
I.

BRIEF VAN DEX SERGEANT VAN BATSJAN AAN PADTBRUGGE.

U,E. hoogachtbare missive van den 4«. Augustus is mi) op
den 13^. door schipper Jan Meeuw wel ter hand gesteld met
den soldaat Jan Herrouw die nu naar Ouby is, enz.

Mijnheer vermits dat ik.verstaan heb van den Predikant
Peregrinus, als dat UE. op den 16e. van Maleye zou vertrekken,
zoo heb ik mijn schuldigen pligt niet kunnen nalaten om dit
prauwtje af te vaardigen om dezen aan UE. te laten beliandigen, en
zoo UE. al vertrokken was', te behandigen aan den Ed. Achtb.
Raad op Maleye, hqe dat des Konings twee prauwen van Ceram
op 12e wederom gekomen zijn, en bragt hier twee brieven aan
Z. M., die ik van woord tot woord van den schoolmeester heb,
laten copiereu en die copie hier in besloten ligt, omdat UE.
H. A. Heer alles zoude bekend zijn.

Deze twee brieven heb ik den Koning duidelijk voorgelezen
en om dat die in de Maleische taal geschreven waren, zoo heb
ik ze den schoolmeester den Koning laten voorlezen, zoo dat
Z. M. den inhoud heel wel verstaan heeft, even wel zoo was
hij heel kwalijk tevreden, omdat Kaychilo en de andere zeiden
dat den Hoekom Manuel dTretes en den schoolmeester Joannes,
de Wassenaer, hun verboden hadden dat ze met dat volk niet
pitsjareu mogteu, en dat het volk van de chaloup hun heel kwa-
lijk bejegend hadden, zoodat den Koning heel te onvreden was,
en zeide dat den Heer Gouverneur van Amboina wel goede
brieven schreef, maar degeen die van Amboina elke reis met
zijn volk naar Ceram varen, dat die liet volk opmaakten, dat
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ze zouden zeggen, dat ze den Koning niet kenden en bij hem
niet wilden komen, gelijk zij nu alreeds zeggen dat ze bij mij
niet komen willen, daarom zal ik er zelf naar toe varen. Ik
stelde Z. M. te vreden, en zeide ik geloof niet dat het volk die
de E. Comp'". stuurt meer durven doen dan «hun belast is, maar
de Alphoerezen zijn schelmen, want bij den een zeggen zij zoo
eu bij den andereu /eggen zij anders, en principaal Kay Soeka
die daar veel omstandigheden gemaakt heeft eu dat hij ten
laatsteu den Koning ook niet bedriegt; Kay Soeka was hierbij
wanneer ik dat zeide, en .hij hoorde ook wat den Heer Gouver-
neur van hem schreef, en hoe hij van te voren veel praats gehad
had, zweeg uu bot stil, eu den Koning gaf mij daarin gelijk,
eu zeide morgen of overmorgen zal ik met UE. daarvan sprekeu,
daarop nam ik mijn afscheid van Z, M.

NOTA. Kay Soeka is met zijn vieren met de twee praauwen
hier gekomen en hij vaart elke reis zoo over en weer.

Op den 15e 's morgens kwam den Koning met zijn Bobatos '
bij mij in de E. Comp. logie, en zeide ik zoude de groetenis
aan zijn bapa den E. Heer Gouverneur doen,eu schrijven dat hij
met het werk * van kalk en baikeu op Ouby wou wachten,
tot dat zijn vader den E. Heer Gouverneur met gezondheid
wederom van de Manado kwam, en dat hij dan met den E. Heer
Gouverneur daarvan sprekeu zoude. Hoewel ik Z. M. aanraadde
om het werk op Ouby te laten voortgaan, zoo bleef hij even
wel aan het voorgaande propoost, zoo heb ik op stonds dit
prauwtje afgevaardigd eu deze met haast geschreven, dat ik verhoop
hetzelve UE. nog ter hand zal komen op Makiau of onderwegen.

Z. H. Koning van Teruaten is met de twee chaloupen en
vijf corra-corra's op den 13". hier ziekelijk aangekomen, en Z. H.
heeft deze medegaande brief aan UE. mede toegezonden. Op den
14«. nadat den Eerw'. Predikant Peregrinus kerkelijke zaken ver-
rigt had, heeft voorts zijne reis vervorderd naar Amboiua *.

Mijnheer mits dat de Pagger op Ouby bijkans volmaakt is,
behalveu de punten en het binden, en of ik den Koning daartoe
niet kou bewegen om wat volk, om het afgemeten werk ter

' Bobatoe's zijn de leden van den aan de Moluksche vorsten toegevoegden
rijksraad.

* Padtbrugge veranderde het blokhnis den Bril op Groot-Oebi in een
steenen reduit, die tevens den Briel herdoopt werd. Valent. 1. bl. 89.

* Vg. Valentijn I. bl. 406.
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degen te verzien, of ik dan daartoe Laboers ' en Mardijkers
mag gebruiken, der enthalven ben aan mijn H. A. heer ver-
zoekende dat ik daarop antwoord mogt krijgen.

Mij is ook mede aangediend van eenige nieuwe nagelplekken,
die ik nu met de eerste gelegenheid zal visiteren; UE. Achtb.
Heer gelieft den Siuees Bate ook eens gedachtig te wezen, die
hiervan den principaalsteu aanwijzer is.

Mijn gebiedende Heer ben mede verzoekende dat wij mogten
wat goed en comptanten bekomen, om wanneer de goede maanden
verschenen zijn, aan het guarnisoensvolk te verstrekken, en ook
met nog wat kostpenningen en met wat boeken, een testa-
ment a twee voor den schoolmeester, daar de psalmen op noten
staari, twee a drie oefeningen der Godzaligheid, 3 & 4 Haver-
mantjes, 7 a 4 Allegondes * en wat a-b-c-boekjens, die van den
Predikant Burenus zaliger aangeteekend zijn, en uu van den
Predikant Peregrinus gelast ben daarom te verzoeken, mits dat
ze hier van noden zijn.

Hiermede enz. en (was geteekend) Pieter Liju. (In margine stond:)
Batsjian in het fortres Barneveld, den 15 augustus 1677.

n.

PADTBRUGGE AAN HURDT, GOUVERNEUR VAN AMBON.

Den 16" dezer vertrok ik van voor het fort Orangie . . .
Tot Makian

Bij dezen brief ging gevoegd, een van den sergeant komman-

' Dus heeten nog steeds de Batsjansche Christenen. Oorspronkelijk de
bewoners van het zuidelijke schiereiland van Batsjan, werden zij door
de Portugezen tot het Christendom bekeerd; nade verovering van Batsjan
in 1609 kwamen zij als Christenen onder het regtstreeksch gezag der
Compagnie. Valent. I. -117 —4i8.

* De beroemde Marnix van St. Aldegonde schreef:

n V y«n#«». Het zag kort na zijn overlijden in 1599 het
licht te Delft, en werd reeds in 1611 door Albert Ruyl in het Maleisch
vertaald en sedert meermalen herdrukt. Zie .SyVraym», Nieuwe reeks D.
II. bl. 102 en VVerndly, J/a/mc<« flo«tjaa/, bl. 309. De beide vroeger ge-
noemde schoolboekjes ken ik niet.

(Bij resol. van G. G. en R. v. I. van 28 Julij 1719 werd aan den Mar-
dijker Anthonisse toegestaan te mogen laten drukken zeker Portugeesch
translaat van Jan Haverman's gebedenboekje met bijvoeging van 72 vragen
en derzelver antwoorden. L.)

X (XIV) 18
Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:10:25PM

via free access



BIJLAGEN.

dant eu twee afschriften Maleische brieven door den E. Heer
Hurdt aan den Koning Allawadin ' geschreven. Op den ont-
vangst van deze brieven en komst van zijn volk, was zijn Hof
in een geheelen oploop en Z. H. heel buiten plooi geraakt,
tierende en razende heel buitensporig: de Comp*. mogt hem
liever ten eersten aan hutspot kappen, dan dus over langzaam
te martelen en uit te mergelen, daar reeds ellendig genoeg was;
hebbende de sergeant werks genoeg eer Z. H. aan het bedaren
kreeg. Dit verhaalde den sergeant mij, toen op den 22 aan ons
boord en wij op Batsjians reede kwamen; des sergeants brief
alzoo die al ingeschreven is, gaat hier nevens origineel en tot
speculatie over.

Wij hebben op denzelveu trant van den sergeant, Z. H. mede
aangewezen en betoogt, dat niet alle meuscheu zoo edelmoedig
Als Z. H. waren, en dat hier om, niet ieder een naar den maat
van zijne inborst en opregtheid moest meten, dat den vromen
meesttijds bedriegt, maar altij ds gedenken dat der dienaren eigen-
baat, den meester schaad.

Dit over en weder loopeu naar Ceram zag op bijzonder voor-
deel van Kay Soeka en andere, die de E. Compe. hatelijk om-
trent Z. II. maakten om hun gewin, eu aan te zien waren als
stoorders van de gemeene rust, was hij voornemens over te komen,
wie belette ten eersten met zijn gansch gezin heen te gaau en
dus voorschreven, eindigende met dezelfde redenen van den E.
Heer Hurdt: Hij geliefde er geen vergeefsche moeiten meer om te
doen met zoo veel over en weder zenden, maar zoude het geheel
op den Heer Gouverneur Hurdt laten staan, die er bekwame-
lijker in verzorgeu koude en ook zoude, zoo het zijn E. maar
voikomelijk toevertrouwde; onderwijlen zoude wij niet missen,
ons voorschrijven daar nevens te voegen, dat er op de wigtigheid
der zake zal worden gelet.

Hier alom is het vol noten- en nagelboomeu, en kan nog
weinig helpen hoeveel er den sergeant gedurig aan opschonuneld
en uitroeijen laat, al hetwelk genoegzaam tegeu den wil van den
Koning geschied, hoewel zich--anders gelaat *, en het ware geen
wonder zoo armoede en wanhoop, hem naar eenig koopman deed
omzien, zoo die maar magtig genoeg ware hem te beschermen
eu staande te houden; hetwelk hoewel ons voor tegenwoordig •
welligt niet veel schaden zoude, echter in het aanstaande al

' Van Batsjan.
* Aanstelt.
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moeijelijkheden konde veroorzaken, daar men zulks nu met zijne

zaken een weinig te begunstigen en Z. H. wat te gemoet te

komen, het weren en voorkomen kan. . . , , . . • , , ; •• . ••-•,.

In des sergeauts brief •

Ter reede voor Batsjian dezen 23 Aug. 1677.

. Hiermede enz.

(Get.) R. PADTBRUGGE. .

111.

SEBANOS AAN KONING BIN ANK AT,.

U Hoogheids brief is mij wel ter hand gekomen, waarop voor
tegenwoordig tot antwoord dient; ik heb den Koning van Siauw
U HH. verzoek op mij bekend gemaakt, die mij daarop antwoord
gaf: Que la detiene por Regeues. Deze Spaansche woorden zal
den tolk wel kunneu uitleggen ' , en dit zal ik dan ten prin-
cipalen op U HH. schrijven antwoorden. Belangende deze ver-
schillen heb ik al bereids van den Heer Kapitein Generaal tot
Batavia geschreven, hoedanig het land van Kaudipan den Koning
van Siauw toebehoord, maar ik heb daarop tot nog geen
antwoord bekomen, opdat hetzelve den Kapitein-Generaal tot
Manilha zouden kunnen doen verstaan, maar echter heeft hij
mij bevolen op U HH. brief dit te antwoorden, namelijk van
ïietgeen U HH. aan mij schrijft en vraagt. Hoe kan een
Christen twee vrouweo hebben? Doch ik weet niet dat den
Koning van Siauw meer dan een vrouw heeft, ook keunen wij
geen ander dan die eene daarmede hij wettelijk getrouwt is;
echter indien hij eenige bijzitten voor dezen gehad heeft, dit mag
niet meer zijn, want ik en de Paters kunnen dit niet gedoogen.
Ook is U HH. dochter tegenwoordig verre van des Konings
negorij woonachtig, en omdat voortaan zulke praatjes niet meer
mogen omloopen, heb ik aan den Koning verzocht, dat hij
U HH. dochter van hier naar de negorij Tomako * zoude
verzenden, opdat die praatjes een einde mogen nemen, tot tijd
en wijle den Kapitein-Generaal tot Batavia op mijn schrijvens
antwoord.

In het fortres St. Rossa, den 7« December 1674.
(Onder stond) U HH. Vriend,
(Was geteekend) ANDKEAS SERANOS.

• Dat hij haar als koningin houdt.
* Negorij op Groot-Sangi, staande onder den koning van Siauw.
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•' • • ' • I V . • • • • • ' • > • • ' ; > ••• • ; .

PATER TOROOTTUS AAN PADTBRUGGE EN ANTWOORD VAN DEZEN.

Doorluchtigste Heer, Vrede in Christus.
Ik zal zoo haast ik kan hier 'van daan moeten vertrekken

met een Siauwsche prauw, terwijl mijn verblijf alhier langer
niet zeker is, daar UEd. achtbaarhedeus gebied uu verder zich
uitstrekt, van dewelke ik nu eeuige scheppers verzoek, benevens
eeu of twee voorname lieden om zeker te mogen zijn, alzoo ik
niet meer dan twaalf Siauwsche vrienden bij mij heb. UEd. ge-
lieve toe te staan, dat eenige Kaudipanders mij weder mogen
wegbrengen, gelijk ze mij hier gebragt hebben; doch ik vrees
dat zij zulks niet zullen willen doen, daarom was het beter dat
UEd. mij eenig volk van de Manado geliefde bij de zetten,
dewelke wij dan zullen bezorgen dat weder van Siauw bij de
hare mogen geraken.

Vaarwel Achtb. Heer, God almagtig gelieve UEd. heen en
wederreis te begenadigen, dewelke ik van God bidde gelukkig
mag zijn; miju reis naar Siauw staat in UEd. vermogen om
voor- of tegeuspoedig te zijn.

In het dorp Carolio 16 > 1677.
(Onder stond) UEd. Heerlijkheids dienaar,

(Was geteekeud) CAROI.US TORCOTTUS, Societatis Jesu.

Eerwaardige Heer.
Ik wil mede gelooven dat die van Kaudipan UEd. geen

scheppers zullen geven, terwijl er onlangs dertig naar Siauw
met een vaartuig zijn verzonden en nog niet weder gekomen,
ook zouden ze aldaar niet te zeker ziju; tot Manado zal UEd.
Eerw. 14 of 15 Siauwers vinden, die ik dus lang onder mijn
bewaring, tot daartoe heb gehad, met voornemen hen tot Siauw
komende, zeker en ongemoeid bij de hunne te breugen. Doch
dewijl UEd. Eerw. die nu benoodigd is, kan ik zulks niet
weigeren maar sta liet gaarne toe; zoodat van hier tot Mauado
toe UEd. Eerw. zich zal moeten behelpen met zoodanige schep-
pers als het haar gelieft.

In miju schrijven aan onzen kommandant op Manado, gelast
ik dat zij UEd. Eerw. de Siauwers zullen laten volgen; auder-

' Karel II was toen koning van Spanje, naar wieii Pater Torcottus
g-llau cius schijnt te noemen.
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zins had ik wel gewenscht UEd. Eerw. tot een vriendelijk en
aangenaam metgezel te mogen hebben, eu onderhouding van zoo
verre verschoveue kuustgodiu; hebben niet getwijfeld of zoude
mij die eer gedaan hebben; niettemin ik ben en blijf altoos

(Onder stond) UEd. Eerw. verpligte,
(Was geteekend) It. P. B.

(ter zijde stond) In het fluitje de Yliegende Swaan deze 18e
September 1677.

PADTBRUGGE AAN SCHIPPER JAN VAN DE WAI,.

Wij hebben zoo een moeijelijke en ongemakkelijke weg over
land naar Gorontalo en Limbotto gehad, en daardoor is al ons
volk zoo afgemat, dat wij denzelfden weg niet weder over kunnen
komen, maar genoodzaakt worden van hier met corra-corra's langs
de Zuidzijde weder naar Manado te keeren. Zullende UE. aan-
stonds eu zoo haast weder aan boord zijt of dezen ontvangt,
kennis daar af aan den Koning Biuankal doen, opdat te gelijk
met UE. naar de Manado met zijn geschikten hoop vertrekken
mag. Laat Intji Mannes mijnentwegen ook aanzeggen, dat ze een
corra-corra daar nevens zenden, eenelijk om de dertien Boelang-
Itanders van Siiiu weder te huis te halen; aan zijn huisvrouw,
de vrouw van Boelang Itam zult uit het pak •£, in naam van
de E. Compe. vereeren met een roode Bethilles en aan Intji
Mannes een Parcal, ' dat ze voor deze tijd dus in dank gelieven
aan te nemen, alzoo dit jaar niet weder aldaar kan komen,
zullende het aanstaande jaar zoo het God belieft en wij leven,
verbeteren. Wij hebben alhier sedert ons vertrek gehoord, dat
de Siauwers van den Pater Torcotti en boschwaarts ingevlugt
zijn, wat er van zij staat UE. te vernemen, en ondertusschen Intji
Mannes gelasten, na ons vertrek noch ook nooit dezelve aldaar
te laten verblijven, maar te doen vertrekken, opdat zij hierdoor
geen bezit mogten betuigen. Den Pater zult als reeds gelast is,
op het vriendelijkst en minuelijkst trakteeren en mede naar de
Manado nemen zoo ook onze chaloup Terlucco.

Belangende den schoolmeester Kocq en Inlaudsche leer-
meester ' zult ze beiden voor drie maanden rijst geven, ieder

' Lijnwaad.
* Die op Kaudipang geplaatst werden,
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namelijk 120 pond, en aan Coccius voor of in plaats van kost-
geld voor drie maanden, 100 pond roetijzer, daar hij best mede
teregt zal kunnen komen , en zal de Eerw. Ds. Caheyng dezelve
een instructie of memorie mogen laten, waarna zij zich omtrent
dit tedere Christendom zullen hebben te rigten. Vaart onderwijle
alle wel en blijft Gode bevolen enz.

Gorontalo den 26* September 1677. (W. get.) E. P.
PS. De groeteuis aan den Koning, D*. Caheyng en Pater

Torcotti, en deukt om den jongen en de meid van Pieter
Tidesz.

T I .

TORCOTTI AAN PADTBRUGGÉ.

Doorluchtige Heer, Vrede in Christo.
-'•• Dezen nacht zijn mij mijne dappere Siauwsche makkers door
ijdele vrees verschrikt, uitgezonderd dezen eenigen briefbrenger,
ontsnapt en naar de toppen der bergen gevloden, of zoo andere
zeggen met een vaartuig van Siauw gevlngt, zoodat ik alleen
gebleven ben met drie Manilhasche maatzingers en mag nu
billijk met den Psalmist opzingen: //Ook mijne vrienden en
mijne naasten hebben mij verlaten* * dat mij waarlijk meer
smart, dan dat mijne gebofsnieuwelingen van mij geweken zijn.
Dierhalven door nood gedrongen, zoo aanvaarde ik zeer gaarne
de aangeboden weldaad van UE. en de gelegenheid van het
schip, en waarlijk de uoodzakelijkheid in zulk een gelegenheid
acht ik een geluk, te meer UE. heuschheid mij algeheel den
aiwen maakten, als dewelke mijne genegenheid in UE. geweld
en gevangen hebt, zoodat ik mij dan als een gevangen —
bij manier van spreken — aan zoodanig een heer overgeef,
zoo kan het niet anders zijn dan een veilige verzekering van
mij zelve. Zoo verzoeke ik dan dat UEd. naar deszelfs beschei-
denheid, mij de boot van het jacht geliefd toe te schikken
met iemand van de uwe, die de Koningin mogt aanmanen dat
fcrj mijn goed daar en mogt laten dragen, door haar volk, die
zulks zeer ligt op UEd. bevel en hare'toestemming zullen achter-
volgen. Vaarwel, Doorluchtig Heer! ik ben verzekerd dat,
schoon ik onvermogend ben dergelijke weldaad te verschulden,

' Psalm XXVII vs. 10, X .
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dat God almachtig zoodanige heuschheid en goedertierenheid,
niet zal nalaten naar zijne oneindige goedheid duizendvoud te
beloonen.

In mijn verblijfplaats, 18 ' September 1677.
(Onder stond) UEd. Doorl. gansch genegen dien. in Christo,

(Was geteekend) CAKOI.US TORCOTTUS , Soc. Jes.

'•-! \ . . " '. . V I I . • . , , . -, .

TRASSI,AATBRIEF UIT HET MAI.EISCH IN HBT DUITSCH.

Aan de Koningen van Taroena en Kandhaar,
onze goede Vrienden en Bondgenoten.

Ik zende UEd. dit briefje, in welke ik bekend make, dat
ik in korte dagen op Siauw om redenshalve sta te komen, en
van waar (dewijl het mousson zoo na verloopen is) naar de
Mindanao met mijn schip vermeen te verzeilen, en dan wanneer
van ginds weder zal keren, zal ik bij UEd. Heeren ook op
Sarigi komen.

De Koning van Ternaten onzen medevriend, als die om UEd.
hulp op Siauw (daar heenen gaat om zijn schanden met het
zwaard te wreeken) komt te verzoeken, gelieve UEd. hem toch
niet verlegen te laten, maar met al uwe magt van volkeren en
vaartuigen hem toch bij te komen en te helpen; wijders schrijf
ik niet, dan blijft den hemel van mij bevolen en ook gegroet.

(Onder stond) enz.
(get.) R. P.

Manado aan het fort Amsterdam, den
5^ van de maand October, 1677. . -

TRANSLAAÏBMEF UIT HET MAI.EISCH IN HET DUITSCH.

Aan den Koning van Taboekan, Kaitschil Garoeda. '

Zekerlijk gij hebt tegen uwen Koning Z. H. Amsterdam
misdaan, dierhalven staat hij haast op Siauw (om zich met het
zwaard te wreeken) te komen. Doch indien Kaitschil Garoeda
voor Z. H. van Tematens toorn zich wil wachten, zoo haast

' In Bijlage XXI onderteekent deze vorst zich Boeroedao, in Bijlage
XXXVIII heet hij Franciscus Maccarompus,
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u dan met al uw magt van volkeren, en komt den Koning van
Tematen tegen, met een nedrig en berouwhebbend hart. Zulks
doende gelooft mij dat u geen leed alsdan geschieden zal, zulks •
ik u verzekere, dewijl den Koning van Ternate mij (dit) beloofd
heeft, zeggende, indien Kaitschil Garoeda hem met leedwezen
van zijn misdaad mij te gemoet komt, zal ik alles vergeten en
vergeven. Dierhalven zoo haast u dan en volgt mijn raad, dewijl
ik deernis met u heb; waarmede vaartwei en blijf gewaarschuwd
van mij den Gouverneur van de Molukken.

(Was get.) R. P.

vin.

PADTBRUGGE AAN ANDREAS SERANOS. .

Edelmoedige, manhafte, dappere, zeer be-
scheidene Heer en Vriend,

Met de opvoedeling in den geloove van den Pater Emanuel
Espanjol, Juau de Leon, ontvingen wij UEd. overbeleefd briefje,
als een betuiging van UEd. genegenheid, hetwelk voor zooverre
ons wel geviel en volkomen vernoegd zoude hebbeu, bijaldien
er niets oneffens nog te beslegten ware geweest; maar den over-
last, moorderijen, rooverijen en verdere geweiden van den
Siauwschen Koning, omtrent meest alle onze gezamelijke bond-
genooten gepleegd en daarover zoo menigmalen vergeefsch is .
geklaagd, had wel eenige verhandeling van zaken vereischt,
daar wij nu in dezen voor UEd. beleefde woorden eenlij k dank-
baar blijven. UEd. ouzentwege mede verzekerende van alle
goede en behoorlijke vriend- en nabuurschap, met aanbieding
van ónzen dienst waar wij kunnen of mogen.

(Onder stond) enz.
(Get.) R. P.

IX.

BRIEF EN PROTEST 'VAN SERANOS AAN PADTBRUGGE.

Aan den Edelmoedigen Ridder, den Heer R. P.
waardigste Gouverneur tot Maleije, van wegen de
Doorlugtige Vereenigde Staten van de Nederlanden.

Ik lieb UE. brief van den 4 October wel ontvangen, waarop
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niet antwoorde, omdat in Siauw niemand heb die de taal veT-
staat, en dat ik wederom in de Spaansche taal schrijf, is omdat
verzekerd ben dat UE. genoegzame lieden bij zich heeft, die
grondig de taal kennen, en hierom zenden wij UE. een protest
in dezelfde spraak geschreden. Zoo bij al dien het UE. niet aan-
genaam mogt zijn, dat wij in die taal schrijven, zoo gelieft
maar na UE. keur te nemen in wat taal dan, hetzij in het
Latijn, Portugeesch, Catalouisch, Italiaansch, Celebisch, Ta-
gaalsch of Maleisch. Hiermede enz.

In het fort St. Rossa 8 October 1677. :
(Onder stond) UE. bereidwillige vriend

(Gei) ANDREAS SÜRANOS.

PROTEST. .

Pater Carolus Torcottus berigtte mij wat UE. op Kaudipan
deedt, als mede hoe den Koning van Ternaten in het zin had
oorlog tegen den Koning van Siauw te voeren enz. Eerstelijk
zoo zeg ik E. Heer dat het geene UE. op Kaudipan ondernomen
heeft, strijdig is tegen den vrede, niet achtende de blijkelijke
redenen en het regtvaardig gerust bezit van over de 80 jaren
van dat landschap; zelfs ook na het veroveren van Makassar '
door UE., hetwelk nogthans door UE. is bemagtigd; den Pater
ontzettende en stuttende in zijn voortgang, daar hij was om den
Christelijken Godsdienst in dat rijk voort te zetten.

Wat aangaat het tweede, verwonder ik mij ten hoogsten, dat
UE. den Koning van Ternaten verlof hebt gegeven, om tegen
den Koning van Siauw te oorlogen, zonder mij eens bevorens
de redenen daaraf bekend te maken, die al zeer zwaar moesten
zijn, nademaal daarop den oorlog wordt aangevaugen in dit rijk,
tot welkers bescherming ik van mijn Kapitein-Generaal ben ge-
steld , zoo dat ik daar voor eer mijn leven zal laten, waartoe
ik verpligt ben, dan gedogen dat alhier eenige vijaudschap ge-
pleegd wordt.

Hierom zoo protesteer ik — behoudens de eer die ik aan
Hr. doorlugte persoon schuldig ben — eens, andermaal, ten
derden maal en nog eenmaal daarenboven; meer zijnde dan in

' Serranos wil hiermede zeggen, dat de onderwerping van Makassar
de Nederlanders geen regt gaf op Kaudipan, al had Binankal , zooals
in dit journaal en ook door Valent. D. I. A. bl. 70 is medegedeeld, zich
onder den sultan van Makasser gesteld.
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regten vereischt wordt, over hetgeene tegen de vrede die er
is, tusschen onzen Heer en Doorlugtige monarch den Koning van
Spanje (die God beware) en de Doorlugtigste Staten van Holland
gepleegd hebt, zoo omtrent Kandipan, als dat daarenboveu
nog, gedoogt dat den Koning van Ternaten en andere UE. bond-
genooteri, Siauw of eenige andere plaatsen onzen Catholischen
monarch toebehoorende, den oorlog aandoen zullen; alzoo het
zeker is, dat ik en allen die ouder mijn gebied zijn, daarvoor
eer sterven zullen om het te verdedigen, alzoo zulks onze pligt
is. Zoo protesteer ik ook op dezelfde wijze over de bloedstorting
en schade dat. er uit zoodanige een vijandschap te verwachten
staat, die er tegens onze bondgcsiooteu begonnen wordt; ver-
klarende UE. dat wij geen andere dan vredelievende voornemens
hebben, eu zoo daar eenige schuld in ouzen bondgeuoot den
Koning van Siauw gevonden en betuigd wordt, zal hij naar
behooren gestraft worden.

Ook zoo protesteer ik in diervoegen als voren, zoo bijaldien
UE. komt, met voornemen om de zaak bij te leggen in een
schip, zullen UE. naar gewoonte met alle bedenkelijke beleefd-
heid ontvangen, maar niet in geval UE. met een vloot komt,
dat geen gebruik is, zoo wanneer men komt om verschillen bij
te leggen. Want dusdanig komende, kan ik daar niets goeds uit
besluiten, als die te wel geleerd ben en bewust wat in Kaudipan
hebt verrigt, zoodat wanneer UE. met een vloot komt, zoo
zijt verzekerd, dat wij UE. zullen onthalen als vijand die
oorlog zoekt te verwekken in dit rijk zonder op de vrede
te passen.

Zoo protesteer ik ook al op dezelfde wijze dat in dit rijk niet
komen, noch Jeronimo d'Arras noch Hendrik Gors, blijkelijk
zijnde dat zij daarin veel verwarring en verraderijen hebben
gebrouwen, zoodat wij in geenderhande manier zullen toestaan,
dat zij een voet aan land zetten of eenig Siauwer spreken; doch
wien dat UE. anders gelieft te zenden, zal ontvangen worden
als voorheen. En dit protest zende ik U toe opdat daarop zoudet
gelieven te antwoorden, opdat ik liet tegelijk met UE. antwoord
naar de Manilha aan uiijneu Kapitein-Generaal mag zenden.

In het fort St. Rossa, 8 October 1677.

(Onder stond) UE. bereidwillige vriend,

(Was get.) ANDREAS SERANOS.
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SERGEANT VAN DBR LINDEN AAN PADTBRÜGGI.

Mijnheer ik ben genoodzaakt UE. deze letteren toe te voegen,
met vertrouwen dat den Koning van Taboekan zijn woord zal
houdeu, indien men daar haast bij is, alleen omdat Takella
Loman ' met een schrijver en 4 Mooren naar Taboekan zijn,
en vertrouwen dat zij daar in dit werk niet veel goeds werken.
Mede is meester Marcus van Taroena den 10<ien hier gepasseert,
vorders is het hier zeer stil; van de Siauwers hoor ik hier niet;
van het Christendom is hier weder meest op zijn stel; mede
heb ik omtrent 30 nagelboomen bedorven. •

Hiermede enz.
Tagulanda, 13 Oct. 1*577. •

Memorie voor den Ed. Heer Gouverneur.
Op het vertrek van mijn prauw, zoo komt de zoon van den

Koning van Taboekan met nog drie opperhoofden, en brengen
mij tijding als dat Takkelalou op Taboekan zegt, als dat den
'Koning van Taboekau nu geen kwartier zal hebben; mede ver-
zocht hij de tweede maal het vorige verzoek, dat is, zijn land
en volk aan de E. Comp. te geven, en mede om het Christendom
te ontvangen, en zeggen mede, als dat van ouds de Ed. Heer
Wouter Seroijen * haar ingesteld heeft, en den Koning van
Tematen niet meer als vriendschap gemaakt heeft met haar, en
klagen niet over den Koning van Ternaten, maar over zijn
opperhoofden en hierover verzoeken fcij als dfet de E. Comp^.
haar de hand gelieft te bieden. Hiermede enz.

XI.

FRANOISCUS FEKDINANDTJS, SCHOOLMEESTER T-E KAÜÖTPAN

AAN F A D T B K U G G E .

• Translaat van een Maleisch briefje. ;

God met ons. ; ,
Mijn Heer ik UEd. dienaar maak bekend van wegen de

' Misschien dezelfde als de later voorkomende Takkelalon. Het zal een
afgezant van koning Amsterdam geweest zijn. In Bijlage XII heet hij
Tacaloema.

* Landvoogd der Molukken van 1642-1648.
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volkeren van Boelaug Itan, welk onder de bescherming van de
E. Compe. stonden, gelijk ook inzonderheid Intji Mannes met
de Prinses, wien met de E. Compe. opregt houden, heb ik en Cocq
naar de negory Boelang-Itau geweest, om te vernemen of Intji
Mannes ook vertrokken was, maar wij vonden hem, dierhalven
wij hem vraagden, hoe het met zijn negory stondt, kreeg tot
antwoord, dat hij zijn volk om de prauwen op te maken al gezon-
den had, om daarmede naar den E. Heer Gouverneur te doen
volgen. Deze lieden geven mij geen gehoor, dierhalven merk
ik haarlieden humeur, als zijnde nog niet wel genegen om de
Compe. te kennen. Ook zijn er drie van Boelang-Itan, met
name Goma, Bilanoa en Bilaso, deze drie zijn althans niet tot
de E. Compe- genegen; ook induceren zij meer andere met
hun, willende voor zich een nieuwe negorij opmaken, tot tijd
en wijle dat Siauw te onder gebragt zal worden, wanneer zulks
gezien hebbende, willen zij als dan de E. Compe. mede toe-
vallen en zich vernederen, des niet. Wijders wanneer den kor-
poraal hier op Dauw gekomen is, zijn wij zameu naar de uegorij
Boelaug-Ttan geweest en hebben hen gerecommandeert om een
huis voor den korporaal op te maken.

Ook heb ik Intji Mannes gevraagd waar Gomo was, wien mij
antwoordde dat hij er niet van wist, gemerkt hij Gomo het
met hem niet houden wil. Wat aanbelangt het huis voor de
korporaal en de soldaten zal conform mijn Heer en schrijven
achtervolgt worden.
; . (Onderstond) TJE. Dienaar en die van de Compe.
_,; (Was get.) FitANOiscus FKRDINANDUS.

Dauw, 12 Octr. 1677.

XII.

KONING AMSTERDAM AAN DEN KONING VAN TABOEKAN.

Koning van Taboekan, weet dat de brief dien de Heer
Gouverneur aan U nu jongst gezonden heeft uit mijn naam ge-
schreven zij, dierhalve gelooft het en twijfelt niet aan mijn
Koninklijk woord, noch geloofd ook niet van al hetgeen dat
Tacaloema UE, gedreigd heeft, maar zijt .verzekerd, zoo gij
weder bij mij komt, dat ik u waarlijk vergeven zal, of is het
dat gij ouder 'sComps. bescherming wilt zijn, ik zag het gaarne,
wijl de E. Compe. en Ternaten een ligchaam is. Om dit alles
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UE. wel te mogen verzekeren, zend de E. Comp^. den school-
meester van Menado; laat ook van uw kant aan die van Man-
gauitan Piantay weten, zoo zij mede verzekerd en onder deze
algemeene vergiffenis begrepen willen wezen, dat zij dan weder
naar hunne negorij keeren, en haar met UE. te zamen onder
's Comps. zekere bescherming begeven; opdat gij en zij dit alles
wel gelooven mogt, bevestig ik dit met mijn eigen zegel, gelijk
de Heer Gouverneur ook met 'sCoinps. doet.

Manado aau de redout Amsterdam den 17e October 1677.
(Onderstond) nevens malkanderen 's Konings van Ternaten

en 's Comps. zegelen, gedrukt in roode lak en ter zijde:
E.. P. EN KON. AMSTERDAM, 'i

X I I I : • - ••• ••; • • • • • » • >

P A D T B R U G G E AAN" S E R R A N U S . '•'

Erntfeste manhafte Heer.
Ik had aan den Eerw. Pater Carolus Torcottus bekend ge-

maakt, dat het mij wonder dacht, hoe UE. of om te pronken
met derzelver taal of uit eenig voorregt, of ook wel uit den
aard het volk eigen, of aangeboren moedigheid, in de Spaansche
taal aan ons schrijft. Maar dat UE wederom aan mij twee der-
gelijke brieven in dezelfde taal geschreven hebt, daarover ver-
wonder ik mij nog best, terwijl zoo heusch en zwijgende het
zelve U te kennen gaf, toen ik ook in onze moedertaal weder
terug schreef, eenlijk opdat gij weten mogt, dat wij niet verpligt
zijn uwe taal te leeren, terwijl dat de onze, gelijk een ieder
het zijne altijd het schoonst is , bijzonderlijk behaagt. Ik zoude
niet willen zeggen dat het een grootschlieid of laatdunkenheid zij ,
te meer zoo het uit UE. koker komt en van deszelfs stelliuge
is; veel liever zoude ik willen gelooven dat het eer door geval
uit de pen gevloeid, dan met voorbedachten raad geschied is.
Want wij kennen UE. achtbaarheid anderzins te wel, ook zoo
is UE. onzen inborst en aard, die wel eenvoudig en onopgesmukt
maar echter zuiver en opregt is, mede genoegzaam bekend.

Ik zoude dit niet aangeroerd hebben, had ik het niet ten
hoogstén noodig geoordeeld, om de eer en achtbaarheid onzer
Staats, die zoowel als de uwe niemand onderworpen is, staande
te houden; zijnde niet weder onder het juk van Spanje gelijk
tot ons nadeel weleer valschelijk uitgestrooid is, en zulke val-
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sche geragten bekomen haar geloof en kracht hoe langs hoe
meer, terwijl UE. (of wij willen of niet,) ons uwe taal opdringt,
als of de Maleische taal in deze gewesten niet verstaan werd.
UE. gelieve voortaan of in die of in de Latijnsche taal te
schrijven, zoo bijaldien wilt dat wij u verstaan, want zoodanige
brieven (behalven de oneer en het verkeerd gevoelen dat er anderen
van krijgen,) zijn mij in plaats van straf, als die nu zoo veel
dagen en nachten aan den anderen vergeefsch doorgebragt hebben
om dezelve te mogen verstaan, en heb er niets ter wereld af
kunnen begrijpen, zoodat ik met Plauto zeggen mag, dat dit
Grieksch is, dat noch gelezen noch verstaan kan worden.

De Paters mogen om onze onnozelheid eens lagchen, als die
al te zorgvuldig en te naauwgezet zijn, tot onze bijzondere
schade, in het onderhouden der vrede, terwijl hare ongetoomde
eerzucht gedurig een geestelijk gebied en het Spaansch nog
verder, eenlijk oogt, zoekende dit, het zij met list het zij met
geweld, als het Koningrijk der heemelen, (zoo het God behaagt,)
opdat alle andere dingen huu mogen toegeworpen worden ' . Een
geheim waarlijk niet te verachten in haar gemeenebest, zoo bij
aldieu het maar geschiede, buiten sch;ide en ongemak van een
ander, en dat het verbleef binnen hare kloosterpalen; want
zelden gaat het wel, daar het heilige met het onheilige en den
hemel met de aarde gemengd wordt, getuigende onze Heer
Jesus Christus dat zijn rijk niet is van deze wereld *. Maar uu
moet ik zeggen, doch niet van allen, dat er een hoop vaders
zijn, zelfs ook uit de gemeenschap, * die anderzins in veele
geprezen worden, en die het regt en de billijkheid zeer wel ver-
staan , zoo zij maar willen, en nogthans onder het momaaugezigt
vaa vroomheid en haar keuvel * grijns, moorden, verwoestingen
geweiden en rooverijen verbergen. Hetzelve toestemden, toestaan,
bevorderen en uitwerken; die zelfs van menschen diefte niet vrij
zijn; die omdat ze in groote en zware schulden steken en onver-
mogend zijn te betalen, andere lieden hare slaven stelen en aldus
een andermans geld, door kwade listen aan zich trekken en ont-
kruipen. Die ook de onderdanen van haar schuldige gehoorzaam-
heid , omtrent haar Prins aftrekken eu oprokkenen, alle die geeue

Toespeling op Matth. VI. 33 . Zo*i/ ««•*/ fl«< ITflMiiiyrj;* 6W* sa zya»

' Joh. XVIII. 36.

' De sociëteit van Jezus. ' • • • • • ' . .

is hier de kap der monniken, maar ^rym versta ik niet.
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die zij maar met water gesprengt hebben, gedoopte Christenen,
en alle regten ontwassene achten, om er hun voordeel uit te
trekken; zoodat geen lijf heer van zijn slaaf, noch vader van zijn
dochter, noch man van zijn vrouw langer verzekerd is, terwijl
het hun al regt schijnt waar maar voordeel aan vast is.

Deftige voorstanders der Godsdienst, die zoo wij de indul-
geutien hebben als conscientien; doch zij zien toe, of liet God
almagtig ook al goed zal keuren; en of zij deze beroerte en
storm, die zij zich zelve verwekt hebben, zoo gemakkelijk en
met een gerust gemoed, wederom zullen kunnen stillen en zich
er weder uitredden.

Ik neem God en menschen tot getuigen, hoe ongaarne de
Koningen verlof gaf om hun regt door de wapenen te zoeken,
terwijl noch van UE. noch van den Koning van Siauw, eeuige
vergoeding of vergelding heb kunnen erlangen zoodanig het billijk
was, opdat ik niet geheel ontrouw zoude zijn omtrent onze
naaste vrienden. Zoodat het geeue door het regt geweigerd is, zij
uu door de wapenen gaan zoeken, want zoo hier niet eenmaal
een schoot ' voorgeschooten, en hun een breidel in den mond
gelegd wordt, zouden zij alle onze bondgenooten of door drei-
gementen, geweld, moorden of andere ongemakken naar zich rukken.

Wij hebben den Koning van Ternaten zijn gewoonlijke lijf-
wacht van de onze gelaten, ouder opzigt nochthans van onze
Luitenant, opdat den Koning dezelve in deze zijne verschillen
niet mogt gebruiken, noch dat er UE. eenig ongemak van mogt
bekomen of iets geschiede dat onze vrede mogt storen, terwijl
dit niet ons, maar onze wederzijdsche bondgenooten aangaat,
dit zij in korte eene herhaling van al het geen er voor heea
geschreven is. Op UEd. twee brieven kan ik, gelijk voorheen
gezegd heb, niet antwoorden, alzoo dezelve niet versta; zoo daar
echter iets v-an belang in is, gelief mij zulks te laten weten
opdat ik er op antwoorden mag, hoewel dat er van ons zoo veel
vergeefsch geschreven, herschreven en geprotesteert zij en het
niet heel nodig schijnt.

Zoo ik onderwijlen iu eenige andere zaken UE. dienst kan
doen, zult mij altijd en overal vinden. •

(Ouder stond enz.)
In het fluitscheepje de Vliegende (Was get.) R. P.

Swaan dezen 27* Oct. 1677.

of /o»y fa» <?«» j/cl, thans zegt men wy«M ren «eAo(̂  voor
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'; . S E R A N O S A A N P A D T B K U G G E . •-*'<

(Vertaald uit het Spaansch.)

Ik heb UE. brief ontvaDgen, op dewelke om UE. niet lang
op te houden kortelijk antwoorden zal. Dat het waar is dat UE.
den Eerw. Pater Carolus Torcottus laten blijken had, UE. niet
aangenaam zoude zijn wij weder in de Spaausche taal aan UE.
schreven; doch zoo wij van den Eerw. Vader gaarne wilden
weten, in wat taal dan onze brieven wildet ontvangen, zeide
hij zulks niet te weten. Hiervan hebben wij wederom in onze
moedertaal aan UE. geschreven, opdat wij verzekerd waren, dat
er van UE. vrienden genoeg bij UE. zijn, die dezelve taal heel
wel verstaan; te meer aan al de Gouverneurs van voorheen in
die taal geschreven hebben, zonder dat ons ooit te voren ge-
komen is dat hun zulks onaangenaam geweest is , te meer wij
geen andere talen kennen. Niettemin zullen wij gaarne doen
hetgeen UE. belieft, te weten, in het aanstaande of in het Latijn
of in het Maleisch schrijven; hoewel wij ons even weinig ver-
pligt achten om dezelve te leren. En UE. moet verders weten,
dat onzen aard en gewoonte heel anders is, als er van gezegd wordt,
zoodat die verwijtingen heel kwalijk zijn, en die hoogdravende
verdraaijde woorden niet gelden kunnen, terwijl wij met UE.
altijd, met een bereidwilligheid en bijzondere vriendelijkheid
hebben gehandeld, ook kan ik niet zien wat dat tot de zaak
doet, het ophalen der gerugten die wij zouden uitgestrooid
hebben, het welk buiten schreef gaat. Evenwel opdat UE.
verzekerd mogt zijn hoe zeer wij de waarheid beminnen, zoo
willen wij niet loochenen, dat voor twee jaren uit Hispagneu
tijding kregen, hoe de Zeelanders getracht hadden weder onder
het gebied vau de Katholijke Spaausche majesteit te zijn, en
dat er goede hoope was dat zich alle de Nederlandsche pro-
vintien onder het gezag van de Katholijke majesteit weder
zouden voegen en onderwerpen ' . Zoodanig als voorheen deze
tijding uit Spanje gekomen is, even zoo hebben wij die weder

• De benarde toestand waarin de Nederlandsche republiek tgdelijk ge-
durende het jaar 1672 verkeerde, was ongetwijfeld de aanleiding, dat
deze geruchten in de Spaansche koloniën van het verre westen verspreid
werden.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:10:25PM
via free access



BIJLAGEN. 287

verhaald, als bijzonderlijk tot de waarheid genegen. Doch zoo
er iets anders verteld is , is zulks ter kwader trouw geschied en
niet aannemelijk.

Op hetgeen UE. zegt van al te naauwgezet te zijn in het
oefenen der vrede, is verkeerd, en moet ik meer de werken dan
de woorden gelooven. Het is zeker duidelijk en in zich zelfs
openbaar, want wie zal iemand al te zeer tot den vrede genegen
oordeeleu, die zoo een vaste en onkreukbare, als er nu is tus-
schen Spauje en Holland, zoo weinig acht, en met dusdanig
bedrijf zoo openbaarlijk breekt, die de landen onzer bondge-
nooten na zich trekt of liever ondermijnd, zoo met streelen,
gaveu, als list, ontzag en vrees der wapenen, voornamelijk in
een twist nog niet voldongen, en die een man daar uitbonsd,ge-
zonden van de Katholijke Majt., beroovende hem van zijn gedoopte
van de heilige Katholijke kerk. Die niet heeft kunnen bewogen
worden, met zoo veel betuiging en blijk van de gezeide vrede?
Wie bid ik zal zeggen, dat zoo een man die zulks doet, zorg-
vuldig is in liet onderhouden van de vrede, veel eer een hater
der vrede, die. zoo veel in zijn vermogen is, gereeds al de wa-
penen opgenomen, en eeii anders rijk overrompeld heeft. Zoo deed
den. Aller Christel ij kste Koning van Frankrijk, toen hij onder
schijn van vrede, in de Nederlanden, onze Katholijke Maj'. zijn
proviutie ontfutselde en van de onderdanen den eed van ge-
trouwheid uam, beweereude dat liet eeu huwelijksgave van zijn
huisvrouw was. Verders, wie zal zoo een man een liefhebber
der vrede achten, die zouder reden te geven, te waarschuwen,
of iets te zeggen, toelaat zoodanig hij zelve bekeud, dat zijne
en onze bondgenooten, ouder dewelke de vrede ook plaats heeft,
en nu zoo veel jaren in acht genomen is, onder elkander zouden
oorlogen; zeggende, bij aldien de Spanjaards hare bondgenooten
verdedigen, .dat alsdan ook de Hollanders den oorlog tegen de
Spanjaardeu zullen beginnen. Die den oorlog zoodanig aanvoerd
eu begunstigd, dat ook aan dien Koning, die den oorlog be-
gint , laat volgen en geeft, schepen, wapenen en haar toebe-
hooreu; bezorgende en maken latende al het geene tot uitvoering
van zoo een oorlog behoort; ook zoodanige mannen bijzet, die
leden van hunne republiek zijn, omdat zij vrijheden zijn, gelijk
hij zelve getuigt, even als of de vrijheden geen leden van
het gemeenebest waren, eu eeu en hetzelfde ligchaam maakten
met de republiek. Onder dezelve nog mengende, andere bond-
geuooten van hun staat, en hetwelk het voornaamste nog is , dat

X (XIV) 19
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hij zelve als medgezel nog komt, met zich en in zijn eigen schip
eenige behoefte tot den oorlog medebrengt; die ook naar de ge-
meene roep werkmeester en aanvoerder van den oorlog is.

Wie heeft ooit gedacht, dat dit alles onder den dekmantel
van vrede konde verborgen worden? die dat geloofd, moet wel
blind of doof zijn. Dierhalven Ed. Heer, terwijl uit al het voor-
gaande blijkt, dat UE. buiten allen twijfel tegen den vrede hebt
gehandeld, zoo geef en lever ik UE. een protest over naar regten
een, twee maal en ten derden rnaal, en nog eenmaal meer dan
naar regteu vereischt wordt, iu den name vau Mijn Heer den
Grootmagtigsten Catholijken Koning van Spanje, en steunende
altijds op de vrede die er is tusschen hem en UE. Republiek, en
vertrouwt vastelijk dat wij zonder ergens naar te zien, dit Rijk
en alle haar inwoonders tot der dood toe zullen beschermeu,
terwijl het ons dusdauig aanbevolen is van onzen Heer Gouver-
neur der Philippinen. Hierom protesteer ik nogmaal naar regten
als boven, dat UE. aanstonds uit dit Rijk zult vertrekken met
alle UE. Bondgenooten, hetwelk zoo liet niet geschied, protesteer
ik nogmaals als voren onschuldig te willen zijn aan alle het
bloed, schade eu onheilen die van dezen uur aan, uit den
aanstaanden oorlog volgen mogt. Zijnde uiet van zins UE. te
bezoeken of bezoek af te wachten of in of buiten vreede, terwijl
wij UE. al te wel kennen als die met list dit eiland zoekt ten
onder te breugeu, eu een voortvlugtigè tot Koning (aau) te stellen,
door geweld en bedrog den wettigen Koning onzen bondgenoot
uit te stooten, en dat in eeu land daar een vastigheid is van
zijn Catholijke Majesteit. Wat hier af de doorluchtige Comp'-".
zal oordeeleu laat ik aan UE. eigen gedachten; dit getuige ik
er meermalen van, te weten, dat ik niet wensch te dat mijn hoofd
op uwe schouderen stond, want wat zullen hiervan oordeelen
die deftige Raadsheereu die gemeenlijk genoemd werden Deini-
Partis ?, als al dit bovenstaande voor haar ten toon komt. Even
zoo protesteer ik mede, dat in dit eiland noch Hendrik Cors
noch Jeronimo d'Arras komen, omdat ons blijkt dat zij wel
eer aanstokers eu uitvoerders van grove misdaden en hoog
verraad wareu, zoodat niet toestaau kan, dat ze hier voet aan
land zetten. Zoo wil ik ook UE. gewaarschuwt hebben, dat
bijaldien zij door de iuwoonders worden omhals gebragt, het
mijn schuld niet zal zijn; eindelijk zoo protesteer ik nogmaals
eu meermalen naar regten, dat wij geen ander dan een vrede-
lieveud gemoed hebben, en altijd trachten de vrede te beharti-
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gen eu vrienden te zijn en blijven; ook té willen dat de blijke-
lijke misdaden onzer bondgeuooten worden gestraft en hetgeen
er schuldig is, volkomen voldaan. Hierom weet ik niet waar
dit op steunt, dat noch van ons noch van den Siauwschen Ko-
ning voldoening heeft kunnen erlangt worden, terwijl er vail
geen nieuwe misdaad noch omtrent ons noch ook aau hem ge-
klaagt is. Ik zeg willens eu met voordragt, nieuwe, iiadernaal
eenige oude diugeu, deels valschelijk onze boudgenooten ten
laste gelegd zijn, deels door de Uwe verdicht, ook een gedeelte
waar, maar door UE. daartoe eerst aanleiding gegeven, waarover
meermalen met krachtige reden is geschreven; en zonder dat
daarop behoorlijk geantwoord js, klaagt gij telkeus als begeerig
om oude eu lang vergetene en afgedane besliste twisten op te halen.
Dcfbh hetgeen UEd. van de vaders Jezuiten ophaald, dunkt mij
waarlijk wat te ruim gegaan. UEd. moet weten dat haar wijze
van doen heel anders is, als men wel valschelijk en zonder bewijs
haar te laste legd, voornamelijk diegene die de nieuwe Gods-
dienst aanhangen. Doch dit bedrog is haast ontdekt, gelijk het-
geen voor weinige jaren de vaders Manuel Espanjol en Jeronimo
Celbreros in een UEd. brieven is te luste gelegd, namelijk dat
zij autheureu zouden zijn van den moord op Talauw geschied,
daar het nogthaus blykelijk is, dat den eene die eilanden nooit
gezien heeft, en de andere daar toen nog niet gekomen was,
wanneer de moord geschiedde. ' Zoo is al het bedrog dat de
vaders Jezuiteii nagaat, * voornamelijk onder de nieuwe ieveraars
vau onzen tijd, en bijaldien ons niet gelooven wilt, terwijl' wij
Spanjaarden zijn, zoo gelief dan te lezen de zevende reden van
dit nevensgaande boekje, welke wij UEd. toezenden, met ver-
zoek van het wederom te mogen hebben, zijnde van een Neder-
lander geschreven; een man van bijzondere geleerdheid en
heiligheid. God almagtig bewaard UEd. Gegeven in de vastigheid
St. llossa, den 24 October 1677.

(Was get.) A. S.
• • '•• ' • x v .

PADTBRUGGE AAN SERANOS.

Ernfeste Heer.

Op UEd. brief mij gisteren ter hand gesteld, zal ik kortelijk

' Zie over de handel ingen dezer Jezuïeten op de Ta lau t -Ei landen , Mon-

tanus bij Val. 1. 3 9 8 , die Hen tweeden pa te r Crebrenos noemt.

* Dat van dit Jezuiten verteld wordt. •';•.
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antwoorden, namelijk dat zich UEd. toond een liefhebber der
waarheid eu edelmoedig, wanneer ter liefde van dezelve open-
baarlijk getuigt, dat de valsche gerugten die» over twee jaren
uit Spanjeu zijn overgevlogen, door UEd. uitgestrooid (zijn)
geworden, dat ous geuoeg is.

Doch dat ik een andermans laud zoude overrompeld hebben,
komt met de waarheid ganscli niet overeen, uoch ten hangt niet
in geding, hetgeen de onze door het regt des oorlogs wettelijk
bezitten, waut nadat Makassar overwonnen was, zijn deu Koning
van Ternaten ingeruimd, alle de lauden die tusschen Mandhaar
en Mauado leggen, welke volkereu, voornamelijk wel die van
Kaudipan, alzoo de Ternatanen (hun) niet naar behooren be-
schermde tegen deu overlast en liet geweld des Siauwschen
Konings, zoo hebben zij onze hulp en bescherming verzocht, al
van overlaug die van Dauw, nog oulaugs die van Boelang-Itan.
Dit getuigen allen die er tegenwoordig waren, en zulks zal ook
deu Eerw. vader Torcotti niet loochenen, die liuu zelve het
heeft hooreu bevestigen en bekennen, en hoe zij hem genegen
wareu getuigen deszelfs brieven aan mij geschreven, in welke
eeue onder audere zegt, dat hij aldaar niet langer zeker was
eu vertrekken wilde. Dit is zeker dat hij niemand heeft gevondeu
behalveu ons volk, die zijn goed wilden helpen dragen; wat
uu verders omtrent hem geschied zij en hoe wij den vromen
man aldaar uitgestoteu hebben, kan hij zelve getuigen.

Dat UEd. zegt dat ik den oorlog bereidde tegen de Span-
jaarts, en hem mede op het lijf wil zoo wanneer zij den Siauwer
verdedigden, heb ik aan UEd. nooit geschreven, noch aan
niemaud gezegd, ook niet in liet zin, ten ware mij daartoe
noodzaakte of reden gaaft, waardoor wij mogteu gedwongen
wordeu, zulks te moeten doen. Want teu ontbreekt deu Koning
van Ternateu aau geen rnagt, dat hij zoude behoeven te vrezen
alwaar het ook dat de Castilianen ouder de Siauwers gemengd
waren, hetwelk hij echter niet verhoopt, alzoo hij dezelve ouder
zijn vrienden rekend, en nogmaal en audermaals op het vrien-
delijkst verzoekende, ja bid, dat zij zich toch in zijne bijzon-
dere geschillen niet willen mengen, terwijl hij dezeu oorlog ten
meerendeele aanvangt, om de oneer eu schande, omtrent zijn
huisvrouw geleden. Wat de schepen aanbelangt zijn des Koniugs
eigen of gehuurden ; het is wel waar dat hij ons de twee grootste
heeft verkocht,. doch met beding vau niet eer dan na het ein-
digeu van dezen togt te leveren. Wat belangt de wapenen daar
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UEd. van spreekt, moeten UEd. weten dat wij kooplieden zijn
en alle deze dingen aan onze vrienden verkoopen; zoo daarom
benoodigd zijt, voor dezelfde prijs die zij betalen, zullen wij
UEd. leveren, kruid, lood, musketten, kanon, enz. alzoo wij
van die waren ruim genoeg voorzien zijn.

Dat UEd. zegt dat ik oorzaak van al het kwaad ben, zoo
gaat het gemeenlijk, dat diegeene die schuld liebben dezelve
op een ander werpen, en dat niet gaarne UEd. hoofd op mijn
hals zaagt, prijs ik ten hoogsten, opdat er geen nieuw gedrogt
uitspruit, want ik eet gaarne vleesch zelfs ook op een Vrijdag,
en UEd. zijt gewend veel visch ta nuttigen.

De misdaden des SiauVschen Konings, die UE. over oud noemt
en al dood en begraven zoude zijn, blijkt genoeg dat jaarlijks
door ons van den dooden zijn opgewekt — ik wil zeggen —
vernieuwd, en 't blijkt ons genoegzaam, buiten al liet geene dat
niet kan geloochend worden, alhoewel UE. Koningske liet zelve
alleen loochent, ten ware UE. begeerde dat wij hem alleen,
buiten alle anderen zouden gelooven. Daarom en opdat ik diezelfde
sleur houde die UE. gebruikt heb, zoo lever ik UE. over, een
volkomeue contra protestatie nanr regten, eens, tweemaal en ten
derden maal, en nog eenmaal daarenboven meer als naar regten
vereischt wordt, en dat in naam en van wegen H. H. Mog. de
Heeren Stateu Generaal der Vereeuigde Nederlanden, tegen zoo
onhebbelijk en onregtvaardig protest, omdat UE. niet hebt doen
wedergeven, noch vergoeden, noch gedaan, hetgeen moest weder-
gegeven, vergoed en gedaan worden. Zoo mede geef ik en lever
UE. over een contra protest op dezelfde wijze, naar regten als
voren, betuigende dat wij zijn onschuldig en gijlieden schuldig
aan al het bloed, schade en ongemakken die uit dezen oorlog
staan te volgen. . •

Het verdere stap ik over als van weinig belang, hebbende
geen regt over de Koningen, onze vrienden , noch weet ook niet
dat den Koning van Ternaten, Hieronimo d'Arras medegenomen
heeft om hem tot Koning te verheffen, hoewel van Koninklijke
afkomst i s , maar wel om hem in zijn vorige staat, daaruit met
geweld gedreven is, wederom te herstellen, zoo wanneer zijn oog-
merk bereikt, en dit zoekt hij zoo zeer niet door den oorlog,als
wel dat hem gegeven worde regtvaardige en billijke voldoening
en vergoeding.

Wat mij aangaat ik weet niet hoedanig UEd. gelieft dat ik
vertrekken zal of, als vriend of als vijand? Want vrienden plagt
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men zoo niet weg te jagen, en ik weet niet dat ik ooit eenige
vijandschap aan UEd. getoond heb. Ook zoo zijn wij in dien
staat niet om te kunnen onder zeil gaan, alzoo onze fokke-
mast gebroken is en wij al eenige dagen van noden hebben om
dezelve wederom te vermaken. Vaarwel Erntfeste Heer, en hoewel
UEd. geheel schijnt te twijfelen, zoo geloof mij nogtlians tot
de vrede eu UEd. genegen. . . . . • >

25 October J677. , (Was get.) R. P.

..:-.!• ; . . . . .. v . -XVI. . " ; ; .. / . . . .,.,,;

• ... . . . SEUANOS AAN PADÏBRUGGE. . . '

UE. brief vereischte geen antwoord, eensdeels omdat het een
antwoord op de mijne is, anderdeels dat ons UE. gemoed ge-
noegzaam bekend is: namelijk dat UE. anders niet zoekt dan
oorlog tegen de Spanjaard zouder inzigt der vrede, waardoor
dezelve ook aanbrengt in dit eiland daar den Koning van Spanje
een vesting heeft, zoodat UE. uitvlugt van een gebroken mast
eu misdaad des Siauschen Koning, ons blijkolijk genoeg is en
bekend. Want zoo men den behoorlijken weg insloeg — die er
wel behoorde, achtervolgens den vrede onder ons — diende er
eerst gewaarschuwd, de misdaad dan onderzocht en na onder-
zoek betuigt naar regten, eu naar geveld vonnis, moesten volgen,
bedreigingen, invallen en dan den oorlog beginnen. Doch van
dit alles is er niets geschied, maar komt onder schijn van vrede
alhier, een voornaam dienaar van de doorlugte Nederlaudsche
republiek, die met dreigementen , giften, ontzag en gerugt van
wapenen, landen inneemt onder onzen vermogendste Catholijken
Koning gehoorende, en daartoe, nog noodigt de bondgenooteu
zijner republiek; die zich medevoegt als voorganger des oorlogs
en al het noodige verschaft tot den oorlog. Een ongehoorde zaak,
doch nog ongehoorder zulks te loochenen, terwijl alles zoo blij-
kelijk en klaarder dan middagzon is, en niemand hier omtrent
daaraan twijfeld, zoodat hij wel een bord voor 't hoofd moet
hebben die dat durft loochenen, en blijkt mij ten volle — en
daarin zullen geen getuigen ontbreken, die dit ter zijner tijd
zoo het noodig is met eeden zullen bevestigen — dat zelfs
Heeren Nederlanders bekend hebben, hun ten hoogste te ver-
wonderen , hoe UE. in zoo een vaste verzekerde eu openbare vrede
te<pn dezelve annwoelen durft en niet achten; eenlijk vernoegd
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onder een dekmantel van vrede te zekerder en onbeschroomder
#onze bondgenooteu zoo door streelen, gaven en giften, als schrik

van oorlogen en van wapenen naar zich te trekken en onder
zijn geweld te brengeu. Hierover zoo lever ik UE. over, nog-
maals en andennaals dit laatste protest, protesterende in de ge-
woonlijke manier en regteu gebruikelijk tegen UE. eenmaal,
andermaal, ten derden maal en nog eenmaal meer, dan het voorz.
regt vereischt, dat UE. de wapenen nederlegt, met dewelke tegen
alle regt dit rijk dreigt door den hand van den Teruataanschen
Koning, die ongaarne, zoo als men zegt, dezen oorlog wilde
beginnen, doch door UEd. daartoe opgemaakt is , eu niet ten
oorzake vau zijn geschonden eer! Want zij was zijn vrouw niet,
gelijk den Dooi-lugtigen Koning zelve getuigd heeft daar ver-
scheiden liedeu bij waren, eu onder anderen ook onzen meester
Juau de Leou en Josephus de Kattawedo, maar zij was eenlijk
zijn bijzit, verlaten en verschovene, zoodat eer den Siauw-
schen Koning voornemens was haar te begeereu, is zij al ver-
zocht geweest van den Koning van Taroeua; maar hare ouders
en vrienden stouden dezen Koning niet aan, maar wel den
Koning van Siauw; dit weten wij alles waar te zijn.

Nogmaals en andermaals protesteer ik tegen UE. op dezelfde
wijze naar regten als voren, dat UE. uit dit rijk ga of doet

. gaan de bondgenooten uwer republiek, gelijk gij die hebt doen
komen en zoo een onregtvaardigen oorlog zonder reden beginnen,
en zoo zulks niet eu doet, zoo wil ik van dezen uur aan on-
schuldig zijn vau al het bloed en schade, en werp hetzelve op
uwen hals, gelijk ik gereeds geprotesteert heb en zal ook niet
meer protesteren, noch ook met schrijvens vergeefsch met UE.
meer twisten, nademaal de voornaamste zaken in mijn brief van
gisteren vervat, of spottende aanvaard of niet beantwoord, eenelijk
zaken van weinig belang ophalende.

Hoe UE. Kaudipan aangetast heb, heeft den vader Carol us
Torcottus bij geschrifte, met eede gesterkt, overgeleverd, en dit
hebben wij ook aan den Gouverneur van Manilha onder andere
zaken dezen oorlog rakende, die UE. voornemens waart te be-
beginnen, geschreven; behalve dat UE. als Hoofd daarmede
kwaamt, dewijl wij zulks niet dachten noch door ons konde
gelooft worden, hadden wij zulks niet gezien.

De voornoemde vader zegt ook, dat die vau Kaudipan zijn
goed niet hebben willen aan de boot brengen, omdat ze niet
schijnen zouden hem te hebben weggejaagt, ook dat zij getuigen
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onderdanen van den Siauwschen Koning (gelijk ook waar is)
en onze bondgenooten zijn en niet dan door vrees en dreige-
meuten hun toestemming afgeperst te wezen. .1 „,

De Heer Jerouimo d'Arras is niet van dit eiland verjaagt,
zooals alle de inwoonden» getuigen kunnen, maar is gevlugt,
nadat hij door de wapenen gedwongen was, hebbende zicli tegen
zijns wettelijken Kouing opgesteld gehad. Dat hij van Konink-
lijke afkomst is, is waar, doch in eene zijlinie, in dewelke
geen Koningen meer geweest zijn dan Passoeman; maar hij is
uit geen regte linie waaruit de wettige Koningen gekozen
worden, en uit geen andere, terwijl er een manlijk oor is. Doch
ik versta niet hoe het niet tegen de vrede is, een wederspan-
nige de hand boven het hooffl te houden en te begunstigen,
en wat dit raakt de verloving aan den Koning van Siauw, van
de verlatene eu verschovene bijzit van den Koning van Ternateu,
terwijl dit op het ernstig begeeren eu verzoek van hare ouders
geschied is.

Maar nog veel minder versta ik, hoe het UE. (schoon ook
kooplieden) geoorloofd zij, behoud ' de vrede, kruid en lood en
dergelijk oorlogsvaartuig tot nadeel van LTE. vrienden te ver-
koopen, het in UE. schepen of schip, naar derzelver land te
voeren, gelijk wij in dit eiland gezien hebben, geschied te zijn.
God almagtig wil UE. bewaren.

In de vesting van de Heilige Koos den 25«. October 1677.
(Was get.) A. S.

XVTT.

PADTBRUGGE AAN SERANOS.

Erntfeste Heer.
Terwijl onzen brief geen antwoord behoefde was het nutter

geweest gezwegen, en zoo veel openbare leugens niet overhoop
gehaald te hebben; dat onze mast gebroken is heeft UE. school-
meester Juan de Leon gezien.

Wat en hoedanige vergoeding de onze gedurig geëischt
hebben, en wat er jaarlijks geschreven en gedaan is, sedert den
stilstand van wapenen tusschen UE. en den President Franx *
getroffen, is UE. en ons genoegzaam bekend.

' Behoudens of met behoud van
* Cornells Francs bestuurde het gouvernement der Molukken van

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:10:25PM
via free access



BIJLAGEN. • 295

Dat den Koning van Ternaten dezen oorlog uiet aangevangen
heeft, dan op onze aanrading is valsch.

Hoe den Koning van Ternaten nu al veel jaren verleden en
nog een jongeling zijnde, aan des Konings van Taboekans dochter
verloofd geweest en te zijner tijd daarmede ook wettelijk, naar
hunne wijze getrouwd is, en haar iiooit voor bijzit gehouden,
verlaten noch ook verstooten, maar den vader eerlijk toegezonden
heeft is blijkbaar genoeg. Of nu den Pater Carol us Torcotti
ter goeder trouw zijn overgegeven relaas bezworen heeft, moeten
wij te zijner tijd zien en of hij zoo vroom is als wij hem
gelooven.

Ik verzeil met het schip, doch niet anders dan om zeker te
zijn, hebbende gisteren wel gezien hoe vijandelijk zich tegens
ons steldet, met het dorp en den kerk in den brand te steken,
opdat met die vlam te gelijk het schip vernielen mogt! Zoodanig
ook dat ons groot zeil in den brand raakte, hetwelk door Godes
hulp (hoewel uiet zonder schade en nog grooter ongemak voor
ons) weder uitgebluscht is. God almachtig verlenge UE. dagen
en spare UE. gezondheid, terwijl ik ben en blijven enz.

(Ter zijde stond:) (Was get.) R. P.
dezen 26 October 1677. -

XVIII.

DE SERGEANT VAN DER LINDEN AAN PADTBRUGGE EN

ANTWOORD VAN DEZEN.

Tk maak den E. Heere bekend als dat de Goegoegoe van
Tagulanda zich zelven inbeeld, en meent den Koning van Siauw
te bepraten om zijn land aan de Comp^. over te geven, want
hij zegd als dat den Koning van Siauw onder geen zwarten
staan wil. Mijnheer, gelieft den Goegoegoe daarvan te examineren.

Hiermede beveele ik zijn Ed. enz.
Tagulanda, 28 Oct. 1677. (was get.) J. v. D. L.

Het briefje van hedeu gewerd mij wel en geviel mij nog
beter, hebbende ook dergelijke verzekering van den Kapitein-
Laut gehad, of het naar onze weusch en buiten bloedstorting
zal afloopen, verhopen wij door Gods genade en moeten zulks
afwachten. Dezen gaat nu om deu jongen Koning herwaarts te

•1672—1674; van den door hem gesloten wapenstilstand vind ik bij
Valentijn niets,
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doen komen , opdat hij van jongs op mag zieu en gewaar wordeu
wat er in de wereld omgaat, en met een hoedanig een ernst en
ijver de E. Compe. het regt hunner boudgenooten bewaard en
handhaafd. Laat die jongen vorst maar zonder eeuig tijdver-
zuim aanstonds en op den ontvang dezer instappen, zoo hij
het landen wil bijwonen en zien, alzoo op overmorgen vroeg
zulks is vastgesteld. Vaarwel enz.

28 October 1677. (Was get.) E, P.

XIX.

••:•• PADTBKUGGE AAN DEN VAANDUIG SMITH.

De Chaloup Terlucco blijft hier omtrent zoo lang zwerven,
dat ik best gedacht heb dezelven naar de Manado te zenden.
Morgen sta:in de chaloupen van Pieter de Hoedt en de Eeu-
dragt te volgen, zullende UE. zoovoel van de stoutste Alfoe-
rezen daarin proppen, als er bekwamelijk mede overgevoerd
kunnen worden en ons aanstonds dezelve toeschikkeu. Wij hebbeu
alhier een berg in eu aldaar een liegte pagger op, maar de
Boelanders, Kandipanders, Goroutaalders eu Limbotters doen
niet dan ous hier te hinderen, schijnende het met den vijand
te houden ; en dezelve mi weder weg te zenden, zoude te grooten
moed iu den vijand en te veel verslagenheid in de onzen ver-
oorzaken, zoodat wij dit nog al oogluikende moeten door de vin-
gers zien. In het landen stelden zij het dadelijk aan liet loopen
en zouden de Teruataneu haast in wanorde gebragt hebben; rept
u snedig eu vaart wel enz.

Voor St. Rossa p™. November 1677. (Was get.) R. P.
PS. Groet mijn huisvrouw, dochter en nichtjes, akoo geen

tijd heb om te schrijven.

• . - . . . ^ X X . ; . . . . . . . ' . , ( . • • /

ACTE WAARBIJ DK KONING VAN TEIINATE, SIAUW AAN

DE COMPAGNIE AFSTAAT.

Dit bezegeld geschrift wordt ten verzoeke van den Spaanschen
Kapitein, tegenwoordig hier tot Siauw op zijn vertrek staande,
door mij Koning van Temateu verleend, in manier als volgt:

Namelijk dat ik Koning van Temateu, met mijn medegebragte
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magt vau volkeren, om den onlijdelijken hoon door den Siauw-
schen Kouiug mij aangedaan, te wreken, al zulks nagekomen
en Siauw dan ouder mij, door Godes hulpe met de wapenen
gebragt heb, welke ik aan de E. Gompe. ten vollen overgeve,
om Siauw in alles tot welstand van dezelve te besturen en als
eigen te gebieden. Doch mits dezen begeerende dat alle de Cas-
tiliauen, die zich als publieke vijanden omtrent mij en mijn
volkereu getoond hebben, eer dezen dag ten einde is, nog uit
mijn overwonnen land zullen vertrekken, zonder ooit daar weder
in te komen.

Aldus gedaan en verleend tot Siauw voor de barricade der
Spanjaarden, door mij vemaamd Maetsuyker, te voren geheeten
St. Rossa, op den 6n. dag van Ramadlan, van Hedjira den
profeet in het jaar 1088, naar onze rekening den 2 November 1677.

(Onder stond) Door mij ter order van deu Kouing van Ter-

naten gesteld, getrauslateerd en geteekend.

(Was get.) P. HAKCKSZ. •

XXI. ^ < :, , :

DE KONING VAN TABOEKAN AAN PADTBRUGGE.

Mijnheer Gouverneur, den 28ste dezer des ochtends is er een
prauw met een sergeant, meester en Kapitein-Laut van mijn-
heer Gouverneur afgezonden, alhier gelukkig gearriveert; mede-
brengende een brief den 17e gedateerd, welke ons verzoek en
van ons lang gewenschte begeeren, met een ons zeer aangename
tijding van mijnheer Gouverneur, als de E. Compe. presenteerende,
en den Grootmagtigen Sulthau Amsterdam, Koning van Ter-
naten en Molukkes, in zich houd, voor welkegroote genade
wij met een opregt hart, ten allen tijde oas in onderdanigheid
dankbaar zullen betoonen, als waardige onderdanen van de E.
Compe. en gepardonneerde van den Sulthan Amsterdam.

Mijnheer den 28e is er nog een brief van Taroeua aan ons
gekomen, deu 22e gedateert op het schip de Swaan voor Siauw,
inhoudende van onze magt derwaarts te zenden, welke onze
magt, ter dier tijd van vele valsche rapporten, meest gevlugt
en gebroken is. Wij zeer onpasselijk, zullen evenwel ons devoir
doen, een prauw met een van onze zoons derwaarts te laten
gaan, en daarbij mondeling van alles rapport en excuus aan mijn-
heer de Gouverneur te deren, en in 'onderdanigheid aan mijnheer
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Gouverneur en de Sulthau van Ternaten verzoek te doen, om
vau deze kant naar Siauw geexcuseert te worden; mijnheer Gou-
verneur wel bekend zijnde, wat vaders hart en liefde is tot het
vleesch en bloed; in andere occasie zullen ons zooveel te meerder
benaarstigen om gehoorzaamheid te betooueu, verzoeken nog-
maals in consideratie te trekken. Het Christendom belangende
verhoope zulk devoir in te betoouen, dat mijn Heer Gouver-
neur groot genoegen (daar) in zal hebbeu ; als deu laatsten dezer
maand, wezende Zondag, alreede het eerste gebed gehouden
(is) alwaar wij met onze zoons en eenige Bobatos daarbij
wezende, om andere met een goed exempel voor te gaan, opdat
zij geen excuus hebben kunnen om achter te blijven, zonder
ons volgende met zoo veel te meerder kracht daartoe getrokken
zullen worden, waarvan (aan) onze kant geen mauqueinent zal
betoond worden. Hiermede enz.

Taboekan, (Get.) BOEROEDAO,
Ultimo Oct<\ 1777. Koning van Taboekan.

XXII.

Ds. CAHEÏNG AAN PADTBRUGGE.

Sedert mijn vertrek van u hebben wij drie dagen gezworven
na de begeerte van den wind en stroom. Op den.vierden dag
met een goeden wind alhier gearriveert, hebben meester Hendrick
gedestineert op Taboekan, hier nog niet vernomen, zullen na
hem vernemen of hij op Taboe-kan inogt beland zijn. De Koning
van Taboekan is alhier ontboden door order van den Koning
van Taroena en mijn toestemming, opdat hij hem inogt verze-
keren van het goede aan hem door UE. voorspraak verrigt, en
mede uit hem te vef staan zijn regte genegenheid tot het Chris-
tendom , opdat wij ons daar naar in onze reizen derwaarts mogen
schikken.

De Koning van Taroena, die UE. hartelijk doet groeteu, is
bezig met zijn praauw klaar te maken, om volgens UE. order
op aanstaande maandag vau hier te vertrekken, om met deu
eersten bij UE. te zijn. Hiermede vaart wel en zijt Gode be-
volen enz.

• • • " • • • ' '"• ' " ' _ ( G e t . ) Z . C . ' • • • • • •

Datum Sangi op de negorij Taroena dezer 28 October 1677.
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XXI11. ' - -

PADTBRUGGE AAX DEN RAAD VAX TERNATE.

(Berigt van het voorgevallene sedert de komst op Kaudipan
tot den 5 Nov. 1677.) ...,.'„,, , . , -^ .

Verder kennisgave dat de Kapitein Serauos naar Maleije ver-
zonden was en de Paters stonden te volgen; hoedanig hij wenscht dat
men hem aldaar zal huisvesten, bezoldigen enz. met deze woorden.

Met liet verlies van deze paggers staken de Castilianen de
vredevlag ten eersten op, zorgende (vrezende?) gelijk ook te ge-
looven was door de Ternatanea alle dood geslagen te zullen
worden, zoodat wij hun in onze hoede hebbeu genomen en den
Kapitein UE. overzenden, ' denwelken in 't huis daar de Ta-
gulanders in onze tuin ingewoond hebbeu zult plaatsen, geveude
ieder naar zijn kwaliteit zoodanig rantsoen en kostgeld, als de
onze genieten; met die voorzorg, van een recepis van hun hand
te nemen, opdat zij 't naderhand niet weder mogten loochenen,
alzoo in allen vermerkeu dat zij weinig op een leugentje passen;
andere kleinigheden meer die den Kapitein beuoodigt mogt wezen
kunt hem geven, en verders in alles behulpzaam zijn, hoe wel wij er
geen dauk van hebben zullen. De Koning heeft ous acte van
opdragt verleend en de Siauwers overgelaten, hebbende zicli ook
den Siauwer aan ons overgegeven, om in de Christelijke Gods-
dienst gehaüdhaaft te worden, zoodat wij naar het vertrek van
de Castiliauen tot voorwaarde en in verband met dezelve zullen
treden. De fluit de Vliegende Swaau zal ik UE. over acht &
tien dagen mede toezenden, om nog wat voorzien, de onkost-
rekening opgemaakt en met zoodanig nader schrijven van UE.
aan Haar Edel Hoog Achtb. naar Batavia over de Zuid zijn reize
derwaarts te vervorderen

Onder 't schrijven dezer komt ons afgezondene Tagulandsch
vaartuig van Saugi weder terug, komende met dezelve in een
corra-corra de zoon van deu Koning van Taboecan, die deu
Koning Amsterdam ons almede heeft overgelaten, en allen onzen
Godsdienst willen aanvaarden, gelijk UE. uit 't afschrift vau den
brief, in des Konings naam aan ons gezonden, kunt zien j in hun

' Met de Oialüup Terlucco.
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gezelschap, kwameu mede twee corra-corra's, een vau Limauw ,
de ander van Saban, staande den Koning Don Martin op morgen
naar hun zeggen, te volgen.

De Paters die er zeer kwalijk uit willen en ons hierdoor vrij
verletten, staan nu mede te volgen niet de chaloup van Pieter
Tidesz. en de Hoedt, en een groot getal lieden; doch UE. zullen
geen andere kostgeld of randzoen geven, dan die in den dienst
der Castiliauen zijn geweest, zijnde 13 st. ten uitersten, alzoo
vertrouwe nog eenige alhier zullen verblijven; om dezelve evenwel

.niet te laten vergaan, kuud ze wel voor de gewoonlijke dag-
loonen aan 't werk zetteu enz.

De Paters zullen onderkoopmaus ouderhoud en randzoen heb-
ben, zonder meer, en op dezelve wat nauwer acht als op de andere
geslagen worden. Wij zullen deze hiermede afbreken en UE.
gezamenlijk Gode bevelen enz.

In de Swaan voor Siauw den 5 Nov. 1677.
(Was get.) E. P.

XXIV.

PADTBRUGGE AAN DEN RAAD VAN TERNATE.

Gisteren zonden wij UEd. den Kapitein Andreas Seranos toe,
met eenige van de zijne. Tegenwoordig gaan de Paters over,
die wij verstaan geen gebrek van geld hebben, alzoo zij alhier
ettelijke slaven hebben willen koopen. Het kostgeld dat wij hun
toegelegd haddeu, mag nog wel ingehouden worden tot den tijd
toe dat men vermeend zij liet van nooden hebben, alzoo dezelve
niet kunnen worden aangezien als ouderzateu van Castilie maar
als onderdanen van Rome, daarmede wij weinig te schaften
hebben. Ook zoo zal hun volk voor tropwerkers ingelaten wor-
dende , geen padi, veel minder rijst worden gegeven, zijnde dit
een zaak, dat wij met onze wederkomst meeuen af te schaffen,
alzoo kwalijk genoeg voor ous garnizoen voorzien zijn, en onze
padi van de Manado zoo haast niet zullen kunuen afhalen, alzoo
de fluit Helena tot heden nog niet verschenen is. Hierop zal
dienen staat gemaakt en niet dan om de andere maand padi
tot raudsoen gegeven worden. Vaart allen wel, enz

Siauw voor het Fort Maetsuycker den 6 Nov. 1677.
(Was get.) R. P. '•

•• •"-_ • ' - • ' xxv.

..,.. ' Artikelen en Conditien, waarop HH. den
Koning Amsterdam van Teruaten, Kouing van
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Taroeua, Koning van Boelaug en Koning van
Kaudipan den vreede vergunnen, aan den Hoog
geboren Vorst en Heer Francisco Batahe, Koning
van Siauw en zijne Rijksgrooteu, zijnde niet
aangeroerd de pretentien van Taboekan en Tay-
wila, alzoo die Koningen niet tegenwoordig waren.

. • : ' • » • • ' • : • . • t • • . , • • - - j ' • - . . ' ( . u ; « ; • • ; ( • - > • • , v < - > . . , . . .

I.
De Koning van Siauw en zijne Rijksgrooteu belooven aan

den Koning vau Ternateu, tot een boete en breuke van zijne
misdrijven omtrent Ternateu gepleegd: >̂ ,..,,,(•.

500 stuks Porcelijneu, ::
50 // Houwers. • • : '^
50 // Speelbekkens of' Gommen. > i^.;
50 " Muskets. .. .-. . ;,-,i u
50 katis goud, , ' •. .t
50 slaven en

1 corra-corra om dit over te voeren, voorzien
met een bas ' .

Dit neemt Z. H. den Koning van Teruate aan tot een ver-
zoening en verklaard 'daarmede vernoegd te zijn; gunneude daar
en boven nog aan den Koning van Siauw tijd en uitstel, om
het bovenstaande op zijn gemak te voldoen.

2.
• Belooven den Koning van Siauw en zijne Rijksgrooten, alle
de tot hem overgeloopen Ternatanen weder over te zullen geven,
hetzij vrijen, hetzij slaven, zoo wel die van Manganitoe als
Saloeran * zijn weggcloopen, zijnde omtrent 1500 zielen.

- • - • 3.

Jeronimo d'Arras, wordt door den Koning van Siauw en zijne
Rijksgrooten, hersteld en weder aangenomen in zijn vorige be-
diening en gezag van voorheen, zullende dezelve in eer en aan-
zien als Goegoegoe des Rijks erkennen en doen erkenuen zoo
het behoord, zonder dat den een den ander iets zal hebbeu te
verwijten, van hetgeen voor heen mogt geschied wezen. > . >

' Draai bas. • •
* Saloeran op de zuidoostkust van Sangi, volgens Val. I. B. bl. 47 en 52

een der grootste negorijen van dit eiland, behoort onder den koning van
Taboekan. Veel der inwoners waren echter naar Tamakko verhuisd en
hadden zich even als de onder Piantay uitgeweken Manganiters onder
Siauw gesteld.
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, . . • . . - • . 4 , ^ - y > . - • • • •

Belooven den Koning vau Siauw en zijne Rijksgrooteu, aan

den Koning van Kaudipan weder ter hand te stellen, zijne

dochter en deszelfs moeder, zoo haast deze (dit verdrag) zal

geteekend zijn.

5.

Zoo mede aan Z. H. Martin Tataudam, Koning van Taroena,

zoodanig overgeloopen volk en slaveu, als bij de lijst daar af

overgeleverd blijkt; behoudens dat den Koning van Taroeua

mede weder zai geveu zoodanig volk en slaven, als bij deugde-

lijk bewijs in zijne landen te zijn, zal komen te blijken.

6.

Den Koning Loloda van Boelang, belangende, blijft de zaak

van zijn vermoorde lieden in staat ' tot meerder bewijs daar

af erlangt, zijnde maar een singuliere getuigenis; zullende zoo

wanneer het deugdelijk komt te blijken, vergoeding n a a r ' s lands

wijs geschieden. • -

7.

W a t aangaat deszelfs overleden zusters, slaven en het Prinse-

stukje, gehoord * zoowel het eene als het ander aan het land,

behalven dat er een goed gedeelte gouds, door haar dood ver-

mist i s , zoodat het eene tegen liet andere zal gaan en vereffend

worden, zonder dat ooit hier na over het een als liet ander

eenig verschil zal mogen ontstaan.

Aldus overeen gekomen en vastgesteld op het eiland Siauw,

in een veldtent, dezen 8«te November 1677. Onderstond het zegel

van den Koning van Ternateu in roode lak gedrukt , en ver-

volgens geteekend b i j :

Don Martin Tataudam, Loloda Koning van Manado en 13i-

nankal Koning van Kaudipan enz.

Don Francisco Xavier, * Don Thomas, Goegoegoe.

Juan Nauchas, Kapitein-Laut.

Don St. J ago , .< . ,

Don Pedro, Hoekom en " , ;••;.[ •.

Don Vincent, Seughadja. .-.. . • , . . ,.. ; > .,,

* Behoort.
* Dit moet de koning van Siauw zijn, die in het opschrift van dit stuk

met zijn inlandschen naam Don Francisco Hatalie genoemd wordt. Verg.
ook voor de andere nainon de imuVrtoekeuing der volgende bijlage.
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- •-.'' > x x v i . ' • •'••••-'.'• • - ' V - V ' ^ ^

Verbond eu voorwaarden, aangegaan, vastge-
steld eu besloten, tusscheu den Gouveru. der
Molukkes deu Heer R. P. iu naam eu van wegen
den E. Heer G. G. J. M. en de E. HH. Raden

, ; • van Indie, represeutereud de G. N. G. O. I. C.
en den staat der V. N. in Indie ter eenre eu,
deu Hooggeboreu Heer Francisco Batahe, Koning

i van Sianw eu zijn Rijksgrooten ter audere zijde.

1.
Vooreerst eu vooral zoo keu reu deu Koning van Siauw en

zijne Rijksgrooteu, voor goed, vast, van kracht en vau waarde,
voor hun eu lmune nakomeliugen, nu eu iu het toekomende
zoodanig een opdragt eu overlating vau hun laud en volk, als
den Kouiug Amsterdam aan de E. Coinpe. bij schrift en zegel
heeft bevestigd op den 2 dezer, iu het overgeven op genade en
ongenade aan Z. H. Amsterdam, vau de Spaansche veldpost
Rossa, door den Castiliaauscheu Kapitein.

2 . ' v •-. •••.<.>

Verklarende den Koning eu zijue Rijksgrooteu, zijn land té
houden als een leen van de E. Compe., zullende hetzelve bij
zijue navolgers in de bestieriug als Koningen successivelijk, eu
op het aauuemeu van liet rijk moeten worden gelieft, of op
Maleije, of zoodanige plaats als dan des Coinp". oppergezaghebber
der Molukkes ssiju verblijf mogt hebben. Alwaar eerst de toe-
stemming eu teekeus van Koninklijk gebied zullen erlangen,
zouder dat eeuige Koning van Siauw of aldaar of elders zal
mogen bevestigd worden; iu welk geval zulks aangezien moet
worden als nul van geen waarde, krachteloos en als uiet geschied.

8.
En hierop zoo verklaard hij Koniug en zijue Rijksgrooteu,

niet de Coinpe; aan te gaan eeu vast, verzekerd, besteudig,
bondig en eeuwigdurend verboud, vrede eu vrieudschap, voor
hem eu zijn nakomeliugen altoos.

4.
Geeu audere dau de Gereformeerde Cliristelijke Godsdieust,

zoodauig als in de Nederl. kerk, achtervolgens de algemeene
Kerkvergadering gehoudeu tot Dordrecht, eu vastgesteld in den
jare 1619, wordt geleerd, beloofd den Kouiug eu zfjne Rijksgr.

X (XIV; 20Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:10:25PM
via free access



304 BI/LAGEN.

in zijn rijk van Siauw te zullen dulden. Maar dat aanstonds
alle paternosters, crucifixen, beelden en andere teekens van af-
godendienst , afgelegd, verbrand en aan een kant geholpen zullen
worden. Beloovende verders alle Predikanten, school- en leer-
meesters, die er nu of hier namaals geplaatst zullen worden,
of alhier verschijnen, hetzij tot onderwijzen, onderzoeking in de
leer en over school en kerken te doen of anders, hun minlijk
te zullen bejegenen, dezelve alle hulp en bijstand in hun heilig
werk tot bevordering der ware Christelijke Godsdienst te doen,
en ieder naar zijn staat en waardigheid in eer en aanzien te
houden en te doeu houden.

Oin het welk te beter te kunnen nakomen en achtervolgen,
zoo zal hij Koning noch zijne Rijksgr. niet toelaten, dat alhier
op Siauw of elders ondur zijn gebied, eenige papen, priesters,
schoolmeesters of leken der Roomsche kerk, ergens indringen,
zich ter uederstelleu of onthouden, maar zal die afwijzen, liet
land ontzeggen, of bij wederstrevigheid met geweld daar uit-
jagen en doen jagen, of wel zoodanig als ontroerders der gemeene
rust opeubaarlijk straffen.

6.
Ook beloofd gem. Koning en zijne Rijksgr. geen Europeanen

hetzij Spanjaard? , Portugezen, Franschen, Eugelschen, Denen,
Zweden ' of hoedanig en van waar die zouden mogen zijn,
noch ook geeu vlugteliugeu en uitgewekene Makassaren , of eenige
andere vijanden van de E. Compe. hoedanig die ook wezen
mogten, in zijn land te ontvangen of nan land te velen, maar
af en naar Maleije, aan die geeue, die indertijd het gezag des
E. Compe. heeft, te wijzen; ook geweldelijk, zoo het den nood
vereischt en iemand tegen dank stand grijpen wilde, uit zijn
gebied te drijven.

7.
Zulleude zich allezins en overal toonen vrienden van 's Compe.

vrienden en vijanden vau 's Oompe. vijauden te zijn. Ook tot
zoodanige togten of oorlogen nevens andere bondgenooten de

' Hier worden niet alleen die Europeesche natiën opgenoemd, welke
zooals de vijf'eerste werkelijk op Oost-Indië gevaren hadden, maar ook
de Zweden, die, voor zoover mij bekend is, destijds nimmer een schip
derwaarts hadden gezonden Zij hadden echter in de eerste helft der
zeventiende eeuw in Noord-Amerika eene kolonie nabij Nieuw Nederland
en poogden ook een tiental jaren voor Padtbrugges reis onder de leiding
van een voormalig Nederlandsen ambtenaar zich tusseheu onze kantoren
op de kust van Guinea te vestigen.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:10:25PM
via free access



BtJI.AGÜN. 305

E. Comp® ten dienste, te zijn , als buiten gevaar van hunne landen
eu naar billijkheid zal kunnen geschieden, waardoor E. Compe.
in alle voorvallende ongelegenheden en ongemakken, dezelve
getrouwelijk en naar vermogen zal helpen en zoeken te redden,
voor zooveel als dan de nood en tijd zullen vereischeu.

8.
En omdat de Castiliaausche Kapitein en Roomsche papen,

naar hun eigenbelang en zinnelijkheid, welligt verscheiden dingen
alllier op hun vertrek voorgevallen, listig verdraaijen en niet
naar de ware geschapenheid der zaken in Europa verbreiden
zullen, gelijk zij bereids begonnen hebben, zoo verstaan den
Koning van Siauw en alle zijne Rijksgr. en hebben gewild, dat
als een artikel in deze zoude zijn, hetgeen de waarheid is: dat den
Gouverneur meermalen getragt heeft, de' Castilianen te bewegen
tot een minnelijk verdrag, daar den Spaansche Kapitein in tegendeel
aan hun last gegeven had, de afgezondene van den Gouverneur
te vermoorden; hebbende de Siauwers niet dan op het teeken
gewacht, dat den Kapitein hun geven zoude. Ook bekend den
Koning en zijne Rijksgrooten, dat den Gouverneur met zijn schip
gedurig aan een kant gelegen heeft, zich niets ter wereld aan-
trekkende , zijnde geen andere dan Ternatauen en bondgenooten
in het treffen geweest. Dat ook den Koning en zijne.Rijksgr.
de E. Compe. bescherming hebben gezocht, en de Castilianen eu
Paters het land ontzegd en weggejaagt (hebben) om dat hun
zoo trouwelooslijk en zouder nood hadden overgegeven, hun ver-
latende eu verradende.

9.
Beloofd en neemt den Koning en zijne Rijksgrooten , aanstonds

en na het sluiten dezer (aan) alle de nagelboomen, zoo die alhier op
Siauw als aanleggende eilanden staan, aan te wijzen en te doen
aanwijzen, zoo mede die op Kaboeroeang en Talauw ' mogten
zijn, om alle uitgeroeid eu onder den voet gehakt te worden,
zonder dat er ooit of ooit weder andere zullen inogeu aange-
kweekt, maar alle die er nog nader mogteu gevonden worden
verdelgt en v-ernield worden.

10.
Geen oorlog noch geen vrede, het zij met wien het ook wezen

inogt, zullen den Koning van Siauw noch zijne Rijksgrooten

' Het eiland Kaboeroeang staat nog heden grootendeels onder den vorst
van Siauw. Over de nagelboomen aldaar zie men Val. D. I. B. bl. 40.
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vermogen aan te gaau noch te beginnen, zouder alvorens van
de E. Coinpe daartoe te hebben verlof eu toestemming; doch door
audere aaugetast huu zelve verweren moeten, zouder verder iets
te ondernemen, ter tijd eu wijle deu Gouverneur iu Maleije
daar kennis af heeft.

11.
Bij aldieu er eeuige verschillen ouder de bondgenooten of

wel ouder den Koning eu zijn eigen Rijksgrooteu ontstonden,
daariu zal wederzijds niets gedaan wordeu, dan goede aanteeke-
niug gehoudeu, om naar billijkheid door deu Gouverneur of
zijne gecommitteerden, benevens gecommitteerden van partijen
gehoord, onderzocht en beslist te worden iu der miune of naar
regt eu billijkheid.

1 2 . • ••.••.,. . . .

Zoo het echter mindere en geriuger zaken waren, die door de
bondgenooteu ouder elkander kouden bijgelegd en verefl'end wor-
den , kan zulks gevoegelijk geschieden, door keur wederzijdsch
van scheidsheeren die partijen uiet verdacht zijn , en naam hebbeu
van eer-, trouw- én vredelievende maniieu te zijn, door welken
weg veel kleine begiuseleu, tot grooter onheilen anders een weg
baueude, kunnen geweert en in hunue geboorte gesmoord worden.
r - . 13.

En blijven den Koning van Siauw eu zijne Rijksgrooten ver-
pligt, iemand der bondgenooteu iu ongelegenheid zijnde of aan-
geraud wordende door iemand van buiten, bij te staan en alle
mogelijke hulp toe te voegen ; gelijk de bondgenooten ook verpligt
zijn deu Koniug van Siauw eu zijne Rijksgrooten laud eu lieden,
in dergelijk geval te helpen eu bij te staau, zooveel als liuu
mogelijk zal zijn.

14.
Niemand hetzij Koning of Rijksgrooten, zal vermogen uit zijue

bediening afgezet eu een ander aangesteld te worden, dan met
keuuis en goedkeuring der E. Comp.; zullende of onbekwame
of verdachte iu des rijksbestieriuge, gehoord, onderzocht eu na
blijken van bewijzen, of* afgesteld of ook gehandhaafd wordeu,
opdat niemand eenig ongelijk geschiede eu alles iu rust eu vrede
toegaau mag.

-. 15.
Alzoo Boelaug-ltam gehoord ouder Kaudipan, en Kaudipau

achtervolgens het 17e art. der Makassaarsche vrede vau den
jare 1067, den 18 November aan Ten talen, en de E. Coinpe.
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gekomen i s , zoo staan inits deze deu Koning en zijne Rijks-

grooten, voor hun en hunne erven af, hun vermeend regt over

dezelve, latende die in het geheel aan de E. Compe.

16.

Eindelijk alzoo bevonden is dat den broeder van den Koning

van Taroena, Don Martin Tatanda, Pacarilla ' tot veel on-

heilen, verwarring en moeijelijkheden oorzaak gegeven heeft,

zoo beloven deu Koning en zijne Rijksgrooten, denzelven in

Comps- handen te zullen leveren, of hun ontsnappende, nooit

te l i j den , ' da t ergens in hun gebied zich onthoude, noch ver-

blij ve , opdat de eendragt en liefde onder de bondgenooten meer

en meer aaugroeije, rust en vrede zooveel mogelijk bewerkt, en

alle beroerte, outstigtiug, verwarring en kwade achterdocht mag

geweerd worden, om dusdauig een goede eeuigheid en vast ver-

trouwen , goede vaste eu verzekerde vrede alom te hebben, het

welk God almachtig geve.

Aldus gedaan en vastgesteld in het fluitseheepje. de Vliegende

Swaan, aan het eiland Siauw, ter reede voor de Nederlandsche

veldpost Maetsuycker, den 9e. November; en was geteekend:

Don Francisco Xavier; •

d 'Arras, Goegoegoe; Dou Thoin;is, Goegoe;

Don Juan Nauochos, Kapiteiu-Laut; St. Jaga , mede Kapitein-

Laut ;

Don Pedro Laomba, Hoekom;

Vincent Gamoelala, Hoeköm; • •

en in margine geteekend R. P . waaronder stond:

Hierbij waren wij , en was geteekend: ''•

Don Martin Tatandam, . •

Beta Lalero,

Jan van der W a l , Jodocus Oroinhuijzen en Paulus Harcksz.

Clerq.
XXVTT.

Den Vaandrig Smith te Manado aan den

Gouverneur Padtbragge.

Edele Erntfeste enz.

Hezen Orang Badjoes hebben noodzakelijk geacht met deze

inleggende brieven UE. Hoog Achtbh. toe te zenden, doordien

Deze Paccaiilla bevond zich te Taumakko op Sangi, Hat onder den
koning van Siauw stond,
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de fluit Helena den eersten November met zijn scheepslading
in Banka zijn (is) gekomen, en aldaar UE. Achtb. order blijft
verwachten, alzoo hij tot zoo verre zijn vorige order gevolgt
heeft en hiermede eindigt. :

Voor eenige dagen zijn (is) hier aangeland een prauw van
Gorontalo, berigtende hoe dat Majoeda met de Ternataansche
inagt daar voorbij was gepasseert, en een Gorontaalsclie prauw
gerescontreert, dezelve aangetast en overweldigd (had) waarvan
een of twee van dezelfde prauw waren doodgebleven en een
Prins zeer hard gekwetst.

Zoo haast was UE. Hoog Achtb. niet vertrokken, of den
tweeden dag heb ik mijn reis vervorderd en landwaarts in ge-
marcheerd , met de Compe. kleeden om padi te ruilen, en heb
goede kwantiteit ingekocht. Verdersj is 't God lol' alles wel,
deze hiermede eindigende, enz.

P. S. Met deze prauw komt over den Hoekom Sing-
hadji met vier Ternatauen, die met het schip Helena in
Banka zijn gekomen en blijven nog 20 Ternatanen met de
twee Mootiers ' die wij door gebrek van prauwen niet
konden verzenden. . :

A. De gezaghebber van de fluit Helena Jacob Livius, meld
zijn wedervaren sedert dat hij op den 22" Junij 1677, van
Maleije was vertrokken, hetgeen in substantie hier op neer
komt: Hij kwam met de Helena van Loliia ter reede, op het
oogenblik dat de Sampson van daar vertrok en die aldaar drie
of vier dagen voor hem was gekomen. Het hout laden was niet
voorspoedig gegaan, zoo door de traagheid als het niet geregeld
door werken van liet volk, die nu eens drie ü vier dagen werkten
en daarna vertrokken , voor dat er anderen in hunne plaats waren
gekomen, zoodat ze genoodzaakt werden de meeste lading romp-
slomps in te nemen eu meestal onbehouwen. Den 7" Augustus
waren ze van het Djatibosch gezeild, naar de negory Terlucco
ter reede van Lohia, om daar verder het schip vol te laden met
drooge djatiehouten balkjes, kromhouten en knieën enz. Vol
zijnde vertrokken zij van de reede van Lohia den 15 Augustus,
en zettende koers bezuiden den straat naar Boeton, omdat men
vernomen had dat daar brieven van den Gouverneur eu den
Koning van Teruate gereed lagen; deze aan boord gekregen ea

' Inwoners van Motir, een eiland niet ver van Ternate gelegen. L.Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:10:25PM
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daarenboven nog elf stuks slaven, als: vijf van den Koning van
Boeton en zes van die van Woena, werd de koers om de Zuid
gesteld, om volgens order tusschen de hoek van de Dwaalbaai
en de Toekan Bessie eilanden door te steken, maar na hiermede
wel drie weken bezig geweest te zijn zonder er door te kunnen
komen, door de gestadige O. en Z.O. winden en tegen stroom,
werden zij genoodzaakt naar Boeton terug te keereu, te meer
daar de. provisie en water begon te ontbreken.

Den lfie. September vertrokken ze weder van daar, en stelden
de koers om de Noord, docli van liet Noordeinde van de Straat,
haddeu ze weder zoodnnigeu tegenspoed door de O. en Z. O.
winden en tegenstroornen, dat daarmede weder 15 of 16 etmalen
verliepen voor dat ze eindelijk buiten de Straat kwamen. Het
werd nu onder de Boetousche wal opgehaald met een Zuidelijk
windje, tot dat ze overstekende, den 15de October voor de negorij
Fattamatta in Xoela Bessie ten anker kwamen. Het verblijf
alliier werd door verschillende omstandigheden ook al gerekt,
zoo dat ze niet voor den 23e. October van daar vertrokken
om hunne reis te vervorderen naar Straat Limbe, waar ze 's avonds
van den 30e. October aan liet Noordeinde, omtrent 3 mijl bui-
ten de Portugeesche baai, ten anker kwamen; dewijl ze door
stilte en stroom het Zuideiude van de Straat waren voorbijge-
loopen. Geen orders daar omstreeks vindende, werd het anker
weder geligt en wareu nog niet ouder zeil, toen ze een vaartuigje
gewaar werden, dat bij hun aan boord komende, vernamen dat
van Mauado kwam en naar Siauw bestemd was, de koers werd
uu gesteld naar Straat Banca, waar ze des avonds van den
2e. Nov. ten anker kwamen; de gezaghebber vertrok den vol-
geaden morgen met de boot naar Mauado om provisie , en tevens
om hunne komst aldaar bekend te maken zoo mede om nadere
orden van den Gouverneur af te wachten.

B. De brief van den Schipper Jan Verschuur van de Samson
behelst zijn M'edervaren van den 6 Junij, dat ze van Batejan
onder zeil waren gegaan, tot de 29e derzelfde maand, toen
voor Boeton ten anker liggende. Ze liepen bewesten Oebij heen,
omdat ze door de stroom in drie dagen niet gevorderd waren;
den 14e kwamen ze bij de Westhoek van Boeroe -— het naaste
laud O. ten Z. J- Z. omtrent 2 mijl uit de wal — te land;
de koers werd nu Z. W. ten W. genomen. Den lfie. zagen
ze Wawouy en kwamen tegen den avond tusschen den Noord»
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oosthoek van Boeton en de Waterplaats, op 41 vadein water ten
anker. Den 18e. kwamen ze voor Lohia op 19 vadem bij het
Kajati bosch ten anker; kapten aan wal een fokkera en ander
rondhout, om daarmede die op de reis derwaarts gebroken
waren te vervangen.

De brief vervolgt aldus: •' " • •!. •:;*••• •..•••;. v:n
Den Hoekom Singhadji verzocht toen 20 soldaten, om mede

te nemen tot zijn staathouders, dat hem toegestaan werd, die
ook dadelijk aan zijn boord werd gezonden. Den 22e gingen
onder zeil, zagen de Helena en Schipper Livius kwam aan boord,
en na eenige discoursen aangaande zijnentwege gehouden te
hebben, is weder naar de Helena (die ondertusschen voor Lohia
ten anker was gekomen) vertrokken.

Den 26e zijn wij naar den Koning gegaan, vorderde de
slaven voor UE. Achtb. als mede die voor den E. Heer Admiraal
Speelman, daar dan geen raad toe was om die te bekomen,
alzoo den Goegoegoe uit was om dezelve op te halen; wist niet
wanneer dezelve weder zoude komen, maar dat er een corra-
corra hem zoude gaan opzoeken. "Verzochten een briefje aan den
E. Heer Admiraal dat wij ons devoir hadden gedaan, hetwelk
den Koning ons toestond nanr ons eigen goeddunken te stellen
hij zoude het onderteekenen, wilde ook een op 't Maleisch van
denzelven inhoud schrijven. Zoude ook den Singhadj en den Ko-
ning van Woena van boord gehaald worden, waartoe drie Oompe.
naar strand gecommandeerd werden, om den Singhadji te halen; gin-
gen ook drie papen mede, die den eed van den Koning van Woena
namen op haren alkoran, dat dezelve nooit iets tegen de Compe.
of den Koning van Boeton en Ternate zoude ondernemen, waarvan
ik en Meester Anthony, op ziju Maj'. verzoek als getuigen
van wegen de E. Comp. hebben gestaan; zonder dezen eed af-
gelegt te hebben mogt' Radja Woena niet in de stad komen,
noch ook geen wapendrager achter hem hebben, noch ook met
geen kris gewapend zijn. Dit dan verrigt zijnde/gingen weder
naar boven, daar wij zijn Maj'. met de Eijksraden in debaleij
vonden, alwaar toen de brieven overgeleverd en met genoegen
gelezen werden. Verzochten aan Z. Maj. dat nog geliefde order
te stellen op het hakken van balken voor de Helena, alzoo de
zelve niet langer als 1£ maand mogt wagten, dat het schip dan moest
vertrekken, hout hebbende of geen ; gaf ten antwoord, dat zoodra
hiermede gedaan hadden daar zorg voor zoude dragen, dat het
den Kapitein-Laut zoude aanbevolen worden enz. — Verzochten
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verder, dat zoo bij alclien Z. M. aan Haar Edelen wilde schrijven,
dat doch daarmede geliefde voort te gaan, opdat wij daardoor
in onze reize niet mogteu verachterd worden, en van onze ge-
bieders kwalijk bejegend; gingen hiermede des avonds naar boord
op belofte dat morgen de brieven zouden gereed zijn. Den 27ste
is Radja Woena met zijn goed, almede het goed van den Seng-
hadji van boord gehaald; tegen den avond maakten het voor-
marszeil los en deden een schoot, ' doch kwam niemand te
voorschijn. Den ÜSste stuurden — door dien mijne en de boek-
houders beeuen, uiet vrij van de lammigheid waren, en geen moed
hadden weder om boven te komen — den opperstuurman en mr.
Anthonij naar den Koning, en maakten de marszeils los; tegen
den middag deden een schoot. Na den middag kwamen de afge-
zanten weder aan boord, bragten drie goede slaven voor UE.
Aehtb. mede; zeiden dat Z. M. verzocht dat wij doch zouden
wachten tot morgen zeven uur, dat de brieven dan aan Haar
Edele zouden klaar zijn, dat wij dan goed vonden. Den 29sten des
morgens omtrent 7 uren, zagen vijf corra-corra's van de Noord
komen en kwamen ons aan boord, was Kapitein Baccary en den
Hadja van Tibore. waarmede ook Schipper Livius kwam om aan
te pressen dat met de houthakkerij spoedig mogt voortgegaan wor-
den , kwamen voor ons nog geen brieven; tegen den middag de wind
Westelijk, tamelijk koeltje, gingen onder zeil, vertrouwden dat
zij wat meer haast zouden maken, dit is dan Edele Erntfeste enz.

(Was get.) JAN VERSCHUUR.

(In margine stond:) ;••
Het jacht Samson, liggende voor Roeton onder zeil, -

29 Junij. 1677.
. ' - " • • ' ! . • , • : . i •

C. BRIEF VAN DEN SÜLTHAN VAN BOETON AAN DEN

GOUVERNEUR PADTBRUGGE.

Deze brief vau P. S. Sulthau van Boeton, komt aan onzen
vriend den heer Gouverneur, wien Gods zegen en alle geluk
op aarde verleenen wil, opdat alle 't geene bij hem bij der hand
genomen wordt mag gelukken en hij lang leven.

Naar dat zoo weet Heer Gouverneur dat UE. brief door den
Bontos, Rakea en bij de Pangalasas den Padoeka zeer wel be-

' Nog niet geheel in onbruik als een teeken of sein dat men gereed
is te zeilen. L.
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steld zijn, welke geopeud en geleden hebbende, was den Koning
en den Goegoegoe nevens den Kapitein-Laut, mitsgaders alle
de Bobatoes zeer aangenaam van harten te hooreu, gemerkt wij
in de brief de .zuivere en opregtigheid van des Gouverneurs
hart hebben bespeurt, want hebbende 't Rijk van Teruate en
Boeton weder teregt gebragt, is ons zulks zekerlijk tot bij-
zondere vreugde en blijdschap, waarvoor den Heer Gouverneur
in het binnenste van onze harten zullen bewaren en altijd aan-
gedenken.

Doch naar deze blijven wij alle beklemt en bedroefd, dewijl
den Hoekoin Singhadji van ons eischte 300 stuks slaveu, welk
nogmaal zeggen den Padoeka, Koning van Boetou en deu Pa-
doeka Goegoegoe te bedroeven, vermits wij van dezeu eisch in
des Gouverneurs aangename brief niet hebbeu kunnen lezen
noch vinden, te meer en heeft UE. Heer Gouverneur aan de Bontos
nooit mondeling hiervan iets gezegt. Deu Padoeka en den Goe-
goegoe nevens alle de Bobatos zeggen eerbiediglijk dat immers
geen gebruik zij, zoowel in Boeton als in Ternate, dat men
300 stuks slaven zal eischen. Was dat den lieer Gouverneur
slaven wilde van hier hebben, willen tot vier, vijf, ja was ' t
ook tot 10 stuks, de E. Heer Gouverneur gaarne wegens de
groote weldaden omtrent ous gedaan, toe zenden, welk wel be-
hoorlijk is, want liet vooreen teekeu van onderlinge eu ware
vriendschap strekken zal. Zenden dan weshalven den Padoeka
Koning eu den Goegoegoe nevens alle Bobatos, vijf stuks jonge
mansslaven; bidde smekelijk deze geringe toezending niet te
versmaden, maar tot een teeken van onzer aller opregt hart dan
aan te nemen.

Nopende de Heer Gouverneurs recommandatie van kiaten
balkeu, om die voor de Compe. te helpeu kappeu, hebben die
van Lohia 30 lange stukkeu gekapt, welke schrijvens dan wij
met deu Hoekoin Sengliadji besloteu hebben naar Tibore te
zenden. Den Padoeka Sirie Sulthau van Boeton verzocht aan
den Gouverneur om wat roode geugber. Deu tolk Harcks en
drie slaveu heb ik hem willen toezenden , maar 't schip koude
geen twee dageu (p.n de slaveu zamen te brengen) wachten.
Wij verzoeken en wenschen te weten waarom dat Lohia, dat
immers onder Woena staat, nu Tibore zich toeeigend, 't welk
den Koning van Boeton mede doet bedroeven.

(Ouder stond) 's Konings van Boetons zegel met zwartsel

gedrukt.
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D. DE KAITSCHII. VAN WOENA AAN DEN GOUVERNEUR

PADTBKUGGE.

Naar veele groetenissen en een lang leven den Gouverneur
geweuseht hebbende, zoo komt dezen brief uit een zuiver en
opregt hart, van den Kaitschil van Woena aau den Gouverneur
die 's Comps. inagt eu de Molukkes wijs en manlijk regeert.

Naardat zoo maakt Kaitschil van Woeua aan den Gouver-
neur bekend, dat de schuld van hem, hij aau deu Hoekom
Siughadji met 6 mausslaveu, volgens voorwaarden, betaald heeft,
biddende echter Kaitschil van Woeua, dewijl niet buiten dien
voortegenwoordig te zenden heeft om vergiffenis.

Den Kaitschil van Woena maakt mede aan den Heer Gou-
verneur bekend, wegens de zi\ak van Kaitschil Woena, die ge-
naamd is Lomba Daloe, dat hij met alle zijne dienaren en
slaveu weder, gelijkenvijs den Koning van Ternate en den Heer
Gouverneur gewild hebben, is losgelaten en weder bij ons ge-
komen , enz. ., ,

xxvm: ;
PADTBRUGGE AAN DEN KONING VAN BOETON.

Deze brief komt uit een zuiver rein en opregt hart, vanden
Gouverneur der Molukkes, Robbertus Padtbrugge, aan den
Hooggeboren Vorst den Koning van Boetou, mitsgaders aan
zijne Heeren de Rijksgrooteu, wien God de Heere gezamenlijk
met een lang leven zegenen en bewaren wil. Amen.

Naar dat zoo maakt den Heer Gouverneur aan deu Padoeka
Sirie Sul than Koning van Boetou bekend, dat de Heer de brief
met Schipper Jacob Livius gezonden, wel ontvangen, geopend
en verstaan heeft, hoe dat deu Hoekom Senghadji J500 stuks
slaven van UE. IIH. geëischt had. Overzulks heeft den Heer
Gouverneur aaustouds deu Koning van Ternate, onzen vriend
gevraagt of ook met zijn kennisse den Hoekom zulks onder-
nomen heeft, die hier van ten minste niet wist, zeggende daar
toe ook aan dezen Hoekom Senghadji geen orders gegeven te
hebben; insgelijks zegt zijn HH. ook van Lohia niet te weten.
Weshalve zijn HH. van Teruate, nogmaals (nevens deze) heeft
geschreven aan den Tiboresclie Koning, dat hij van Lohia zal
moeten afstaan, en aan Woena, waarouder hetzelve staat, volgens
gemaakt contract weder overgeven, op dat zulks den Padoeka
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S. S. vast gelooven mag, en niet meer zich behoeft te bedroeven
zoo heeft zijn HH. den Koning van Teruate hier boven, nevens
's Comps. zegel, de zijne medegedrukt.

De gezondene vijf stuks slaven van UE. HH. daarvan zijn
er drie wel overgekomen en twee onderwegen gestorven, voor
welke groote gift den Gouverneur duizendmaal dank zegt — met
verzoek van vergiffenis, dewijl de Heer Gouverneur voor tegen-
woordig op de reede van 't eiland Siauw, welk eiland den
Koning van Teruate overwonnen en aan de Edele Compagnie
overgegeven heeft — niets heeft, om UE. HH. groot geschenk
weder te vergelden, doch zullen wanneer weder op Maleije
komen en gelegenheid vindende, dat zelve weder met wat raars
erkennen.

UE. HH. heeft den Gouverneur van roode gember geschre-
ven , zoo zenden wij dan hetzelve met eeuige jonge plantjes om
voort te kweeken, in handen van den brenger dezes Schipper
Jan der Wal, waarmede deze sluiten.

Geschreven voor Siauw op 't fluitje de Vliegende Swaan, in
de maand Itaminelan 19& nacht, wezende een nacht van Annis
Hedjira der Propheet 108S, naar onze jaarrekening, den 11
November A". 1677.

• XXIX.

DBN KONING VAN TERNATK AAN DEN GOUVKRNEUR-GENERAAL.

Edele Erntfeste, enz.
Mijnheer. " •

Mijn jongste aan UE. H.A. ging af met de Sampson en een
gering geschenk van twee stuks slaven. (Zoo mijn ge/.ant naar
Boeton mij berigt, als die in handen van den Schipper vijf
stuks overgeleverd zoude hebbeu) twee voor UE., twee voor
den Heer Admiraal Speelman en een voor Juft'. de Weduwe
Hnrthouwer; zullende gaarne iu antwoord verwagten of het ook
waar zij , dewijl allezius door de mijne bedrogen wordt. Tegen-
woordig kan ik niet nalaten UE. H.A. te bedeelen hoe onze
wapenen liet ongelijk door de Siauwers mij en verdere bondge-
nooten aangedaan, hebben vereffend. Hebbende de Castiliaueu
noch door verzoek, noch door bede, noch door smeeking be-
wogen kunnen worden, zich gerust en daar buiten te hou-
den , die integendeel, nergens anders dan op mijn persoon
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toeleideu en zeer hevig met kanon op de chaloup daar ik
in was, schoot, hetwelk dan met gelijke munt betaald zette,
jagende eeuige kogels door hun vesting heen, waar door bui-
ten nood de vrede vlag opstaken , en op geuade en ongenade
hunne vastigheid en zich zei ven aan mij overgaven, waarmede
ook meester van Siauw werd, hetwelk op der Castilianen eigen
verzoek, docli voornamelijk volgens besprek, aan de E. Gomp<-\
gelijk Goroutalo en Limbotta, heb overgelaten, zoo inede die
van Taboecan, voornemens zijnde met alle die nog Christe-
nen zullen worden eveu zoo te doen, latende de erkentenis hier
af aau UE. HA. bescheidenheid, terwijl ik onveranderlijk voor
altoos blijve

(Onderstond) UE. H.A.H., UE. H.A. getrouwe en gausch
verpligte vriend,

(Was get.) KrrscHii, AMSTERDAM , Koning van Ternate.
(In inargine stond) Siauw voor de vesting Maetsuiker ten anker.

11 November 1677.

••• X X X . , . ., , |., .,.:.,;,;,

D E N SCHOOI.'MEËSTER ERANCISCUS FERDINANDUS TE DAUW

AAN ÜEN GOUVERNEUR PADTBRUGGE. . >

Translaat. ...-.•;

God niet ons.

Mijn Heer, ik UE. dienaar maak bekend van wegen de vol-
kereu van Boelang-Jtam, welke ouder de bescherming van de
E. Compfi. staan, gelijk ook inzonderheid lutje Mannes met de
Princes wie 't met de E. Coinpe. opregt houden, hebbende ik en
Cocq naar de negory Boelang-Itaiu geweest, om te vernemen of
Intji Mannes ook vertrokken was, maar wij vonden hem; dier-
halven wij hem vraagden hoe het met zijn uegorij stond, kreeg
tot antwoord, dat hij zijn volk om de praauweu op te maken
al gezonden had, om daarmede naar de Heer Gouverneur te doen
volgen, deze lieden geven mij geen gehoor, dierlialveii merk ik
haar lieden humeur, als zijnde nog niet wel genegen om de
Compe. te kennen. Ook zijn er drie van Boelang-Itam, met
name Goma, Bolanoa en Bilaso, deze drie zijn althaus niet aan
de Compe. genegen, ook induceren zij meer andere met hun,
willende voor zich een nieuwe uegorij opmaken, tot tijd en wijle
dat Siauw te ouder zal gebragt worden, wanneer zij zulks zullen
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gezien hebben willen zij alsdan de E. Comp". mede toevallen
en vernederen, des niet.

Wijders wanneer de corporaal hier op daar gekomen is, bennen
wij zamen naar de uegorij Boelang-Ttam geweest, en hebbende
Boeiang-Itanders gerecommaudeert, om een huis voor den corporaal
en zes man op te maken, ook heb ik Iutji Mannes gevraagd
waar Goma was, wien mij antwoorde dat hij er niet van wist,
gemerkt hij Goma met Intje Manes niet houden wil.

Wat aanbelangt» 't huis van deu corporaal en soldaten zal
conform mijns Heeren schrijvens achtervolgt werdeo.

(Onderstond) Mijn Heer UE. dienaar en die van de E. Compe.
(Was get.) EiiANCiscus FERDINANDUS.

(Ter zijde stond) Dauw 12 Nov. 1677.

• ' • XXXI. • • •

UIT IS HET UITERSTE VERZOEK VAN DEN PRESIDENT MONIA.

Nademaal dat zij hem verkooren hebben na de dood van den
Koning, als President op H eiland Tagulauda te regeren, in den
naam van de E. Compe. Verders verzoekt hij als dat de E.
Compe. het land zal laten regeren, tot den tijd dat den jongen
Koning mondig is, hiermet (mede) is den geheeleu Raad van'
Tagulanda mede vernoegd.

(Ouder stond en was get.) MONIA.

(Ter zijde stond) Adij Tagulanda, den 16n. Sept. Ao. 1677.

XXXII.

ANDRIES EÜRTADOS AAN PADTBRUGQE.

Ik UE. dienaar maak bekend, dat ik den Goegoegoe van Bwool
voorgehouden heb wegens het Christengeloof, om hetzelve aan te
nemen en het Mohammedaansch geloof af te staan; die mij dan
tot antwoord gaf, dat hij het gaarne wilde aannemen, te weten ,
om Christen te worden, dewijl zeide hij geen twee Heeren dieneu
koude, maar met de Coinpe. een God aanroepen en die ook
houden wilde. •••••••"'

Doch verzoekt hij vooreerst naar zijne negorij te keeren, als
wanneer toekomende jaar zicli weder op de Manado zal laten
viuden, wauneer hij als dan verhoopte de Heer Gouverneur op de
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Mauado te zullen vinden, willeude alsdan persoonlijk zelve mijn-
heer over deze zaak spreken. Wijders enz.

Tagulanda 15 Nov. 1677.

XXXIIT. •• •;•

I N S T R U C T I E VOOR DKN S E R G E A N T OP S I A U W .

Wij nemen daaruit slechts het volgende over: Na herinnerd
te hebben hoe de Koning van Ternaten door de wapenen
meester is geworden van Siauw, dat deze het uit eigen vrijen
wil aan de Compe. heeft overgedragen en dit met opene eu be-
zegelde brieven heeft bevestigd, waardoor de Conip>\ teu vollen
regt heeft op dat eiland, draagt de Gouverneur den sergeant
op hier wel op te letten, en deze hem aaubevoleu plaats naar
krijgsgebruik te bewaren en niet dan op liet bevel der Comp<=.
of uiet den dood te ruimen.

//Deze volckeren Christenen doch naar de Roomsche wijze zijnde,
en bij contract verbonden onze Gereformeerde Godsdienst te aan-
vaarden , zult UE. evenwel geen overlast daarin doen, noch te ge-
dogen dat door iemand geschied, alzoo de gewissens eenlijk onder
den almagtigen God staan. Wat het uiterlijk belangt zult niet
gedogen dat zij eenige openbare beeldeu honden of cruisifixen,
noch met paternosters om den hals of in handen gaan, als zijude
dit bijzonderlijk bedongen, en wederom zult niemand hinderen
die in onze kerken genegen zijn te komen, gelijk voorleden
Zoudag aan een Spanjaard geschied is , zijnde u kwalijk te
weteu, hoedanig God almagtig in het gemoed der zijnen werkt,
als maar goede toezigt houdt eu zorg draagt dat zij met onze
Godsdienst openbaarlijk niet spotten of eenige moedwil bedrijven,
in welk geval strafbaar zijn.

UE. is voorheen en wordt nu weder als op nieuw aanbevolen
en gelast, naarstig de gebeden, nu vooreerst ouder ons volk, mor-
gen eu avond en op alle Zondagen waar te nemen, en wanneer
de Tagulandsche meester hier zal zijn, goede acht op kerk en
scholen te slaan, en zelfs (zelve) voorganger te zijn, opdat
alles stigtelijk mag toegaan , en deze lieden weten mogen en over-
tuigd worden dat onze leer beter zijjde Roomsche, eu GodloVeu
mogen wanneer zij onzen deugdelijken wandel zien. Tot dien
einde laat ik u zoo veel getrouwde lieden, zijnde gereeds zes
huisgezinnen sterk.//
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Hem werd tot bezetting gelaten i koustapel, ü korporaals
eu 8 schildergasten ' . , i , .-,.;

Wat ter verdediging aau de post nog ontbrak, zoude hij zoo
spoedig mogelijk in order maken, zooals het voor hem uitge-
bakend was. De zorg voor het geschut eu kruid werd hem ten
hoogste aanbevolen; ook moest hij zorg dragen dat er altijd
een goede partij stormpaleu voorliauden was, eu honderd stuks
bamboezen met water gevuld in voorraad, om in geval van
brand of belegering niet verlegen te ziju.

Padtbrugge hoopt dat de Goegoegoe Jeronimo d'Arras met
den Koniug in goede overeenstemming mogt leven; mogt evenwel
onverhoopt daarin iets onefl'ens ontstaan, dan moest hij dat
zooveel mogelijk trachten iu der minne bij te leggen, en vooral
zorg dragen dat het tusscheu heu tot geen dadehjkheden kwam;
verder moest hij daar van goede aauteekeuing houden, zoo wel
van reden als oorzaak van wederzijden, om door den Gouverneur
in billijkheid daarin beslist te kunnen worden. Daar er naar
gewoonte in January of February eenige corra-corra's of sampans
uit Manilla zoudeu komen, — iu het vertrouwen van daar nog
hunne laudgeuooteu jte zulleu viudeu — zoo moest de sergeaut
hen bij liunue komst op liet strand te woord staan, eu niet
toestaan dat iemand van hen naar boveu kwam. Overigeus moest
hij hen vriendelijk bejegenen, eu //mannelijk bescheid geveu, heu
verhaleude hoe zich de zaak had toegedragen, en hoe wij den
Kapitein en ziju volk uit der Teruatanen handen gered eu onder
onze bescherming te Maleijeu genomen hebbeu, alwaar zij deze
sampans eu vaartuigeu verwagteu om daarmede weder naar de
Manilha te keeren.'/

Daar liet uitroeijen der uagelboomeu alom iu de Molukkes
het voornaamste werk en de hoofdzorg is , zoo zal hij trachten
te weten te komen waar deze staan, opdat bij de wederkomst
vau den Gouverneur, hij ze tegeu eenige kleine gescheukeu mag
doen opseliounuelen en uitroeijen, //waut wanneer er maar eenige
doen omhakken van gemeene liedeu, zal den eene des auderen
boomen, uit een aangeboreu nijdigheid, deu meuschen eigen,
wel aanwijzen eu dus doende kunnen wij er meester van worden
eu UE. bijzondere eer daarbij behaleu.//

Wanneer iemand vau ziju volk zich in deu huwelijken staat
wilde begeven, zoude dit niet vermogen te doeu, zouder eeu

Sclulilwaeliten, gemeene soldaten.
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bewijs van den Koning te hebben, dat de vrouw vrij eu uie-
mandsslavin was, en ten gevolge daarvan het land mogt verlaten;
om wanneer men er toe mogt overgaan deze post in te trekken
als dan de moeijelijkheid voortekomen, die men gezien heeft
dat de Spanjaarden ondervonden bij hun vertrek, waarvan.er
eenige moesten blijven en anderen zonder vrouwen eu kinderen
vertrokken.

XXXIV.

PADTBRUGGE AAN GOUVERNEUR GENERAAL EN KAAD VAN INDIK.

Deze brief bevat veel wat reeds in den tekst is gemeld; de
volgende bijzonderheden nemen wij er uit over:

"Dit is in het kort wat op deze Siauwsche togt en hierom-
trent tot dusverre voorgevallen is, waaruit blijkt wat een schoone
oogst en ruim aantal Christenener te verwachten, en hoe weinig
arbeiders dat er tot den wijngaard des Heeren zijn. Behalve
dat er aanstaande jaar naar onze gissing al vrij meer toe vallen
zullen, en welligtdie van Tomiui, Gorontalo, Limbotto, Bwool,
Totoly, ook wel Kajeli en Paloe; zoodat er onzes oordeels niet
minder dan vier vaste predikanten in de Molukkes zullen mo-
gen zijn, een op Maleije, een op Manado , een op de eilanden '
en eeu op Goroutalo; daarover wij UE. H.Achtb.hed. goedvin-
den zullen verwachten, terwijl wij nog eeuige schoolmeesters
van Amboina zullen verzoeken.

Waar nu Taywila legt, blijkt genoegzaam uit onze aantee-
kening * even om de Oosthoek, namelijk van de bogt van
Kajeli; de andere nog begeerde plaatsen komt mede genoegzaam
te blijken, waar die gelegen zijn. Die dus lange onbekend zijn
gebleven omdat niemand zich de zorg daarover aantrok, gelijk
onzes oordeels wel behoorde, en niet vreemd zoude zijn, dat
de landstreek van Makasser af tot de Westhoek van Kajeli,
onder die presidie werd gesteld, en van Paloe verder onder de
zorg van ons Gouvernement, waardoor alles met meerder lust
en ijver zoude behartigd worden, zullende in alle eerbiedigheid
afwachten wat besluit UE. H.A.H, hier omtrent zullen gelieven
te nemen. Om UE. H.A.H, van de plaatsen boven * Bwool en

' Sangi, Siauw en Tagulanda.
* Op de kaart, zie hiervoor bl. 267.
* Achter voor hem, die van Munndo komt.

X (XIV) 21
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Totoly gelegen, naar vermogen echter te ouderrigten, zoo vol-
gen daar aan Rondo ' Dampelas, Bayla- Issau, daar den Kouing
yan Taywila nu gevlugt was. Silensak , Kajeli of Taywila, Paloe,
(en is van de Menado tot Bwool toe de verheid ongelijk meer-
der bevonden dan in de kaart aangehaald staat, welke kaart
allezins zeer gebrekkelijk in deze Celebesche Noordhoek vonden.
Bijwesten de bogt van Kajeli heeft men Manjoeijoe * Tampalan,
Tsiandana *, Parampouan * Mayena en Balauipa, zijnde meest
het rijk van Mandhaar. Al de verwarringen, oorlogen en on- .
lusten die in deze Celebesche Noordhoek ontstaan, is, om
dat er niemand meester dan de sterkste en niemand kuegt dan
de zwakste is , zonder op eeuig regt of billijkheid te passen;
spottende met de Ternataansche regering, als wel zieude dat
daar of niet dan schade, en geen hulp noch voordeel hebben.
Zoodat het wenschelijk ware, dat de Ternatauen dezen gansenen
hoek de E. Comp". eenmaal volkomen overliet, als wanneer er
betere zorg voor gedragen zoude worden, zoodat dit overgeven
der Christenen nu en clan een groot gemor omtrent die van
's Kouiugs partij veroorzaakt en zoude alsdan met een slag
gedaan zijn *.

De Eerw. Predikant Caheyng vrezen wij bezwaarlijk weder
aan zijn spraak zal geraken, kunnende geen geluid meer slaan,
dat nu al eenige maanden aan den anderen geduurt heeft, be-
halven dat zijn Eerw. aan handen lam en zeer zwakkclijk is,
zoodat het naar oogenschijn welligt niet lang zal maken; immers
bezwaarlijk tot zijn vorige gezondheid geraken, hetwelk ons
tegenwoordig heel verlegen maakt *.

Onder de vernielde boeken van den Pater Manuel Espaujol,
heb ik nog heel en onbeschend bekomen en als uit den brand
gered, een woordenboek in het opschrift van de Tagulaudsche
taal, maar is van de taal dezer eilanden alom * , naar dat ons

' Dondo Val. I. 03 en 73.
* Mamoedjo.
* Tjinrana.
* Pamboang, vormende deze rijkjes met liet hier niet genoemde Binoang

nog heden de zeven vorstendommen van Mandhar.
* Zulks is geschied, nadat Padtbrugge koning Amsterdam tot straf

van zijn moordaanslag in 1(580 op nieuw geheel had onderworpen.
* Caheyng werd in Junij 1080 van Ternate naar Ambon .verplaatst en

overleed aldaar in December van dat jaar. Valent. D, HI, A, bl. 78.
' De zendeling van de Velde van Cappellen verzekert eveneens, dat

op deze groep en de Talaur-eilaiiden overal met geringe afwijkingen
dezelfde taal gesproken wordt. /!/«/«/. &Wr/. 1, bl. 54.
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den tolk Hendrick Cors berigt, dat noodig geacht heb hier
uevens te zenden, opdat het uit de Spaansche in onze Neder-
duitsche taal overgezet, zoodanige Predikanten mogten ten nutte
worden, die hun kerk en bediening in deze eilanden mogten
bekomen, alzoo hetzelve met groote moeite en oinzigtigheid ge-
maakt schijnt te wezen

Bij deze gelegenheid van onze eerste aankomst en bezoeking
vau deze gewesten onder zoo verscheiden zaken, zoo is er al
vrij meer verschonkeu als wel gegist hadden, eensdeels om de
sluimerende genegenheid tot de Comp'. te doen ontwaken en in
deze lieden een goeden dunk te laten, als wel voornamelijk de
gemoedereu met deze kleinigheden in te nemen en meester te
worden, om in het toekomende van dezelve te mogen verzekerd
zijn. Behalven dat onzes oordeels die scherpe Siauwsche doorn
uit 'sCompe. voet gehaald, dit wel ruimtjes verzoet, gelijk ook
vast vertrouwen wil UE. H. Aclitb. dit ons verrigten voor wel
gedaan en aangenaam zullen keuren en opnemen, als zijnde ten
meesten dienst van de Comp^. en rust der Molukken geschied;
hebbende ook niet wel anders kunnen wezen of zoude meer
schade dan baat hebben gedaan. Ook zoo kan de Koning van
Ternaten onzes oordeels in deze togt geen lasten dragen, als
die alles de E. Compe. heeft overgelaten, buiten dat het zoo
heel hoog niet loopt; zijnde wel het meest4000 pond buskruid,
6000 inusketkogels of ruim drie zeugen loods; twee lasten padi,

' Door Gouverneur Generaal en Raden van Indien, werd bij hunne mis-
sive van 13 Februarij 1879, onder de generale papieren der Secretarie,
in de kas voor de kanier Amsterdam, gezonden «een zeer curieus
boek in de Spaansche taal, vervattende alle Tagulandsche woorden, niet
zonder groote moeite te /.amen gezet, en door den E. Padtbrugge her-
waarts geschikt, om was 't mogelijk getranslateerd te worden, waartoe
hier niemand te vinden is, en twijfelen wij mede of het ginder al zal
kunnen geschieden, immers niet zonder groote kosten, want daaraan vrij
wat te doen zal vallen, mits welke wij het aan UEd. discretie gedefereerd
laten.» De heeren bewindhebbers vonden geen reden om het te laten
drukken. Zij*schreven onder dagteekening van '23 Jan. 4081 aan G. G.
en R. v. 1. «Het boek dat UEd. voor deze ons in geschrifte hebben toe-
gezonden , zijnde een dictionarium uit de Manilhasche taal in het Neder -
duitseb, en dat om hier onder de pers gebragt en gedrukt te worden,
hebben wij niet kunnen oordeelen van zoodanige merite te wezen om die
kosten daar aan te doen, gelijk wij meenen dat UE. mede zullen weldoen
het drukken van de Spaansche dictionarium in het Nederduitsch, in UE.
voorschreven eerste missive vermeld, na te laten, alzoo wij niet kunnen
voorzien dat zulks van eenige nuttigheid of de minste aftrek daarin
zoude te verwachten wezen. " L.
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duizend takken • sagoe, honderd bijlen, die Z. H. tot zijn
eigen gebruik behouden heeft, partij rond en lang scherp tot
de'kleine stukjes en andere kleinigheden meer.

Voorschreven Scliipper van der Wal, uu over de Zuid van (naar)
Java 'wederkeerende met liet fluitje de Vliegende Swaeu, heeft
ous bijzonder vernoegiug gegeven en getoond allezins en alom
iu dit vaarwater buitengemeen ervaren te zijn; daaraan het hier
veeltijds haperd door de krachtige verleidende stroomen en
menigte van rudsen en reven, en nademaal hij wel genegen is
met zijn huisgezin in Ternaten met ter woon te komen, en wel
iemand benoodigd zijn om goede toezigt op de equipaadje te
houden, verzoeken wij eerbiediglijk, UE. H. Achtb. gelieven den-
zelfde Schipper van der Wal ons ten eersten weder toe te laten
komen, zoomede deszelf's zwager den ()pper-chirurgijn Francois
Roodenburg, alzoo den bekomene Opperchirurgijn van Ainboina
niet zeer genegen is te blijven.

Wij hebben den Schipper tot deze reis, en het nieuwe vaar-
water, geen zeilaas order gegeven , om denzelven niet hinderlijker
dan voordeelig te zijn, wezen de omtrent de Oostereilauden van
Java genoegzaam ervaren, zoo dat vrij hem hierin de vrijheid
hebben gelaten om allezins naar zeemanschap te werk te gaan.

De Spaansclie Kapitein en zijn volk zoo wel als de Paters,
zijn naar Maleije gezonden, om van daar, wanneer hun volk uit
de Manilhas verschijnd, met derzelver vaartuigen ofwel die van
Miudauauw, in liet laatst van Mei weder te vertrekkeu; ten
ware UE. HAchtb. ons andere last geliefde te geven. Hebbende
de Paters met alle vermogen gewoeld om van hier met eigen
vaartuigen naar de Mauilha te vertrekken onaangezien het iu
de wind was; hetwelk verhinderd hebben, opdat zij ons met
dat moiison geeu ontijdige magt van Manilha alhier weder op
den hals inogten werpen, dat nog wat ongelegen komen zoude;
tegen het geene dat ons aanstaande Januari) over een jaar
mogt overkomen, daarin hoopeu wij zoodauig te voorzien
dat huuue pogingen zullen kunnen weren en hun niet veel be-
hoeven te vragen.

' Is hier sprake van een zekere hoeveelheid sagomeel of wordt de
tot veelvuldige doeleinden gebruikte gaba-gaba, bladsteel van den sago-
boum, bedoeld?
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De Koning van Siauw is een zeer redelijk man, en die wij
niet twijfelen of zal de E. Compe. getrouw zijn, ook in alle
billijkheid zich laten vinden; zorgende veel eer dat .leronimo
d'Arras, dewelke de Ternatanen veel winds in het lioofd gebragt
hebben, eeuige redenen en oorzaak tot twist en oueenigheid zal
geven dan den Koning, die gezeggelijk genoeg is. Z. II. heeft vaste
belofte gedaan van de E. Coinpc- niet te zullen bedriegen ; maar
alle de uagelbooinen die er zijn te laten onder den voet hakken,
hetwelk hij zegt zijn tijd van nooden heeft, mits zoo zeer ver-
spreid zijn. Wij hebben Z. II. weder belofte gedaan van dat
ook jaarlijks 3 a 4 pond nagelen tot zijn, huishouding zullen
schenken.

Wat UE. II. Achtb. nu verders gelieven te doen, laten wij aan
derzelver wijze oordeel; dit heeft ons gebleken dat jaarlijks uit
de Manilha twee of drie rolletjes Chineesch satijn, en nog twee
of drie Haarlemmer stofjes van de Paters Jesuiten tot een ver-
eering heeft gehad."

Na te hebben opgegeven wat hij noodig had geacht ter ver-
betering van de post te moeten iu het werk stellen, vervolgt
hij: "Doch zoo men alhier post zoude houden ware het nutter
almede een beknopte steenen reduit, dat eeuwig werk is , te
maken, ' alzoo het palissaatvverk in deze gewesten jaarlijks bijna
vermaakt dient, tot welk reduit den Koning van Siauw, volk,
steen, kalk en hout wil verschaften, en zoude de E. Gompe.
geen andere lasten hebben , dan van ijzerwerk en arbeidsloon
vau onze, timmerlieden, smits en metselaars. Doch hierop zoude
in bedenking komen of het niet nutter was een post voor-
waarder en op de Mindanao te houden, daar de Spanjaarden
uit verhuisd zijn , kuunende met goed regt zulks doen, en het-
zelve of op de hoek van Sarangani of liever in de bogt van
Boetoeau begrijpen, * als wanneer meesters van het meeste
was en van dat goed zouden zijn, belialven weinig dat bewesten
Simoij valt, en weinig was dat aldaar uit het gebergte komt;
alzoo den Koning van Kandhaar dat land toekomt en door on-
vermogen het niet beheereu kan. Zijnde ten tijde van den Heer
Gouverneur Cors en de Nijs, toen vrijman en naderhand pro-

' Overeenkomstig dit voorstel werd in 1682 de vesting Donrnenburg
op Siauw gebouwd, welks bezetting echter in 1696 weder is ingetrokken.
Val. I, bl. 59.

* Zie over het regt van den koning van Kandhar op het eiland Saran-
gani en een deel der Zuidkust van Mindanao Val. 1, 36.
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cureur te Batavia ' derwaarts met den tolk Hendrick geweest,
die om zijn bijzonder genot, buiten last, de lieden aldaar had
gaande gemaakt, met beloften dat er een vastigheid gemaakt
zoude worden; hetwelk tot schande van de E. Comp. en schaamte
van den Kandhaarschen Koning niet is geschied; gelijk zulks
welligt • in de papieren van dien tijd nader en duidelijker zal
blijken.

Niet over geheel Kaudipan , gelijk voor hem de Spanjaards
dreven, maar over Boelaiig-Itam klaagd den Koning van Siauw
als nog, hoe wel volgens contract hetzelve afstaat, en hebbeu
wij moeten belooven aan UE. Achtb. daarover te zullen schrijven,
blijkende daartoe geregtigd te zijn geweest; maar zijnde voor
het aangaan van het gezegde contract aan onze kant gekomen,
en om het gevolg van zoo weinig als mogelijk is van Celebes
Noordkant te laten afscheuren, dat in zijn geheel wel onder
's Compe. vollen gebied te zijner tijd diende te raken, als ook
om der Castilianen voorwending en ineening niet te bekrachtigen,
dient het niet weder aau Siauw, immers vooralsnog niet, het-
welk echter in alle nederigheid UE. wijzer en rijper oordeel
onderwerp.

Saban, daarover Don Philip * tot Koning van Mandarsaha
was gesteld, en naderhand door den Koning Amsterdam be-
vestigt, hebben wij bij deze gelegenheid Z. H. Amsterdam mede
vertoond, hoe hetzelve onder Taroena behoorde, en den Koning
Arasterdam de schelmstukken van Don Philip aangewezen, als
die wel den meesten ijveraar is geweest Taboekan Z. H. Am-
sterdam te doen af- en den Siauwer of liever Castilianen, toe-
vallen. Hebbende wel meest het huwelijk tussclien de dochter
van Taboekau en Koning van Siauw gekoppeld, te gelooven
zijnde dat zoo wij niet gekomen waren, almede de Spanjaarden
tot schutsheeren zouden genomen en het rokje gelijk men zegt,
weder omgekeerd hebben en met alle de zijnen weder Roomsch
geworden.

Hierop zoo heeft den Koning Amsterdam besloten denzelven

' Zie over de door Cos naar Mindanao gezonden schepen, van Dijk,
7. wo«?«fc «f/«ii»»^« met Borneo, bl. '270-274, waar echter juist van

de Nijs geen gewag gemaakt wordt, maar waaruit blijkt, hoe de Span-
jaarden in 1658 Nederlanders, die reeds eene sterkte op Magindanao
hadden opgeworpen, met geweld van daar verdreven.

* Zie over dezen Philippo Datonseka en zijn heulen met den Spanjaard,
Val. I, 45 en 398,
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met eeu zoet lijntje naar Ternate te lokken, hebbende op
mij verzocht, als dan de verdere Mooreu mede te zijner
tijd over te willen helpen voeren, zoo ook die van Limauw,
omdat de sterfte Ternateru zoo zeer ontbloot heeft. Waarmede
heel Sangi van Mooren met ter tijd gezuiverd zal worden, alzoo
vaste staat maak, Kandhaar uu mede de Christelijke Godsdienst
zal aanvaarden; hebbende den Koning mij met een vaartuig op
den 21c alhier verscheenen , laten zeggen , dat Anthony van Voorst
alle de Christen huisgezinnen had toegevoegd, en zijn uiterste
meeniug uiet dan aan mij, wanneer op Saiigi verscheen, wilde
te kennen geven. God alinagtig wil er zijn zegen toe verleenen.

Alles zoude alom in het Gouvernement wel en gewenscht
staan, bij aldieu het vertrouweu tusscheu deii Koning Amster-
dam en zijne Rijksgrooteu wat meerder en opregter was, maar
hebbeu tot ons leedwezen in deze togt te veel slinksche streken
en grepen van den ouden Majoeda gezien, die wij vrezen, ja
vaststellen, dat weder eenige verwarring brouwen zal, gelijk
gereeds al omtrent die van Gorontalo begonnen heeft, met het
aanranden en vermoorden van eenige lieden, en het zwaar kwet-
sen van een voornaam persoon, dat nu onze zaak zal zijn, na-
demaal die volkeren volkomen aan ons zijn overgedragen.

De Koning Amsterdam wenschte wel met eere hem aan een
kant te hebben, zijnde Z.H. nu al te toegevende aau zijne
Grooten, omtrent dewelke ik gestadig de kwaadste man moet
zijn. Zoo heb ik clan Z.H. geraden, onder een eerlijken schijn
Majoeda naar Hatavia te zenden, om UE. het overgaan van
Siauw, en overlaten van hetzelve aan de E. Compe. benevens
Taboekan, en alle die nog Christenen zouden willen wordeu,
bekend te maken, om te zien wat erkentenis UE.H. Achtb. Z.H.
hierover zoude willen toevoegen. Zoo den ouden vos nu te loos
is , de listen en strikken vennerkt en met het Swaantje nu niet
komt te vertrekken , zullen wij ons van hem, op de klachten, blijken
en bewijzen der Gorontaalders, verzekeren, met kennis en toe-
stemming van den- Koning en Rijksgrooten zoo het lukken wil,
en hem UEdele met het fluitje de Helena toezenden, om als
dau met denzelven te doen en handelen naar behooren."

24 Nov. 1677. •

XXXV.

Lijst van hetgeene den Eerw. Predikant, gecom-
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mitteerdens en schoolmeesters als hun gevolg , in kerk
en school visite gaarnde, 's daags door de dorpelingen
(van Sangi) zal worden toegevoegd.

Voor den Predikaat des daags:

^Een volwassen of twee halfwassen hoenders, of in plaats
van dezelve een bokje of braadvarken voor twee dagen;

twee oude klappemooten;
vier dito jonge;
zes eijeren;
een riet sagoeëer;
een katti rijst;
lampolie om 's nachts te branden;
brandhout en water zooveel er dagelijks vau noode is , twee

of drie kookpotten op deszelfs aankomst eens.
Voor twee oppassers 's daags:

twee halfwassen kuikens of een volwassen haan, of ook een
bokje of speenvarken voor twee dagen en hun beide;

een katti rijst of sagoe naar gelegeulieid destijds eu plaats; ieder
,een oude klapper.

Voor twee slaven van den Predikant:
genoegzame sagoe eu ieder een oude klapper daags.
Dit wordt verstaau zoo wanneer kerk en school visite doen ;

doch alwaar vast geplaatst zijn, zal hun niets worden gegeven,
dan uit eigen vrije wil, en zal ook geen schoolmeester gehouden
wezeu iets te verstrekken, al zoo het van 's Compe. wegen niet
zal worden vergoed.

In de geineene bezoeking der kerken en schooien, zullen de
Predikanten ook zorg dragen, dat alhier op het eiland Sangi,
gedurende hun verblijf op de eene plaats niet langer blijven
dan op de andere, eensdeels, omdat ons alle even na zijn, eu
ook opdat den last van volk en corra-corra's, en het onderhoud
te verschaften op eeu alleen niet aankomen mogt, hetwelk ver-
deeld ligter om te dragen zal zijn.

Hetgeene van de Predikanten gezegd wordt, dient mede ver-
staan van de commissarissen, die ieder zoo veel als een Predi-
kant zullen genieten, zoo ook hun gevolg.

(Ouder stond:) In de chaloup de Eendraght,

Taroena, dezen 6 December 1677. (Was get.) R. P.
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Verbond en voorwaarden aangegaan, vastgesteld
eu besloten, tussclieu den Gouverneur der Mo-
lukkes Robertus Padtbrugge, in naam eu van wegen
den E. Heer Gouv.-Gener. Joan Maatzuyker en de
E. II.II. Raden van India , representerende de gen.
Nederl. Geoctr. O. I. Compe- en staat der Vereen.
Nederl. in India ter eenre en

Prins Piautay, hoofd der Mangauitaansche Chris-
tenen tot Cajoeris ter andere zijde.

Z. H. den Koning van Ternaten, in den jare 1675 tot Man-
ganitoe zijnde, en tien Koning St. Jago, op aauklaclite van te
hebben getracht zich de Teraataansclie regering te onttrekken
en der Castilianen besclienning te verzoeken, ter dood gebragt,
werd deszelfs broeder ingeroepen om iu des oingebragtens plaats
gesteld te worden, doch is de voorz. Piantay niet te voorschijn
gekomen , door vrees — zoo hij zegt — van den/elfden gang
van zijn broeder te zullen gaan; hebbende zich niet alleen de
Ternataansehe regering onttrokken, maar ook met het meeste
volk afgezonderd en onder de Siauwsche regering begeven,
zijnde door den Koning Amsterdam over Mauganitoe als Koning
gesteld den Prins Takineta, Doch al zoo den Koning van Ternaten,
hem eu het afgewekene volk naar Cajoeris met hem, geuadiglijk
zulks heeft gelieven te vergeven en aan de E. Compe. opgedra-
gen en overgelaten, in zekere brief aan den Koning van Taboe-
kan, in dato 17 October 1677 geschreven, eu Siauw naderhand
door den Koning van Ternaten door de wapenen, nog daaren-
boven is overwonnen, en almede aan de E. Compe. overgelaten,
zoo legt hij Piantay in alle eerbiedigheid de opgenomen eemaam
van Koning,ter neder, ter tijd en wijle de E. Compe noodig
mogt achten hem die weder op te -dragen, hiermede den Gou-
verneur met deuzelven tot beding en voorwaarden tredende.ng

Verklaart den Gouverneur eerstelijk eu bevorens in naam als
in het hoofd dezes, den voorz. Piantay te noemen eu te stellen,
tot Prins en Oppevgebieder over die volkeren die met hem zijn
afgeweken geweest, bevestigende daaronder zoodanige bevelheb-
bers en bewindslieden als er bij hem tegenwoordig mogten zijn.

2-
Zullende hij Pianty door zijn bevelhebbers daarvoor moeten
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erkend en gehoorzaamd worden zoo zulks belioord, gelijk ook alle
zoodanige liooge en mindere bevelhebbers ieder in het zijne, ter
tijd en wijle door de E. Coinpe. daarin anders mogt worden voorzien.

3.
En zal den Prins Piantay zoodanig als nu door de E. Comi)e.

aangesteld is, hetzij onder wat schijn en glimp liet ook we/.eu mogt,
verniogeu afgezet en iemand anders in zijn plaats gesteld te worden,
dan met bewilliging, voorkennis en toestemming der E. Comp.

4.
Zoo zullen mede niet vermogen uit hunne ampten en be-

dieningen gestoten of verschoven te worden noch door den Prins
Piautay of zijne Grooten hetzij Goegoegoe, Kapitein-Laut,
Itoekom, Singhadji of eenige andere bediening, zonder voor-
gaande keunis als boven.

(De volgende artikels 5—8 zijn geheel gelijkluidend met art.
4—7 van het contract met Siauw, bijlage XXVI.)

(Art. 9—13 gelijk aan dezelfde artikels van liet contract van
Siauw; alleen is hier bij art. 13 nog gevoegd de bepaling):
Achtervolgens het algemeene besluit in den jare 1670 genomen
ten overstaan van den Commandant der Manado, Jochum Sipmau
en den Temataansche Hoekom Senghadji.

14.
En opdat er geen nieuw verschil zoude ontstaan over den

voorraad van sagoe en andere land- en boschvruchteu, zoo is
goed gevonden eu tusschen de Prins Piautay en Koning van
Manganitoe over een gekomen, een landsclieiding te doen, zullende
de Christenen onder den Prins Piantay vermogen sagoe te
kloppen* en de land- en boschvrnchten genieten van Cajoeris tot
ïanah Marama toe, blijvende liet verdere voor die geene die
onder den Koning van Manganitoe zijn.

(Onder stond). Aldus gedaan en vastgesteld in de sloep de
Eendraght, in de baai Makarassa ten anker, den 10 December
1677 eu was geteekend:

Piautay.
Matheos Papoea, Hoekom.
Matheo Adiel, Senghadji.

(Ter zijde stond 's Compe. zegel in rood lak gedrukt, waar- '
onder geteekeud had de Gouverneur ït. P.

(Lager stond). Tu tegenwoordigheid van Don Martin Tutandara
en deu Koning van Mauganitoe, en was geteekend: Paulus
Harkz., Clercq.
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PAOTBRUGGE AAN DS, CAHEYNG.

Eerwaarde, Godzalige, Vroome, "Welgeleerde,
Zeer bescheidene.

Voor mijn vertrek achte ik nog noodig U Eerw. de kerkelijke
zaken belangende ietwat te schrijven , eerstel ijk hoe die een kraak
schijnt te zullen bekomen ' op Kaudhaar: wezende Anthony
van Voorst, nadat eenigen tijd zoo als U Eerw. weet, heeft
gann kwijnen, op gisteren des namiddags omtrent vier uren
overleden. Niet zonder waarschijnlijk nadenken door vergift zulks
geschied is, door een zijns vaders bijzitten; het zij den jongman
zich voor heen zelfs iets rnogt hebben laten ontvallen, van het
geen de meening gansch niet was, dat hij tot navolger in het
rijk herwaarts overkwam, ofwel iemand van de zijne; gelijk
UEerw. weet, luie bezorgd den Koning van Kandhanr en zijne
Grooten daarover zijn geweest, of om iels anders, doch God
almagtig is alles bekend, en of die gedachten ook al eens waar,
zijn, nadien zoo lang aan de bloedloop gegaan heeft. De hoogste
en meeste zorg zal nu zijn, dat echter de kerk en school op de
beraamde plaats worden gemaakt, op dat de Christenen huis-
gezinnen van Anthony behoorlijk hunne Godsdienst mogen plegen,
benevens uog zoodanige -als er onderwijlen Christenen zouden
willen worden, kunnende het opzigt daar voor eerst over hebben
den tweeden zoon van Taboekan, dewijl zijn zoontje het riik
van Kandhaar, na den dood van den tegeuwoordigen Koning
is toegezegd en verzekerd.

Piantay de Prins is ook alhier en bij mij geweest, zijnde
met den Koning van Mangauitau verdragen, zullende hij Pianty
op Cajoeris het gezag over de Christenen behouden, en den Ko-
ning van Mangauitan over de Mooren; doch alles zal in Chris-
tus schaapskooi komen, hebbende zich deu Koning van Man-
ganitan aan inij, den Koning van Taroena, zijn Hoekom en
en den tolk Hendrick verklaard en belofte gedaan, Christen te
zullen worden; zijnde eenlijk wederhouden en bevreesd voor den
verklikker Quisoesa, en heb ik aangenomen bij Z.H. Amster-
dam dit zijn voornemen goed te doen keuren. Paccarilla heb

' Nog heden zijn de bewoners van het rijltje Kandhar de eenige Mo-
hammedanen op Sangi. 3/«<&rf, 2<"»rf. J, bl. 56.
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ik mede alhier en zal naar Maleije hem inedenemen, om elders
in dienst der E. Compe. gebruikt te worden; waar mede vast
een der outrusters van Saugi aan een kant raakt, staande de
andere ' (mogen wij hopen) alsmede haast te volgen, en waar-
mede een genisten stand hier alom zullen bekomen, en na ik
voorzien kan, zoo zoete overeenkoming als men (in eeuige be-
stiering van zoo veel verscheidene Koningen hier op een eiland)
zoude kunnen wenschen en verhoopen , waartoe wij uit den grond
onzes harten bidden, dat God almagtig zijn zegen gelieve te
verleeuen.

(Onder stond) UEerw. genegen vriend,
(Was get.) R. P.

XXXVIII.

Instructie voor den sergeant Jan Lodewijksz.
op Sangi.

Zijnde met mijne verschijning alhier, als het verrïgte op Siauw
de zaken in een geheel andere gestalte en gedaante als voorlieen,
zoo was ook noodig dat ik UE. weder andere last gaf, en eenige
bevelpunten opstelde, die na de tegenwoordige gelegenheid des
tij ds gerigt waren, om dezelve gedurende mijn afwezen en UE.
verblijf alhier, stiptelijk te achtervolgen en gehoorzamen.

Taroena is tot nu toe wel u vast verblijfplaats geweest, doch
mits Taboekan, dat ongelijk meerder van vermogen is, nu liet
Christen geloof mede aangenomen heeft, Kandhaar staat aan
te nemen, en de Mangauitauders Christenen onder de Prins,
Piantay 'nu mede aan de Comp<\ gekomen zijn: ook den Mail-'*
ganitaansche Koning Christen staat te worden, en geen Moham-
medanen alsdan meer overschieten zullen, dan die onder den
ketterschen of afvalligen Don Philip in Saban zijn, en die in
het dorpje Lirnauw woonen, zal UE. zich de gezamenlijke Chris-
tenen als die Christenen staat te worden, nu te gelijk en even
na aantrekken, om te tooneu dut zij ons even lief en waard
zijn; bezorgende verders dat de onze, mits nu de overhand
hebben en de andere bij hun in geen vergelijking van getal
kunnen komen, aan de Mohammedanen gansch geen overlast
doen, hun stadig voorhoudende, dat de regtvaardigheid, billijk-

' Nuar ik gis Quisoesa.
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lieid en opregtheid, de ware en eigenlijke kenteekenen vau eeu
opregt Christen zijn. .i -

Zoo bijaldien er onderwijlen eenige onvermijdelijke twist of
tweespalt tusschen de Christenen en Mohiiminedanen ontstond,
zullen daarin na vermogen voorzien, partijen hooien, trachten
in der minne te doen verdragen, of des niet kunnende, weder-
zijds gelasten zich stil te houden tot ik zelve weder overkom
of eenige gecommitteerden in mijn naam zende.

De meeste verschillen zullen wel bijzonderlijk ontstaan met
het toevallen van Christenen en voornamelijk van slaven, die
Christenen zullen trachten te worden, omdat zij gelooveu alsdan
van het juk van slavernij ontslagen te wezen, gelijk zij door de
Roomsche Priesters gedoopt zijnde, aanstonds geacht en aange-
zien worden, hetwelk als strijdig tegen alle regt en reden niet
zijn kan noch mag. Zoodat wanneer eenige lieden Christenen
zouden mogen worden, -zulks de Mohammedanen gedoogen moe-
ten als zijnde dit ons door den Koning Amsterdam toegestaan;
maar met die voorzorg, dat ieder in zijn dorp en onder zijn
volk verblijve, en de slaven bij haar meester, die daarom wel
Christenen kunnen zijn en hare Heeren, achtervolgeus de les
des Apostels ' , met schuldige gehoorzaamheid gehouden ziju
te dienen.

Doch zoo het gebeurde, dat zij om de wil van den Godsdienst
te harder daarom werden gehandeld, en zulks volkomen bleek,
om ook op hun zeggen niet aan te gaan, alzoo een slaaf altijd
geacht wordt een natuurlijke vijand van zijn lijf lieer, die zijn
vrijheid bezit, kunt in zoo een blijkelijk geval, de slaven wel
elders en onder de Christenen zoo lang laten verblijven, ter tijd
daarin door ons of door gecommitteerden mogt worden voorzien.

De geschillen onder de Christenen zullen of door hun zelve,
of door UE. bemiddeling bijgelegd worden, dit niet kunnende,
eenlijk goede aanteekeuing gehouden, om te zijner tijd naar be-
vinding van zaken te kunnen beslist worden.

Vooral zal UE. goede zorg dragen, dat de Christelijke Gods-
dienst in haar eer en waarde worde gehouden, waarop ik vrij
gerust ben, te meer ik in u niet anders heb kunnen bespeureu
dan hetgeen verhoopt had, namelijk dat een goed voorbeeld
alhier wel de meeste stigtiug baart, daarin dan meer en meer'
moet volharden.

' 1 Timoth. VI, I.
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Half Jauuarij zult UE. zich naar Cajoeris vervoegen, oin aldaar
op de aankomst der vaartuigen uit Mauilha bij de werkeu ' te
zijn, wijzende dezelve hier af en naar Siauw, daar zij haar
bescheid mede bekomen zullen, haar verder 't geen aanzeggende
dat UE. wijdloopig bij monde heb gelast, en terwijl inijn vertrek
op handen is, en ik niets meer acht voor deez' tijd noodig te
zijn tot UE. ouderrigting, mij gedragende aan de vorige verleende
Instructie, zoo zal ik besluiten, verblijvende enz.

(Ouder stond). UE. Goeden vriend,
(Was get.) R. P.

XXXIX.

Verbond en voorwaarden, aangegaan, vastgesteld en besloten
tusscheu den Gouverneur der Molukken R. P. enz. teu eenre.

En Z. H. Francisco Macarompo, Koning van Taboekan en
zijne Rijksgrooten ten andere zijde, benevens nog andere
Koningen en Rijksgrooteu, die op dezelfde conditien mede zulleu
ingelaten worden, deze mede zullen ondertekenen.

Alzoo den Koning van Taboekan en Zijne Rijksgrooteu oo'r-
deelen, dat ten tijde van den Heer Gouverneur Wouter Seroven
onder de E. Coinpe. zijn aangenomen en geraakt, en niet
dau goede en uaauwe vriendschap met de Ternataansche Koningen
hebben ouderhouden, ook niet geregtelijk daaronder behoorden,
hetwelk uogthaus van tijd tot tijd zoo verre gekomen was, dat
als onderdanen daar af zijn aangezien en gerekend, en zich
zei ven naar de gelegenheid des tij ds hebben moeten voegen eu^
schikken, van den nood een deugd makende als niet wel
auders kunnende. Doch naderhand, (niet door den Koning
Amsterdam, deu welken iu alles onschuldig kennen) maar door
deszelfs kwade dienaren raad, den Taboekanschen Koning zich
naar zijue meeuing gevoelig iu liet bijzonder en omtrent zijne
dochter beledigd achtte, en hierdoor als andere redenen, het
Ternataansche juk van zijn hals trachtten te werpen, zoo is hij
goedertierenlijk en edelmoedig door den Koning van Ternaten
zelve vrij gekend, ontslagen en ten vollen met zijn land en
volk aan de E. Compe. bij brief en zegel van den 17" October
verleden, overgelaten, zoo dat bevorens niet den Gouverneur
der Molukkes, iu naam als in het hoofd dezes, aan te gaan

Bij de hand.
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eeuige voorwaarde of beding, den Koning allegt, zoo mede alle
zijne Rijksgrooteu al het regt en eigendom, dat zij voorheeneu
hadden of inogten gehad hebben, op de landen en volkereu van
Taboekan en onder hun gebied staande, voor hun en hunne
nakomelingen eeuwig en erfelijk, latende het in zijn geheel aan
de E. Compe. over.

Onaangezien den staatsregel van de nakomelingen en erfge-
namen van het rijk, en liet regt daarover niet uadeelig te kunnen
zijn, niet willende noch verstaande, dat deze regel voor het
toekomende of hun of hunne erfgenamen zal gelden, alzoo
niemand, dan God almagtig onderworpen, oordeelden geregtigd
te zijn, hunne magt naar welgevallen te mogen en kunnen ge-
bruiken en over te laten aan die zij willen, en zulks tot den
welstand des rijks te behooren. Hierop tot voorwaarde tre-
dendfc:

1.
Eerstelijk zoo verklaard den Gouverneur in naam als voren

en mits dezen, den Koning en zijne Rijksgrooten, het rijk van
Taboekan als een leen van de E. Compe. weder te geven, over
te laten en te gunnen, om hetzelve zoodanig als voren te bestureu
en rigten, achtervolgens hunne wetten en gewoontens, onvermin-
derd ieders regt in het bijzonder. Zullende een lijk bij versterf of
plaatsruimiug der Koningen het leen gelieft worden van die
geene, die alsdan op het goed vinden van de E. Compe. in des
overledene of anderzins ontslagene plaats tot Kouing zal wezen
aangesteld, en dat ter plaatse, daar alsdan den oppergezaghebber
der E. Compe. ju de Molukkes zal zijn.

2.
En zal geen Koning bevestigd noch wettig gekeurd worden,

dan die zoodanig en op het goedvinden van de E. Compe. de
behoorlijke teekeuen , kracht en aanzien zal hebben erlangd en
het leen gelieft.

3.
Noch zal ook geen Kouing zoodanig aangesteld door iemand

ter wereld, hetzij onder wat voorgevens liet ook wezen mogt,
vermogen af- en een ander in deszelfs plaats gezet worden, dan
op het goedvinden en ter order van 4^ E. Compe.

4.
Gelijk ook noch door deu Koning noch door iemand anders,

of Goegoegoe, of Kapitein-Laut, of Hoekoin zal vermogen af-
gezet, en met een ander of andere in deszelfs of derzelver plaatsen
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gesteld te worden, dan met voorgaande kennis, bewilliging en
toestemming der E. Compe.

(De volgende artikels 5 —13 zijn gelijkluidend inet dezelfde
artikels van het contract met Prins Piantay Bijlage XXXVI.)

(Onder stond:) Aldus gedaan eu vastgesteld in het rijk van
Taboekan, in des Konings Hof, den 3 November 1677, en was
geteekend:

Frauciscus Maccararnpo;
Ouwala, Goegoegoe;
Kapiteiu-Laut Gagibo;
Jan de Ahnassa, Hoekoin ;
Kapitein Geugain, en
Seugliadji Palaccaoe.
Ter zijde stond 'sCoinp*. /egel in rood lak gedruKt.
(Waaronder geteekend) R. P.
(Lager stond) ons present en was geteekend:
Zacharias Caheyng, V. D. M.;
Enrique Gors en
Paulus Harxe, Clerq.
Welke vorenstaande artikelen ook aangenomen zijn bij den

Koning en ltijksgrooten van Taroena, tot teeken van dien dezelve
met eigen handteekeuing hebbende bekrachtigd. (Onder stond eu
was get.)

Don Martin Tatandam;
Francisco, Goegoegoe en
Mateo, Hoekom.
In margine stond 'sComp*. zegel enz. en was get. R. P.

Lager stond: ons present en was get. Enr. Gors eu P. Harxe.
Gelijk ook iu manier en als voren dezelfde punten aanvaarden,

den Koning eu Rijksgr. van Kandhaar en dierhalveu ook geteekend:
Data Boysa ' Koning;
Wanka, Goegoegoe;
Tanapia, Hoekom;
Anthony van Voorst, Kapiteiu-Laut eu
Papia, Kapitein.
Ter zijde stond enz., en get. R. P.
Lager stond ons present eu was get. E. C. eu P. H. Clerq.

' Volgens Val. I, B, bl. 44 noemdo de koning van Kandhar zich wegens
zijne aanspraken op hot rijk Boewissnng in Magindanao, meest Datoe
(vorst) Boewissang.
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Zoo mede deden des Konings voogden en Grooten van Tagu-
landa, en was geteekend: . , . , , , .

Jacobus Tontaeo, Goegoegoe;
Johan Hofman Batansoekoe, Idem.
Cornelis Franx, ' Kapitein-Laut;
Petrus Cafaheyn, Hoekom;
Claes Papene, ld. Singhadji vau Meuauga en
Pedro Macasa, ld.
Ter zijde stond enz., en was get. R. P.
Lager stond: ons present en was get.:
Cornells Kingerijk, Hendrik Muche en P. Harxe Clerq.

' Ook deze naam is ontleend aan dien van den landvoogd der Molukken
van 1672-1C74.

X (XIV). 22
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