
VEESLAG EENER REIS
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NOORDKUST VAN NIEUW-HOLLAND,

n» 1705.

V indt men in onderscheidene geschriften een verslag der reis van den

Schipper-Commandeur WILLEM DE VLAMINGH, naar iVie7«(»-SbMa«rf; van

de reis, uit JJatoia derwaarts gedaan, weten wij slechts dat die heeft

plaats gehad *). Toch is zij niet onbelangrijk geweest, en ofschoon dan

ook de journalen schijnen verloren geraakt, of althans tot dusverre niet

terug gevonden zijn; zoo blijkt het uit het verslag, door de Buitenge-

wone Baden van Indië, de heeren ZWAERDECROON en CHASTELIJN opge-

gemaakt, dat het gedeelte der kust, door den Schipper MAKTEN VAN

DELFT en zijne medeschippers en stuurlieden bezocht, met zorg is op-

genomen, zoo mede dat zij omgang met de inboorlingen hebben gehad

— dit mogt DE VLAMINGH niet te beurt vallen — en omtrent hen het

een en ander hebben opgeteekend.

Wij durven ons vleijcn dat dit verslag, het eenigste wat tot heden

in de papieren der vooiTQalige Oost-Indische Compagnie, aangaande de

reis naar de Noordkust van Jv7e«w-.HbMa»rf in 1705, gevonden wordt,

niet zonder belangstelling zal worden gelezen.

"Bevinding in geschrifte van het geene ontdeckt en noteerenswaardig

bevonden is, op de voyagie van het fluijtken Fosse»Jose/<, de chialoup

rf'/Payar en de Patsjallang JVooa-ZToZZawifta, door de Hooge Eegering

van India, A° 1705 vau ifafatua over Timor na 2ToKan<fta-AVa voor-

meld gedepecheert; soodanig SUICK uijt de schriftelijcke journalen, ah het

mondeling relaes der geretourneerde officieren is te zamengebragt en bij

een gestelt, door de Raden Extraordinaris HENDRICK ZWAERDECROON en
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CORNELIS CHASTELIJN, ten dien eijnde gecommitteert ornme te dienen tot

Rapport acn Zijn Edelheijt den Gouverneur Generael JOAN VAN HOOBN

en de Heeren Raden van India. .;•,.•>. i ••.-..-.• • »~ -,-•

HOOG EDEL GESTRENGE EN" EDEL AGTBARE HEER EN HEEREN!

Alvorens de verhandeling van het geene ons ondergeschreven in op-

gemelde voijagie van opmerking te vooren is gekomen, sal het mogelijk

niet ondienstig wesen, eenige premissen te laten voorafgaan, die tot op-

heldering van dese materie sullen kunnen dienen; ten principalen be-

staende, in een kort recit, dat bovengemelt fluijtken en de twee vaer-

tuijgen, naarvolgens de Instructie aan haar lieden door UE. Agtbare Sub

dato 20 Januarij dezes loopende jaars inhandigd, op den 23 derselver

maand uijt Uafowas rheede haar anker geligt en onder zeijl gegaan zijnde,

onderwegen op «7OT<W Oostkust tot TEeiwian̂  vernomen hebben, hoe de

chialoup de 2)o«a<fos, die in plaetze" van TPaj/er andersints tot deeze

voijagie was geprojecteert, verongelukt zijnde, de scheepsvrienden egter

hare voijagio naar 2ïwor en van daar naar T/'oZtaf&'a-A'bw hebben ver-

vorderd; arriverende op 12 Fcbruarij voor Co<?̂ «tti7 op Tmor, alwaar

zij twintig dagen, of tot den tweeden Maart, door quaet weer vertoeft

hebbende, een maand daaraan of op 2 April, de Noordwcsthock van ca«

DïmtfHsZaM ,̂ door haar ontdekt en bczeijlt geworden is, sonder iets

merkelijks op deezc voijagie tot zoo verre geremarqueerd te hebben, dan

dat wel 50 ïl 60 mijlen vlak Zuijden en Noorden van dien hoek is

grond gesmeten, en ook tot aan die cust continuele behouden van 50

tot 20 en minder vademen waters. Boven en behalven dat ook onder-

weegen in dat overstceken van lïmor, de compassen van de fluijt Fos-

«wJowA op C Maart, door den donder en blixcm zoodanig aangedaan

en geraakt zijn geworden, dezelve met de Noorderlelie regt na het

Zuijden quamen te wijzen, en in dat postuur ook alhier zijn aan- en

overgebragt. .

Opgemclde hoek van ca» DJ«K«#«&UK? dan zijnde ontdekt, hebben do

onsen beezig geweest van den 2 April voornoemd tot 12 Julij daar

aan volgende van de wal, inbogten, spruijten, eijlandcn, rivieren, etc., na
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vermogen te visiteren, na volgens het gcene aan haar was gcordonneert.

Maar door gebreck aan vele genoegsame verversing op soo langdurige

reijse, kwamen veel menschen aan boord met zware ziektens, als koortsen,

felle hoofd- en oogen-pijn, item voornamentlijk door watersugt in te stor-

ten en ook te sterven; invoegen zij op 12 Julij voormeld genoodzaakt

wierden resolutie te nemen tot retour en hare cours na Ztarfa te stellen.

Edoch is niemand van haar daar binnen geraakt dan alleen de Patsjal-

lang, alsoo de fluit Fi»sewèosc/j en de chialoup 7Pa#w, door zeer zwaar

weer en magteloosheijd van volk, dat Gouvernement voorbij en haren

cours na Jfacosazr moesten laten voortstaan; gelijk dat UEd. Aghtb. uijt

de papieren van ifcuuftt als üföeawsar voormeld, reets bekend en geble-

ken is. Van gelijken hoe dat op meergemelde fluijt, den Schipper, Op-

per- en Onderstuurman met de meeste onderfficieren en matroozen reeds

zijn uijtgestorven en overleden. Waarvan alhier de onvolmaakte journalen

alleen zijnde overgekomen, en de nieuwe kaarten, door bezorging van den

schipper MARTEN VAN DELFT zaliger op ordre gemaakt, tot jtfacawar

abusivelijk aangehouden; zoo en zal men nu soo verstanelijk niet wel

kunnen spreeken, dan bijaldien voorschreven kaarten nevens deesen ge-

voegd waren, of nog binnen korten wilden overkomen, alsoo daarinno

vecle «i'fww? name» zullen worden gevonden, die onmogelijk in het kleijn

bestek van "'s Comp". vorige kaarten kunnen bekent wezen; en volgens

welke de onsc in bovengemelde tijd niet meer hebben kunnen visiteren,

dan een reeex lant van omtrent 60 mijlen langs de wal Oost en West;

makende bij gevolgen maar een zeer kleijn gedeelte van dien grooten in-

bogt, die haar des mogelijk sijndc, gerecommandeert was, voort te seij-

len en na te speuren.

De dagelijkse coursen, winden, stroomen, diepten, reven, peijling, mis-

wijzingen en diergelijke observatien, singiilierlijk aan de kunst der stuurlie-

den dependerende, sijn te vinden bij de vooraangetogen journalen en sullen

hier worden gepasseerd, als niet dienende tot het oogwit der bevonle-

ringe waartoe ons desen is aanbevolen compendieuselijk bijeen te trek-

ken, des wij ons daaraan tot zoo verre sullen gedragen en principalijk

aan het dagregister van den Schipper MAKTEN VAN DELFT op

en dat van den Onderstuurman ANDRIES ROSEBOOM op de chialoup
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hoewel die van den Gezaghebber op de Patsjallang PIETER FEEDEKIKS van

/Tamiur^r, als die der stuurlieden op F<tts«»5<wc/i al mede niet en zijn

te repudiëren, maar egter ook geen meer licht aan de zaken sullen kun-

nen geven, dan de twee journalen soo even gcciteert, als verhandelende

c e n e n h e t s e l v e . -.-•• • t i j r f - •; ! •• • • •: ••• • . w - - • • • ; • ': .

Buijten de meergemelde journalen, zijn ook overgekomen eenige ver-

klaringen , resolution en dicrgelijkc papieren, rakende het verliezen van

ankers, touwen, zeijlen, veranderingen van coursen enz. na de scheeps-

manier op Fos*e?^oscA geconcheert, maar ook deze konnen almede geen

elucidatie ter materie noodwendig subministreren; egtcr magh men ook

niet voorbijgaan gewag te maken van twee sehriftuurkens door den Ge-

zaghebber op de Patsjallang geformeert en op het -BandoseAe register

met de Letter D. E. gequotcert, coneernerende in het korte, de cour-

sen , namen en destitution der plaatsen, welke in deze voijagie beloo-

pen, als ook de stroomen die daarinne geobserveert «ya yewonfe», en

met believen van UEd. Agtbare, nevens het vooren gemelde journaal

van den Schipper op FÓK«#óosei en den Gezaghebber van JFö/}'«r na het

vaderland souden konnen worden gezonden, boven en behalven de

meer geciteerde nieuwe kaarten, wanneer deselve van ïlfaea.ss<zr hier over-

komen; want de kaartjes van de Patsjallang niet zijnde na de behoor-

lijke peijling en distantie en meer andere requisitiën gemaakt, sullen

het noodige licht niet kunnen geven.

Des nu voortgaande met het sommier der voijagie, zoo valt op te

merken, dat d'onse al van den beginne der ontdekkingc van ra» Die-

racnsZanrf, langs strand op deese en geene plaatsen teekenen van men-

schen, als rook en diergclijkc vernomen hebben. Den eersten inbogt

binnen de Noordhock van het gemelde land door -de onse gevisiteerd

zijnde en met den naam van J?oose5oow*-baij geïntituleerd, loopt dood

en spreijt zich met verscheijden spruijten aan wederzijden landwaart

in, is ontbloot van zoet water, en voor die tijd werden daar geen

menschen, maar wel eenigo teekenen vernomen, die in het weder uijt-

seijlen van desc baij werden gesien; maar sij liepen op 't sigt van

d'onscn, met de kinderen en honden die zij bij zich hadden, van 't strand

af, sonder ter spraak te willen komen. - ,,,
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Het land is hier laag en de hoeken Oost- en Westwaarts van dese

baij kregen den naam van de dVwaam en Faretas/«)e£; behalven nog

twee uijtsteekende punten die zich voor dese baij aan de Westzijde als

eijlanden vertoonden, waarvan het eene rfe Goerfe Bo<y en het andere

het F«j/fe jËyTand genaamd is; van gelijken op het eerstgcmclde eenig

drinkwater, doch brak en in wcijnig quantiteijt gevonden wierdt.

Tusschen dcese twee eijlanden of uijthoeken zijn op den 23"*° April

eenige inwoonders van de ousc ontmoet, die sich wel niet retireerden,

maar evenwel met malkandcren nae een hoogte liepen, en met allerhande

actiën en gesten de onse van land wilden doen gaan, want niemant haar

verstaan konde, en geenerhande slag van taal, die na de aanteekening

van Schipper MARTEN VAN DELFT, bij haar wat na het Malabaars schijnt

te sweemen; doch het welke in het minste niet kan apparent wesen.

De couleur en statuur van dese menschen schijnt na de beschrijvinge,

wel het meeste overeen te komen met de Indianen van het Oosten;

doch sij loopen gantsch moeder naakt, sondcr eenige schaamte van

ouderdom off sexe, die beijde door de onse van dato voormeld tot

die van vertrek zijn gesien en ontmoet; uijtgenomen dat alleen de

vrouwen die kinderen bij sich hadden, de plaatsen van hare schamel-

heid met eenige bladeren of diergelijcke quamen te bedekken. Maar

dese voormelde eerst aangetogen Inlanders met malkanderen niet ster-

ker sijridc dan 14 a 15 man, vernemende dat de onsen door hare

grimassen, gebaarden, buijgingen van ligchaam, geschreeuw en ver-

tooningen van hare houten assagaijen en handknuppels enz. niet kon-

den bewoogen worden, om van land te wijken, hadden de onvoorsicb-

tigheid eenige van gemelde assagaijen of liever scherp geslepen stokken

na de onsen te werpen, om haar daarmede te quetsen en intimideren,

welke daarop met een enkel snaphaan een van hare principalen off die

sulex scheen te wesen , door een cogel quetsende, de rest op de loop

zich begaf, zijnde seer snel, en van een wel gemaakt postucr; doch

de wijven sijn lang en schraal, met zeer wijde monden en naauwe

oogen, het haar van beijden is gekroest, als dat van de inwoonders

in de Papocse eijlanden, en een geele of roode saneering met schild-

patsvet geprepareerd , schijnt haar sieraad. Maar den aard van dit volk
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is vuijl en vol van verraad, als bleek op 't laatste, wanneer de onsen

op haar vertrek staande, twee matrosen door acht Inlanders overval-

len en gequetst wierden, met hoope van haar kleederen te sullen be-

machtigen, en sulex nadat sij al weken lang met die menschen hadden 1

omgegaan, gegeten en gedronken, aan boord geweest met verwondering |

alles besien hadden, beschonken waren (geschenken bekomen) en inte- 1

gendeel zij ook ons volk met visch en krabben geregaleerd hadden, "j

Behalve dat ook haar boosen inborst quam te blijken in den geene

die in den beginne door de onsen was gequetst en hier vooren geno- ï

teert, want desen met linnen door de onsen verbonden en geholpen •

sijnde na vermogen, rukte het linnen aan stuk en wierp alles aan een

kant; hoewel sij anders na lijwaat, messen, coralen en sulke snuijsterij

seer gretig scheenen, maar ook niets besittcn, hetwelk na eenige waardij

-.gelijkt. En ^hebben nogh ijser nogh ijets dut na mineraal, erts of

metaal gelijkt; want een steen die gesleepen is , speelt voor haar bijl;

xvooncn nogh in huijsen noch in hutten, en geneeren sich met visschen

door harpoenen van hout, als ook met kleijue netten, en varen in zee

met schuijtjes uijt basten van boomen gemaakt, die in zich zclven zoo

zwak zijn dat ze door dwarshoutjes moeten worden geschoord.

Sommige van haar hadden lijkteekens, als ofse gekurven off gesne-

den waren geweest, dewelke zij (zoo het de onse toescheen) als een

soort van sieraadje gebruijkten. Zij eeten zeer weijnig en matiglijk,

waardoor zij gedurig even vaardig en agil werden gevonden; ook schij-

nen zij 't eenenmaal zich met haar vcoren aangehaalden vischvangst te

behelpen, en daarbij ook cenigc wortelkens en aardgewassen te gebruij-

ken, maar geen gevogelte off ander gedierte des wouds, hoewel die

daarin overvloed op verscheijden plaatsen door de onse zijn ontmoet,

maar de Inlanders scheenen daar geen werk van te maken, die den

Gezaghebber van de Chialoup TFaj/er eens wel twee mijlen landwaard

in, ten getallc van omtrent 500 menschen, zoo vrouwen als kinderen,

volgens zijne aanteekening sub dato 14 Junij ontmoet, en ook eens bij

nacht haar lieden gespioneerd heeft, wanneer zij bij dese en geene

kreupclbosschcn aan nagtvuren bij malkandcren zaten, doch niets bij

haar ontmoet, 't welk naar waardije gelykt; zeggende met zeer veel
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gemak een stuk twee ii, drie manspersooncn, die dagelijks bij hun aan

boord kwamen, zoude hebben kunnen medevoeren en naar ifatoja over-

brengen, maar den Schipper van Fosse«ioscA, die juist volgens den

letter van de Instructie, sulex met volkomen zin van dat volk of niet

met een soort van geweld, hetzelve wilde volbragt hebben, heeft hem

daarin belet,, d*och zonder bedrog; wijl niemand haar taal verstaan

konde, was hier niet te doen, en dusdanig zijn ze in haar land gebleven, J

Het voornoemde land is doorgaans laag en gantsch niet bergachtig,

uijtgenomen een kloeke heuvel, die zich op sommige verheden als drie

bergen vertoond en op 25 Maij in het journaal van den Schipper ge-

decifereerd word. De grond schijnt vrugtbaar indien dezelve wierd ge-

cultiveerd, zijnde aan de zeekant doorgaans met zand of duijnachtige

streeken omtrokken, maar nergens zijn eenige notabele boomen, en veel

min die aromaticq scheenen off met specerijen gemeenschap hadden,

vemoomen.

De tweede inbocht na üooseèooms-baij hier vooren beschreven, tusschen

de Tj^er*- en 7FbZ»«i-hoek, door de onsen gevisiteerd, vertoont zich

als een wijde rivier, doch zout; en wijl daarin niets van opmerking is

ontmoet, zal men daarvan alleen het journaal van den Schipper op 12 Maij

laten spreeken, sijnde in dat van den Gezaghebber op de chialoup ^aj/e?-

bekent met de naam van Iteswa-rivier.

Den derden inham door de onzen gevisiteert is vrij wijt, wiens

Oostelijkste hoek den naam van .STaywwjw- en de Westelijkste punt

den naam van Oraw/ei-hoek is gegeven. De ebbe en vloed loopt

hier seer fel en de Patsjallang is wel 8 a 10 mijlen daar binnen ge-

weest, zonder noch eenige verandering van zout water te hebben ver-

nomen; ook bleven de gronden en het gesicht hetzelve. Invoegen

dat door de onsen gesupponeerd wierd, Az< <fcse» in/un» COZ£OM«»

(foorfoopi! fo< aa» cfe £w(/<&jpfc »a» JVïew-iïbZtad'; en niet alleen deese

maar ook meer andere soo bcoosten als bewesten den hoek van cas 2>«e-

Me«*Za!j<f. Invoegen daaruijt soude volgen, het gemelde ZuyT&Bu? voor

een groot gedeelte in eijlanden moet bestaan, en hetwelk ook niet on-

apparent zoude kunnen worden geschat, indien men ziet dat het ge-

melde land aan de Zuijdzijdc met ontelbare eijlanden vooraan in zee is

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:51:59AM
via free access



200 REIS NAAR DE NOORDKUST VAN NIEUW-HOLLAND IN 1705.

beslagen en omcingeld; wanneer men rekend van den hoek genaamd afe

Zeeawt» of het land van <fe Z«e!«cw A°. 1622 aangedaan tot aan het

land van 2vuyfo, A°. 1627 ontdekt zijnde; hoewel men 't een en ander,

liever aan verstandiger geographie en wijser oordeel bevoolen sal laten

blijven. Immers dese gissingen zijn ook niet onwaarschijnlijk uijt de

woeste en barbarische zeden, als het boosaardige naturel van bovenge-

melde inlanders; ter zake de wereld doorgaans zoo groote defecten veel

meer in inwoonders van eijlanden, dan in die van de vaste custen heeft

geremarqueerd. Doch het zij daarmede hoe het wil, men sal maar

alleen bij vervolg verder noteren, dat de Patsjallang door bovengenoemde

felle stroomen en hol water niet verder dorste voortvaren, maar genoot-

saakt was na FossenioscA terug te keeren, hebbende alvorens binnen desen

boezem een eijland van vijf mijlen in het rond gevonden, daar zeer goed

drinkwater en ook een tijger ontdekt is; alsmede partije sneppen op een

ander eijland, aan den mond van desen doortogt gelegen, waarvan op

18 en 19 Maij bij het journaal van de ehialoup Wat/er breder word

gewaagd, van gelijken dat het ook hicv omtrent vrij koud begonde te

worden.

De vierde inbogt na de voorenstaandc door de onzen gevisiteerd en

genaamd »<w DeZ/s-baij, loopt op vijf a, zes mijlen landwaarts te niet,

en is daarvan niet veel meer te noteren dan desselfs strekking en

dieptens, die bij de journalen en kaarten sullen bekend staan; van ge-

lijken dat dese aan de eene zijde in den ingang iÜHsfcnjKry, en aan de

andere zijde bij de oude kaarten met den naam van JlfanaVland bekend

is; alwaar de inwoonders zoo dom waren, dat zij met drie klcijne

schuijtjes de Patsjallang, zoo als die ten anker lag, na land wilden

boegseren, maar ziende dat zij niet avanceerden, wilden sulex aanvangen

met de bocij van het voormelde anker; doch dit alzoo weijnig van effect

zijnde, begaven zij zich weer naar land. Eu de onzen bleven dagelijks

bezig met visschen te vangen, die hier abondant doch niet magtig waren,

de toenemende ziektens binnen boord te stuijten.

De vijfde of laatste inbogt dan die door de onzen nog al Oostwaarts

aan wierd gevisiteerd, word aan de eene zijde gemaakt door den hoek

van Tkwfo», en aan de andere kant door den hoek van
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almede namen zijnde, welke de onzen daaraan hebben gegeven; hoewel

de laatste gemelde punt ccr een eijland, dan een hoek mag worden

genoemd, alsoo den inham daar agter omloopt en wederom in zee komt

te vallen; even als ook voor den hoek van Ikwfo» een eijland word

gevonden, door de onzen het ;Sc/«7<2p<Kfo-eijland geheetcn. Zijnde van

deze visite off plaats niet merkelijk te noteren, dan alleen dat daar bij

maneschijn des nagts een ontelbare menigte van swarte vogels, soo groot

als duijven, de Patsjallang i?bZZaw*ft'o-iVbt>a ziju gepasseerd, welken

swerm wel een half uur lang continueerde; en begonden de inwoonders

soodanig aan de onzen te gewennen, dat zij haar hielpen drinkwater

slaan en dragen, doch echter naderhand haren vuijlen inborst niet

konden verbergen, als vooren reeds is aangewezen.

Deze laatste inbogt is bij de onzen genaamd Fosse»5o«cA-baij en heeft

voor den hoek van Cafo'e» ook een kleijn eijland, waarop alleen een

enkelde boom staat en daaraan kenbaar is. Mitsgaders wij dusdanig in

't korte vermeijnen aangewcsen te hebben, hoedanig het met den aan-

vang, bevinding, uijtkomst en retour van deze voijagie, voor zoo verre

dat heeft kunnen worden nagevorst, gelegen zij, als hiermede zullen

eijndigen en reverentelijk verblijven" * ) . - • • • :

«f) Hoog-Edcl-Gcstrenge en Edel-

Agtbare Heer en Heercn.

UEd. Agtbare ootmoedige en

onderdanige dienaren.

(7FiM 17^.) H". SWAARDECROON.

In Margine: c*. CHASTELIJN.

'a, in 't Casteel, (Accordeert).

6 October 1705. (GeC) J. S. CRAUW.
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, • i . ' . . T . ! ' • • . : : • ;

AANTEEKENINGE N.

) /üwtoriaeAe .BeicAn/jsja^ ifcr ü m e » , 18° Deel, blz. 426.

-) De papieren, die naar Nederland, betreffende deze reis, werden

opgezonden, bestonden behalve uit het verslag, nog uit de volgende

stukken:

1. Dagregister, gehouden in 't fluijtje FasseM&we/i, door den

Schipper MAKTEN VAN DELFT, sedert 2 Maart tot 16 Julij 1705.

2. Dagrcgister van den Gezaghebber van de chialoup afe

3. Aanmerking van den Gezaghebber van de Patsjallang A'oi>«-

JTbZfanrfia, wegens de strekking en gronden langs de knst. En

4. Aanmerking wegens den loop der stroomen.
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