NALEZJNGEN EN VERBETERINGEN
PADTBRUGGES REISJOURNAAL.
Door eene buitenlandsche reis kon ik niet <le drukproeveu
vaTi dit journaal en van de door mij daarbij gcwoegde inleiding
eïi nolen nalezen. Dientengevolge zijn vooral in deze toevoegsels van mijne hand zeer ziustoreude drukfouten blijven
staan, die ter voorkoming van misverstand hier moeten worden
aangewezen. Van deze gelegenheid maak ik tevens gebruik ter
nadere verklaring van enkele verouderde namen of' woorden,
waarover een voortgezet onderzoek mij beter licht verschaft heeft,
alsook tot verbetering van grove drukfeilen in het journaal,
waarvoor ik het origineel op het rijksarchief nogmaals niet den
heer Leupe heb vergeleken.
Vooraf eene opmerking over de spelling der eigennamen.
Voor die in het journaal is de spelling van het origineel behouden, ook waar dezelfde naam soms verschillend geschreven
is; daarentegen volgden wij in onze toevoegsels de spelling der
op dit gebied meest bevoegde deskundigen, bepaaldelijk, wat
de Minahassa en de nabij gelegen landstreken betreft, die der
zendelingen. In de nu en dau door ons bij het journaal gevoegde en niet ouder ons oog afgedrukte noten is die regel
niet altijd in het oog gehouden., zoodat men, waar zulks het
geval niet zijn mogt,
voor Vioe/a^-ÜrfOT
moet lezen
of
en '/
In de verwijzingen naar Valentijns werk is meestal niet
alleen deel en bladzijde, maar ook de door verschillende pagineeriug onderscheiden afdeeliug van ieder deel opgegeven: uit
den aard der zaak ziju echter de meeste dier aanhalingen uit
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de beschrijving en geschiedenis der Molukken, waarbij nu en
dan verzuimd is op te teekeneu, dat die uit het tweede stuk
van liet eerste deel genomeu zijn. Overal waar dus alleen naar
Valeutijn D. 1 verwezen wordt, zoeke men dit citaat in deel I B.
Bij de hier volgende verbeteringen is steeds aangewezen, welke
bij de noten behooren en geldt de telling der regels, zoo van
het hoofd als van den voet der bladzijde, alleen den tekst.

ït. A.
bl. 100 regel 13 v. o. /<aft«aw.?67«?K lees
» 102 noot regel 6 « » e nteatcrc jDarel lees rfrae niewiw
» 105 noot 1 7W«ceo lees
» 106 reg. 1 JW/neee lees
» 106 noot 2 ^ywitoflffl lees y
» 106 noot 3 7W*o lees 7W/<o.
,
^
,
» 107 veg. 9 en 109 reg. 12 roi«r<we>j zijn bewoners van liet distrikt
Toebaroe op Ternataansch-Halinaheira.
bl. 108 reg. 8 f»e< «t're ^o«fe» raarf jmv» lees «tWent ^o«fe» ra«rf ^«/«t.
» 109 reg. 15 v. o. X«// 7W<i/a lees üT«y<eAJZa, ecu in de Molukken veel
gebruikte titel, die blijkens de bijlagen van dit journaal (bl. 277, 313
en 315) ook gevoerd werd door den koning van Taboekan, den vorst
van Woena en door sultan Amsterdam.
bl. 109 reg. 8 v. o. anno»;», in liet Fransch amooróu?, eene soort van
dunne zijde,
bl. 112 noot 1 ZffiöCTHtf lees Zrt4öc/;<r.
» 112 » 3 moet zijn noot 4 en omgekeerd.
» 113 » Jfertyora?» lees J/an^oro».
» 114 » 2 7V7»«^an^ lees 7"<T/jrf/'o«y.
» 115 o Gö(?yo^oe lees
» »
» £a/<tó» lees
» 116 reg. 2 v. o. Gofo lees ffofcr.
» »
» 1 v. o. 7'«JIOT7« iSrtto lees
» 117 eerste noot, laatste regel jl/«)«ii!«<r«e!» lees
» 118 noot 3 TV*»A lees 7bK»tti of
lees 5otwoo/ of
lees 7"o«<oft.
» 119 reg. 2 &!/« is blijkens bl. 141 de boete of vergoeding voor een
bloedschuld.
bl. 119 noot PawaM^ lees
» 120 noot 2 I7ai«&?£« lees
» 122 noot 1 -MarftVia lees
» 123 reg. 17 o»l*c^u&lt^f lees
» 124 noot 1 profMtiV lees
» 125 reg. 1 ?ne«fcr lees
» 125 reg. 18 Gorff«<a«Wt'rj lees
» 126 noot 1. Hier moeten de woorden z<« mi/ïeu wegvallen en dit worden
bijgevoegd: Valentijn vermeldt (D. I. B. bl. 82), dat het eiland Boeton
zijn naam ontleent aan de hoofdnegorij, die eigenlijk Bolio heet, maar
bij de Ternatanen Boenton, welk woord in hunne taal marto beteekent.
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Uit ditzelfde woord leiden wij den naam van het Gorontaalsche Boento
af, door Padtbrugge in zijn .journaal even eens tot Boeton verhasterd.
De spelling Boerto-Rivier op de kaart van schipper van der Wal achter
Rosenbergs i?«Xo^toj in Goro«/«/o berust echter stellig op een schrijffout.
bl. 127 reg. 18. De bij dezen regel behoorende noot: rfiV roon^V o»tóny
»o/^«« FaJ. i 5. 21. 70 4y rfc« rfoo/) <fe» »Md»8 »<r« //"jWem is onder
het afdrukken weggevallen, terwijl noot 3 dezer bladzijde bij regel 9
van onderen behoort,
bl. 128 noot 4 jy«rro*<« lees *y««rroj«j.
» 129 reg. 16 fo< «« lees n« tfoi.
» » » 12 en 8 v. o. l /)'. Onder doze, bij de geschenken aan de
vorsten telkens voorkomende, ook door Valeiitijn veel gebruikte afkorting
moet men verstaan het Portugeesche />*f«, dat is .rf«A </W£ of /y»K><Kjrf.
bl. 131 reg. 15 /•«$<(&£«•», dat is deken van de kust van Coromandel,
even als Padtbrugge later (bl. 235) van £««l/tu/Me*u spreekt.
bl. 132 noot 1 moet aldus worden aangevuld. Uit het tweede gedeelte
der reisbeschrijving van de zendelingen "Wilken en Schwarz naar Bolaang—Mongondou, dat eerst na het afdrukken van Padtbrugges journaal het licht zag, blijkt, hoezeer de vorst Loloda—Mokoago, ook wel
Binangkang gehceten, nog steeds voortleeft in de volksverhalen der
Bolaangers. In de door deze zendelingen gegeven geslnchtslijst der
koningen van Bolaang (-V«fc<ferf. 2Wrf. &™rf. D. XI bl. 299 — 302) komt
echter slechts één Loloda voor, terwijl Padtbrugge uitdrukkelijk verzekert (bl. 12G), dat de veroveraar van Kaidipan, de vader van den
hier bedoelden Loloda, denzelfdcn naam droeg. Deze verwarring van
vader en zoon hrorscht reeds hij Valentijn. De geschiedenis van de
verdrijving der Spanjaarden uit de Minahassa en omstreken en die van
de vestiging der Nederlanders aldaar vereischt alleszins een nader
onderzoek,
bl. 136 reg. 20, 19 en 17 v. o. ^yei/earfe, it'//rt«<4'We en «wirodSofe lees Ae/«/««&«, enz.
bl. 137 noot 1 reg. 4 ïrwtew. lees ititoi — en rog. 5 perwaa^ lees wra;«rt.
» 139 reg. 12. v. o. (rf«?) moet wegvallen.
» 144 » 8 mtfAv^rateuw lees ««/t c/<mto*t'«.
» 147 » 9 if«W<? lees ceWf« (wy).
» 149 noot 3 üyywr lees £2o£p«rj.
i) 150 reg. 6 io»in^iM lees io»»«(/?7j.
» 156 » 3 v. o. <AVncfe lees rft«!</cn.
» 158 » 10 v. o. jo«fl'« lees ïowo't'M.
» 160 » 6 v. o. pir» OH* lees o»s fn«.
» 165 » 11 v. o. jc/«vy«r /i-!/)/)«r«)CTj (?) oy; rfnj ;W«J. Dit vra;igteeken
moet wegvallen. In de zeventiende eeuw werd die uitdrukking, thands
imaad <Y>» ^)t» op rfc» »ei« rWfen, dikwijs gebezigd; zij is aan de rijschool ontleend, waar nu nog een neusknijper voor lastige paarden,
in liet Fransch WCJJ»», ü/y««oc« heet. Dit woord schijnt eene verbastering van c«p«r<7fwt, dat evenwel in het tegenwoordige Fransch
alleen (feiifeerf of *c^a*r«* beduidt,
bl. 167 reg. 8 «wtrfooy^ lees erarfco^fis.
» 171 reg. 1 (4y). Dit moet wegvallen; Padtbrugge bedoelt toch, dat
Pater Torcotti Jeronimo d'Arras als een zijner slaven opeischte.
bl. 171 regel 14 v. o. /iefye«» lees ^
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bl. 171 noot 1 ƒ<?«««/ lees
» -174 reg. 19 .fo/ato lees &
» 177 reg, 6 a/tnuir lees ai
» 179 noot 2 twoonfei&fc lees te »<?>•
» 180 noot 2 fii/om'j. Valentijn spelt dien naam steeds f.'«/o<?/(w. Daar deze
negorij niet meer bestaat, weten wij niet, welke schrijfwijze de
voorkeur verdient,
bl. 181 reg. 14 v. o. m f a W W lees me/aMioftrc//
» 182 noot 1 -fWe/ano lees P<utfe?V>no. Valentijn noemt dit eiland ook
Pangasane; de thans het meest gebruikte naam Moena schijnt een
'. verbastering van het ook door Padtbrugge (bl. 217) genoemde bind Woena.
bl. 183 regel 7 KWW-CTJ lees wttfr.
» 187 tweede kolom, reg. 2 v. o. ft(/»«rjoff% lees £*/ƒ tu-r^oirfin^.
» 188 eerste kolom, reg. 1 r<zAoetoi. Dit woord moest op een afzonderlijken regel staan. Het schijnt, dat de koning van Taboekan zijne
bezwaren tegen dien van Siauw nog niet had ingediend, ten minste in
het origineel is de tweede kolom achter dit woord open gelaten,
bl. 190 reg. 14 l?orfon.j<^<\ Dit woord staat in liet. origineel, ïnaar blijkens
bl. 177 en 178 moet hier bepaald 5o«/<r«y«c//e gelezen worden,
bl. 193 reg. 7 achter 15 is het woord »«</««<"« uitgevallen.
194 » 14 v. o. ^rf jorfi mrf lees
» 196
» 199

»

13
7

lees toi? *O»ICH.

» leos //«».

» »
»
5 » » r«^«fonrf« lees
» 200 reg. 11TOOT-lees »o«r.

» 205 reg. 13 v. o. .yrody lees $r<?«p.
» 210 » 1 » » CoiA/^% lees
» 211 » 11 » » &a^3MK!«r<>B lees
» » noot 2 iSWrt» beter
i) 216 reg. 6 Zimio«« lees
» 216 » 11 v. o. i» itoa< beteekent hier
» 222 » 16 » » rtrtKio»rf^n lees
» 225 reg. 7, 8 lees 4.
» » » 8 A<ty««te lees io^é?» a!e«.
» 229 i 3 v. o. StfwaM. Dus heeft het origineel, maar blijkens het
zinverband wordt hier de persoon bedoeld, die drie regels vroeger
O«w«to heet. Ook de 0«Kw/a van bl. '2.'{I is blijkens bl. 2!W, 234 en
334 dezeirde.
bl. 233 noot 1 17I2 lees 1711.
» 237 reg. 4 v. o. «io^t» lees »«<?#/£.
» 239 » 16 » » e« m-n ^JOO^ lees tn ^»ffli jroote.
» » » 15 » » zoarffflj lees ro«<fe.
T) 240 » 8 » s Z>« Ao^< »a» i?o«^o«jf«;i. Op de nieuwere kaarten van
Mindanao vindt men alleen Boetoewan aan eene groote rivier, die op
de noordkust uitwatert. De hier bedoelde golf moet echter blijkens
bl. 323 en de berigten bij Valentijn (D. I. B. bl. 30 en 36) in het
zuidelijk gedeelte van Mindanao nabij de eilanden Sarangani gezocht
worden. Daar nu de prins van Kandahr in 1694 aan de gecommitteerden
Haak en Alstein, van wier reis naar Mindanao Valentijn een verslag
geeft, verklaarde, dat zijn grootvader Dato Boewissang (de in Padtbrugges journaal voorkomende koning van Kandahr) resideerde te Daboe
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in de Bogt, zal dit het Davao der nieuwere kaarten zijn en de Bogt
van Boetoewan de diep insnijdende golf tusschen de zuidpunt van
Mindanao en Kaap St. Augustijn, die in Stieleis Atlas Golf van Davao
genoemd wordt. Deze ligging stemt overeen met de lierigten, die
Daniel Ottens op Sarangani inwon, over wiens reis naar Mindanao in 1628
men vergelijke van Dijk. iViw/. tórciXm^«/ m«f JSorn^o, bl. 253—200.
bl. 242 reg. 1 v. o. *%/<? lees
» 248 reg. 16 Ao«fer lees
» 249 noot 2 y«*ini/a lees 7
» 253 » 3 fe«j»o£ri^ lees
» 2f>4 i) 2 Achter 1812 is uitgevallen (van Doren, //mn»«rj«jra. I. 98 .
Verder moet ik thans hier het volgende bijvopgen. In de ./fo/owr Gerote
rf<w /"oyai/f?* (la Haye T. XV, p. 39) leest men: »Les Volcans leur (aux
habitants de Mindanao) donnent beaucoup de soulïre, surtout celui de
Sauxil, qui est dans Ie voisinage de Mindanao. Il s'y éleva en 1C40 une
haute montagne, qui vomit tant de ceudres, que cette eruption fit
craindre la ruine entière de l'isle." De zin is niet zeer duidelijk;
maar dn Bois, de bewerker der zoo veel vermeerderde Haagsche uitgave
dezer bekende reisverzameling teekent hierbij reeds aan, dat dit de
vulkaan van het eiland Sangi inoet zijn. Wel vindt men op de nieuwere
kaarten van Berghaus en Stieler een vulkaan Sanguil nabij den zuidhoek
van Mindanao, maar uit de uitvoerige toelichting van eerstgenoemden
geograaf (Aia, 2)i« .P^tfiftunen, s. 62) ziet men, dat het bestaan van
dien vulkaan op Mindanao eigenlijk alleen berust op de weinig bekende
kaart van den Jesuiet Murillo de Velarde (Manilla 1734), terwijl de
berigten van latere reizigers, die zoo als Forrest en Carteret dit deel
van Mindanao bezochten, volstrekt niet bewijzen, dat hier een nog
werkende vulkaan van dien naam zijn zou. In ieder geval noemt
Landgrebe in zijne AW«n^jc/<«;We rfcr FafcaKe», Th. I s. 342 zeer ten
onregte den Sanguil een der meest bekende vulkanen van Mindanao,
en ik zoude eer vermoeden, dat een nader onderzoek dien voor goed
naar Sangi zal doen verhuizen. De beschrijving der Philippijnen in de
#u<. ftWrafe <&J Toya^M is een compilatie uit een aantal weinig
bekende Spaansche werken, die men zoude moeten kunnen raadplegen, om te beslissen, of de boven aangehaalde uitbarsting van
1640 den vulkaan van Sangi, dan wel een anderen vuurberg op Mindanao geldt,
bl. 259 noot 1 Pan^wrari lees P««j<M«rs.
» 260 noot 1 >'«rtarf<M lees iforfflrfo*.
» 261 noot 2. Uier heb ik mij door den niet zeer duidelijken stijl van
Padtbrugge op een dwaalspoor laten brengen. Üiteene naauwkeurige
vergelijking, van hetgeen hij bl. 199, 201, 219 en hier zegt, met de
berigten der predikanten Montanus en Peregrinus (Val. D. I B 397,
398, 403 en 404) maak ik nu het volgende op. Na het overlijden van
Authohie Bapeas, koning van Tagoelandang en gedurende de minderjarigheid van zijn opvolger was Monia president of substituut-koning,
welke Monia nu insgelijks overleden was. Padtbrugge noemt den naam
niet van den jongen koning, van wien hij te dezer plaatse zulk een
ongunstige schildering geeft; misschien was dit Philip Anthoniszoon,
die volgens Val. I B bl. 60 nog"in" 1690 koning was,'hoewel hij daar
ton onregte zegt, dat Bapeas in 1076 regeerde; deze laatste was toen
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reeds overleden, daar Montanus op zijn inspectiereis in 1075 al van
den substituut-koning Monia spreekt,
lil. 262 reg. 1 v. o. nyf «2 Iers re<^.
i) 263 noot Tbuloro lees '/"OMÉOCO.
» '204 reg. 18 v. o. i'*«r/rt(/o.« lees /''or/aaos.
» '267 reg. 2 v. o. w » lees » w .
.. 273 Bijl. Ill reg. 3 -&#«!<>$. Hierachter moet de verwijzing naar noot 1
staan. Het origineel heeft het zonderlinge woord »v^«iftf, waarmede
echter stellig m/nn bedoeld wordt,
lil. 27H liijl. III reg. Ü »<7« lees aan.
» 273 liijl. Ill reg. JU ;»«<&'« lees «O/K/I?.
» 274 reg. 17 v. o. fam/to 16 ' lees faro/ju ' lGc (.S<y/.) Padtbruggp
ontving dit briefje OJI den 18™ na de bezetting van Rolang-Itam en
Pater Torc.otti kan dit eerst na die gebeurtenis geschreven hebben.
Door ilen schrik zal hij zich dus een dag in den datum vergist hebben,
want de kalender dei- Spanjaarden in de l'hilippijnen (vg. lil. 222)
verschilde slechts één dag met de tijdrekening der Hollander-;,
bl. 276 rog. 11 v. o. »majW«i lees
» 276 reg. 4 v. o. a*aar <•» lees
» 277 noot .By/. A\O.77//lees .By/. A'JTX/A'en jVa<w«nw«jDtts lees J/acarnrtM/w.
» 281 noot 1 7V>JMI/O7ÜK lees ï'rtitórt/o«.
» 283 reg. 2 J/tvjaa"» lees Jfonarfo.
» 284 reg. 7 v. o. »er4«-/y«j. /fcto'/iv lees ( v r i e ^ H , /rtlzi?/»*?.
Ï 285 reg. 6 ?#y rfe lees wyrfe.
» 286 Bijl. XIV. Deze brief was blijkens bl. 195 in het Latijn geschreven.
» 286 reg. 7 //imw-n lees //terom.
» 289 reg. 24 ^oo « ai ^rf ierfro^ lees 2oo u /;rf «•/ i«/r»^.
j> 289 noot 1 7V>2o»<-£f7aM(/cn lees 7V>&t«r-£ifa»i/(^t en fVr4r/>ar« lees ^VP4«'»J
» 290 reg. 17 v. o. ii?rarfrfe lees i^rciWe.
» 290 reg. 16 v. o. //CTK lees /(«ra.
B 291 reg. 12 oew o?«^ lees OBOTW/.

a 291 reg. 13 Mar/f lees rowrf<*«.
» 298 reg. 17 1777 lees 1677.
» 302 reg. 17 v. o. s«ji!er$, */«»<?». Dit moet blijkens bl. 216 r / « ^ «
sfomt zijn.
bl. 304 Hier is tussehen regel 11 en 12 het cijfer 5 uitgevallen,
» 305 noot 1 A'ai««w«M^ lees Kfl4r»«««y.
» 307 reg. 20 7feM 77/o»w,? Goc^oi? lees V)o« 7V}o»ii7« (7o/^o^o«, aan wien
Val. D. I R bl. 59 nog den inlandsehen naam Mahonus geeft, terwijl
hij daarentegen den kapitein-laut Don .IIIU.II Nauochos eenvoudig
Noas noemt,
bl. 307 reg. 21 <$. Jii^a lees AY. //?yo j1frtni<?fly)«, waarschijnlijk dezelfde,
dien Valentijn ter aangehaalde plaats St. Tago Manompil noemt,
bl. 307 noot 7Vj«»i<7/f7ro lees 7"«
.» 308 reg. 18 v. o. mi?W lees
» „
> la i * ua» io^ta lees poor
» »
» 11 » » rfoor wt'rfen lees rfoo
i> »
»
7 » » ^ ^ lyWiioif/;. Ook Valentijn vermeldt (D. T B lil. 87)
dat de omstreek van I.ohia rijk aan djati-boomen was.
bl. 308 ree. 7 v. o. </c weyory 7i?i"/«rra <cr )'<?c//c »an Lo/«a. Dus staat in
het origineel. De nieuwere kaarten plaatsen Toeloki op de westkust
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van Bocton en dus tegenover Lohia, dat op de oostkust van Pantsjano
ligt en onder het rijk Woena behoorde; op kaarten der 17d<= eeuw in
het Rijksarchief vindt men Tirloki eveneens aan de oostzijde van
Straat-Boeton.
l)l. 309 reg. 10 v o. on&?» lees or«Vr.s.
» 310 reg. 3 ATa/atócw/i is het D>^A<Me/( van bl. 308. In de oude stukken,
ja nog heden onder de zeevaarders, heet rf/rt'^'O"' dikwijls tajVrfeuAo»;,
misschien eene zamentrekking van jfo/ae.<£r<i<i, dat isd««rr««m ^o«/; ten
minste Valentijn beweert (D Hl A bl. '219) dat «#«<» in het .Tavaansch
rfaarjiwm beteekent.
hl. 310 reg. 16 v. o. §ierf«». Deze admiraal sloot den 25 Juni 1CC7
een verdrag met Kaitsjili Pasnmbatta, sultan van Boeton, waarbij deze
de opperheerschappij van Ternate en de Compagnie erkende en beloofde, de nagelen uit te roeijen op de Toekanbesi-, Wangi-wangi- en
andere eilanden onder zijn gebied; dit contract deelt Valentijn D. I.
B. bl. 83 —8C in zijn geheel mede.
bl. 310 reg. 9 v. o. ^i»j>ra HW&T ««ar 4»w», namelijk naar de hoofdnegorij
Bolio of Boeton, die volgens Val. D. I. B. bl. 82 op een moeijelijk te
beklimmen berg lag.
bl. 311 Bijl. C. /Wo?*a iSm, een titel, die blijkens liet bovengenoemde
contract tusschen Speelman en den sultan van Boeton zoowel door dien
vorst als door dien van Ternate gevoerd werd.
bl. 315 reg. 2 M//OO< lees *c//otoi.
» 315 Bijlage XXX is geheel gelijkluidend met Bijl. XI, hetgeen bij
het afdrukken aan onze aandacht ontsnapt is, even als aan die van Padtbrugge, welke tweemaal door verschillende brengers hetzelfde briefje
ontving, maar het niettemin beide keeren in zijn journaal opnam,
bl. 316 reg. 13, 12 iVo». lees 12 0<tf.
» 317 reg. 22 v. o. KOC// fc lees «o<v5te.
» 317 regel 4 v. o. Hier is voor </e 7iuo«,sMf het woord (/a« uitgevallen.
» 318 reg. 4 orde-r lees orrf<?.
» 319 noot 2 W. 267 lees W. 117.
» 320 reg. 14 rfanr o/ lees
» 320 noot 4 itotoajy lees
» 321 reg. 3 «oytoj lees
» 322 reg. 4 .SMi/yjcr wan </<->• /F»/ «« MW rtV ^«irf M I (»ff«r) ƒ«»«
*ffr««/<- »(?/ ^rf /?/«(;> </<? /7(>jfCTi(/(? &t)0«i. In dezen zin moet (naar) wegvallen. Tot toelichting strekke verder, dat van der Wal op deze terugreis een deel der Noordkust van Nieuw-Holland opnam, over welke
reis en andere onbekende ontdekkingstogten onzer Nederlandsche zeevaarders naar Australië men vergelijke, hetgeen de heer Leupe daarover onlangs in de /Vr/maffWwj^en «jfl<?ny/CTiJrfr^e-MöV tó r<?ew«ra heeft
medegedeeld. De kaait, die van der Wal na deze opname van het
Zuidland ontwierp, vindt men in de verzameling van het Rijksarchief,
bl. 322 reg. 17 v. o. 0<M<emfontfVH m?» /«p«, hiermede worden stellig de"
kleine Soenda-Eilanden bedoeld,
bl. 323 reg. 18 v. o. v«« rf« ^OJ< lees »«» rfc« 7)0.!/.
» » » 9 v. o. o/; rf« J/Wanao, <fo«r rfe ^««/«arrftw KI7 »^«W</ ïy«."
Padtbrugge geeft hier in zijne onwetendheid eene onjuiste inlichting
aan de Hooge Indische regeering. Kerst later vernam hij op den
7" l>ei'emher van den koning van Kandahr (vg. bl. 240), dat de SpanDownloaded from Brill.com01/08/2023 04:52:27AM
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jaarden wel hunnen vorigen post in diens land hadden opgebroken,
maar tevens, dat zij zich op nieuw digter bij de Bogt van Boetoewan
gevestigd hadden.
bl. 323 reg. 7 v. o. /<oei ra» &ran^izn> lees -flwi can &tra«jraK«, waaronder
men blijkbaar de tegenover de eilanden Sarangani liggende Zuidpunt
van Mindanao moet verstaan.
bl. 323 reg. 5 v. o. .Simoy lees 5i»«w/. Deze rivier, ook wel «Ssrooy genaamd,
valt benoorden de rivier van Mindanao in de straat tusschen Mindanao en het eiland Bongo.
bl. J23 noot 2 //rf £»&»»rf .S/iran^aiM beter rfi> <?#<««&?» •Sanznj'iïBi, daar die
naam, dikwijls ook Serengani gespuid, gewoonlijk wordt toegekend aan
al de eilandjes tegenover de zuidpunt van Mindanao, twee grootere
met een kleintje daartusschen. Daniel Ottens noemt de beide groote
Serengany en Candigar of Madourongy (van Dijk, aang. werk bl. 253).
Uit Candigar is misschien de naam Kandahr ontstaan, welks vorst
vroeger over deze eilandjes in de Bocht van Boetoewan heerschte en,
door den sultan van Mindanao verdreven, zich op Sangi vestigde,
bl. 324 reg. 7 v. o. .fli?#i«M/<; lees
» 324 » 4 v. o. joMifcu lees
» 326 » 2 y/iarKrfe lees ^a«K<ft,'.
» 327 » 1 v. o. Ptrttti!// lees Piasfay.
» 328 « 10 v. o. iUtf/-ara.sM lees .tf«/<znwj<z ol „WafofTmrr.
» 328 » 3 v. o. TVrtrarföM lees 7<ztoj<A™.
» 333 » 1 v. o. jBctf lees »«<.
» 334 » 12 ATff/>itó« Geayam is waarschijnlijk dezelfde, die onder dm
volgenden koning van Taboekan kapitein-laut was, bij Val. D. 1 B.
bl. 48 en 50 Gingang heet en eigenlijk in de Bogt van Boetoewung
te huis behoorde,
bl. 334 reg. 7 v. o. jDa/a lees
» 335 » 3 7*OBtot'o lees 7b«
» 340 » 3 &cfoc lees &<?/«.
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