
VARIA.

VERSCHILLENDE EEDSFOBMULIEREN.

Aan het Archief van Schepenen ontleenen wij het volgende:
Formulier voor den eed voor de Maleische Christenen.

Demikian benar di toelongi akoe Allah jang maha kowassa.
Voor de Portugeesche Christenen.

Assie verdade ajoeda mi Deus.
Formulier en wijze op welke, onderstaande eedeu

gepresteerd worden.
Op de Gereformeerde wijze.
„ , „ , _ „ .... , Zooala gebruikelijk.
Op de Roomsch Kathohjke. j ^ •*

Eed voor den Baliër.
Met het zetten van een kom met kond water, het met huu

kris omroereu en daarna met een blad van een of
zoogenaamd Pitsjaar boom (*), een weinig water uit de kom
geschept hebbende dit water opdrinken.

Op de Jentiefse wijze.
Door het besmeeren van liet voorhoofd, hals en nek met

zeker soort van asch, onder hen genoemd lboedi, mitsgaders
het inslikken van een gedeelte van dien en het uiten der
woorden zoo als de zaak medebrengt.

Op de Chiueesche wijze.
Met het afkappen van een hoenderkop.

Mohamedaausche wijze.
Met het leggen van hun regterhand op den Alcoran Mohamad.

"Wijze waarop de Alfoersche eed werd afgenomen (Ceram).
// Men neemt een pot, vult dien met sagoeeer, daarna neemt

(*) Het blad heeft veel van het blad van een peerenboorn, dooh wat
spitser en donkergroen.
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men Chineesch hout, een parang, een mes, een pijl, een voet-
angel , den punt van een piek, een kaaiman van gabha gabba
gemaakt, een weinig goud, een afbeeldsel van een tnensch die
de pokken heeft, in dier voege als hier uitgeteekend staat •,
hetwelk de Alfoeren loetij loetij poenja maijnoe noemen. Dit
alles te zamen steekt men in den pot met sagoeeer, en als al
het volk bijeen vergaderd is , moet van ieder rivier, een man
in de Alfoersche taal '/weeren, dat zij geen compagnies onder-
danen leed doen en zich aan de orde van de Coinp. onder-
werpen; mitsgaders de negori] die zulks niet nakomt, gezamelijk
aantasten en verdelgen zullen. Daarna moet men een weinig
van het in den pot zijude vocht drinken.»

Op deze wijze hadden de volkeren van de rivier Sapaliwo
met de te Waijsarissa tegenwoordig geweest zijnde manschappen
der rivier Talla, in de Sanirie (Raadsvergadering) den eed af-
gelegd, maar die van de rivier Ethy, behoorende onder de
Heidensche Orang Kaja van Tanoenoe niet.//

Getrokken uit het'/ Dagregister// van den gehouden Hongi-tocht,
naar de kantoren Bouroe, Manipa, Saparoea en Haroekoe; item de
aan Cerams binneukust gelegen rivier of de bestemde Sanirie-
plaals, gedaan in liet jaar 1769 door den Raad (Extra Ordin.)
van Indië Hendrik Breton, gouverneur van Ambon, onder
dagteekeuing van den 16 December.'/

Eed van deu Nageischrijver Philip Ruipassa van Sainith, in
de Maleische spraak, op de gereformeerde wijze met het op-
stoken der twee voorste vingeren der regterhand en klare nit-
spraak der woorden: Dengan Kabinarang beta Alia Maha
Kawassa. (?)

Haroekoe, 12 September 1770. Vergadering van Politie.

L.

' Is in den tekst een afzichtelijke figuur.
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STAALTJE VAN HOI.LANDSCHE EERLIJKHEID, 1 0 1 6 .

Dat hierop in vroegere dagen — die goede oude tijd! —
nog al wat op aftedingen viel, levert ons het volgende staaltje.

De Opperkoopman Maerten Houtman, die voor de Oost-
Indische Compagnie in Siam als resident geplaatst was, schreef
aan zijn vriend Jacob Specx, opperhoofd te Firando (Japan)
den 8 Juni 1616, onder meer andere zaken, dat hij van den
vorst aldaar en den Opra Bisik voor dat jaar verkregen had,
het gekochte Sapanhout te mogen wegen op een plaats door
hem Sambinangh genoemd. Hij had dit te danken aan de
goede «schenckagie//, en //al moest men vrij wat verschenken//
om het //op die plaats te wegen», zoo kwam dit, door het
ruime gewicht, dat men ontving, wel weder ten goede. Hoe dit
ruime gewicht verkregen werd, hiervan geeft hij ons de vol-
gende beschrijving:

"Wij hebbun alhier gewogen op eene vreemde maniere, alsoo
de costuyme soo is, te weten: hebbe 4 van de swaerste Jap-
ponders vuyt de jonck genomen 1, ende ghecleet met dubbelde
rocken, die eerst Dat ghemaeckt hebbende ende daemaer windt
drooch laeten drooghen, met elck met 2 Japponse ghewereu
op zijde, ende om haer middel elck heymelijck gebonden 15
catty » loodt. Dito 4 persoouen hebben soo op de schaele gheseth;
daer beneven sijn 4 Siaminers op de schaele ghegaen (sijnde
t' snemen 8 persoonen) die t' saemen op de Üatchy * her-
wooghen sijn ende is een teecken ghemaeckt soo hoogh als
ditto Datchin in ballance hingh, met voorschreven 8 persooneu,
daer wij voorts naer erwogheu hebbeu.

Verstreckende soo yder schaele voor 8 picols * die ons op een
ordenarisen s vuytghebracht, heeft omtrent 11 ende onder
de 11 picols, alsoo verscheyde schaelen alhier iu presentie van
Jassebendonne « (die deselve oock angheteijckent heeft) over-
sloegen ende bevonden hebben.

' Van Firando gezonden om dat hout te laden.
* Een catty = 1| Amsterd. pond.
^ Japan^ch en Chineeseh weegtoestel, eenige overeenkomst hebbende

met de ons bekende Unsor.
* Een Pikol = 125 Amsterd. ponden.
' Gewone wijze gewogen.
* Gezagvoerder op de jonk.
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Derhalven is hij resolutie hier goedt ghevonden, dat men yder
schale zal reeckeuen d'een door d'auder voor 1 0 | picols ordiuaris
Chyuees wicht, als UEd. largo suit connen verstaen vuyt de
nevensgaeude resolutie », waer aen mij ghedraeghe.»

Nog vóór hij zijn brief eindigt, kan hij niet nalaten Specx
te verzoeken, om het zenden van een jonk tot het laden
van sapnnhout niet te vergeten, daarop zware bootsgezellen
zien te plaatsen »om hier op de schaele te setten, alsoo daer
//veel bij gewonnen can worden.// L.

Niet aanwezig.
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