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.

