling ‚enz.
244

van Ceram ,a 54. Orangkaijen,desfelfs
komen aen’t Boort des Schrijvers,hunne
verrichting,armeftantenleven,

Hagelfteenen van

ongemeene

nor» 4204. Binnen Scheepsboort; 6 55

Caep de Bon Efperance, hun miferabele

ftantenleven,

- a8.b182. 183.184
ms

455

Acobus Hutfert komt met een wonder.

178

op de Kuft van Ceram ; voor 't Stede.
ken Aracky, as8. Vertreckt weder
na Amboyna, a6o. Vertreckt met
een Hollantfe Oorloghs-Vloot van

erge ; J lijcke Oorloghs-Vloot der Indianen»

Hanengevecht der Javanen ;
bi6r
St. Helena, eerf"Eylandt,
brgr
Heydenfe Vrouwegsbejegenen den Schrijver qualijck,en waerom ,
4182

Batavia naCeylon ,
4

ba
Jacob

—
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Facob Cauw vertreckt met een OorloghsVloot van Batavia , om het belegert
Tajowanteontfetten,a 162.

van Tajowan door een ſtorm,

Verdrijft

4168

Steeckt na de Kuft van China, verdrijft

NILMPS
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der Japandets, in de komft, handel, en
het vertreck der Nederlandt{che Schepen
627.28
Java Mayor, een machtigh Eylandt, desfelfs befchrijving, b134- gelegentheyt»

vruchtbaerheydt
> 4135. Koninckrijcdoor een ſtorm, komt in Siam,en weder
op Batavia;
a4169
ken, Oppervorften, Steden ‚ en Handelplaetfen ;
6136
Jaffanapatnam, desſelfs ſtantplaets, gele151.
entheyt, wordt door de Nederlanders Javanen, haerafkomft, ftatuur;
4304. 305
Hebben een groot gevoelen van fich
emachtight »
felfs , zijn trouwloos ; wreet,en wraeckJackhalfen ,hoedanigh, eten gaerne Mengierigh» b152. Stoutin den Oorlogh;
fchen-vleefch;,
a283
houden in hare Steden fcherpe wacht,
Jambay een Stadt op Sumatra,
b36
hun Wapentuygh, 4 153: Kleeding »
Fagernate, een Heydenfe Pagode, feer heybis. Religie > wijfe van Trouwen;
ligh by de Indi{che Heydenen van Orixa
b 155. Gebouwen enWooningen,b 156.
geacht ,
bs
Staethouding > grootsheyt der Edelen,
Japare een Zee- en Koopftadt op Groot
hare Gaftmalen , wijfe van eten ; behen=
fell» desfelfs gelegentheyt ‚ Merckten ;
Volckrijckheyt;enz. 2 37. De Inwoondigh Kaetsfpel, enz. b 157. Koopluyden
en Reeders ‚ maniere van Schrijven,
ders houden hun Tempel in grooter
b158. Javaenfe Koopmanfchappen en
waerden > a38. Staet onder den MataMerckten , 4 159. Schepen en Scheeptam van Groot Java, a 39. Wordt gevaert der Javanen,
4160
flooten; en ftelt fich vyandelijck tegen
de Nederlanders, a 99. Stercke Zee- Jentyven, Afgodiſche Heydenen in OoſtIndien, hare vervloeckte Beeldendienſt,
vaert der Nederlanders op Japare, b 137
663. Conditien „oeffeningen ,luyheyt
Japansvaerders, komen in Bengalen ‚4 14.
der Mannen ; en kloeckheyt der VrouBrengen droevige tijding.
6129
wen en Dochters; 494. Hun Huyfen
Japans befchrijving, 420. Des Keyfers aben Wooningen, achten de Koedreck als
folute macht ‚,deughden en ondeughden
iet heylighs, hun Godsdienft;4 95. Volder Japanders;, 421. Haer kleeding,
gende Seéten van Pythagoras na, b 15
pracht der Jufferen , Japanfe Huyfen en
Wooningen ,4 22. Houwelijcks-Cere910
monien, Trouw{chending ‚, Huyshou- Jeliaffen , of Arakanfe Roey-Galeijen , komen aen ’ Boort des Schrijvers met
ding, wijfe vaneten ; 423. Huysraet,
Vlaggen en Wimpels,enz. a 107. kohun wreedtheyt ‚,Kindermoorden , haer
men op de Riviere van Pipely, hun beWapenen ‚5 24. Hare Krijghsordere ,
drijf,
bg.
optreck der Burgerije , bun Rouwgewaed , courtofijen ‚ wreede Jufticie , Ignatio Sermento, Portugeefch Overfte
binnen Cochin, wordt van de Hollanfnijden fich felfsden buyck op, 525.
ders belegert ; toont fich manhaftigh, en
Hare vervloeckte Afgoderije , Duyvelsverweert fich moedigh ;
4222
Tempels; Afgoden ‚en Heydenfe Priefters, het begin op-en ondergang der Ilie de Gale, een laegi, doch Bofchrijck
Roomfche Chriftenen in Japan ; JapânEylandt, in de mont der groote Riviere
de Ganges gelegen »
b6.59
ders haer verfchrickelijck woeden en
moorden; 426.
Nederlantfe Handel
Ilie d'Aguades , of Water-Eylanden ; ba
Malacka ;
aldaer op Nangafacki; ftrickte ordere
3:
India,

BELAA2
D'. Ter Wi —
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India , desfelfs voortreffelijckheydt en
groote verdeeling
,Grenspalen , « 4225
Indus;een vermaerde Riviere,

- » 4238

Indianen ‚ ‘van d’Oofterfche Eylanden ,
trecken met de Nederlanders te Veldt;
4 54. 79. Verbranden Aracky ‚de fom-

„ mige hare wreedtheydt, a 58. Hare
actien op Goram en elders, a59.6o

Indianen van Choromandel haér Afgo-

difche Godtsdienft, a 18r.

Haer felt-

fame wijfe van drincken, 4182.

In-

diaenfe Dochters , trouwen oock wel
aen de Nederlanders , der felver klee-

dingen draght ,

a 180

K.
Arkalla, een Plaetsjen op de Kucſt
Choromandel,

4180

Kackerlacken, eén ſchadelijck Ongediert
“in Ooft-Indien ,
Keilpatnam ;

6163
a188
Keifers van Ceylon ‚ of Koningen van
Candy, hun heerfchappy:en fuccellie ,
a 308. Tijtel des Keyſers, a3 11.SijnHof-,

houding, a 312- Wort heerlijck door de
Nederlanders befchoncken

big

Kemels in Indien ; hoedanigh ;
a 283
Kielan,een Eylandt tuffchen Amboyna en.

Tarnaten ;
:
aar
Indigo, hoe die in Ooft-Indien Breet:
119 Kloeckmoedige daedt van een Makaflerfe
Vrouw,
agr
Inckhoorentjens;
6123
Fobanvan Dam, en Foban Truitmans , Op- Kokosboomen en Vruchten in Indien,
perhoofden der Nederlanders Oorlogsdesfelfs befchrijving;a279. ende veel.
voudige nutrigheyt »
Vloot, hunne victorieuſe verrichtinge
voor Makaffer,
a 84. enz. Kolderon ;
4288
Fohan vander Laen, vertreckt met eenOor- Koninck van Tarnaten ; fijn vermakelijck
Paleys,Vrouwen-getimmer, 447. Reliloghs-Vloot van Batavia na het Noorgie, Staethouders,-Treyn , Conditie3
denna
agghr
Kleedingh» a 48. Heeft veele VrouDon Joan de Groote, Koninck van Portuwen;
449
gael,ontdeckt het Koninckrijck Congo»
a 248. Sijn yver om Ooft-Indien te Koningen der Eylanden in de Oofterfche
Eylanden van Ooft-Indien, hare con=
ontdecken;
a249
ditie dracht; coftumen enz. trecken
Joan Maetfuycker ,Gouverneur Generael
metde Nederlanderste Veldt, 457.58
van Nederlants Indien; fterft fijn Huysvrouw; hare Begraveniſſe op Batavia , Koninck van Arakan mach niet gefien
worden van de Nederlanders die voor
b18. Trouteenjonge Weduwe, Z 132
hem ver{chijnen, a 117. _Ontfanght
Joris van Spilbergen » fijne verfchijninge en
gefchencken , en befchenckt de Nederverrichtinge voor den Koninck van
landers ‚ doch op een gierige wijs; fijne
„Candy op Ceylon;
4309. 310
geftaltenis; kleeding, ouderdom, a 118.
Joegis, foeckt Goegis.
Mach niet gefien worden van fijn On=
Joartan
een Zeeltadt op Groot Java,
derdanen ‚dan met fijn believen; a 122.
13
Johor ,
b43
doch vertoont hem alle jaren publijckelijck aen het Volck, ibid. Alle de OnJoden op de Kut van Malabar, hun ze“ derdanen ; tuſſchen de 18 en 6ojaren ,
dige conditie, wooninge,enz.
« a271
moeten op dien verfchijndagh binnen
Isbrant Godskens ‚ vertreckt met 3 Schepen
de Konincklijcke Hooftftadt Arakan »
van Batavia na Ceylon,
62
op verbeurte van 1o ftuyvers „haer laten
Juſtitie inBengalen» 489. vande Aravinden ʒ de Vorft fijn prachtige verfchijkanders,
4145
. ninge voor het Volck ‚4123. ET 25:
an—
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Handelt trouwlooflijck met Sultan Chafaufa, a 143. Laer alle de paffen des
Koninckrijcks beferten , om hem te vangen, a 146. dien hy bekomen hebbende,
van het leven berooft ; a 147. Beroemt

TR
L.

L Ahor ; Gjne gelegentheyt,
bat
Lauripatnam »
a 288
Laritoucke, door de Portugeefen verlaten,
ago
hem den Koninck van den Witten Elefantte zijn» a 153. Sijne coftumen, Leeuwenbergh, aen de Caep de Bon Eſperance » by den Schrijver beklommen ,
Bywijven»; hoe dat die worden verkoofijn hoedanigheyt »
48
ren, haer oeffening ,
4154
a59
Ropinck van Cochin biedt den Hollanders Leguanen,
643
fijn hulp en vriendt{chap aen, ontfangt Ligor,
en verwelkomt haer in fijn Landt, (ijn Linie Æquinoctiael gepaſſeert, «4.42.
conditie, wapenen; kleeding, a212.
104-160: 173.320. 4 13. 15+ 33 34e
36. 191
Vergierfelen,geftaltenis,ouderdom,gnz.
Sijn vreughden over der Nederlanders Lingen, een Eylandt met hooge Bergen»
636
komft; 213. Wordrals Koninck gehult,enin fijn Rijckherftelt,
4221 Lombatte ‚ een vermakelijck Eylandt met
een hooge brandende Bergh, 479. BeKoninck van Perfien , desfelfs heerlijckfchrij ving desfelfs,
a 80
heyt en weeldrigh Hof,
a234
Koninck van Bantams macht en heer- Lubock ‚een Eylandt by Groot Java, a 39
fchappije ,
bist Lucipare, een kleyn Eylandeken vol geKoninginne van Koulang wordt een en
boomt »
635
andermael met haer Leger door de NeM.
derlanders geflagen ,
a 192, 195
Koninginne van Cochin wordt door de M Adura, een Eylandt by Groot Java
Hollanders gevangen, a217. Hare ge439
ttaltenis
4218 Maen , vertoont hem bloedtroodt in het
Koeijen in Indien feer hoogh en heylighby
Koninckrijck Arakan ,
a 110
de Heydens geacht,
briet Maen-Eclips in Bengalen
b129
Kortenhoef, een Hollandts Fluyt-fcheepje Mackiam , eene der 5 Molukfe Eylanden;
verongeluckt voor Tajowan »
a168
a42
Koukercken , een Hollandts Schip, ver- Malabar, een beroemde Lantftreeck op de
Kuft van India, desfelfs voortreffelijckbrandt in de refcontre tegens de Chineefen voor Tajowan ;
a ibid.
heyt, playfantie, Koninckrijcken ; a 26r
Korrorkorren , en Galalis, wonderlijcke Malabarifche Heydenen/ hare vervloeckte
Oorloghs-Schepen der Indianen van het
Godtsdienft , 2269. Haer Afgoden en
Ooften ‚a 54. Befchrijving desfelfs, 57.
Tempels, a 270. Vreemde manieren in
Voeren Gefchur en veel Volcks, a ibid.
het ftuck van Erffeniſſen, a272. °t GeKraijen , hun veelheyten ſtoutheyt in het
meen gebruyck der Vrouwen by de Malabaren , 2273. Sobere ftandt der AmKoninckrijck Arakan,
a157
bachtsluyden , Boeren , Viffchers, enz.
Krooft-Zee , hoedanigh ;
6192
ailid.
Kuft van India, desfelfs grooten, waerom
foo genaemt, eertijdts bloeijende (tant Malabaren , hun kleeding ‚dracht; en verder Portugeefen aldaer, a 245. Door
gierfelen der Vrouwen en Dochters;
a ibid. Haer findelijckheydt ‚ Houwe:
wien eerft ontdeckt,
46247

lijcks-goedt, wijfe van Trouwen» Ge(LI)

bou⸗
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bouwen en Wooningen der Malabaren ,

Huysraet, Huyshouding,enz.

a274-

Coltumen der Kinderbedfe Vrouwen;
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ftant der Wapenen ,493. 94. Gefanten
van Makafler komen met hare wonderbare Schepen op Batavia, worden heer-

lijck ontfangen , verkrijgen de Vrede »
a 100
Makaffers, haer Religie; kleeding, conditie, enz.
a98
Mamadabad, een. Stedeken in Guferatte »
Maldivifche Eylanden;,
ibid.
4242
Mahomets Opkomft , en bedriechelijcke Manipes, een Eylandt by Ambóyna> 439
atien, b75. Set fijn nieuwe Leer met Mannabocky, een Bergh-en Boſchrijck
‚de Wapens voort, 676. Sijn Alcoran
Eylandt,
454
vol-dwalingen
b76.77 Manades „een Nederlandtſe Fortreſſe, op
t Noord-eynde van Celebes,
aso
Mahometanen „hun Religie ; verdeelinge
„van de Leere Mabomets, door fijn Na- Marpas, en Vrucht in Ooft-Indien ; fijne
beíchryving,
—
b 167
volgers Abubekar , Ali , Omar, en Ofman,
577: Mabomets Graf ‚tot Mocha, wort Mangas Tangas, een heerlijcke Vrucht in
Ooft-Indien ,
ibid.
’sjaerlijcks door veel duyfende Mahomeranen befocht, 4227. Haer Godts- Madrispatnam , of St. Georgie, op de Kuft
Choromandel; fijne gelegentheyt, a 289
dienſt tot Mocha, a228.
HoedanigMalagor ,
a260
heytvan het Graf,
4229
Malacca, omtrent 150 mijlen van Batavia Manare,een Eylandt, desfelfs gelegent=
heyt;
a 304
elegen, 439. desfelfs eerfte beginfeen »groeyt tot een weelderigh Koninck- Maſulipatnam, een Stadt op de Kuft Choromandel, desfelfs gelegentheyt, a 290
rijck aen, de Stadt wordt door de Portugeefen gewonnen en langh befeten; Mataran , Hof- en Hooftftadt des OpperKonings van Groot Java, fijne beſchrijb 40. Wordt door de Nederlanders be=
vingen gelegentheyt»
6138. 139
raachtight; tegenwoordige ſtant⸗ b ár.
« Stercken Zeevaert enz.
b 42 Mataran, Keyfer, of Opper-Koning van
Groot Java » fijn Konincklijck Hof;
Maleijers, Inwoonderen des Landts Ma6139. fijn naem, fchrickelijck woeden
lacſca, hare conditie, dracht, enz. Lantsen moorden, tegen fijn Onderdanen »
douwen buyten Malacka, hoedanigh,
in hetbegin van fijne Regeering » b 142.
b43. De kleyne Koninckrijcken, Ste143. Sijne verfchijninge in den Raedt »
den,enz. van't Landt Malacka, _ ibid.
b 144: Ontfacchelijckheyt,
r4s. Rez
Mabkaſſer, een machtigh Koninckrijek op
geering, 5 146. Konincklijck Tour’Eylandt Celebes, desfelfs trouwloosheyrtegende Nederlanders, a75: De
noy-fpel binnen den Mataran, b147Sijn Binne-paleys wort door gewapende
„Hooftftadt des Koninckrijcks ‚ oock
Vrouwen bewaert , hun order en diſciMakafler genoemt , hare gelagentheyt »
pline, 4148. Vrouwen des Konings en
a 85
Konincklijcke Dans-Maeghden ; 4 14.9.
Makaffaren , haer goddelooſe actien tegen
Schepen en Vaertuygh, coftumen der
Ambachtsluyden „Juttitie,
4275
Malabaren > verbranden hare Dooden;
4276. Vruchtbaerheydt van Malabar ;

de Nederlanders in de Quartieren van

Amboyna gepleeght ‚a 75- Hun macht

Danflen op de groote Gaftmalen des
Koninckss

4150

Martinus Alphonſus Zofa, windten demollieert Daman,
4245
hun wedervaren» a 86. Verfoecken ftil- Matera, een Stedeken op Geylon , *
elfs

en hooghmoedt ; a 79. 80. Makaflerfe
Edelen komen in de Nederlancfe Vloot,
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felfs befchrijving ende gelegentheydt ,
a 177
Medina Talnabi , desfelfs gelegentheydt ,
4228

4250
Menſch-eters, in d'Ooſterſe Eylanden,
hun wreedt bedrijf,
a57
Medecijnmeelters in Bengalen , hoedanigh ;
de
Grr3
Mieren ‚hun groote menighte in laden »
Melinde

124

Mocha, fijne gelegentheyt, a 226. Stercke
Zeevaert op Mocha;
4127
Mogollen, of Opper- Koningen van Groot

WMSEK
den ‚hun rijckdom en ſtercken handél,
Moorfe zeden; enz. 686. Moorfe Gouverneurs,hun-Hof houding, Regeering,
voeren een groote Staet, 574. Worden om haer vervloeckt
licht van plaets verandert ,

infchrapen
675

Mooren

hun Houwelijcks:Ceremonien »
4 324. b8r. Belacchelijcke coftumen
der Morinnen, Trouw{chendingh:der

Mooren, 5 82. Hun dracht, 4 84. Dracht
envergierfelen der Morinnen,
_#bid.
Huyfen „Huysract, Huyshouding ‚enz.
685
twee Mooren in Amboyna gehangen, a 76
Morad Backche , jongtte Sone des Grooten
Mogols van Indien ;fijne conditie; ver=
krijght van fijn Vader het Koninckrijck
Guſeratte, a 127. Rucktin fijn Vaders
kranckheyt een machtigh Leger te faem;
a 130.
Meent door des{elfs behulp
Opper-Koning van Indien te worden;
a 131. 135. Doch door deliftigheyt van
fijn Broeder befchoncken zijnde geworden, a137. Wordt flapende overrom-

Indien, beroemen haer van den-grooten
Tamerlan afkomtftigh te zijn ;
171
Mogol,
fijn Tijtels, ibid. Rijckdommen,
Hofhouding , Sraet „en Heerlijckheyt ,
b72. Sijn ontfacchelijckheyt
en fouvereyne macht, vyering van fijn geboortedagh, enz. 473. Wordt op Nieuwejaers-dagh feer heerlijck van fijn Vorften en Grooten befchoncken ;
674
Moluckfe Eylanden,
442
Mombaſa, verkeerdelijck Mofambique
pelt ; gebonden, befchuldight, gefchopt 3
gedruckt, op *t vate Landt van Africa ,
en gevanckelijck in de Veftinge Slunger gebracht, a 138. en als een Moor4250
denaer onthalft,
a142
Mooren in Indien, haer Religie, 275. en
Geloof,
77. Vyeren diverfche Fee- Monfambique;,
425
ften> 478. Hun Tempels, en Godts- Motirseene der 5 MoluckfeEylanden,a 42
dienftige Vergaderingen op den Sab- Mouffons, foeckt Somer- en Winter-fay=
foenen.
bathdagh,en Feeftdagen, 79. Haren
yverin ’vaften en bidden , hun zeden
Muftyce, hoedanighvanafkomft, 4257
en Schoolen voor de Jeucht,
480. Muflchite, Indifche Muggen , (eer fenij——— hare beleeftheydt, en Dansnigh;
b164
oeren, hun actien, 487. Ongebon- Maffehacr: en Foely-boomen ‚ hare bedentheden , Sraethouding ‚en vermakefchryving >
478
lijck reyfen der Mooren; 488. *t Sober
N.
leven der gemeene Luyden , der Mooren ftatuure, 5 89. Hun Wapenen;
Agelboomen, hare geſtaltenis, 443
Krijghs-ordere , Doodts- beweening ,
Nairos, haer coſtumen en vreemden
Uytvaert,
bgo
aert, a19o. 191. Hun Leger geflaMoorfche Koopluyden in ° Koninckrijck
gen ,a 192. 195. Komen de NederArakan, hare Comercie,conditie,a 15 7.
landers voor Cranganor te hulp;
wooningen, kleeding „en vreemdelinghare Krijghs-attien, a 205. Onkuysfchap aldaer, a 158, Moorſe Koopluyheytder Nairos,
a272
(L —1 2)
*
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Naicken, haer Konigftklijcke Regeering ‚
}
429
Nangafacki ‚ een Japanfe Koopftadt, fijne
belchrijving »
b27
Naffälouw ‚ een Nagelrijck Eylandt, in
“d’Oofterfe Deelen van India,

a6r

Nederlanders, haer Krijghs-toerufting in
de Quartieren van Amboyna, a 76. Vertrecken met eenOorloghs- Vloot na Ma-

kaffer, a 78. Hun Zee-Batalje en Over-

winningh tegen de Portugeefen voor
Makafler, 483. Slaen mer haer Schepen tegens de Kafteelen en Vaftigheden
van de Konincklijcke Stadt Makaffer ,
a 88. Alarmeeren her Konincklijcke
Slot Samboupo » landen „en veroveren
t Slot Panakoke; a 89. Keeren haer
Beftormers mannelijck af, a go. en krijgen een heerlijcke Victorie, agr. enz.
En het geheele Koninckrijck Makaffer
onder hare ſubjectie, a1or.

Nederlan-

ders, in ’tKoninckrijck Arakan; trecken met gefchencken ten Hoof, a116.
Verfchijnen voor den Koninck en grooten Raedt, ar17. Vertrecken meteen
Oorloghs-Vloot van Colombo na Malabar, 2185. Slaeneenen andermaelde
vyantlijcke Legers voor Coulang;a 192.
195. Veroveren Coulang, a 194. Belegeren; a 202. en veroveren Cranganor ftormender-handt,

2206. Werpen

voor Cochin de Sterckre Nieuw Orangienops a zin. Landen ter zuydzijde

van Cochin; a212.

Slaen het vyande-

lijck Leger der Nairos,a216.

Verove-

ren het Paleys desKoningins,
Beftormen de Stadt Cochin;

Winnen Cochin, 616.17.

nor;

a 217.
«219.

en Cana-

b17

Negapatnam , een Stadt der Nederlanders
opde Kuft Choromandel, a 179. desfelfs befchrijving, enz.
a 180
Negombe, een Nederlandtſe Vefting, op
*% Eylandt Ceylon,

a 186. 303

‘Nicobaren, Eylanden in de Bengaelfe Zee;
a104.

53.

desfelfs befchrijving » In-
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woonders haer woeften aert, en wreedtheyt aen * Volck van het verongeluckte
„Schip Weefp betoont ;
4
Nonzius Acunins verovert en flecht Bazain.
4245
Noortwijcks Drooghten , en waerom foo
genaemt ;
4159
Nieuw Orangien, door de Nederlanders
op 't Eylandt Vaypijne gefortificeert,
a2kL

O.
O Ebis Eylanden,
vol Wilderniffen, tuffchen Amboyna;en Tarnaten; a 41
Oefters die aen de Boomen groeijen, b54
Olifant, een gevaerlijcken ftorm » alfoo
genaemt in de Bengaelfe Zee, hoedanigh ,
a 105
Omi een Nagel-en Bofchrijck Eylandt by
Amboyna;,
461
Onimo een Nagelrijck Eylandt by
Amboyna,

ibid.

Onrufteen kleyn Eylandeken buyten Batavia» daer de Schepen gekielhaelt worden;

4103

Ontdeckingh van Africa na het Zuyden ;
a:48

Onor op de Kuft van India, fijne gelegentEyty
4259
Oorloghs- Vloot der Nederlanders , door
een geweldige ftorm voor Coulang, in
‘tuyterfte gevaer , wort wonderlijck bewaert
4 197.198

Ooft-India , door wien eerft ontdeckt,
a2so

Orkaen, desfelfs verfchrickelijckheyt , pi
Orangien , het Hooft-Kafteel der Nederin de Moluckes,
a46
Orienton, een Pagode, feer heyligh by de
Arakanders geacht »
a 106

Ormus, fijne befchrijving

jende Staeten ondergang»

desfelfs bloeia 237.238

Oſſen in Bengalen met bulten op de rugges
arza
Orixa⸗

b5,58

Oure,

J

BEA:

DH

Oure, en niet Ouze,gelijck verkeerdelijck
isgedruckt, een Dranck in’ Koninckrijck Arakan, die uyt de Boomen getijfert wordt,

4151

Overloopers op Makaffer gehangen» 497
Hun vilenije in Cranganor tegen de Nederlanders) a 206. Een van defelve zijnde gevat, wordt opgehangen ,
a210
Ougly , Hollandts Hooft-Kantoor in Bengalen, desfelfsbefchrijving; 5 Pagoden
op de groote Merckt van Ougly , en

waerom» 667.
Lógie,

Deftige Nederlandtfe
668

P.
P Alimban , een Stadt op Sumatra; door
de Nederlanders afgeloopen;, a 99.
636
3
Palimbanders befpringen verradelijk twee
Nederlandtſe Schepen ‚ vermoorden het
Volck ,
418,99
Pagoden op Ougly ;
3
667
Palmitas ‚een Gewas der Coquesboomen,

WS
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phen, Starkundige, en andere Konfte:
naers onder de Perfianen , hare conditie

en maniere van leven ,
Perfiaenfe Wijn , hoedanigh ,
Petran een Stadt in Guferatte

a236
4237
4242

Petrus Alvarus Capralis, dwingt die van
Calichut, maeckt Vrede mer verfcheydene Malabariffe Koningen ;
4253

Do. Philippus Baldeus fijn yver omtrent de
Gequetften „
4220
Piere du Pon , een dapper Hopman , wordt
tot Overfle in Nieuw Orangien geordonneert ;
2224
Pieter Was beſtormt kloeckmoedigh de
Stadr Cochin,doch {neuvelt,

4220

Pinang» desfelfs befchrijving >
4176
Pieck van Canarien ,’t hooghfte Gebercht
des Werelts ,
a3
Pipely, desfelfs hoedanigheyt van Reede
voor groote Schepen ‚a 5.7. 8& Wordt
doorde komft van 1o Arakanfe Jeliaf=

fen gealarmeert,bro.1t. De gelegentheydt van Pipely, bra.
Kleedingh's
treyn»en actien van den Moorfen Gouhoedanigh ,
4280
verneur > fijn accoort met de RooPiliacatte;,
a289
vers, enz. 6 13. Nader befchrijving
Pahan ,
643
van Pípely ,
668
Panarucan, een Stadt op Groot Java, b 136
Paflarvan , een Stedeken op Groot Java; Pithagoras Sette wordt by de Indifche
Heydenen hoogh in waerde gehouden 3
êbid.
Parruas , hare conditie,
a287
97
Parel-vangft, hoe die gefchiet ,
a167 Pieter de Bitter „„Admirael der Nederlandtfche Retour-Vloot; fijn deftige aenPeper-gewas in Ooft-Indien ,
6164
fpraeck aen fijn Volck in ’ Noordfche
Percatty » of Porca; fijne gelegentheydt ;
Bergen; berr. Sijne Miffive na't Vaa2
derlandt, 4220. Tracteert
de Deenfe
Pera, van oudtseen Koninckrijck der Ma.
Overigheyt in Bergen ,
6227
‘leijers, Gjne gelegentheyt ;
451
Peſtilentiale Sieckten in Scheepsboort on- Poelo Befie, of Yfer-Eylandt, vol Wilderniffen , gelegen in de Straet Sunda;
der het Volck,
arr
a 104
Do. Petrus Mus» Predikant op Formoſa,
Poelo Nayas, een Eylandt buyten Sumadoor de Chineefen onthalft
a167
Perfien , desfelfs Grenspalen, a 23x. Voortraes Weftkuft „ fijne befchrijvingh's
treffelijckheyt, Landtſchappen, en Nee634
ringrijcke Steden, 4232. Vruchtbaer- Poelo Piefang , een Eylandt niet verre van
Malacka;,
b38
heyt;,
a236
451*
Perfianen, hare Srature, Kleeding, Geloof, Poelo Paffelaer;
Zeden, 4235. Geeftelijcken , Philofo- Poelo Sambilan, of negen Eylanden, Aid.

(1713)

Poelo

|

Bolt
De BWE
Poelo Pinang en Perch, twee Eylandekens)
'
454
Poelo Lade, een Eylandeken,
ibid.
Pompelmoes » een welfmakende Vrucht
in Indías fijne befchrijving
b 165
Porto Novas
4288
Portugeeſen krijgen de nederlaegh in de
Batalje tegen de Nederlanders voor Makaſſer,a83-84. Trecken in't Koninck-

rijck Arakan ſoldije van den Koning,
bewoonen aldaer een luftige Landtftreeck „enz.

149.150.

Portugeefen

verlaten de Veftinge Coulang op Malabar»a 143. De ordinare conditie, zeden;

en maniere van leven der Portugeefen
in India;
a257-258
Porshoofden ;
ad
Punte Pedro , op Ceylon ;
418
Punte Gale, een Stadt der Nederlanders
„op't Eylandt Geylon ; ibid. desfelfsgewapende Burgery ; haelt den Heere wan

Goens eerbiedighlijck in, a3o1. Voorige ‚en tegenwoordige (tant van Punto
ale;
a 306. 307

S ER:

ftorm,b172. Vergadert,b 177. Komt
aen de Caep de Bon Efperance, uytgefondert het Schip de Muffchaetboom ,
dat men gelooft mer alle de Menſchen
gefoncken te zijn, 6 179.

Vertreckt

van de Caep de Bon Efperance na het
_ Vaderlandt; 4191. Vier Schepen dwalen door ftorm van de Retour-Vloot af,

b 192. Wordt in ‘t Noorden van hevige
ftormen en tempeeften befprongen;
b194.195. Continueel dagh, komt by
d'Eylanden van Fero , 6196.
mt by
een France Groenlandtsvaerder,

6197

Krijght weder een hevige ſtorm, fteeckt
na’t Vaderlandt, 4198. Wordt geftut ,

b199. Loopt Noorwegen in, &200.
Komt met tien Retour-Schepen in het

Noorweeghs Bergen, 4 203. Worden
van een goet getal Engelfe OorloghSchepen gevolgt > om de Retour- Vloot
te bemachtigen, 4207.
Die fich ten
tegenweer bereydt; 6 208. 209. 210.
De Retour-Vloot wordt door de En-

gelfe (eer verfchrickelijck aengetaft , en

verweert fich kloeckmoedighlijck;b 215

(NN

Veda van oudts een Koninckrijck der
Maleijers» fijne gelegentheyt» aert
der Inwoonders ;

452

R.
iet
> een Eylandeken ,
a2
Rasbuten ; ín 't Indoftans Geberght, be„fpringen de Engelfe en Nederlandtfe
Caravane,a
239. Ontruften de Koninklijcke wegen des Grooten Mogols, & 7x
Ravens en Kraijen in Indien, hun groote
menighte, ftoutheyt,enz.
b123
Ratten van wonderlijckegroote,
4124
Refcontre des Schrijvers met een Roffaen;
À
4179
Retour-Vloot,

daer den Schrijver mede

nat Vaderlandt vertreckt , gaet van Bataviat'feyl,b 170. Verftrooyt dooreen
feer verfchrickelijcke en langhdurige

Wort van de Deenen geafifteert ‚b216.
Krijghrde Victorie, 217. Wordtop
nieuws gealarmeert,
223. Vertreckt

uyt Bergen ; komt by de Nederlandtſe
Oorloghs-Vloot,

£ 230.

Alles ver-

ftrooyt dooreen ftorm; 5232. ’Vordere wedervaren van de Retour-Vloôt »
6250
Rijs, hoe die in Ooft-Indien groeyt,a 118.

b12r. desfelfs overvloer in t Koninckrijck Arakan, a148. Hoe dat die in
Indien wordt gebruyckt »
a15 3
Rijcklof van Goens, vertreckt als OpperAdmirael met de Nederlandtfe Oorloghs-Vloot van Colombo ;a 185. Slact
de Portugeefenen Malabaren, a 192.
Verovert Coulang; a 194. Slaetandermael het vyandelijck Legersa19s. Belegert,en wint Cranganor, a206.

Be:

ftormt, en belegert Cochin, a 220 ‚doch

te fwack , treckt met fijn Volck in ftilheyde

BL
heydt af,
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4223. Verovertde Stadt Co616.17

chin;
a 226
Roode Meer,
van
Kuft
de
op
y
veelderle
hoe
,
n
Ruftdage
4279
Malabar »
b 124
Rhinoceros ,
9,

S Atrispatnam, een Stedeken op de Kuft
Choromandel

a1ër

Sabbathíchending »valt feer ongelukkigh
Uyt,

b133

Salpeter ‚ hoe die in Indien valt ‚en toege-

ftelt wordt
b120
Salaijer ,een Eylandt by Gelebes in OoftIndien,

a39

Sallowacky een Bergh- en Bofchrijck Eylandt, niet verre van Nova Genea gelegen >
454
Samarang;op Groot Java,
b 137
Schenckagie uyt Suratte, wordt heerlijck
op Batavia ontfangen;
b29
Schiedamfe Eylanden ;in d’Oofterfe Deelen van Indía ,
a 82
Schipbreuck van ’ Schip de Trouw» dicht
by Amboyna, a 41. Van ’tScheepje
kleyn Batavia, a 69. Van’ Jacht Choromandel ,feer avontuurlijck en miferabel, a 110. Van het Schip Weefp; 44
Van het Fregat Avenhorn; 46. Van
de Schepen de Walvisen Dolphijn, 418.

Van de drie Schepen , de Peperbael,
Vollenhoven, en ’s Gravenlande ‚met

alle de Menfchen gefneuvelt,
#129.
t Retourfchip de Muffchaetboom»é 179
% Retourfchip Amftellandt, _ 6251.
op de Reyfe
— Schip des Schrijvers wordt
na ’ Vaderlandt ’% Aehterfchip ingeflagen;en komt in grooten noodt; & 174
Loopt mer. eenige Schepen de vyandelijcke Engelfche Oorloghs-Vloor in de
mondt, b234.
Wordt yverigh nagejaeght, en tot naby onderhaelt, 5235.

236. doch ontkomt het wonderlijck,
6237. Suckeltalleen in groot gevaer op

Zee,b 239. Retireert na de Zond, 4 240.

WT WI SAESR.
Avontuur met een Engelſe Kaper, b24.14
en met vijf andere Engelfe Schepen»
b242. Verflagentheyt binnen Scheeps
boort, 4. 243. Komtin grooten noot»
doch wordt wonderbaer verloft , 4 244.»

Komt in den Orifont, 4246. en behouden in ’t Vaderlandt ;

b252

fchen in de lucht,

4166

‘Schip den Hector fpringt in de Baralje
tegens de Chineefen mer alle de MenSciraz/ een Stadt in Perſien,
6236
Schorpioenen , in Indien,
b163
See-Schiltpadden in Indien , hun wonderbare groote ;
'
b122
Serbiete, een Eylandt in d’Oofterfe Deelen van India, 279. befchrijvinge van
dit Eylandt , Inwoonders hare conditie „
481

Sebalt de Weert van de Cingaleefen vermoort
a 310
Siam

een Koninckrijck

in Ooft-Indien ;

desfelfs korte befchrijving

Siammers»

643

hare conditie, Koophandel;

“bas. vreemde coftumen ;

b46

Sillebar op de Weftkuft van Sumatra; fijne
gelegentheyt,a 12. Indianen van Sille=
bar, hun Kleedinge, Wapentuygh, a 13»
lift, bedriegerije , trouwloosheydt, enz.

a 14. Vermoorden twee Nederlanders»
hun wreedtheydt,
4 16.17. Stantplaets
van Sillebar ,
Ie
448
Symon Kors, Gouverneur van Tarnaten,
a42. Vertreckt uyt Tarnaten na Amboyna, 4 51. en wederom van Amboyna
na Tarnaten 5
a53
Slot Honingen ‚ Schout by Nacht der
Retour-Vloot van de Engelfen genomen ,
6234
Slangen worden in ’t Schip des Schrijvers
gevonden,a42.
Slangen van wonderbare groote, 497. Worden van d’Indianen van Ceylon als Goden geëert »
4 i65. Ratelflangen, 4 53. Slangen
in India, hare verfcheydene foorten en

eygenfchappen ;

Soorlack , een Vrucht in India,

4285. 286

4186

Soelos 3

BAL AAC DE TWAS
Soélos , vruchtbare Eylanden» a 65. 67
Soeloreefen , haer Schepen , Handel, en
_Zeevaert,
a 67
Soliman Chekouw ‚ flaet Sultan Chafaufa;
a132. De Grootfte van't Leger vallen
hem af; a135. Hyevlucht na het Gebercht ,
a13
Somer-en Winter-maenden op de Kuften

van Indien, a 196. Wonderbare ver-

fcheydentheden der fayfoenen in veele
Geweften van Ooft-India, a 294-295.
296.297. 298
Soute Eylanden,
a3
Soufoubounan , Opper-Koninck van Groot

Java,

6139

Spinnekoppen van ongemeene groote,

6164

Sprinckhanen in India;
b124
Staert{tar boven Batavia» b 134. Vertoont
fich aen de Retour-Vloot op de Reyſe
na’t Vaderlandt }

6171

Sttaet Sundagepafleert,
419. 104. 161.
173. 321. b 3.15. 30. 35. 170
Straet Patientie, desſelfs wonderbare Ge⸗
weſten;
451
Straet, of Engte van Bancka, hoedanigh,
36

Straet van Drioens, groot getal der Eylandenaldaer,

ibid. Arme ftant, kleeding,

en wooningen der Indianen van defe
Geweften,
37
Sumatra een groot en machtigh Eylandt
desfelfs befchrijving»b46.

Volckrijck-

heyt, Vruchtbaerheyt, Koninckrijcken,
en Handel-plaetfen; 547.48. Eylanden
“ voordesfelver Weftkuft leggende, bso
Sultan Ckafaufa , tweede Sone des Grooten
Mogols; fijne conditie, a 126. Verkrijght van fijn Vader het Koninckrijck
Bengalen , ruckt in diens kranckheydt
een machtigh Leger te faem,
a129.
Treckt na Agra, a 130. Wort door fijns
Broeders Soon, Soliman Chekouw geflagen,a132. Trecktandermael tegen de
macht fijns Broeders Orang Chef naer
Groot Indien, a 138. Wort ten tweede-
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mael geflagen ‚ vlacht na Bengalen ;
a139. Wortdoor Emir Jembla, Veldtheer fijns Broeders, vervolgt, 4140.
Wijckt, en vlucht met fijn Vrouwen »
Kinderen, Schatten, enz. na’ Koninck-"
rijck Arakan,a 142.
Dien Koninck
neemt hem in fijn befchermingh aen ,
a 143. Doch die trou wloos bevindende,

foeckt na Pegu te vluchten, 80 Man-

nen van fijn gevolg worden geflagen »
a 144- en (ommige binnen de Hooftftadt Arakan levendigh verbrant, a 145Sultan Chahaufa geraeckt in ftilte heymeptlijck wech , íbid. Doch eer lang in

handen van d’Arakanders, fijn doodt »

ar
Sultan Dara, oudtften Sone des Greci
Mogels van India ‚fijne conditie, a 126.
Verkrijght van fijn Vader Cabul en
Multan, en regeert, benevens den ou-

den Mogol, het Rijck,a 128. Rucktin
fijn Vaders kranckheydt een machtigh
Leger te ſaem, ar29.
en tegen fijne
3 Broedersin®t Veldt, 4131. Sijn Leger wordt geflagen , ikid. Krijghtandermael de nederlaegh,a 134. Vlucht, 135

Verlieft andermael de bles

tegen

fijn Broeder, wordt gevangen ; fijn deerlijck eynde;
4141
Sumatranen; hare conditie, wreedtheydt,

kleeding >hun Huyſen, Huyshouding-

Handteering, enz.
bag
Succeſſie en Erffenifle , (eer vreemt by de
Maläbaren ,
4272
Sury, Toack, of Wijn de Palm ; hoedanigh
in Indien;
4280
Surabaya, een Stedeken op Groot Jards

137

Swaert-Vifch, van een byfondere groote
gevangen »

471

T.
T Afelbay, aen de Caep de Bon Efperance ,

a6

Tafelbergh, wordt door den Schrijver be-

klommen, 4 185.186.

desfelfs Ne.
er.
K
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derlijcke hooghte, 4187. Verfchrickelijcke fteylte, fraeije Landtsdouwen boven op de Bergh ,

6188

“Tamahoo, een Geweft op t Eylant Boëro,
met hooge Bergen, a39. desfelfs befchrijving »
a 65.66
Talpois, Arakanfe Papen, dragen geele
Kleederen , hare coftumen , en vervloeckte Afgoderije,

4155

Tanakeke, kleyne Eylandekens, by Celebes,
482
Tancken en Vijvers in 't Koninckrijck
Arakan ; hoedanigh;,
4119
Tanaflery ;
443
Tamarinde, Boomen en Vruchten in Indien , hoedanigh;,

6120

Tajowan; foeckt Formofa.
Tarnaten, eene der 5 Moluckfe Eylanden ,
agr. Wel eer een machtigh Koninckrijck, 445. Degroote van *t Eylandt;,
heeft een hooge brandende Bergh, hoedanigh, enz.
447
Tarnatanen, haer Huyfen en Wooningen,

a48. Kleeding, Coftumen , Handteering, Huyshouding, Vryagie, Trouwen

veele Vrouwen,enz.
449
Tarnataenſe Vrouwen en Dochters, hun
dracht, maniere vanlevensenz.
aso

Tarnataens Gevogelte , Paradijs-Vogels

Papagaijen,enz.
a47
Tempels der Mooren en Javanen mogen

mogen van geene Chriftenen

worden

_ bewandelt,
237.38. Tempel binnen
* Japare, hoedanigh, a39. Tempelder
Mooren op Tarnaten, a48. Tempels
der Arakanders, hoedanigh;a 121.150.

Tempels der Heydenen op de KuftChoromandel ,
4 180. 181
Tenijn, een ſeeckere Viſch44
Terlucko, de eerfte Fortreſſe der Nederlanders in Ooft-Índien, op ’ Eylandt
Tarnaten ,
446
Tegapatnam „ een Stedeken op de Kuſt
Choromandel,
a181.288
Thomas Petel, fijn kloeckmoedigheyt, wort
van de Chineefen verflagen,
a166

St. Thomas-Chriterten » haer Kerck buy⸗
ten Cochin, a 220. worden op de Kuft
van Malabar veel gevonden, haer gevoelen van den Apoftel Thomas, en Godtsdienft, a 276.

St. Thomas-beenen,

a2
St. Thome, op de Kuſt Choromandel, da
felfs gelegentheyt,
a288
Ticos, een Peperrijck Eylandt,
b43
Tijdor eene der vijf Moluckfe Eylanden ,
:

a42

Tijgers, hun groote ftoutheydt in ’ Koninckrijck Arakan ; ar1g. Hun veeleyt, groote» fterckte, wreedtheyt, enz.
b125

Tijdtverdrijvers in Bengalen , haer vreem-

de altien ,
6114. 115
Tin-Mynen in Indien,
b52
Tierepopliere , een fterck Kafteel der Jen=
tyven; op de Kuft Choromandel, a 18r
Toppershoetjen , en Klip vol geboomte,
in de Straet Sunda,
a19
Toebackdrincken , hoedanigh by de Bengaelfe Mooren en Benjanen ;

6112

Travaden , ſchielijcke ftormen en tempeeften, feer gemeen in Ooft-Indien, a 39.
41.62. b3. enz,
Trancabare, een Deenfe plaets en For
trefle op de Kuft Choromandel, a 180.
Hare gelegentheyt,
a287
Trinquenemale,op Ceylon, 4178. 183.
destelfs gelegentheyt »
4 305
Trinilivaes,

a288

Trommel van een byfondere groote, en
waer toe gebruyckt }

4171

Tubaon ; op Groot Java.

b137

Tutocorijn , desfelfs gelegentheyt, a 186.
en Parel-Vi{Tcherije,
a187

Vv.
Aypine, een fchoon vruchtbaer EyV

landt, tegen over Cochin gelegen »
4210. d'Inwoonders ontfangen het
Hellandts Leger vriendelijck in hun

Landt, ibid. Degelegentheydt van
het Eylandt Vaypine,
a266
(M m)

Don

AEK:
BE raa DW EWS
Edelman,
Don Vafto de Gama, ——
ontdeckt ‚ en komt in Ooft-Indien,
4250.

Verfchijnt voor den Samorijn

wan Calichut, a251.
gael, fijn doodt;

Komt in Portua253

Victoria, het Nederlandtfe Kafteel in Am441
boyna ;
Vifiapour ‚ een Koninckrijck in Indien,
fijne Grenspalen, gelegentheydt» Steden;enz.
$
4246
Viſiagapatnam, op Choromandel, a29o
Vliegende Viſſehen, hoedanigh, 44. 458
Vleermuyfen van wonderbare groote in
_ 459-284
Indien,
Vogel-vangft ‚ op een behendige wijte» by
412 3
de Bengaelders;
Vrede-vuurtje , een wonderlijck licht» by.
doncker nacht gefien ;

440

Vrouwen der Mooren en Indianen waf_ fchen haer gaern , a 38. Swemmenfeer
gemeenfaem en publijckelijck in de Ria37-62. 6155
vieren Tancken,
‘Vrouwen in Indien, die fich by haren doo-

den Man levendigh laten verbranden ;
worden feer hoogh geacht, en gerenomeert,a293. Op wat wijfe defe wreedt4699. 100
heyt gefchiet

Walvifch, vertoont hem perfettelijck in
de Tafelbay, aen de Caep de Bon Efperance,
Water-Limoenen ,

6185
46

Wevers in Indien, hun ſobere Wooningen
op de Kuft van Choromandel ‚ en op:
wat wijfe dat fy dit Ambacht ocffenen
a293-

Wilde Menfchen

Efperance;

aen

de Caep de Bos

a8. b182.183- 184

Wilde Swijnen, hun woeden en wreedtheyt »
461
Do. Winsbemiu, Predicant op Formoſa,
door de Chineefen onthalft,
a 167
Wingurla, fijne gelegentheyt
a246
Wonderboom , hare be{chrijvinge, a 281
Wonderlijcke Ceremonien op Batavia in
het trouwen van een rijcke Moor. gefien, enz.
a 324:

Z.
7 Agouw-Boomen, hoedanigh»
456
Zagouw ‚een feecker Broot der Indianen van d'Oofter-Deelen van India »
hoedanigh ,
ibid.
Zagouweer, een Dranckdie uyt de Zagou-

Boomen getijfert wordt» desfelfs befchrijving, krachten, werckingen, en gebruyck;
456,57
nen,
b229 Zamorijn » Opper-koning van Malabar»,
komt verfcheydemael by den VeldtheerUrck, een Hollants Scheepje, vervalt voor
in de Nederlandefe Oorloghs- Vloot >.
Tajowan in de handen der Chineefen 5
416
a2oo. Sendt fijn (warte naecktloopende
Nairos tot affiftentie van de Nederlan.
Urbano Fialbo Feriera, Portugeeſch Goudersin’t Leger voor Cranganor , a205.
verneur binnen Cranganor, a 206. desKomt mer fijn onderhebbende Koninfelfs kloeckmoedige ——
krijght
gen in het veroverde Cranganor , en in:
veel wonden; 4207.
Geeft hem in onſe
* Hofpitael by de {ware Nederlandtfche
handen ‚ wort wel gehandelt ‚doch fterft
Gequetften , fijne berooninge van meêvan fijne quetfuuren»
4210
dogentheyt, verwondering ‚enz. a 209.
Vuer-V lieghjens; in Indien»
b164
Des Samorijns macht over de andere
W.
Malabariffe Vorften, a 261. Sijn Paleys
binnen Calichut, a264. De conditie
W Agen van feltfaem fatfoen in Bengaouderdom; geftaltenis» kleedingh des
len’, en waer toe gebruyckelijck ,
Samorijns.s
a 265
b110

Vrouwen gebruycken het Weefgetouw ia

—

a294
Ooft-Indien »
een Vrouw heeft twee getrouwde Man-

Zame-

.
an

BAE
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Zamaraeth , een Hooftfete der Indifche

Heydenen ;
Zee ‚ vertoont fichgroen ;
Zee-Monfters ;
Zee-Duyvels,

498
a3
ibid.

hare vervaerlijckheydt en

gefwintheyt»

ibid.

Zee- Varckens, hoedanigh van (maeck , 44

Zee-nooden by den Schrijver uytgeftaen ,
4 5.9. 39. 105. 197: 198. 199. 633: 34
172. 173: 174 175-176. 198, 199.232

Zeelandia , Nederlandts Kafteel op Formofa, vervalt na dappere tegenftant in
handen der Chineefen ;
4170
Zibbezee, een Bofchrijck Eylandt in de
Straet Sunda ;

419

Zicken, Rijcks-Raden des Koninckrijcks
Arakan,komen met een groote Statie en

Gevolg van Hovelingen aen ’t Boort
des Schrijvers, a 107. Hare belacchelijcke grootsheyt , conditie kleeding en
dracht, «108. Hare verrichtinge, be-

WESSEM

geerlijckheyt en ftatieufe wederkeering
nahet Hof; a 109. Houden de handen
voor de oogen ‚wanneer den Koninck in
hare Vergadering verfchijnt,
4117.
Haer kleeding
en dracht,
4154
Ziriboo;
4176
Zinde, of Diul, een Koninckrijck in Indiën;,
a238
Zijde;
b1xg
Zolor , een vermaeckelijck Eylandt in de
Oofterfche Deelen van India, desfelfs
Koninginne komt in de Nederlandtfe
Vloot, a&o.
Hare verrichtinge, Inwoonders hare conditie,
481

Zocotora, een Eylandt by't Roode Meer,
422

Zoutpannen in Bengalen ,
b 4
Zuratte, een vermaerde Koopftadt in Indiën ‚fijne gelegentheyt, a 239. Stercken Handel en Zeevaert
a240

Druckfouten, aldus te verbeteren, in ’t Eerfte en Tweede Boeck.
Fol.

Regel.

Fol.

8.
24.

22. ſtaet Noch, leeft Naach:
41.
vervallen, leef? vervalſchen.

25.
28.

s
13
41

25.

ibid.
29.

ibid.

33-

38.

5.

4e

35

3

44

konnen vermengt te werden , leef?
komen te vermengen.
geworden, leef? worden.
een, leef? de.
legs, leef} Lege.
daer wy , leefd

daer men.

noch weynigh , leeft noch een weynigh.
eenige, leef? eenige midden.

voor ons wreet , leef? voor gamtfch
wreet.

40.
Lár.

42e
32.

verftoort ghy my, leeft verftoort,
op, leef? na.

54.
56.

24.

Mo uſſe, leef! Moluckſe.
Ceranes, leef} Cetams.

65.

24.

Tartaren , leeft Tarnatanen.

53

abid.
„73:

ibid.

24-

9.

76e nr 34r

Is.

82,

45.

door, leef} tuſſchen door.
komen, teef? quamen.

35.
ibid,
ror.

ze
27.
1.

Hollandt , leeff Hollandts.
beflooten , teef? befloot men,
woorden , leefd moorden.

107

14:

tot, leefd in.

114.

30e

oper, leeft opper.

ibid, 29 en 30. leeft de woorden hier door maer eens.
12
29:
Bootje of Saloepje „ leeft Bootjeen
Saloepjes

122.

39.

125,

1.

129.

s

fchen achtien en tſeſtigh⸗

welcke, leeft wierd.

ftaet verſcheydemael Galconda, leef? Golconda,

paffeerende, leefd paſſende.
oorfaken, Leeft oorfaeck,

137.
145:

13e
40e

Vaders, leeft Vader.
in, leeft op.

heen, leefd hem.

153.
1554

37

en dragen geverfde lijwaer kleede-

heenen uytgefonden, leef heenen

159.

21,

quamen te flaen, leef? quamen doodt
te flaen,
voor uytgefonden,

132.
136.

tuffchen aehtien en feftien, leef? tuſ⸗

33
47

Goele goele, lef] Goelegoele.

inde onderftereg. verwrichten, leeft verfriften,
5

Regel.

go.

150,

161.

2. _ groote Rivier, leef! der groote Rivier,
ftaet ſomtijts onfe, leeft oure.

—
(Mm

ren, leeft en dragen geele-geverfde

lijwaet kleederen.
moet ftaen pertinenter.

volck volck, leefd vol volck.
2)

1625

7

Fol. Regel.

J

À

Fol. Regel.

13.

winden,

17.

29.

als modigeBritten, leeffals demoedige

18r.
184.

37. _ Mon,

162.

167.

19r.
199.

eſchut volck, leeft geſchut en volck.
7

Is.

„200,

ibid.

18.

204.

19.

Britten.

253.

22.

263.

Keyfervan Malabaren, leef? Keyfer van

*
prachtiger,

leeſt krachtiger.

Guinees, leef? Genuees.

39.

_Mofambique, teef? Monbafa,

Portugeefen,

leeft de Portugecfen.

hare, leeft haer,

21.

4.

der Schepen, leef? door ’t fincken dee
Schepen.

yder Koninckrijcke , leeft yder een Koninckrijcke.

binnen de Stade Cochin.

265.

266.

41.

_opgepleyveyt, leeft ongepleyveyt.

de Malabaren.

268.

33.

des Konings, leef des Koningins.

_denjongen Heer Piedt, leef? den jongen

274

6.

Heer Pidt,

fwartegequefte, leef? (ware gequeften.

_Caloarijn, leeft Lafcarijns. _
kleyn Nairos, leefd kleyn getal Nairos.
het vierendeel der Eylanden, leeft het
meerendeel der Eylanden.
Aden, Mocha, leef? Aden of Mocha.

bid,
225:

230.
241.

29. _Zuflerar(e, deefd Guferarfe.

8.

40.

_vertrecken, teef vertreckende.
vyanden de Stadt Cochin, Zeef! vyanden
ë

8.

1.

ibid.

| 250.

255.

groot, leeſt groote.

17.
25.
3.

215.

248.

254.

lef? mondt.

om de Kuſt, feel omop de Kuft.

r.

30.
12.

259.

leef? layden.

277.

Ig. _ Konincklijck, teef? Konincklijcks:

23.

44. _doorhet, deeft doorde.

23r. 18.26.
283.
22.
286,
s.
303.

rr.

altemert, leeft altemael,

_Hyna, leeft China,

45.

16.

wortelboom, leef? wonderboom.
wurſen, teef! murfen.
eenige fchuylplactfen, teef? enge fchuylplaetſen.
5
10641. leeft 1644.

Xanny,

leef} Kandy,

In ’t Derde Boeck.
id

Regel.

Fol. Regel.
_Bramina,leeff Bramma, gelijck oock,

104.

4.

105.

18.

’tfelfde, leef? en linie 32.

31.

Patant, leef? Patane.

19e

_perijkkels, Leef? perijckelen.

xr.
En

de Schipbreuck en Lading ‚ leeft de
Schipbrenck en ladingh.

107.
116.

33.
2.

dam;
_ Binnilipatnam, leef? Bimili painam.
_ ineen duyftere nacht, leeftinde duy{tere
nacht.
_paffeerende altijdt, Zeef? paffeerende aldus.
_ Cancas, leef? Canoaes.

164.
188.
zor.
2c9.

31.
10.
40.
23.

218.
24r.

31.
20.

onfen Heer Admirael Bitter.
komen, leef! quamen.
:
vaerdigh.
leefd
waerdigh,

29.

begleuren, leeft Begluren.

47. _ Avensdoorn, leeft Avenhorn.

29.

15.
15.

28.
0.

3,

24.

17e
17.

van Nieuwendam, deefl van Munneken-

_Boegh(cheerders, leeft Boeghfeerders,

_Arrack,

leeft Arceck.

vel, veeft fel.

Ad

_kortclijckvertoonen, leeft kortelijck te
vertoonen.

33. _ dienfknechten, leeftDienftknechten..
7.

10

vijfigh duyfent mijlen , teef? vijftigh
duytſe mijlen.
werleyden , leef? verleydende.

1°4.

idem.
248.
249252.

23.
2.

Mierabalans, leef? Mirrabolans.
_cabo Faco, leef? cabo Falco.

ſtaer van de wal, leeft voor de wal.
van ons Heer Admirael Bitter , leef? van

ons vervolgers, leeftonfe vervolgers.
focht, leefd fochten,

s. _ hing, leeft ging.
verloffen, leef? verloften.
21.

26.

27.
4r.
253. _ IIe

EINDE

_Bramma, teef? Bramines.
Bewoonders, leeft bewonden.

Ons, leef? onfe,

omfloegen, leef? oniſſoegh.
Ons, leeft ons,
Stadt, &c.
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