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O P D R A G T.

dit tegenwoordig boek : die over America zeeg-

haftige ftandaerden voerde : toen de Weft-Indi-

fche Maetfchappy des Vereenigden Nederlands

U E. op droeg 't hoogfte bewind van Brafil ; welk

als noch over de wijde plas der Oceaen wijdluftig

roept : hoe een NafTouwfche Vorft haer woefte

boodem acht jaer betreeden heeft , tot fchrik van
Portugal , voort-zetting der Nederlandfche moo-
gendheid 3 en verwondering des gantfchen aerd-

boodems. Waerlijk , Doorluchtigste Heer,

gy zijt de eerfte, die, volgens 't loffelijk voorbeeld

van de beruchtfte volkeren en veld-heeren , de

NafTouwfche wapenen onder een andere hemel
diervoegen manhaftig gevoert hebt : dat zoo
lang Porto Calvo , Maragnan , Parayba , rio

Grande, 'tReciffo, OlindaendevordereBrafil-

fche fteden , fterkten , rievieren en landen blij-

ven zullen , de geheugenis uwer helden-daeden

blijven zal. Nederland had hier genoegzaeme
proeven af gezien voor Grol , 's Hartoogen-

bofch, Maeftricht , Rhynberk , Schenken-fchans,

in vordere belegeringen en togten tot afbreuk

der Spaenfche moogendheid ; maer gy hebt Ne-

derland te klein geoordeelt , om te verftrekken

tot een wapen -fchool , alwaer ieder over uwe
krijgs-oefening verbaeft Hond. De groote wee-

reld , eerfl: door Columbus aengewefen , en ze-

dert by Americus Vefputius nader ontdekt,

opende een ruim veld , op welk gy voorzichtig

te velde trok, gelukkig flag leverde, omzichtig

fteden en fterkten belegerde , zeeghaftig tot haer

poorten introk , konftig beziens-waerdige gebou-

wen timmerde , zachtmoedig onder wreede , be-

leefd onder woefte
,
goedertieren onder boofaer-

dige ,
godfalig onder goddeloofen. Gy zijt de

be-



O P D R A G T.

beruchte voetftappen der Romainen na-geflapt

;

die , daerze Italien beheerfcht hadden > oordeel-

den niet verricht te hebben , tenzy haer wapenen
over-fcheepten na Alle en Africa. Maerhierin
overtreft uwe manhafte dapperheid die vermaerde
oorlogs-blixems , dat gy niet alleen verder over

d'Oceaenden Spanjaerdin een Nieuwe Weereld
aentafte j maer ook 't Euangelium derwaerds voer-
de: en zeege-praelde, niet min wegens verflaegene

vyanden , als bekeerde afgooden-dienaers en on-

gefchikte heidenen tot Chriftus gebragt. Een
groot deel der bladeren van dit tegenwoordig
werk is befchreeven met zulk een ftof , welke uwe
manhaftedaeden, Doorluchtigste Vorst, te

meer tegen de vergetelheid bewaerd , alzoo in

verfcheidetaelentevoorfchijn komt : teneinde

Vrankrijk , Duitfland 3 Britannien en de Latijnen

zonder tolk konnen lelen/t geen Joan Maurits,
tot luifter der NaiTauwfcheftamme, verricht heeft.

Verwaerdig dan, Hoog-gebooren Heer, dit

boek met goede oogen aen te zien , daer het aen

't voor-hoofd pronkt metuwe Achtbaere naem :

hoewel 't uwe helden-ftukken flapper befchrijft,

als gy de zelve verricht hebt.

Z)vw alder-onderdaenigïie

diender

J A C O B M E ü R S.

Extract



ExtraB uit de 'Privilegie van

De STATEN van HOLLANDT
en WEST-VRIES LANDT.

DE Heeren Staten Van Hollanden We]ï-Frtejhnd
y

hebben by brie-

Ven Van Oclroy , gedateert den itytn
Jttly 1670. aen J

aco b

Meurs, Bocck' Verhoper en Tlaet-fnyder tot Amfterdam , Ver-

leent , om alleen te mogen doen (Drukken en Verhopen Voor den tijd Van 1

5

achter een Volgende laren, een 'Boek geintituleert America , of Eeichry-

ving der Nieuwe Wereld , &c. befcbreeVen door Aknoldus
Montanus , met Verbod Van het ^elve by iemand anders in geen-

derh.mde Talen te mogen na-drukken ofVerhopen , in 'tgeheel ofte ten deele,

in groot of kleinformaat , op al^ulke poene enJmenden als in't^elve Oclroy

breeder is begreepeu.

Was onderteekent

JOHAN DE WlTT.

Ter Ordonnantie van de Staten,

Her f., van Beaumont.
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BESCHRYVI NG
VAN

AMERICA:
EERSTE BOEK:

Befchry

•ving der

Oceaen.

Eerfte Hoofd-nuk.

ojfmericd is by de Oude onbcl^nd geweeft.

m£&£££^gg%

mecnig - werf

verandert, na

delandfchap-

pen welker

(branden be-

fpoelt , om-
ïi^É^*^©^^ ringt 't aerd-

rijk met kromme bogten. Tuffchen

America en V Onbekende Zuid land, be-

naeuwt door de ftraten.na Magellanes

en ZeM<7//r genaemt,vind wederzijds

een ganfeh woefte ruimte: welker een

voor Euroope , Afia, Africa en America

in diepe gronden neder-zinkt , daer

d'andere America en Afia feer wijd van

malkander affcheid : beide door man-

hafte zee- heiden roemwaerdig ont-

dekt, daerdefonneopen ondergaer.

Ten noorden heeft het ys 't meer-

maels hervatte voornemen byftoute

fchippers van verfcheidelandaerd ge-

fluit. Met d'Oceaen zuidwaerd is min-

der gehardebolt : fulx als noch ten

meeftendeel onbekend blijft, hoe ver-

re 't water aldaer over diepten of on-

diepten vloeid : alleenlijk is by er-

vaerendheid bevonden , dat de zee

doorgaens over laeger gronden fpoelt

ten zuiden, dan ten noorde. De oude
Romainen, Grieken, Phenicïers , of ook
wat volk immer uit de zee vaerteen

E Oceaen
,
die i bleef de zee geflooten , volgens Pli- vtgp. **

zijn by-naem

Scheep-
' vaert is
1

/eer oud.

Kleine ken-

nis der

fcheefvaert

by de oude», beruchte naem hadden, zijn niet min
febroomachtiger als meer onervaeren

geweeft op dewaeteren, in vergelij-

king met de tegenwoordige Euroo-

peers. Door een onverbreekelijke wet

mus
, Vegetm en andere, van den elf- f"f%

den der flagt-maend tot den tiende

|

van lente-maend , fulx geen fchepen
!
zeil maekten, uit vrees voor ftormen.
Ook beftondenze niet verre buiten
't geficht der ftranden afte fteeken ter

voller zee. Ondertuffchen nochtans
mag niemand in twijfel trekken, of
verfcheide volkeren hebben , bereeds

7

|

voor ettelijke eeuwen , haer in de
fcheep-vaerr dapper uitgeflooft. De
Heilige Schrift getuigt, hoedejood-
fche Koningen Salomonjofaphat, Ozias

en andere, vlootentoerufteden , die,

uit verre afgelecgcne gcweften,tf/>/v/\r

gouden verfcheide vreemde koftelijk-

hedenna Canaan voerden. Infchelijx

teikcnt Strahe acn , dat ten tijde van Geogr»pb,

Homerus
, dewelke Salomonslc\en be-

'A '"

reikte , Indien bevaeren is. En , vol-
gens Plinius , hebben de Romainen, on- UB. * ##
der 't beleid van Auguftus, tuffenen de "* c' 6l '

ftraet Gibralter uitgeroeid , ontdekt
de Spaenfche , Franfche enDuitfche
ftranden, niet alleen tot de Uithoek der
Cimhers , (nu genaemt 't Schaeger Rif)
maer ïtVLde Noorder Oceaen , die Noor-
ivegen en Z^/.Wbefpoeld. Defelve
Plinius voegt hier by : hoe d'Afri-

caenfche kuften , buiten Gibraltar

weftwaerd aen , voorby den berg At-

las, door ftoure fchippers" nu en dan
befigtigt wierden. Meer gedenk waer- zie-ugt

dig is de togt der Carthaginienfer Han- van H™-

no, als dewelke uit Gibraltarsftraet de
""*

wijd uitgeftrekte ftranden van Afrika

Eudoxus
A Cyzi-

tot de Gorgades bezeilde
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:an Eudo-

xui.Stra-

bol 2.

Wondere

reis van
fommige
Indiaenen

:

van Mene
'.na :

Gedenk-

nseerdige

togt -van

een Indiciën

in Egyften

geland

:

als ook van
Cleopatra.

Cyzicenus , vluchtende voor den Ko-

ning Latbyrus , uit d'Arabifcbe Zee af-

geftooken , liep voor Gibraltar ten

anker. Voorts verdient het onfe by-

fondcre acnteikening , dat der Suaeben

Koning , gelijk Cornelius Nepos ver-

hack , aen de Roomfche onder Bur-

gemcefter Mete/lus Celer ten gefchenk

fond ettelijke Indiaenen , die by fwae

re ftormen in de Noorder Oceaen ver-

vielen : en , naveelzukkelen en droe-

vige fchip- breuk , den Duitfchen boo-

dem onder de voet kregen. Doch
lang voor defe voorval heeft Menelaus

Griex Koning door de Middellandfche

Zee zeilgemaekt: de flevens gewend
rondom Af'rica: Indien befichtigt : en

is na acht jaer t'huifwaerd gekeert;

indien Ariftonicus Grammaticus in de-

fe vertellinggeloof verdient, 't Geen

de Griexe hiftoone fchryvers getui-

gen van Ptolomaus Euergetes Koning

over Egypten dient geenfints over ge-

flaegen. Zijn opfigters langs de ftrand

der Arabijche Inwijk ontdekten een

verlaeten fchip , binnen welk een half-

dood menfeh vonden , onder ver-

fcheide lijken. De half doode, door

fpijs te mets verquikt , wift geen aen-

wijfing te doen van waer en waer na

toe ftreek fette ? Niemand konde hem
verftaen.uit wat landfchapherkom-

ftig was. De vreemdeling dan word
aen Euergetes over-gefchikt . dewelke

byiondere vlijd aenwende , ten einde

kundfehap kreeg van de Griexe tael,

om alfoo achter de gefchaependheid

der ganrfchezaek te komen. Te mets
in de gefeide fpraek gevordert , bedui-

de: hoe hy een Indiaen was.door ftorm

by d'Arabijche Inwijk ingedreven . Op
de togt had hy alle zijn metgefellen

verlooren , van ongemak en honger.

Beloofde voorts de weg na Indien te

wijfen. Euergetes fliep hier niet op:

hy ruft een vloot toe , voorfien van

heerlijke gefchenken : voor welke
de vloot eindelijk te ruggebragt ko-

ftelijke droogeryen en gefteenten.

Na de dood des Koninx Euergetes

hervatte zijn gemaelinne Cleopatra de
voorige togt , met meerder aental

fchepen , die buiten de Roode Zee een
fteven vonden , wiens top een paerd

vertoonde , overgebleven uit fchip

handel op

'o(l- Indien:

breuk:uit het paerd wierd bekend, dat

het een Gibraltars fchip wasgeweeft,
welk Afrika omgezeild , aldaer bleef.

De fteven is zedert tot geheugenis op
de markt binnen Memphu geplaetft.

In dj: laetfte eeuwen hebben de Devenetia.

Venetiaenen , voor alle andere Euro- ";" **?*ril i r
eerjhin

peers , lich onderwonden met 't at- zuroope

gelegen Indien koophandel te dry-

ven. Zy waeren dan eertijds gewend
door d'Adriaetijcbe na de Middelland-

Jche Zee ttreek te houden op Alexan-

dria : alhier ftaptenze te land , in de

Arabijche Inwijk wederom fcheep, en

vervorderde voorts haer reis na Ooft-

Indien. Langs dit vaerwaeter en de-

fe land-togt , voerdenze d'Indifche

waeren foo lang na Europe, tot ein-

delijk d'EgyptiJche Sultan die Weg
door ftrooperyen bekommerde: wef- hoe^baer

halven haer benoodfaekt vonden Ale-^^T'
xandria te laeten leggen , en voor
-Antiochien (nu Meppo)x.e ankeren.

Uit -Antiochien vertrokkenze na Baby-

Ion , van Babyion na Balfarum , van
Balfarum Wk Ormus. Alhier maekten-
ze zeil in de Perfifche Zee , om met
d'Indiaenen te handelen. Venetien

voorfag dan Euroope van alle gewaf-

fchen en koftelijkheden , welke on-

der d' Oofter Sonne vallen.

En zy waeren noch inbefitgeble- Bywntge.

ven, tenzyaldereerft de Portuqeefen
le/e"-ihe,d

iich bcweegd hadden , ten einde met finaider-

fchepen Indien ontdekten , fonderde "rP onder -

\ , ïii /tonden de
goederen op kameelen over land te kuftenvan

fleepen. 't Werk dient weinig hooger 4fa«* m
aengehecht. Joan de eerfte Portugaels om'dTkk'cn.

Koning had d'Africaenfche ftad Septa

den Mooren ftormender hand afhan-

diggemaekt. Onderzijn vijfzoonen
munten byfonder uit de vierde zoon
Henrik : die in 't inneemen van Septa

fich boven gemein manhaftig droeg:

zedert uit de verheerde ftad fterke

uitvallen op de Mooren deed : en, met
buit verrijkt, twee fchepen toe-rufte

tot vordere ontdekking van Afrika

ten zuiden, 't Voorneemen evenwel
ging langfaem voort , ter oorfaek veel

tijd en geld fpilde aen 't bouwen van
een nienwe ftad Terzanabali , namaels
genoemt Villa Infantis. Doch, in een

droom beftraft wegens dit uitftel

,

vervaerdigt eerlang twee zeilen , op
'tjaer



Watrom
Africa niet

verder ont-

ucht wierd ?

Afirola..

bium van
wie en

Wie d'eetfte

in -volle z.ee

liepe».

Madera
Van :vie

bereikt.

jtmerica onbekend.
3

'tjaer veertien honderd en tien : te vendebanken, die vaek ettelijke mij-

meer alfoo uit zekere Africaenfche len weegs in zee uitffaeken , benood-
gevangene bericht kreeg, hoe Afrika faekt wierden te zeilen. Toenmaels
fich boven den berg Atlas wijd en zijd waeren feer vermaerd in de Wis-konft _
ten zuiden uitbreide. De voet van ! Rboterik

, Jojepb en Martij» Bohemus waerom b,.

'c gebergte Atlas was tot noch toe ge- leerling van Joan Monteregius : met dachtl

weeft d' uiterfte bepaeling der fcheep- deze racds pleegt de Koning joan , ten

vaert ; want dewijl aldaer een groot einde iets bedachten , na welk de
rif in dOceaen feer verre uitkijkt , was fchippers by 't onbekend gefternte

niemand tot dier tijd gevonden, de- aende zuid kant der middag-lijn, ee-

welke foo diep zeewaerd dorft ftee-
j
nigfmtsgiflen konden .hoeverre van

ken, buitenallegefichtvanftranden, dit of datlandaf fteevenden. Dege-
om boven de gezeide ondiepte te fte-

, feide Wiskonftenaers vonden einde-

venen. I lijk uit een feer heilfaeme werk ruig,

Joan Confahus , Trijlan Varfeus en namentlijk'taftrolabium , niet alleen

Mgidius Annius ï'ijn d'eerftegeweeft,
j

om de loop der fterren af te meeren;
die in d' open zee ftoutmoedig inlic- maer ook ten dienfl: van de zee-vaert

pen, en verfcheide AfrikaenfcheKu- , heilfaem verandert. Zedert kregen de

ften en onbewoonde eilanden ont- 1 matroofen meer moed en vaftigheid

dekten. Onder dufdaenige eilanden ; in 't bezeilen der Oceaen. Onder an-

xljnMaderaeriSantJoris dePtcbo.welk dere (telde Koning Joan over een

eerlte Henrik voornoemd bevolkte vloot Jacob Canus , die ter mond van Gedenk.

met PortuqeeJen,en 't andere met Vlae- de ltroom Zaires invoer : en aldaer
"""''jf'

mingen. Hy verkreeg voorts van Paus
i
eenpylaer, behaktmetLatynfcheen -vanjacob

Martijn de 'vijfde , dat alle landfehap- 1 Portugeefche letteren , oprechtede, £*"»>•

vervaetende d' ontdekking der Afri-

caenfche kuiten , door wie en onder

Door wie

Gttinea

om dekt ü.

pen , haer uitftrekkende van d'Uit-

hoek Ganaria at tot Indk n toe.den Por-

tugees fouden onderhoorig blijven.

Na Henrik , aflijvig op 'tjaer veer-

wat Koning volvoert. Hy vond hier

beleefde Mooren : uit welke foo veel

tien honderd en feftig, bleef 't werk
j

bericht kreeg; dat een magtig koning

van landen te ontdekken voot een 1 over haer heerfchte, die eenigedag-

tijdfteekemteroorfaekdePortugael- 1 reifen landwaerd in hof hield. Der-

fche Koning AlfonJus , in fwaereoor- waerdsfehikt Canus gezanten af : be-

loogen bedremmelt, de handen niet houd vier Mooren tot gyfelaers : en

ruim had , om op onzeekere kans voerdze met haer wil na Portugael,

d'Oceaen te bouwen. Echter bragthy I onder beding van herltdling binnen

de zaek foo verre, dat, na flillingder
j

vijftien maenden. De gyfelaers on-

inlandfche beroerten, zijn vlootelin- 1 derweefen in de Portugeefche tael,

gen by de ltroom Zanaga invoeren :

en voor de vermaerdekoopüad Gen-

ne , van welke Guinea haer benaeming

deden bericht : hoe haer vaderland

Congo genaemt wierd. Ter gefetter ontdekking

tijd verruild Canus aldaer de felve met vm c>n£e -

ontleent , ten anker liepen. Alhier de Portugeefche gefanten: trektrecht

kregenzeby ruiling elpen-been, goud ; toe na den koning, nietfonder heer-

flaeven en een vafte voet op 't land,
|

lijke fchenkaedjen : en vind hem fit-

vermits befettelingen lieten binnen
;

ten opeenelpenbeene throon : 'tbo-

een opgeworpen fterkte : de flaeven i ven-lijf was naekttotdefchamelheid

wierden na LiJJ'ebon vervoert.
j
toe, voorts bedekt met een bomba-

Joan de tweede , zijn vader Alphonfus zijne kleedje: om de flinker -arm

in'trijkgevolgt, kreeg 't oog op Ara-
\
droeg hy een goude arm-ring : over

bien en Indien , en byfondereluft, om de fchouders hing een paerde ftaert,

een we? te openen uit d'Atlantifche welke der koningen dragt is. Canus

n-xdlndifche Oceaen. Demeeftefwae
|
leid zijn gefchenken voor 'skoninx

righcidlagin'tbeftieren derfchepen,
f
voeten neder, en onder de felve een

wanneer buiten 'tgefigt vanftranden

de volle zee moeiten kiefen ; en bo-

blinkende kruis-vaen , by de Paus In-

nocentius d'AcbtJle plechteiijk ingc-

A z wijd,
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Joan de

Tweede

foekt Oofi-

Indtèn te

mater te

ontdekken.

logt van
Vafcm (ia-

Ma.

Chrifhgil

Kolcnm.

Verdeeling

dtr acrdc.

Otè.l

ofAmet o

/. , de ouden

bekend is

vewetft

wijd. Zedcrt wierd 't Roomfche ge-

loof by vele aengenoomen ; fulxde

koning felf den doop ontfing. Eer-

lang nochtans door fommige opge-

ruid, wierd de nieuwclinx ingevoer-

de godfdienlt t'eenemael gedempt.

Ondertuflchcn fliep Joan de tweede

niet op d'ontdekking van onbekende
landen. Hy vaerdigdeyortkwen Cbri-

ftenen over Egypte» en Alexandria af

na Indien : ten einde elders kondfehap

kreeg , hoe 't vaer-waeter , boven
d'uitcrfte uithoek van Afrika, ten han-

del met d' Indiaenen , gevonden mogt
werden. ByJoans dood bleefdie toe-

leg ftecken : foo nochtans , dat des

felfsftaetvolger Emmanuel 't werk ze-

dcrt niet min yvcrig opvatte. Onder
Emmanuels beleid , voerde l'a/ciis Ga-

ma vier fchepen , die , nietfonder dui-

fend gevaerlijkheden , voor Calecut

ten anker liepen : end'eerfte uit Eu-

roope ontdekten , langs een zorgelij-

ke vaert , 7 Oojlerfcbe Indien.

Maer Chrifioffel Colonus was nu
vijf jaer voor Gama in de weer, om
nieuwe landfehappen weftwaerd op
tefoeken. De toeleg gelukte : alfoo

eerlang een geheele weereld gevon-
den is , die namaels van Americits Vef- !

puciits haer benaeming America ont-
I

leende : fulx de verdeeling des wee-
relds, door onkunde van d' oudheid !

onrcchtmaetiggemaekt.tot een rech- 1

re ftant gebragt wierd. Want indien
;

eertijts de gantfche aerdboodem geen
|

ander naem droeg als Afia, Africa en
j

Europe : foo blijft nu on wederfpreke-
j

lijk, dat die drie gedeelten flechts een
uitmaeken , namentlijk den Bekende
Weereld: terwijl ren zuiden een twee-

j

uc weereld leid , welke , by weinig
kuften bekend , voorts Onbekend is.

\

Voor 't derde weerclds deel komt de
Nh moe Weereld'of Amerika.

'tSal niet ondienftig zijn, ons felf

in te wikkelen in een dubbeldon der-

foek wegens dit Amerika ; eenfdeels,

of het ooit by de oudheid bekend
ftond 't En tenanderen, watvolk en
wanneer voor defe Sieuwe IVeereld'm-

woonders befchaft heeft ? Over 'teer-

flc ftuk vcrfchillen de geleerde onder-
ling. Die acn de oudheid foo veel eer

toefchryven, als of Amerika by haer

ontdekt , of ten minden niet onbe-

kend was geweeft , fleunen op 't aen-

fienelijk gefach van beruchte fchry-

vers onder de Grieken en Romainen.

Zy behelpen haer dan met de wee-

I

reld-wijfe /V^o , dewelke wijdloopig Atlantic».

gewaegt van een landfehap Atlantica ?i*to in

\ vetre buiten Gibraltars Jtraet door J™,*^
twee woefte zeen befpoelt en van

magtige eilanden befet. By de zeen
verltaenze d' Atlantijche en Zuider-

; zee , by d'eilanden Cuba , Efpanola , Ja-

,

maica , Califorma en andere , weder-

zijds voor America verfpreid. Maer
het kan waerlijk niet ontkent, o(Pla-

;

to befchrijft een land 't welk nergens

te vinden is, niet fonder dartele ver-

fiering van een weelderig verftand.

Immers foo weinig doed Diodorus Si- r»W. sic.

culus voor die America by de oude be-
6'

kend (lellen ; want als hy verhaelt,

hoe de Pbeniciers, van d'Africaenfche

Kuft door ftorm weftelijk afgerukt,

op een groot eiland vervielen , welk
d' uitleggers voor America houden , is

het daerom Amerika ? Neen : het blijft

feggen fonder bewijs. Arifioteles word Ari/i. de

hier met even gelijke waerfchijnelijk- **»«*»«»

neid aengetrokken: wanneer ter ne-

der ftelt, dat buiten de Pylaeren -van

Hercules in d"Atlantijche Zee eertijds

een groot onbewoond eiland by de

Cdr/^/ff/fwytTkoopluiden gevonden
wierd : dit bragt niet voort als wil-

de dieren en boomen : doorfnee-

den van vifch-njkeftroomen en ette-

lijke dagen zeilens afgezondert van
't vafle land. De koopluiden, aldaer

uitgeftapt, vonden de vruchtbaerheid

der grond en getemperdheid des he-

mels foo aengenaem , dat fich op
't ontdekte eiland ter neder-flocgen.

De Carthaginienjers verboo den op lijf—

ftraf , dat niemand derwaerds foude
over-fteeken , beducht voor verfwak-

king , indien groote volk-plantingen

verhuifden. Maer hoe vonden de Car-

tbaginienfers America fonder zeil-

fleen ? Hoe wierdenze verlekkert op
America, daer de landftreek rondom
Carthago boven gemein vruchtbaer is ?

Sulx'tgeen Arijloteles verhaelt meer
geduid kan worden op de Canarifche

Eilanden of Brittannie,a\s wel od Ame-
rika. Voorts komt ook de Prins der

La-

Natura au-
ditii.



J&uid.

1.6.

Latynfche Dichters Virgilius te \ oor-

fchijn : als ofdie den Nieuwe iVeereld

gekend had , wanneeraldusfmgt:
Daer leid een landjchap buitin het

geflernte verre ,

En hutten wegen van hetjaer enjon:

Alwaer de torzer Atlas dragen kon

Opjchouderen den as met fchintelen-

de flerren.

Wie fal hier tael of teiken vinden van

Hoewel ondertuflchen niet

dat de fchranderfte

vveereld-wijfen onder de ouden lich-

telijk konden afnemen de volmaekte

gcftalte, die d' aerde en zee kloots-

gewijsuitmaeken , uit de ronde fcha-

duvve , welke den naem verduiftert,

de verfchillende op en ondergang der

hemelfche lichten en ongelijke ver-

heffingen des as-punts : en dewijl

d' aerde en zee rond zijn , dat aen

Amerika

is h de Ou- America ï
de niet bt- ,

ke».igc- ontkent word
weeft.

Ahienca onbekend. tj

opzijn mifflag bouwde. Hy meinde,

fchoon genomen hetaerdrijken zee
een ronde geftalte hadden , nochtans
daerom niet volgde , dat bewoonde
landen laegen ten zuiden tegen de
noorder geweiten aen : aengeften

d' Oceaen aldaermet woefte plaflen

over de gronden fpoelde : ot indien

eenige kuiten in die weereld 't hoofd
uit 't water opftaeken,wie had ooit

beweefen,datze menfehen voededen?
Want hoe foudenze konnen der-

waerds geraeken , over een onmeete-
lijke Oceaen ? hoe foudenze door de
middag-lijn door booren, alwaerde
fon diervoegen barnt , datgeen leven-

dig fchepfel foo overmaetige hette

weder ftaet ? En waer fal dan blijven

de goddelijke waerheid der H. Schrift

die alle menfehen ftelt herkomftig
van Adam , en zedert de fonde-vloed

De Civit.

Dei lib. 1 6.

c. 9 .

d' ander zijde van de middag-lijn ten uit de drie foonen Noachsi De men
zuide foo wel een bewoonde weereld

konde leggen, als ten noorden. Welk
gevoelen meer fteunde op degefonde

fchen dan in die andere weereld,moe-

ften noodefaekelijk een andere her-

komft erkennen, alfoo dervvaerds on-

reden , dan op een ondervonden er- moogelijk konden komen uit defe

vaerendheid , die voor de laetfte eeu-

wen fchijnt bewaert te zijn. Sulx niet

weereld. Doch,
king van Ooft en

zedert de ontdek-

lVefl-lndien , heeft

alle oude foo verre mifgetaft hebben
;
d'ervaerendheid geleert , dattenzui

als de Latijnfche dichter Lucreftus, of i den groote landlchappen , foo verre

1.7.7. /.

C.Ï4.

felf onder d' Oudvaeders Laclantius

Firmianus en Auguftinus,befpottcnde

't gevoelen van een bewoond aerdrijk

ten zuide der middag-lijn. Laclantius

in zijn dwaeling fteunt op defe bewij-

fen : Namentlijk, indien een aerdrijk

lag onder onfe kimmen, foo moeften
de voetflappen der invvoonders al-

daer hooger zijn dan d' hoofden der

felvc : de boomennederwaerdsmet

bevaeren zijn bevolkt gevonden,haer

uit-ftrekken van ooflen tot weften.

En hoewel Augujlinus defe waerheid

loochent, voor hem nochtans hebben

Cicero, Plinius en andere onder de

Grieken en Komainen ftaende gehou-

den , hoe 't aerdrijk lag onder een vijf-

derhande lucht ftreek. Defe verfchei-

dentheid van landen, onder een hee-

te, gemaetigde of koude hemel , be-

de kruinen waffchen : deregen, ha- fchrijft de Latijnfche dichter Virgilius

gel, fneeuw en blixem averechts val- Zijn zin-rijke vaerfen luiden, vertaelt

len : defteden, bergen en ftroomen \ in 't Neder duitfch.aldus

oaaelmg omgekcert hangen. Doch dit bewijs ] Vijfflreken d' hemel heeft

Laclantius is t'eenemael reden-
ian Lu
iïxntiui we-

gens di te-

gen -voete

-

tingen:

van welk

van

loos ; want dewijl de aerde en zee

een kloot met malkander uitmae-

ken en alles op aerde en zee fich

na haer middel punt ftrekt , foo gaen

de tegen- voetelingen niet meer ave- 1

rechts als vvy : en hebben nevens ons '<

niet te vreefen, dateer iets des aerd- >

klootsin den hemel mogt neder ftor-
j

ais ook -vim ten. Maer Augujlinus heeft een ande-

AuguftinHs. re grond gehad als Lanclantius , waer
|

een door het branden

Des Jonne-lickts is rood, en roojlert

by het vuur.

De uiterft'' weder- zij ds in V ronde

klapper-tanden,

Met glaefig ys verftijft en vlaeg op

vlaegen zuur.

Hier tu(fchen en de middel/}'', uit Gods

goedgunftigheden

,

Zijn aen den menjeh ter woon twee

flreeken toegeftaen.

A 3
Een

Ceorg. 1. 1

.



Eerste Boek
Een weg aen beide zijd, ten midden

door-gejneden,

Alwaer de teeken-kring moetjcbuin-

fche gangen gaen.

uacrobim Met Virgilius komen ook Cicero en
ïnsommum pimïHS over .een . Die Prins der La-

itl.'i.c.ï. tijnfche rcdenaers fegt : Gy {iet, hoe

die 't aerdrijk bevooonen , niet alleen

diervoegen van malkander afgefcbeurt

zijn , dat niets onder baer van d'e en tot

d' ander kan ajkomen ; maer datze ten

deelenfcbuins , ten deelen zijelinx , ten

deelen als tegen voetelingen ftaen. Gy

fiet , boe de jelve aerde
,
gelijk als om-

ringt is met fommige zwachtels , welker

twee alder-verft van elkander zijn afge-

leegen : en , wederzijds duikende onder

'shemels aspunten,door rijp verftijft leg-

gen ; maer de middelfte engrootjtevan

eenbarnendefonne gejengt word. Twee

landjlreken zijn bewoonbaer : welker een

zuidelijk leid , alwaer de menjchen voet-

Jlappenfetten recht tegen ons aen. Doch

d'ander, ten noorde uitgeftrekt, bewoont

viiniws gyluiden. Voorts getuigt Plinius , dat
Ub- z

- het wel ftrijd tegen 't gevoelen des ge-

meinen volks; maer echter waerach-

tigis : hoe aller wegen rondom d'aerde

menjchen verjpreit zijn,en met de voeten

tegen malkander aen wandelen. Iemand
vraegende waerom de tegen-voetelingen

niet in de lucht valled, gelijk ofde reden

niet by de handwas, dat zy baer niet ver-

wonderen, waerom ook wy niet vallen ?

Doch hoewel de oucle, uit redenen
voornoemd, konden afmeeten, dat-

ter onder onfe kimmen een weereld
ten zuiden lag , foo fteldenze noch-
tans den toegang derwaerds ontoe-
gankelijk : alfoo

, (gelijk ook Augufii-

nus ) oordeelden , 't aerdrijk t'eene-

mael onbruikbaer te leggen, niet al-

leen onder de noorder en zuideras-
punren , wegens ondraegelijke kou-
de, maer ook onder de middag lijn,

wegens geenfmts lijdelijke hette.Tuf-

fchen de middag -lijn en de koude
lucht -ftreeken in'tuiterfte noorden
en zuiden , (het zijn de woorden van

Mtcrob.i» Macrobius) worden wederzijds de ge-

l j,
weden door nabygelegendbeid van bei-

der ongetemperdbeid getempert : en in

deje getemperde alleen beeft de natuur
vergund te leven. Vorders {chijntAu-

£«///»«* felfoploifing te geven opzijn

voorgewende fwaerigheid : naement-

Jijk hoe de menfehen over een on-

meetelijke Oceaen aen de kuilen onder

een andere hemel konden landen?

Die geleerde Oudvaeder , onderfoe. Hoe debee-

kende na de herkomft der heeften, die *"*• f/
raekt op af-

uit vermenging van manneken en geitgme «-

wijfken haer oorfprong hebben , ftelt Unden

vaft : datze alle tot voortelers moe-

|

ten erkennen , die met Noach in d'Ar-
' ke op de waeteren der fond -vloed

dobberden. Maerhoezijnzegeraekt

aen de eilanden? tot d'eilanden, dicht

by vafte kuften gelegen , kondenze
gemakkelijk over-fwemmemtot verre

! gelegene, ten gebruik der menfehen,

door menfehen metfehepen gevoert

worden. OndercufTchen is hier de byfmderlijk

fwaerigheid niet weg-genomen ; want demliieni

indien fulx plaers had in dieren die

dienftdoen , wiebragt deverflinden-

de en onhandelbaere beeften der-

waers, als wolven, leeuwen , tygers

en diergelijke, langs een ruim en for-

gelijk vaer-waeter , na kuften rondom
befpoelt door een ruime zee ? Wef-

halven Auguftinus in defe fwaerigheid

bedraeid , meind waerfchijnelijk te

wefen : datze , het zy God fulx ge-

biedende , het zy toelatende , van

d' Engelen aen foodanige landen ge-

voert zijn. Indien nu fulx konde Augujiimu

plaets hebben in 't wild gedierte.waer- ""^erUid.

om ook niet in de menfehen, op ge-

lijke wijze tot bevolking van eenaf-

geleegen aerdboodem derwaerds ge-

bragt? Te meer nadien d' aerde by-

fonder gefchaepen is om de menfeh.

Doch waer toe dit noodig? Daerde Hcedemen-

menfehen niet alleen met vaertuis ^he" ge
r

.

.5 raekt zijnm
konden over lcheepcn: het zy uit op- nieuwe U»-

fet nieuwe landen fogten , het zyte- den -

genmeining na onbekende geweften
byftormen heengedreeven wierden.

Hier komt by, dat de aerde, hoewel
hier en daer door woede plaffen van

haer felf afgezonden leid, evenwel
by andere oorden ofaen een vaft is,of

flechts door kleine w ater - boezemen
gefcheiden : fulx lichtelijk door uit-

dying van geflagten .nieuwe inwoon-
ders tot nieuwe landfehappen konden
over - ftappen . Dieshalven behoeft

niemand fwaerigheid te maeken , als

of uit Adam , of noch nader uit een

der



Ammca onbekend.

der drie foonen ftoacbs Sem , Cham en

Japbet niet herkomftig fouden zijn

,

die een ander gedeelte des weerelds

bewoonen
Redenen

rcaerom A
merica foo

lang onbe-

kend ü ge-

bleven ?

Wie aeerfle

dez.se heb-

ben bevae-

•verfcheide

gevoelens

der beide*

ncn hier af.

den ontdekt

Zerfle vin-

ders van
ieder deel

des vacr.

tnigs.

Meinier

van -vxeren

der oude

:

metrius foon van Antigonus, met veer-
tig Ptolomaus Philadelphus , met vy
ftig Pbilopator. De Tyrier Hippius Hel-
de een vracht-fchuit op ftaepel, de

Ondertuflchen dient hier een
j

Rbodiers een )agï.,de Duitfcbe booten,
vraeg-ftuk noodwendig beantwoord : Vorders bedachten de Copen een riem,
hoe eerft na verloop van foo veel eeu- Dedalus den maft en fpriet, Pi/eusde
wen , in de laetfte tijd , eenweereld I fnuit,</<? Tyrrheniers'tznker^nacbar-
ontdekt wierd , welke den ouden ^fis de dreggen, Tiphys 'tftuur onder-
gantfchelijk onbekend is gebleven, ' weefendoor'tbeweegenvandeftaert
daerd'oudevoordelaetenakomelin-

j eens vliegenden kieken-diefs, kanis
gen geenfints wijken, noch in ftout-

j

de zeilen, hoewel fommige defe eer

moedigheid, om gewigtige toeleg by 1 overbrengen aen Dadalus. Minos
de hand te vatten , noch in fchrander- ! floeg d' eerfte zec-flag. Waer uit lich- m?»»
heid , om de felve te begrijpen , noch )

telijk is af te mceten , waerom in die ZlnXT-
'm hardvochtigheid , om uit te voe- 1 vereeuwdetijden,vermids derouwe *"fcbtU»

ren i 't Blijft buiten alle tegenfpree-
j

ftand der vaertuigen , niemand over ?™T
ken.dat de zee van oudsher bebouwt '• d' Oceaen na afgelegene geweften af"
is ; doch in den aenvang by rouwe

;

Hak. De laeter eeuwen hebben 'twerk
fchippers binnen reddeloos vaertuig.

! temets tot grooteren grooter vol-

De heidenen fchryven denCretenfers maektheidgebragt ; maer echter foo
toe,datzealdereerfteen vloot in zee

J

verre niet, dat in 't eerft buiten 't ge-

bragten, onder 't beleid van Neptunus.
i
figt van land zeewaerd boorden . De

Doch Plinius beweerd , hoe d'Egypti- lyrïers beftonden voor andere op de
fche koning Erytbra, voor alle, met noord-fterre te zeilen : en wanneer,
zaemen-gebondene vlotten, de Roode by donker weder , dit hemels licht

zee, tuffchen d'eilanden bevoer : on-
j

quijtgeraekteentegelijkdekuft,fet-

aengefien andere die eer over-bren-
|
te ftreekbygifling op de wind; indien

gen tot deTrojanen en Myfiers , wan- ;
twijfelden, of de wind mogt veran-

neer na Tbracien over-ftaeken , om de
|
derd wefen , lieten eenige vogels vlie-

gen, die altijd 'tnaefte land kiefen.

Maer hoe weinig foude fulx te paffe

komen in de by na onmeetelijke
Oceaen? 't Is wet waer, dat de Romai- der^omai-

ne», wanneer haer moogendheid met *"*•

Julitts Ctefar en Auguftus den weereld,

tuflchen d' Euphrates , Rb/j» , Oceaen,

Donamv en 't gebergte Atlas, onderde
knie had, d'Oceaen metfwaerevloo-
ten bezeilden, welke ook 'tgeweld

der golven veilig uitftonden : even-

wel behieldcnze nooit foo veel

moed, om nieuwe weerelden op te

by gevolg over ftroomen en meiren
j

foeken. Hetzy geoordeelt wierd, dat wamm
at te fteeken. Ondertuffchen heeft haer alleen heerfching te overmagtig f^'T^f
ieder iets bedacht tot voltoying der

|
en als top-fwaer was : als die teveel L?

fcheep - bouwery. Alfoo vond fa/on I hadden te beftieren ; weshalven on-

de fchiet fchuiten.namaelsby de ko- raedfaemna meer uit tefien. Hetzy
ning Sefoflris in Egypte» gebruikelijk, zeder 't verval der Roomfche moo-
Degalcyen met twee riemen verzon- gendheid , Euroope ettelijke eeuwen
nen d'Erytbreers , met drie deCorin- : achter een in een geduurige wapen-
thier Amocles , met vier de Cartbagi-

\

kreet bleef, door de verwoeftingen

nienfers , met vijf Nefchthon , met ! aengerecht by de Gottben , Hunnen,

twaelf Alexanderde Groote , met vijf \Alanen, Vandalen, Noormannen, Longo-

tien Ptolemans Soter , met dartig De-
j

harden en vordere landaerd , die

't noor-

felve te beoorlogen : andere weder-

om meinen, dat de Britten fchuiten

met ieder bekleed uitvonden , eer er-

gens vaertuig in 't water dreef : fom-

mige pleiten voor de Samotbraciers,

fommige voor Danaus uit Egypte» na

Griekenland geroeid. Maer buiten

alle tegenfpreeken heeft Noachs arke

den nakomelingen tot een voorbeeld

gedient, om fchepen te bouwen : te

meer alfoo zijn kinderen , te mets

weelig uitgedijt , benoodfaekt zijn

nieuwe woonplaetfen te foeken , en
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PPaerom A-
merica foo

l.ict bekend

Buronym-

inc. 2.

Epbef.

Gevoelen

tier oude

wegens een

cnockcnde

wereld.

In Cem-
ment flip er

Oiaii.v.iy,

20,21.

Of Ameri-

ca in Gods

Woord be-

kent U.

't noorden t'ellekens met grootc

fwermen uitleevcrde : fulx de volke-

ren allenthalven alle krachten en ge-

dachten infpanden ten tegenweer van

fulkc overlaftige vyanden . In 't ooiten

ftond het niet beter gefchaepen : als

welk voor de geduchte wapenen der

Scythen , Perfen en Saraceenenjammer-

lijk zidderde : en naderhand de dage-

lijx acnwas van de Turkfche magt,

toteen eindelijk verderf, met bedruk-

te oogen te gemoed fag. Sulx de be-

kende weereld te veel te doen vond
met haer felf , dan om op onzekere

toeleg een onbekende weereld te foe-

ken. Voorts word met geen waer-

fchijnclijk bewijs by gebragt d'oude

fchryver , welker getuigenis Hierony-

mus ter neder-fteld : JVy onderfoeken

ook wat zy de eeuwe dejer weereld : of

ook een andere eeuwe zy , welke niet be-

hoort tot defe , maer tot andere weerel-

den , waer van Clemens in zijn brie-

vengewae^t . d'Oceaen en weerelden die

over de felve leggen ? Of het een wee-

reld zy , die op 't begin der eeuwen , wan-

neer Adam gemaekt is , tot zijn volein-

diging voorbygaetï Oj'waerlijk de wee-

reld word, met een andere benaeming,

genoemt de vorjldes luchts, die nu werkt

in de kinderen der ongehoor(aemheid'?

't Schijnt Clemens met Cicero , Plinius,

Virgilius en andere heidenfche geleer-

de over-een (temt , wegens de bewoo-
ning desaerdboodems ten zuiden der

zuider-zon keerkring in gemaetigde

geweften , buiten de ftrenge koude
en brandende hette. Maer hoe raekt

dit America , 't welk niet alleen onder

de middag lijn verzengt word : maer
ook onder de noorder as-punt vcr-

ftijft ? Minder fchijn heeft , 't geen

d'Auguftijner monnik Luidewijk Leo uit

Obadja voor den dag brengt : evenals

ofdie Propheet in de drie laetfte vaer-

fen fijner voorfegging fprak van de

Spanjaerden , die America niet alleen

fouden ontdekken ; maer ook ten

Chriftendom bekeeren : ter oorfaek

die in Zarphad zijn , de /leden van

7 zuiden erfelijk [uilen befitten , en Hei-

landen op den berg Zions JuHen opkoo-

men , om fcfaus gebergte te richten.

Doch waerlijk handelt Obadja van de

herftclling des Joodfchcn volks uit

Babels gevankenis , welke diervoegen

heerlijk lbudc zijn , dat haer ftand

verre de voorige te boven gingrals dié

door de Mefjias tot den top der gee-

ftelijke gclukfacligheid moeftgebragt

worden : wanneer ook de feivc fijn

Apoftelen en vordere dienaers wilde

afvaerdigen, om 't heil te verkondi-

gen aen d'einden der aerde. Quan-
fuis de Joodfche Ralbynen verüaen
door Zarphad , niet fonder een ftout

verdiclniei,ty*j»;'c»,dieshalvcnfpreekt

Obadja\:\n der Spanjaerden verrichtin-

gen op Amerika i En by gevolg blijft

America lang voor Chrijtiis bekend?
't Verdichtfel heeft geen wederleg-

ging van nooden.
Eindelijk kan ook hier geenfints

dienen, 't geen Vinedas , Fulierus en
Levinus Lemmius drijven : namentlijk,

dat Salomo» 't zee kompas had uitge-

vonden : weshalven zijn vloot, toe-

getakelt tot Ezion-Geber , uit de Roode

Zee gemakkelijk konde over-fteeken

na de ftraet Magelianes , om 't Pe-

ruaenfche goud arte haelen. In de be- Sa\mons
fchryving van Peru fal duidelijk ge- vloot üniet

toond worden , dat Peru niet is Ophir, g™
r

gelijk fommige, fonder reden ofwaer-

fchijnelijkheid , gevoelen. Maer be-

langende 't gebruik des zeil fteens tot

defchecp-vaert , by Salomon verzon,

ncn , kan niet meer zijn , als een feg-

gen , van alle bewijs ontbloot. Want Sa ]omon

offchoon Salomon alle menfehen voor heeft'tkom-

en na hem in wijsheid voorby flapte :
fM r

j
:et g>'

_ J j v vonden.

en felf de natuurlijke verborgendhe-

den der kruiden, boomen, berg-ge-

waflehen, fteenen en alle vordere na-

tuurs geheimenifTen meteen naeuw-
keurig oog befchouwde : nochtans

volgt geenfints , dat hy ontdekt heeft

'tgcen in de zeil-fteen ten dienftder

fchippers verborgen lag. Immers hier

af is nergens gewag. En indien be-

reeds by Salomons tijd 't kompas in

f\vangging,hoegcraektefooheilfaem

gebruik zedert uit de weereld? Alber-

tus Magnus beufclt , wanneer hy aen

Ariftoteles de wetenfehap defer ver-

borgendiicid toefchrijft. Nergens

word noch by Ariftoteles , Galenus,

Alexander , Aphrodifienfis , Plinius, Lu-

cretius , of foo veel als ooit onder de

Grieken , Romainen , Arabier s , ja wat
land-

aeren na
era.



Amerka onbekend.

Zeilftecn

-jan wie

gevonden '.

landaerd 't mogt zijn , 't mi nft gewag
deszee-kompasgemaekt. Want hoe-

wel fommige d'eerfte vinding des

zeil-ftcens toepaffen een lndiaen, an-

dere een harder , wiens fchoenen met
fpijkers beflaegen aen den zeil-{teen

achtigen berg ida bleven hangen

.

Hoewel de ouden veel geheimenilTen

Wondere

kracht des

zeilfteens.

de Subtili-

txtt. /-7.

iéievyfirt-

gen <van

't kompas.

Centbrard.

Chron.

9
Flavzus Melfius Napolitaen , op 't jaer Door wie

dartien honderd en drie. Sulx lofepb
e'iWKneer

j> . n (X. u J * t Compat
d Acojta rms-talt, wanneer d eer van gvuBndenit.

foo boven gemein nuttige vQnd
fchijnt toe te fchrijven aen eenige
Muhammedifche zeeluiden door
ra/co de Gama omtrcnd Mozambique
ontdekt, de Oceaen bevaerende by

uit-vonden, als het trekken des yfers, i 't kompas daer Gamaesitite meer als

ter oorfaek 'tyfer voedfel verfchaft een eeuw na Melfius is voor-gevallen,
voor den zeil fteen , 't driederlei on-

(
En defe beleefde een tijd , diergelij-

derfcheid tuffchen de zeil-fteenen
,

; ke de wecreld naeuwelijx fag , we-
welker fommige 't yferafkeeren, ge- jgens de bloeyende ftand der wis-
vonden by den Griek Theamedes , en

; konft : in welke toemaels, niet fonder
voorts andere bekende eigenfehap- algemeine verwondering uitmunte-
pen : nochtans zijnze nooit foo ver- ! den Richard Walingford, Nicolaes de
re gekomen, dat bedachten, hoe een Lynna , JoanHahfax, Guahher Brit-

zoort der zeil-fteenen alle pijn en uit- te , Joan Duns en ]oan de Lignarüs,

gudzen des bloeds benam, fchoon
j

aenfienelijke lichten inde fterren-ky-

eenigefcherpte, metdefelvebeftree-
\
kery en zee-vaerd , en buiten twijfel

kendoorhuit,aderen,vleefchenzee-
j

tot geen klein behulp voor Melfius.

nuwen door-ging: gelijk fulx Hiero- Eindelijk 't geen byfommigeverhaelt
nymus Cardanus aen fichfelf enande- word, (ten bewijs alsof America be-
re by ervaerendheid waerachtig be- reeds omtrend 'sHeilands geboorte
vond , uit onderrechting van de ge- den Europeers bekend was) van een
nees meefter Laurentius Guafcus Che- I oude penning, vertoonende 't beeld
rafcius : veel min dat niet alleen des kaifars Auguflus, in Peru uit-ge-

't kompas gevreeven met een zeil-
! graeven en na Romen over-gefchikr,

fteen , gegraeven ten noorden der ' mag geplaeft by de bedriegery die

Middag -lijn, 't noorden aen-wijft, Hermicus Cajadus tewerk ftelde, op
gelijk een ten zuiden gehaelt het 'tjaer vijftien honderd en vijf, buiten
zuiden; maer dat het na verfchei- 't Portugeelche ftedeken Syntra , al-

dendheid des hemels verfcheiden waer drie marmor-fteenen heimelijk

mis- wyfingen heeft : alfoo , on- in d'aerde dolf, behakt met oude
der andere, wanneermen van 't eiland

del Cuervo noordelijk ftreek field,

wraekt het kompas een weinig weft-

waerd; maer zeilende na de middag-

lijn wijkt het aften ooften. Waetuit
dan ditbefluit volgt , dat onmooge-
lijk America konde bevaeren worden

letters , vervatende de voorlegging

van een Sibylle , wegens d' ondek-
king van Indien , onder Emmanuei
koning van Portugael. De fteenen,

quanfuis by geval uit -gegraeven,

maekten fuik een beweeging onder
degeleerde, dat verfcheide nch met

fonder ftreek-wijfer
, gevonden by groote uitleggingen af-floofden

B Tweede
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Tweede Hoofd-ftuk.

Herkpmjl der Amerkaenen : Op ïvat tijd ? Hoe ? 'Qït

wat land] Van wat volkj

Herkomft

der Ameri-
c.tenen lijd

-viel z.m-

t wifting.

Voyagie

ii.ci.

De tijd,

rvxunur

America,

ulier eerfi

bevolkt ts.

Ver d' herkomft der Ameri-

caenen zin twiften de geleer-

den diervoegen, dar naeuwe-

lijx in de Land-befchryving

iets fwaerder voortkomr , om rech-

te onrknooping te vinden. Want, het

zy onderfoek gedaen word na de tijd,

wanneer d' Amerkaenen fich neder-

ïloegen op den boodem, byhaer te-

genwoordig bewoond : het zy ie-

mand na de manier voricht , op welke

denvaerdsquaemen , oftefcheep, of

te land , of met opfet , of by geval

door ftorm aengedreven , of door

magtiger volkeren verjaegt : het zy
een fchrander verftand wil na-fpeuren

haervoetftappen, uit wat land na de-

fe Nieuwe fVeereldheen leiden : het zy
't volk , aen welk d'Amerkaenen d'eer-

fte oorfprong fchuldig blijven : alles

fal vol twiftige gevoelens bevonden
worden , die felf uitfteekende gee-

ften, op geleerde papieren , met we-
derzijds fchiinbaere redenen, vinnig

aen-dringen tegen elkander.

De eerfte fwaerigheid word ge-

maekt over de tijd. Samuel Purebas

meind de bevolking van Amerika voor
weinig eeuwen gefchied te zijn. 't Be-

wijs tot defe meining haelt hy aldus.

Indien Afia , Afrtca , of Euroope aen
America volk befchaft hadden ten tij-

den Ahrahams , of ten minftcn voor
's Heiland geboorte , foo moeft het

noodwendig by verloop van foo veel

eeuwen , vry meer inwoonders heb
ben , als wel gevonden zijn , toen
door de Spanjaerden ontdekt wierd.

De woefte Landfchappen , als noch
van menfehen ontbloot, betuigen ge-

noegfacm , hoe de Nieuwe IVeereld

nieuwe volkeren voed, diedervvaerds

niet voor honderden jaeren over-

i.luaemen.Anderfintshoefoude'tland
niet duifendmael meer bevolkt zijn,

dacr de vruchtbaere grond fuik een
getal rijkelijk de koft konde geven. I

En watzijndekentcikcnenvannieu-i

Tceftund

der eerfte

weerelU n.i

de fond-

welingen in eenig geweft , als een rou-

we manier van leven : gelijk huifge-

finnen verhuifende in een nieuw huis,

alwaer voor een tijd fich behelpen,

! terwijl alles overhoop leid. AlsNoacb
' op 't gebergte Ararath uit de arke ftap-

j

te, en eerlang zijn zaed verfpreidfag
f over Armenië» en Ajjyrien , beftond vl<"d-

'r nieuwe menfehehjk gedacht uit

fchaep-herders, die by putten zich ne-

der-floegen. Dorpen , lieden en veel

min koningrijken vonden noch geen
plaetsop de grond des aerdboodems.

Ambachten, koophandel , rijkdom-

men in onderfcheide landen , kofte-

lijk huifraed of kleding waeren niet

verzonnen door fcherp zinnige ver-

nuften. De tijd leerde by 't geen ge-

vonden was nieuwe vonden toevoe-

gen , tot verbeetering van d'oude.

Om de boosheid, meer enmecruit-

gefpat, te beteugelen, wierden bur-

gerlijke wetten gemaekt. 's Weerelds

rouwe gedaente kreeg te mets be-

fchaefder ftand: welke aldereerft in

-Affyrien , en vervolgens in Egypte»

plaetsgreep. Uit Egypte» haelden de

Grieken haer bezaedigde manier van

leven , uit Griekenland de Jiomainen.

En defe hebben xoon$Vrankrijk,Span-

je , Britannie, en eindelijk ook Duits-

land, te gelijk met zeeg- haftige wa-
penen , van een woefte inborft tot

borgerlijke beleefdheid gebragt.Maer

dewijl nu by dAmerkaenen een

fchaep-herders leven , onkunde van

ambachten , flechte hutten en kle-

ding, verachting van allerlei groots-

heid , onbefchaefde wetten,en voorts

alles 't geen d'eerfte menfehen na de

fond-vloed hadden , gevonden word

:

wie kan haer dieshalven anders hou-

den dan voor nieuwelingen op d'A-

mericaenfche grond?En dit erkennen-

ze zelf.Df Mexkacnen roemen fich al-

daerd'oudfte te zijn : als van weJke

Peru, Chili , Cbika en vordere geweften

zuid - waerds inwoonders ontleent

heb-



Hiïhmfl der jfmericwien.

hebben : en nochtans konncn d_c ver-

eeüwdfte daeden van Mexico nergens

na duifend jaer haelcn , volgens blijk

der gedenk-teikenen , in dit rijk te

vinden.

Aldus reden -kaeveld Samuel Pur-

cka.i ; maer waerlijkzijn redenen kon
nen 'swaerheids toets niet uitftaen.

jimerha is Want fchoon-genoomen America al-

vcorzeei
jer WCCgen n \ cz volk-rijk was , toen

volkt. de Spanjaerden aldaer te land Hapten,

volgt hier uit , dat het te vooren nooit

Turchai volkrijk geweefl: is ? MiiTchien heeft
vprdwbier- £ inlandfche oorlog , door welk defe

landaerd geduurig elkander afbreuk

doet, lbnderiemand te verfchoonen,

de voortfetting der menfehen dapper

te ruwere gehouden : te meer nadien

haer beeftelijke verwoedheid loo ver-

re uitfpat , dat hier en daer 't menfche

vleefch op roofters gebraeden voor

d' aengenaemfte lekkerny dient. En
neemt fuik vernielen had onder d'A-

mericaenen geen plaets ,
gelijk het

nochtans heeft , was het wonder in-

dien fuik een groote hoek des wee-

relds , verre overtreffende in uitge-

ftrektheid niet alleen Euroope , maer

Afie felf , hier en daer onbewoonde
land-ïlreeken vertoonde ? Defekon-

nen wegens dorre grond onbruik-

baar zijn in haer felf : hoedaenige

gronden meenigwerf voorkoomen in

't midden van landfehappen met volk

gepropt. Doch boven dit alles is het

tegendeel waerachtig ; wantwaerlijk

America is noch huiden ten daege

(onaengefien byna ontelbaere hon-

derd duifend Indiaenen eertijds door

de Spanjaerden aen kant geraekten)

diervoegen bevolkt , dat het noch
voor Ajie , noch voor Euroope, dien

aengaende behoeft te wijken. En hoe
konde nu fuik eenmeenigtedewijd-

uitgeftrekte boodem van Amerika be-

flaen , ten zy door 't behulp van vee-

Ie eeuwen. Voorts krijgt defe waer-

heid geen klein fteunfel : wanneer ie-

mand befichtigtd'eilanden , met wel-

ke America aller wegen befet leid.

Immers zijnze van de vafte kuft

niet over gefcheept na d' eilanden,

dan door oorlog verdreeven: of , ge-

lijk meeften tijd gefchied, door al te

weelig uitdyen der landzaeten , die

il

\xn haer boodem niet konden ge-

voed worden ? Hier komt by de ver-

fcheidendheid van fpraeken, in wel-

ke America meer verdeelt leid als Eu-
roope , ofeenig ander deel des beken-
den weerelds. Waer uit licht te gif-

fen valt, dat America , nevens ande-
re geweften, kort na de verwerring
dertaelen, tot twee enfeventigtoe,
onder 't bouwen van Babels-toorn

,

bevolkt is. Indien vorders rf'Ameri-

caenen een woefl leven leiden, flecht

gekleed , fonder pracht van huifen;
maer foodaenige zeden grypen ftand
by verfcheide volkeren , als de Tat-

ters , Numiden en andere , welker
oudheid nochtans niemand dieswee-
gen in twijfel trok. Ook moet hy
noodwendig geen kennis draegen
Van de konften en handwerken,
by d' Amerkaënen gebruikelijk , die

uit haer verzierde onwetendheid
meind te befluiten , datze in Ame-
rica nieuwelinx fich ter neder-floe-

gen. Een ftaeltje tot wederlegging
kanvolftaen : by devordere befchry-

ving fal 't tegendeel duidelijker blij-

ken.

Hzeronymus 2te«/ö verhaclt , hoehy Amerhaen-

verwondert üond over de goud en fil-
fcle

JJ"*~
ver-fmeeden in 't landfehap Chito , als

welke, fonder yfer-gereedfehap, vaer-

dig toeftelden beelden en allerlei va-

ten, 't Werk gaet aldus toe. Zymae-
ken een langwerpig ronde fmelt-

kroes uit een wolle lap , rondom be-

fmeert met gekneede aerde vol ge-

morzelde houts kooien. De kroes,

langer hand gedroogt tegen de fon-

ne , word met ftukken goud of filver

ten vuur gebragt. Rondom ftaenze

met fes en meer pijpen uit riet, door
welke 't vuur lbo lang op blaefen, tot

'tmetael gefmolten is : het welk de
goud fmeden , ter aerde neder fitten-

de tuflehen fwarte ftecnen , fonder

veel moeite een geftalte geven na
eigen goed vinden. Eindelik hoewel
Mexico geen ouder geheugenis be-

waerd , als van duifend jaeren , volgt

hier uit , dat d'ingezeetene niet ou-

der zijn ? Hoe meenige vermaer-

de plaets kent zijn oorfprong niet:

of indienze eenige rekening weet
te vinden , zy weet echter den

B 2 aenvang,
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nier d' in-

woonden
van Ame-
rica der-

ïxaerdi ge-

komen zijn.

aenvang der felvc niet. 't Bygebragte,

dieshalven , ons bedunkens, beweerd

genoegfaem , dat America niet voor

weinige eeuwen haer inwoonders ge-

voed heeft.

na- Op de tijd volgt de manier , hoe
d'Amerikaenen zijn overgekoomen è

Namentlijk te warer of te land. Bei-

de kan gefchieden op tweederhan-

de wijfe. Indien met vaertuig der-
j

waerds fcheepten , is de reis of;

voorbedachtelijk aengefleld , of by
i

toeval door onweder ten einde ge-

bragc Het eerfte heeft min waer-

fchijnelijkheid ; want hoe fouden-

7e door de woede Oceaen na een

land de (levens wenden , van welk

nooit gehoort hadden, ontbloot van

ftreek wijfer en fchepen ten hoogften

noodig , tot fuik een groote togt. Der
Americaenen onervaerendheit,om een

lange reis overzee te doen, en haer

kleine fchuitjenslacten niet toe, dat-

men kan gelooven , zy opfettelijk uit
|

de bekende weereld na een onbeken-
j

de ftreek gefet hebben. En echter fou- '

de eenige fchijnbaere reden gevon-

den worden, by welke iemand mogt
giffen, doorftorm na Amerii a gedre-

ven te zijn. Maer hoe fteldenze het

met de lijf -togt en 't klein vaertuig

tuffchen 't barnen der golven, aenge-

fien niet konden voorfien wefen van
levensmiddelen i Delaetftefwaerig-

heid is gering . Daer zijn fiacltjens ge-

noeg voor de hand, by welke blijkt,

dat meenigmael groote kielen in

't onweder fneuvelden , en echter

't boots-volk het lijf afbragr met boo-

ten. En hoewel geen lijftogt binnen

boord genoomen was, om over/ö-
ceae ft te fettcn : buiten twijfel hebben-

ze 't weinige door fchaerfcheomdee-

ling gerekt , en de üo» men cereis ver-

kort. Alfoo verbaelt Plniius vanAH-ilin.1.5.

nius Plocquius pachter der Roode Zee, czz -

dat des felis vry gelaetenc flaef , langs wonderlijke

d'Arabifche kuft door een fchrikke- r<«™»>«"

lijk onweederuir den nrorden beloo-*^^.
pen, met hemels-hooge golven voor- mfiufi

by Carwatiïew geflingert . ren vijftien-

den dag ten anket liep binnen Hippn-

ros



Herkomft der Americaenen.

ros een haven van Taprobane , welk ei-

land Ortelius oordeek te zijn Suma-

tra; doch Mercator en Cluverius , op
beter grond , Zeylon. Infchelijx ge-

tuigt Jofepb de Acofta, hoe hy in vijf-

tien dagen van Canaria tot Amerika

toe door een noordelijke ftooker bin

eenig voordeel trekt, als honden om
tejagen , offen , fchaepen tot fpijs en
andere nuttigheid, konden lichtelijk

ingcfcheept worden. Alfoo voerden
de Spctnjaerden uit haer Vaderland
offen , kocyen , paerden , verkens en
hoenders na de nieuw gevondene ei-

nen vijftien dagen voort-gefet wierd :
j

landen Cuba ,Ejpanola , Jamaica, Mar-
ja de reis had noch korter gevallen, '> gareta en la Dominica , alwaer te voo-
indienalledezeilenkondenby ftaen. ren geen viervoetig gedierte vvierd

En foo fchijnt de voorgemelde fwae- gevonden. De vveelige grond heeft

righeidtezijnweg-genoomen. I 't ingebragte gedierte diervoegen aen-

Vorders brengen de Peruaenen felf gefokt , dat de honden , in 't wilde
eenig bewijs by , wegens vereeuwde vermeenigvuldigt,grootefchaede aen
vaerten op America. Haer oude ge- ' 't vee toebrengen , en byfonderlijk

denk-teikenen gewaegen vanreufen,
\
d' offen weiden met fuik een meenig-

over zee herkomftig , en in Peru uit-
J

te, dat geen eigenaers erkennen : die

geflapt : alwaer yfelijke bloed -bae-
l

eenfchiet, vild flechts dehuit aften
denaenrechteden: en,nadat'tgant- koophandel, en laet 't vleefch legden,

fche land onder de knie kreegen , tim- hoewel anderfints feer fmaekelijk.

merden heerlijke geftichten : onder 't Vervoeren dan der tamme en
welke noch overig is een put , niet voordeel toebrengende dieren foude
min konftig als koftelijk. Ook too- licht konnen worden ingefchikt;maer

nenzeby Manta en Puerto Viejowzn- wie heeft zijn fchepen gelaedenmet
fchaepe groote menfchen-beenderen, leeuwen, tygers, beiren , wolven,
driemael overtreffende eens gemei- 1 vofïchen en andere vergiftige en ver-

nen manslengte en dikte. Zy vertel- i flindende fchepfels i 't Is wel waer,
len infchelijx, hoe voor vele eeuwen dat fommige te vooren konden ge-

een Ycatn. ^/-/ca wettelijk voeren met
J

temt zijn , eer fcheep gingen. Lam-

Spanjaer-

den voeren

offen en

Jcbapen nu
d'Ameri-

camfche ei-

landen.

Hoe vilde

dieren ;n

America en

d'eilanden

geraekt

zijn.

opgeblaefe zee wolfs vellen , na verre

afgelegene kuiten weftwaerd. Doch
onaengefien dit alles, blijft het buiten

alle tegen fpreeken , dat d'Americae-
nen nooit foo fwaer vaertuig gekend,

veel min gebouwthebben , met welk
zy een verre reife over d' Oceaen kon-

den afleggen : haer balfas , piraguas,

en canoas konnen te zaemen geen

fmak-zeil uitmaeken. Waerom d'in-

gezeetenevan Tumbez, wanneer den

Spaenfche vloot afgeftookenom Pe-

ru te ontdekken , in 't geficht kregen,

verfet ftonden,over de hooge maften,

uitgeftrekte zeilaedje en 't magtig be-

loop der fchepen : zy fagen 'teerft

voor rotzen aen, uit de zee opgebor-

relt ; doch bemerkende , hoe den kuft

pridius verhaelt , hoe Heliogabalus

Roomfch Kaifar in getemde leeuwen
en luipaerden vermaek fchepten , om
zijn gaden te verfchrikken ; want met
't derde gerecht quam dit gedrocht
ter zael in , en nam plaets nevens de
genoode. Alfoo is ook de Groote Cham
gewend , volgens de fichtbaere getui-

ge Paulus Venetus , met makke lui-

paerden ter jagt te gaen. Defelvege-
woonte onderhoud de Koning van
Cambaja met panters : Ca/ar Scaliger

voegt daer by, datmen een lam ofgeit
ter jagt gelijkelijk afvoerd, teneinde
de panter met 'tfelve geftild werde,

en niet aenvalle op den jager, wan-
neer niet gevangen is. Doch onaen-

gefien fommig wild gedierte haer

In Vit*. He-

liogabalu.

lib.l. f. 17.

Wonderlijke

naderden , vol gebaerde mannen , wreedheid fchijnt af te leggen , foo
waenden de Goden binnen boord te

(

blijft echter forgelijk 't vervoeren van
wandelen. Hier by komt eennieuwe

j

'tgefeide wild , ter oorfaek meenig-
fwaerigheid;wantfchoon-genoomen
d'Americaenenvfaeren , door onweder
op America vervallen ; maer hoe ge-

raekten derwaerds de beeften. 't Is

mael d'ontvvende natuur weder bo
ven komt. Vrankrijkkzn hier afgetui-

gen : alwaer twee luipaerden manne-
ken en wijfken , beide mak gemaekt,

waer 't gediert van welk de menfeh foo haeft de Koning Francifcus was
B 3 ovet-

Vreemde

voorval

van twee

luipaerden.
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overlecdcn, het zy door onachtzaem-
heid , het zy door moedwilligheid

des bewaerders los geheten , bofch-

wacrd vloogcn , en onder Orleans geen

gering getal vee en menfehenfeheur-

den. Conradus Gefnerus verteld , hoe
ettelijke vrouwen -lijken gevonden
zijn, welker borften alleen door de

luipaerden afgegeten waeren, gelijk

of dit voor 'tlekkcrfte deel hielden .

niet ongelijk de oude Ieren, die, vol-

Adv.iovi». gens Hieronxmus , voor aengenaemfte

fpijs ter tafel bragten gebraeden vrou-

we- borfien en mans billen. Behalven

dcfe ontrouw van 't getemde wild,

wat nut konden tygers, wolven, leeu-

wen,beker, en diergclijke beeften den

over-voerders toe-brengen? En hoe

zijn voorts flangen , adders en ander

gedrocht, welk door geen kunft mak
gemaekt word , derwaerds over den

Oceaen geraekt i Hoe , waeren juiftde

kleine fchuitjens met fuik vervaerlijk

ongediert bevracht, wanneer door

ftorm tegen meining aen een nieuwe
kuft vervielen i Uit dufdaenige on-

gerijmdheden kan lichtelijk afgeme-

ten , dat d'Jmerkaenen te land getrok-

ken zijn. By wat toeval fulx nu ge-

fchied is.ftact naeder te onderfoeken.

De hiftoorien gewaegen door-

gaens van tweedcrlei oorfaeken waer-

om 't een en ander volk verhuift is na

andere geweften, het zy onbewoond,
het zy vack bewoond, het zy door

overmagtiger verdreeven, het zy vry-

willig opkracmende , als 't land d'in-

gezeetenen.totgrootemeenigte uit-

gedijd, niet konde voeden. Alfoo ver-

lieten de geb^nneJapanders hacr va-

derland China ; en floegen fich neder

op woeüe gronden , temetsmetfoo
veel dorpen en prachtige (leden be-

bouwt. Alfoo naemen de Bataviers,
'

volgens 't billijkfte recht befitting van

't ledige eiland gelegen tuflehen Rhijn

en Wael, verdreven uit Heffen door in-
'

landfche twift : en bewaerdendege-
heugenis van haer afkomft-plaetsaen

't uiterftc des eilands in de dorpen
Catten-wijk; want de Heffen eertijds de
bcnacming Catten droegen. Andere
verhuifers zijn den nabuuren niet al-

leen op 't lijf gevallen ;maermaekten
felf ruim baen metzeeghaftige wape-

Twee oora-

ken waerom

de -volkeren

uit haer

land ver-

huifen.

nen.om een woonplacts te kicfen.bo-

vcn begun'.ligt door een fachte hemel
en aengename landfdouw beneden .

;
Op die voet vielen de Franken in Gal-

i Hen , en namaels de Soormannen in

Frankrijk .-fulx de verheerde geweften

zedert na d'overwinnaers Frankrijk en

I
Normandxe genocmt wierden.Hoewel
nu niet lichtelijk kan gefegt worden,

;
hoedaenig de verhuifing geweeft is

derbevolkers wan Jmerica, foo blijft

het buiten tegenfpreeken, ofdeeer-
1 fte hebben een ledig land gevonden,

't Geen defe inwoonders hier af ge-

voelen , fteekt vol heidenfehc beuie-

lingen. Zy haelen dan haer oorfprong uczond.

,
op met de zondvloed, welke foo ver- *w h
re in aller volkeren geheuchenis fit, camen^i

datzeallenthalven bekend is, hoewel ™»H*n~

onder verdichtfelen lelijk mishandelt, „^tdtend-

Wie merkt niet'tgeendeLatijnfche dochmder

en jGriexe dichters, gelijk ook andere /££ ^
heidenfche fchrijvers, van de recht-

vaerdige Deucalion en Pyrrha verhae-

len, bewaerd ineen fchuitje, terwijl

de weereld verdronk , eindelijk uitge-

ftapt op een berg , alwaer 't menfehe-

lijk gellagt herflelden uit fteenen ach-

ter de rug geworpen, of dit beduid

den heiligen Noacb, van welk demen-
fchen , verfteend in 't quaed, haer her-

komft haelen? Het felvegevenzete

kennen metPrometbeus.Aldus fpreekt
Diodorus Sicuhis dienaengaende: Men
J'e/d de A ij/,door dammen en dxken door-

gehrooken , Egypte» overflroomt heeft,

en aldermeeft 'tgedeelte, ivaer over Pro-

metheusgejach had: daer meeft alle men-

Jchen in de watervloedJneuvelden. Nie-

mand behoeft te denken , als of Dio-

dorus alhier flechtsgcwaegde van een

byfondcre vloed, en niet des algemei-

ne, ten tijden Noachs ; want , gelijk de

Grieken alles toefchryven aen haer

helden, alfoo d'Egxptenaers aen d'hae-

re. Derhalven hebbenze van een alge-

meine vloed gemaekt een byfondere

in £gy//f*,hoedaenig nooit was. Sulx Trometheut

't geen wegens de waters nood onder en Noacb h

Prometheus verteld word , 7ijn d'over-
defdve-

blijtfcls van de zondvloed : aengefien

niemand beter kan toegepafl 'tverhael

bchngcndePrometheus,dansen Noacb.

Niet alleen brengt de nacm Prome-

theus defe wacrheid mede, alsbetei-

kenende



Herfomft der

kenende iemand die voorfichtig is,

voor'r quaed treft. Voorts houdenze
Prometi.'tus te zijn den vader aller

jfmerktenen, i
^

'tmcnfchelijk gedacht uk haer ge-

dacht en vaderland , na de algcmeine

water vloed, herfleld, en de waere

cis-

menfehen , gebooren uit des felfs godfdienft aenhengeopenbaert was
liuilvrouvv Ajia en zeker Afxa is aller

|
van den hemel- Dit verhael, hoewel

moeder; want daer is'tmenfchelijk vol oude wyfs grillen, betoont echter

gedacht van den top Araratbs afge- eenige kennis des fond-vloeds. Want ^w«r«*«».

ltapt , en te mets over d' aerdboodem wie lijn anders die fes menfehen fprin- viZdTs uit

verfpreid. Ook dragend Cbineefen , gende uit een venfier om'tmenfche- de
fé

r*ft:

Oojl'Indiaenen , Japanders en andere lijke gedacht te herftellen als Sem, '" 'r'"Ag'

volkeren van Ajia en Africa kennis Cbam , Japbet, ieder metzijn bedge-

belangende een verre vereeuwdewa- noot? Niet veel meer weten d"Ameri-

ter-vloed; doch met befpottelijke ver- caenen by te brengen wegens haer eer-

zieringen beroedelt , niet ongelijk fteherkomft. En geen wonder.-nadien

't geen cC Americaenen diefoengaende by mangel van boeken niets zekers

bybrengen;onderwelke,volgens'tge- konnenverhaelen.dan'tgeenby haer

tuigenis der geleerde navorfchers,

geen duiftere voetftappen van een

fchrikkelijke waters nood te vinden

zijn Haer verdichtfel luid aldus: Vi-

racocha quam te voorfchijn uit 't groo-

temtit Titicaca , en nam woonplaets

tot 'fiaguanaco , alwaer noch overig

ftaen vervallen e muuren van niet min
oude als wonderlijke gebouwen. Uit

Tiaguanaco verhuiftna Cu/co, begon hy

gewoonelijke Quipocamayos voor de
vergetelheid hebben bewaerd ; doch
dit bereikt niet boven de vier hon-
derd jaeren. De Jefuieijojepb de Aco-

/?<jonderftaende, wat oorfprong gi-

ften te erkennen, uit wat land en volk

afkomftig \ kreeg geen ander befcheit

dan dat America haereenigfte vader-

land was: en zy uit geen andere land-

aerd ter wereld afdaelden. Maer hoe- ai.

Gevoelen

der Pernae-

nen

:

WondetV^ de vermeenigvuldiging des menfche-
j

wel de Peruaenen dufdaenigen dwae
gevoelen der lijken gedachtvoort tefetten.Zy too-

nen in 't voornoemde meir een klein

eilandeken , alwaer de fonne fich ver -

bergde en bergen tegen de waters-

ooft

Mexicaene»

van haer

Americae.

van de

fond vloed.

ling voeden, nochtans blijven de Me- herkomfl.

xicaenen, uit welke de Peruaenen haer

afkomft trekken , in een ander gevoe-

len , als die den Spanjaerden , wanneer
nood, die America dieponder fette. i eerftmaeldaeraenquaemen.een beter

Weshalven op dit eilandeken by oude bericht gaven: namentlijk, zy waeren

tij den niet alleen fchaepen ; maer ook
levendige menfehen aen den fonne

opofferden. Andere vertellen, hoe

fes menfehen uit een hol door een

venfter fprongen , van welke voorts

van elders in dat gewefl verhuift , ge-

lijk Robert Comt&us getuigt. En defe

houd met vele redenen, meer geleerd

en waerfchij nelijk dan waerachrig

ftaende , dat der Americaenen oor-

Oorfprong

der Amert-

caenfebe ko-

ningen : der

- fe'.ve ge-

woonte

alle menfehen zijn herkomftig : en fprongby de Phenkiers, oïSidoniers,

wegens de nieuwe voort - teeling te of Tyriers , of Cartbaginenfers ( want
dier plaets (na dat d' inwoonders der dit is een volk ) moet gefocht. Hero-

1

1. e. 7.

oude weereld in 't water gefmoord la- dotus fpreekt van de Pbeniciers aldus

:

gen ) kreeg de plaets de benaeming Zy ivoonden eertijds , gelijkfelfverbae-

Pacari Tampo. En daerom houdenze len , langs de Roodezee : van bier ver-

de Tambos voor 't oudfte gedagt. Hier huifende , hebben de zee-kuft der Syriër

s

ingenoomen. De Latijnfche dichter

Fejlus Avienus ftemt dit gevoelen

toe. Zijn vertaelde vaerfen brengen

defenzinuit

:

Het is Pbenkien , alwaer de golven

bruijen:

van had zijn herkomft Mangocapam,

d'eerfte en 't hoofd der lngas of ko-

ningen. Uit hem daelen af twee ge-

dachten Hanan Cuzco en Urim Cuzco

.

Zy vertellen ,hoe haer lngas, wanneer
volkeren beoorloogden en met de

wapenen t' onderbragten ,voor rede- 1 Zy van bet Roode Meir verwiffelden

nen gaven tot rechtvaerdiging des

krijgs ; dat alle landfehappen onder-

daenigheid fchuldig waeren, dewijl

baer buifen:

Zy d' eerfle door de zee Jioutmoedig

quaemen vaeren

:

En
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Oorffrong

en woon-

flaets der

Fbeniciers,

van welke

•volgens ver

fcheuie ge-

leerden, de

Americae-

nen herkem-

fiig zijn.

Htrofo

Sdkfl.in

lugurtha.

Verwonde

rens -waar-

dige macht
der l'henï-

ciers.

En jluwden dbolle kielmet rijke koop-

mans-waeren

Tot 's weereldsjhandel : zy , byjlille

kalm? en ivaeijen ,

Op Jlerren namen acht, die om den as-

punt draeijen.

Arijloteles haeld d'oorfprong der be-

naeming Pheniciers van 'tGriexe

woord dood-Jlaen , ter oorfaek alle

vreemdelingen, die op haerkuftuit-

ftaptcn, aen kant hielpen: doch waar-

lijk zy heeten Phaniciers of Ery-

. tbreen na Ejau of Edom , van welke

herkomftig zijn ; want de twee eerfte

woorden beteikenen in de Griexe

taele rood , gelijk de twee laetfte in

'tHebreeufch. Pbenice felf befloeg

eerft al 't land gelegen tuflehen de

ftroom Eleutberm en de Egyptifche

ftad Pelufium , namacls Damiaeten, be-

fpoeld door de Middellandjcbe Zee.

Maer zedert zijn de bepaelingen ver-

andert , ten noorden door Galilea,

weftelijk door de Middellandjcbe Zee,

zuidwaerd door Egypten, en na'too-

ften door Woeft Arabien. De voor>

naemfte (leden zijn Ptolemais , ander-

fints ook Acon genaemt , Sidon , Arad,

Groot Cana , Sarepta , Biblis , Bothris,

Beritbas en 't magtig Tyrus , eertijds

gelegen op een eiland ; maer door

Alexander de Groote aen 't vafte land

gehecht. Niemand kan ontkennen,

of de Pheniciers hebben allen thalven

de vlagge gevoert over de zee : fulx

de magtigftevorften haer ontzaegen.

Als de Perfifche Koning Cambyjes,met
een geducht hek- leger afgekomen

was, ten (trijd tegen de Carthaginien-

fers , moed hy zijn toeleg (laeken

:

ter oorfaek de Pheniciers weigerden in

zee te (teken, om Carthago te beoor

loogen , dewijl die frad van haer ge-

dicht was. Doch niet alleen Cartha-

go , welk met Romen hardebolde om
'S weerelds alleen-heerfching : zy heb-

ben ook gebouwt de vermaarde {le-

den Leptis , Utica , Hippo en Adrume-

/«wopd'Afrikaenfchen boodem , en

Gales en Tartejfus in Spanje : ja volk-

plantingen afgefchikt in 't hert van

iberie en Libië, h n laet hier by komen
'tgetuigenis van Curtius : Alwaer de

V\\cv\\c\tt vlooten ten anker l/epen,brag-

tenze 't lund onder haer geweld. IJ'aer-

lijk haer volkplantingen zijn byna over

de gantjche weereld verfpreid , Car-

thago in Africa, Thebe in Beotia , Ca-

Ics aen d'Oceaen. Arijloteles verhaelt,

hoe zy fooveel filver van haer koop-

manschappen , en byfonderlijk van

oolie maektenin Spanje, dat haer an-

kers en vorder fcheeps yfer-werkuit

enkel filver beftond. Doch om een- Bewijs-re-

maelte toonen , waer in 't bewijs leid demn, lit

van der Pheniciers over-fchepen na n

'

tn!f
r

Jfdl'

Amerika: Comtaus voornoemd dringt vheniaeri

het aldus aen. Niemand kan met re- *f**,[mi

den in twijfel trekken, of zedert de

Pheniciers d'heerfchappy der zee den

Rbodiers uit d'hand wrongen , heb-

benze haer fcheep-vaert meer en
meer voort - gefet . Meefters ge-

worden van Calis , ruften alle gangs-

vlooten op vlooten toe, die , verre

voorby den berg Atlas , d'Africaen-

fche kuftenen d'eilandenvoordefel-

ve bezeilden. Zy voeren dan fterk

op de Canaerifcbe Eilanden , en die

wijd en zijd voor Cabo Ferdeleggen,

eertijds Gorgades. En defe vaert was
ook den Grieken , Spanjaerden en an-

dere volkeren niet onbekend. Doch
nademael de Pheniciers dit vaer-water

voor haer alleen wilden behouden,
verdronkenze foo meenig achter-

haelden,alsderwaerds de (tevens dor-

(tcn wenden. Curtius fchijnt nu hier

eenig gewigt toe te brengen : Ik ge- '£$'.

loof, feid hy , dat de Pheniciers, ho-

pende in volle zee , onbekende landjehap-

pen hebben ontdekt. En welke zijn die

landfchappen.J Niet de Canarijcbe ei-

landen of Gorgades ; want diewaeren
genoeg bekend ; maer America, niet

verre van de Gorgades afgelegen.Doch
waerlijk 't leid foo breed niet met de

vaert der Pheniciers. Zy zijn wel de
eerfte voor an dcre in de weer geweeft
op de Middelandjcbe zee : ja befton-

denfelf, buiten Gibraltarsjlraet ,tuf-

fchen de pilaerenvan Hercules, een

ftuk weegs d'Oceaen te bezeilen. Hoe
verre ? Niet tor de Gorgades , meer als

half weg tufichen Spanje en America;

maer tot de Cajftterides of liaemjebe

eilanden, genoegfaem in 't geficht van

Spa?ije tot negen toe verfpreid. Strabo

beveftigt defe waerheid : De Cajftteri-

des zijn tien , dicht by den andere noor- «/T»Z»?

delijk

•word we-

der-leid.

lib. 5.

Geogra(.h,

Vlaemjcbe



Herkpmfl der

(lelijk gelegen. Een blijft onbewoond :
\

op dandere leven zaeluwaehtige men-
'

t

Jchen. Defe weg te» koophandel hebben
\

</?Phcniciers,«// Calis afgeflooken, al-

Ureerfi by de hand gevat. Hy noemt
tien,daer Hechts negen zijn, namcnt-
lijk Michiel, Maria , Georgius, Tercera,

de P/n?,alfoo genaemt na den berg die

fomtijts vlammen hemelwaert werpt,

Fayal,lasFlores,delCuervo en Gratiofa.

lii. 17: Voorts getuigt de felve Strabo , hoe
de Carthaginienjers , niet verdronken

d'handelaers op de afgelegene Gorga-

des.-maet op Sardinien of Calis.

zoute eilan- Ondertuffclien word niet ont-
dcnhoeUnz k fj Gor<rades voor Cabo Ferde
bekend. .. , 1 ,

&
. . r 1

fom Aii- zijn by de Carthaginienjers , lang voor
riana de '

s Heilands geboorte, bezeilt; doch

i.i.c.-.o. met luik een verwondering, dat de

beieidèr der vloot Hannp diefwegen

onder t getal der helden geplaetft is.

't Werk leid aldus . De Carthaginien-

jers , tot hulp der Pheniciers , binnen

Calis tegen de Spanjaerden afgevaeren,

plante eerlang aldaer den ftoel des

oorlogs. De voorfpoed prikkelde tot

wigtige toeleg . Himjlco en Hanno

gebroeders beftierde de Spaenfche

zaeken , gevolmagt by den Raed van

Carthago. Beide haddenze luft , om
nieuwe landen te ontdekken. Himil-

co liep langs de Spaenfche , Galli-

fche en Duitfchekuften ; Hanno hield

een andere {treek. Zijn vloot voe-

rende dartig duifend menfehen van

allerlei flag , om ergens een nieu-

we ftad te itichten , geraekte voor-

by d' uithoek Ampelufium nu Cabo

Spatel, deftroomZi/ötf, befpoelen-

de de flad ArziBa, en de vloed Lix

nu Lujjo , alwaer de dichters ftellen

de tuinen der Hefperides, by een draek
Setrgedenk- bewaerd. De reis vervorderende, liep
voer.. i-i , 1 . . „ r

tegc dw ten anker in de mond der nevier , Su-

l.'-r , tegenwoordig Subu : en zedert

ne.Ung'ÏTe voor de zee- ftad Sala, nu Sake , toen-

kufi van maels door wild gediert, uic de na by

tezouu ge lcgene heiden , feer onveilig. De
eilanden, vlooc quam eindelijk aen de voet van

den kleinen Atlas , welke eindigt in

't hoofd Chaunaria , byd'huidendaeg-

fche fchippers Cabo Non genaemt ; ter

ooriaek geoordeelt wierd , dat nie-

mand 't leven konde afbrengen , die

lichtvaerdig beftond boven Chaunaria

Ammcaemn, i y
te flevenen . Hanno echter laet het

door-ftacn : en loopt tuffchen Palma,

een der Canarifche eilanden, en 't uit-

hoek Bojadoris, na de zeewaerd uitfte-

kende kuft CornuHefperium, tuiCabo

Verde,\n deflroom Ajama,byCaJfaldus

genaemt Omirabi. Alhier vond hy
fchrikkelijke krokodillen en water-

paerden. Afama feit word gehouden
voort te komen uit de felve fontein,

uit welke de Nijl vloeid. Op defe

hoogte kreeg Hanno d' eilanden in

'tgelicht,die hy Gorgones noemde, (na

de wanfehaepen vrouwen Medufa

,

Sthenio en Euryale,om welker koppen
flangen flingerden) ter oorfaek op de-

fe eilanden buiten gemein lelijke wij,-

ven woonden : tegenwoordig heeten-

ze de Nederlanders de Zoute eilanden,

onder welke 'tvoomaemfte isjantja-

go een volk planting der Portugeefen.

Doch 'cgebergte fchuin over de Gor-

gones , op de vafteAfricaenfchekuft,

; by de ftroom Maffitholus hooge krui-

nen verheffende, pafte Hanno debe-

naeming toe van tVaegen der Goden,nu

I

Sierra Liona, op acht graeden benoor-

den de middag lijn. HetZy//.7K»<?en Buitenge.

\
zijn boots-volk uit fdirik geloofden,5^'
het zy voorbedachtelijkhaergroote tooningen.

j
reis wonderlijker wilde maeken door

i

yfelijke vreemdighcden; men fag hier

vuurige ftroomen zeewaerd afvloei-

jen , de landen wijd en zijd liever laey

branden, de toppen der bergen door

blixemen fchitteren. Waerlijk alhier

vallen boven gemeine fwaere donder-

flaegen. Ook bergen fich d'ingezee-

tenen, by 't hartje des fomers, wegens

ondragelijke hette, in onder- aerdfche

kuilen: des nachts loopenze met aen-

geftooken toorzen over velden en

bergen, om denoogftintezaemelen

en vorder boere-werk te verrichten.

Hanno, door fuik vreemd befchouwen r>e ouden

nietafgefchrikt, voer van Sierra Liona f$%£
zuidelijk aen, tot onder de middag- mmfchmt»

lijn : alwaer een eiland niet verre van Z!Jn -

l de vafte Africaenfche kuft ontdekte,

bewoond by ruige menfehen . Hy
fpande alle krachten in , om eenige te

vangen : maer konde de mannen niet

inhaelen: twee wijven echter wierden

eindelijk bcfet, en fcheep gevoert;

doch dewijl ontembaer bleven, zijn

C ge-



i8 E e r s T e Boek:

't Eiland

fant Tho-

mas.

Hertogt

van Hanno.

word om
. t :is on-

der Goden

"eplactjl.

gedood ; de huit , haer afgetrokken

,

is gcvult , en na Cartbago gevoerc,

alwacr langen tijd tot gedachtenis en

verwonderingbefichtigtwierd. 't Ei-

land.byHanno bezeild,kan geen ander

\vcfen,als'tgeen tegenwoordig , aen

Thomas toegewijd,een feerongefonde

lucht voor alle vreemdelingen heeft,

anderfintsvruchtbacrdoorzuikerge-

wafch. De ruige menfehen zijn bavia-

nen, welke Africa in defen hoek tot

verbaerftheid toe uit levert ; alfoo die

leelijke wanlchepfcls , meer dan eenig

beeft , vertoonend'uiterlijkegeftalte

en trekken van redelijke fchcpfels.

En alhier ftaekte Hannozïjn reis , ver-

hindert vorder te trekken , by gebrek

van levens middelen. Vijfjaer had hy

gefpilt aen dele togt , wanneer voor

Calis ter reede liep , en eerlang ook

de ftevens wende na zijn vaderlijke

ftad Cartbago : alwaer , met geen min-

der verwondering alsftaetzie, dier-

voegen wierd ingehaeld, dat naeuwe-

lijx , voor ofna hem iemand grooter

eer fcheen ingeleid te hebben, en 't va-

derland meer verplicht, door de hoop

van gewigtige voordeelen , uit de

nieuw - ontdekte landfehappen te

trekken.Ja Hanno kreeg een naem on-

der de Goden in de tempels ; enhy
felf, van eenfehrandere geeft, bevor-

derde dufdaenigc godheid op een

wondere wijfe. Hy voede meenigte

van leerfaeme vogelen , welke hei-

melijk gewenden te klappen,degroote

God Hanno. Aldus geleerd, wierden

uit-gclaetenfnaeterende,volgensge-

woonte, tot ieders verbaeftheid door

de lucht, degroote God Hanno.

Dit is de gedenkwaerdigfte togt

,

die ooit by de oude voorviel : hetzy

gefien word op 't gebrek in de fcheep-

vaert, by mangel van kompas en be

hoorlijk vaertuig , hetzy op de lange

reis tot Sierra Liona toe; daer nooit

iemand tevooren 'twerek foo verre

bragt
,
ja foo veel eeuwen na Hanno

de vermaerdfte fchippers door de

Portugaelfche koningen afgevacr-

digt, in lang den middag lijn niet be-

reikten : onaengefien by verloop van

jaeren de vaer-konfl: , ieder iet vin-

dende , tot grooter volmaektheid ge

bragt was. Hannoos togt gaet'sHei-

lands geboorte vierhonderd en veer-

tig jaeren voor. Indien dan iemand
ver der ge weeft is a\s Hanno tot de tijd

de Portugefen boven d' uithoek Bone

Efperanze zeilden , hoc komx. America

ter zee ontdekt ? Hoe ftaekenzc van

de Zoute eilanden offant Thomas , bui-

ten 't geficht des lands , door de volle

Oceaen , na een onbekende IVeereld?

Hanno felf, de ftoutfte van alle oude
zee luiden , hield geen andere ftreek,

dan langs de Africaenfchekuft : hier-

om hy foo veel tijdfpilde, dewijl bin-

nen alle boezemen inliep , en by de

hoofden t'ellekens verre moeft om-
zeilen. En wanneer by hem een Nieu-

we Weereld gevonden was, waerom
fulx nier aen den da^ gebragt i Te
meer dacr zijn eer-zucht vele onwaer-

heden verzonnen heeft, om uiteen

wonderlijke reis meer lof te behalen.

En hoe vaft ook eindelijk 'tverhael

defer alder- gedenkwaerdigfte togt

gaet, kan Plinius getuigen : Daer zijn

ook voor handen geweefi de dag-aentei-

keningen by Hanno gehouden , toen

d'omtrek van Africa na-fpeurde, 't geluk

rfW-Carrhaginienfers op haer hoogft zijn-

de. De meejle uit de Grieken, alsook

d'onje, hebben Hanno gevolgt , en uit

hem veelbeufelingen, en/leden door den

Jelven ge/licht , ter neder-geftelt , van

welke noch geheugenis noch overblijfjel

te vinden is. Dit wijdloopig verhael

dient nergens anders toe , dan om te

bewijfen , hoe vergeefs fteunfel ge-

focht word, om d'oude verkeerdelijk

te verheffen met d'eer van 't ontdekte

Amenca. Immers foo weinig doen de

aengetrokken getuigeniffen uit Dio-

dorus Siculus, Plinius,Pomponius Mela,

en .LÏianus. 'tSaldepijne waerdzijn,

ieder fchrijver byfonder te hooren.

Üiodorus feid : Na Libien toe aen

d'Oceaen , leid een feer groot eiland et-

telijke dagen zeilens , met een vrucht-

baere grond, vermaekelijke beemden
,

onderjcheiden door bergen , bevochtigt

vanjlroomen , vaorfchepen bevaerbaer :

ten ouden tijden onbekend , teroorjaek

'tjeh/int afrejneden van d'andere wee-

reld, is aldusgevonden. De Pheniciers,

houdende over d'Oceaen langs deLibier

kujl , wanneer , ettelijke etmaelen ach-

ter een door ftorm geflingert , voor dit

eiland

Bewijs dat

America
den ouden

met bekend

was.

lib.ó.c.J.

Tweede be-

wijs , dat

d'Ameri-

caenen van
de Pheni-

ciers zün
herkomjlig

:



xord we-

der -leid.

lib ƒ c. i.

Befchrij-

•ving der

AtUs,

Herkomjl der

eiland ter reede liepen , bemerkende des I

felfs weeligheid, hebben 't den overige \

bekend gemaekt. Maer hoefoude dit

nameloos eiland America juift zijn?

Wat vreemdeling konde het voor een

eiland opneemen , 't welk 't vafte land

van Afia verre te boven gaet ? En heb-

ben de Pheniciers de vinding defer

Nieuwe Weereld niemant gebrek lae-

ten lijden , waer uit ontflaet dan fuik

een diep ftilfwijgen van een gantfche

Weereld, by alle oude fchryvers , die

anderfints 't minft afgelegen gehucht,

of gebergte , of beekjen haer benae-

ming toepaften: Plinhis vorders komt
hier even foo te paffe. De fchryvers

gewaegen , hoe d'Atlas uit 't midden der

zanden een rouwe en vuile kruin ten he-

mel verheft , alwaer hy na de Jlranden

der Oceaen afwijkt , aen welke zijn

naem mede deelt : dat de felve belom-

merten bofjchachtig en bejproeit is met

fontein- bronnen , alwaer 'tAfrica be-

fchouwt : allerlei vruchten komen uit

haer felf voort ,fulx nooit fatheidvoor

welluften ontbreekt. By dag komt geen

inwoonder te voorjchijn : alles is niet

anders in flilte , als in fchrik van wil-

derniffen : den naederende jlaet een

fwijgende qodfdienft om 't hart : en , be-

halven de vervaerlijkheid der top bo-

even de wolken gedeigert , en tot naby .

gelegendheid aen de kring der maen,

foo Jcbinteld het des nachts van dui-

fend vlammen : 't klinkt wijd en zijd

wegens de pijpen , fluiten , trompet-

ten en cymbaelen der Box-voeten en

Bofchmannen : de reife derwaerds is

feer langen onzeeker. Ik verftae niet,

hoe Plinius hier America verftaet , de-

wijl hy felf in defe eerfle afdeeling

van fijn vijfde boek een begin maekt,

om Africa te befchtyven. En wat
voorts belangende dufdaenige ver-

vaerlijkheden te houden zijn, is wei-

nig te vooren in Hannoos togt ge-

toond. Want 't is een flecht bewijs,

hier door te willen verftaen dAmeri-
caenen , ter oorfaek die gewend zijn

haer te vermaeken met allerlei fpeel-

Bbli.iA. tuig. Pomponius Mela beflaet de der-

de plaets ; doch brengt geen gewich-

tiger reden toe , als de voorige. Wy
hooren , feidhy , dat duiterfle ten we-

Jlen , zijn d'Atlantes , naeuwelijx men-

jimmcamm. J 9

Vreefelijke

menfchen.

fchen en eer half wilden , Box-voeten
en hoofdeloofe met een breedaengeficht
op de borfl , en bloote mannen met een

groote voet , en Bofch- duivels , allent-

halve fonder dak en huifen , omfwer-
vende : fy hebben meer 't land , dan
datze 'tbewoonen. Eindelijk fchijnt

Alianus iets tefeggen, ter neder ftel- /. 3. c. 18.

lende een zaemen fpraek tuffchen de
koning Midas en Silenus uit Theopom-
pus. Silenus verhaeld aldaer : hoe Eu- fpratktuf-

rope , Afia en Lybia eilanden zijn : c\\fchmM'da'

een magtigvaft land buiten defe wee- Z%!$
reldleid , vol fwaere beeften en men- onbekende

fchen , tweemael grooter als die hier
nW,i

woonen : haer leven duurt infchelijx

even foo veel langer : zy bcfitten

ontelbaere fchatten : onderhouder»
ftrijdige zeden en wetten met de on-
fe. In dit gevveft leggen twee heer-
lijke fteden : de ftad Macbimus\oetd
altijd oorlog : heeft onder fich ver-

fcheide volkeren. De burgers mae-
ken uit 't getal van twee honderd-
mael tien duizenden : zelden fter-

venze door ziekte, alfoo meelt aen
fteenen of (lokken fneuvelen : yfer

is in geen gebruik ; doch zijn dier-

voegen voorfien van filver en goud,
dat het de prijs van ons yfer niet op-

haelt , alfoo niets geacht word. Voor
eenige jaeren trokkenze met dui-

fendmael tien duifenden herwaerds
aen : en waeren berceds genaedert

tot d'Hyperborei : wanneer te rugge
keerden , ter oorfaek bericht ondin-
gen, hoe onfe landaerd een oneedel
leven leide. Doch de tweede ftad,

genaemt Eufebes , word bewoond \'dn

godfaelige burgers , die gerechtig-

heid oefenen : weshalven de Goden
felf fich niet verontwaerdigen met
haer om te gaen Wie merkt niet dit

verhael te fmaeken na een verdichtfel

der dichteren? of ten minftcn onder
een verdichtfel te vertoonen 'ton-

derfcheid tuffchen ongefchikte en
gefchikteingezcetencn ï Omtefwij-
geh , dat het hier geenfints konde
dienen , ten bewijs voor d'cerfte oor-

fprong der Americaenen .- alfoo uit

dit getuigenis van Mlianus geen an-

der gevolg mag getrokken worden,
dan dat d' oude geloofden , een an-

dere bewoonde weereld zuidwaerd
C z te



Eerste Bo

Onderfoek

ofde zeden

tier Vheni-

tiers en

uitnericae-

7ien met
malkander

over-een-

kome».

nis ook bei-

der Gods-

dtenft ?

T)e Zrrore

lrot. Rclig.

ZO

te leggen , onder een gemaetigdc

lucht -ftreek , recht aen tegen die

by ons ten noorden des middag-

lij ns bewandelt word : welke waer-

heid in 't voori^e hoofd ftukbewee-

fcn is uit eenige heidenfehc fchry-

vers.

Dus verre is gezin -twift wegens
d'herkomft der Amerïcaenen met ge-

tuigenifTen , getrokken uit Griexe en

Latynfche boeken : en getoont , dat-

ze ongegrond de felve aentrekken

,

om voor Amerika inwoonders te hae

len uit Sidon , Tyrus oïCarthago. Vol-

gen voorts redenen : onder welke in

't eerfte gelid komt d'over-eenkomft

tuflchen de Phenicifche en Ameri-

caenfche zeden , hetzyontrend bur-

gerlijke huishouding , het zy Gods-

dienft. 't Is waerachtig , dat d'oude

Pbeniciers onder tenten woonden , en

nu en dan haer kaele weiden met
graefige verwifTelden: welke gewoon-
te als noch by d'Amerïcaenen (tand

grijpt : waer uit foude moeten blijken,

te zijn van een Phenicifche herkomft.

Doch waerom dan ook niet oorfpron-

kelijk uit Numidia , of Scythiaoï uit

delendenen der Patriarchen, die alle

foodaenig omfvvervende leven lei-

den? Behalvcn dat de Pbeniciers \zng

ontwend waeren 'tvoorige harders

leven, wanneer volk-plantingen met
fwaere vlooten over zee affchikten.

Behoorden d1

Amerïcaenen dan, indien

niet wilden verbafteren van de zeden
haerer vaderen , groote fleeden ge-

bouwt te hebben, gelijk foodaenige

in Phenïcia overvloedig gevonden
wierden.

Immers foo weinig fteunfel ver-

fchaft de Gods-dienft , welke Comtaus

tracht te toonen fcer over-eenkomftig

te zijn tuffchen de Pbeniciers en Ame-
rïcaenen. Want gelijk d'eerfte eertijds

buiten gemein genegen waeren tot

tovery, alfoo zijn ook d'anderevan
ouds her en als noch in de fwarte kon-
Hen leer ervaeren. Doch heeft defe

goddeloosheid alleen plaets gehad by
de Pbeniciers è 'tMeeüe heidendom
(tact hier aen fchuldig. De Perfiaen-

Jcbe tovenaers , volgens fulius ïirmi-

cus , aenhaeden 't vuur als een ajleeld-

fel Gods. De handeling der *gypti-

e k:

fche met Mofes is uit de Heilige

Schrift bekend. En indiende tovery

i ten bewijs diende , om d'inwoonders

! voor America van 't toverachtig Pbe-

j

nicien te ontleenen : waerom ook niet

|
van Nederland , Frankrijk , of Duits-

land , alwaer de ketter- meefters by
honderd duifend tovenaers verbrand

,
hebben:1 Voor tovenaers wierden ge-

houden, die in 't gerecht niet fchrei-

den : of door'/ Ordal, ketel-vang, of

water de proeve eens goeden Chri-

ften, gelijk voor gaven, niet uit-fton-

den. 't Ordal ging in Nederland aldus

toe. Iemand aengeklaegtonroomfch
te wefen , vafte drie dagen , onder

'topfichtvaneen Priefter : met welke
thans na de kerk ging. De Priefter, in

geeftelijk gewaed, leideby 'toutaer

een yfere bout, meermaels met wij-

water befproeid op glimmende koo-

ien : fong 't lied der drie jongelingen

in den gloeyenden oven : deed miife

:

ftakdenbefchuldigde'touweltjenter

mond in : befwoer hem , en bad

:

, t beliefde God de fchuld der verdach-

i
'te van tovery te ontdekken , door

j

't verzeeren zijns hands , in welk een

|

gloeyend' yfer geleid foude worden,
1 of des felfs oniehuld wanneer niet

befchaedigt wierd. Soo gebeden, foo

gedaen. Negen voetftappen verre

moeft hy de gloeyendc bout dracgen.

\ Dan omwond de Priefter de ge-

!
fchroeide hand met doeken, en zc-

' geldze. Ten derden dag befchouwd-

'men d'hand. Indien niet gaef was,

moeft d'onderfochte , niet fonder pa-

pier - gewaed , met duivelen befchil-

derd, levendig verbrand. Immersfoo
pijnelijk ging 't Ketel-vang toe. Een
ketel vol ziedend water , door d'al-

der-fchrikkelijkfte vervloekingen be-

fworen , ftond in de kerk. Om tot

kennis van mifdrijf of onnoofelheid

te geraeken , ftak de betichte de bloo-

te arm ten elleboog toe in 't borre-

lende nat. Anderfints bleef ook ge-

bruikelijk de proeve metkoud water,

in grachten, flooten offtroomen. De
Priefter dan befwoer 't water : bond

den aengeklaegde de duimen aen de

groote teenen kruis gewijs over mal-

kander. Wanneer zonk ging vry ; maer

driftig ontfing 't vonnis desvuurs. Is

de

Malleus

Ma lefc. Bo-

din. D&mon.

lifC. i.

Boxhorn.

Nederland-

fche Hifi.

Duitfche

tovenaers.

Ordal tea

een aondet-

lij; onder-

foek :

ah ook ke-

tel- vans.



De bekende

rveereld eer-

tijds -vol to-

lenaers.

Herfomjl der jfmeriatenen. 2 1

de tovery een bewijs van der Amerï- met haer afgooden. Doch dit is eer-

^fwewherkomft, waerom haer geen tijdsbyallegemeingeweeit: waerom
plaets opgeruimt 'm Nederland , al- 1 dan de fchepen den naem ontleende,

waer eertijds fuik een merkelijk aen- i na 't beeld des afgodswelk ofachter

tal eunjers (doch valfchelijk beticht) acn de fpiegel gefchildert ftond, of
woonden, die immers alle gelegend- gehouwen van hout of fteen, ergens

heid fouden foeken , om aen 's wee- op 't verdek plaets befloeg. Duidae-

relds einden te verhuifen , ten einde nige gewoonte onderhouden ook
uit handen der ketter-meeftersmog-

;
noch tegenwoordig de Cbineefen

.

ten geraken? Doch wat defe tove- Francifius Xaverius verhaelt , hochy Duivels op

naers belangt, die niet geweldiger meteen Chineefche fchipper uit Goa fihcpm.

hand de waerheid wil verkrachten, najapan reifde. Defe had een afgod
weet welhoefulkemoorderyen, om achterop 't fchip, voor welken kaer-

't geloofzijn aengerecht.
j

fen aen-ftak met alöe-hout rookte,

Ja waerom niet d' Amerkaenen uit vogelen offerde , en fpijs aen-bood :

geheel Ajta, Europe enAfie over-ge- verfoekende 'tellekens door looting

fcheept, eertijds vol eunjers en he- na d'uitkomft der Japanfche reis.

xen , die gelooft wierden , dat by Somtyds viel 't lot ten goede, fom-
maen-verdonkering dit hemels licht tyds gaf 'tquaede voorfpook. Êin- Dejbjii.

dichter na d'aerde trokken, teneinde :

delijk getuigt Porphyrius ; De Pheni- nmt ""'-

kracht mede deelden aen de toover- ciers offerden by jwaere ongelegendhe-

kruiden : datze de maen als dan met den van oorloogen,bette, ofbejmettelijke

kloppen op bekkens en geroep te ziekten , iemand der alderliefjle kinde-

hulpquamen? En waerom eindelijk ren, hier toe voorgemeinefiemmenver-

niet de genoemde landaerd tot Sal- kooren , aen Saturnusop. En Eujebius pnpar.

mantica tehuis gebragt, alwaerinde , uit Porphyrius voornoemd: Satnrnus, Eu'""£ 1 *'--

hooge School, gelijk Laurentius Ana- I welken de Pheniciers Ijrael noemen :

dtmon.i.i. njas verhaelt, de toverkunft open-
;

(de geleerde Vojfuu en Grothis lefen //

baer geleert is ? Ook grijpt onder 1 off/, een der tien naemen Gods by
d' Americaenc>> de du'rtel-dicnftümd, \ d1

Hebreen) en die zy toteen ge/larnte

welke goddeloosheid eertijdts in- van de Jelve benaenüng ingewijd heb-

fchelijx by de Pheniciers in fwang ben : ivanneer by over deje land-Jlreek

ging. Maer by de Pheniciers alleen i heerfchte, en een eemge zoon Jeoud uit

Neen : de gantfche weereld der hei- de nympb Anobret hemgebooren was:

denen was hier aen fchuldig. Immers I als 't rijk waggelde onder den la/l eens

fommige geloofden , dat de duivelen gevaerhjken krijgs , heeft by hem , be-

by menfehen- offer leefden en door kleed met koninglijk gewaed , op een

wierook fmooken vet wierden. An- outaer , ten dien einde gebouwt , tot een

dere flagteden ter eeren der boofe offer gekeelt. En hoewel nu dierge- uenfchm

geeften kinderen, levendig uit 'smoe- lijke moorden in America infehehjx münderm

ders licchaem gemeden. Hoe ver- gepleegt worden , volgt hieruit, dat leïhml
J

maerd is onder de Perfen Zora/lercn d'inwoor^ers van Phenicifchen her- ««",-*»«-.

deganfchefchool deroofterfchedui- komft zijrt ? Immers (tonden meer "l"?™™.
vel-jaegers? Ten tijde van Mofes had andere volkeren hier aen fchuldig : ja brmkeiyk.

defe vervloekte fonde bereeds d' o- naeuwelijx ergens een landaerd , die

Duivel- verhandgenoomen. Voorts kan niet niet d'een of ander tijd fulx pleegde,

t'Jd'ioverde ontkent, of de Pheniciers voerden felf de befcheidentte onder d'heide-

veereid en d' afgoden op haer fchepen. Herodo- nen. Immers zijn voor foodaenige

tus bewijft fulx : / Beeld van Vulca- gehouden de Romeinen , Grieken en

De Nat-

Luctmus

tib. 6.

Lev. 17. 6.

hu uyd'A-

mericaertcn

in "el-ruik. «Kjrfeidhy, isfeergelijk der Pheniciers Perjen ? En nochtans waerenze af-

Patacoioi, welke zy op de voor-fleeven fch ouwelijk door menfehen- offer.

van baergaleyenplaetJèn.En Pejychius: Onder de kaifar Adrianus hield eerft

Pataici zijn Phen/cijcbe goden, die zy dit moorden in 'tRoomfcherijkop :

in 't acbter-fcbip nederjetten. En op foo nochtans , dat felften tyden van

gelijke wyfe vaeren d' Amerkaenen Tertulliamts , Laclantius en Eulebius

! C * bin-
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binnen Romen Jupiter Latialis met
menfchen-blocd is geviert. De Grie-

ken , die d' uiterfte hoek van Italien

opdendicnft,hoc rookten eertijds

den Duitfchen en Franfchen boodem
d'outaeren in de dichte bolfchaedjen,

bewoonden , waeren dagelijx bcfig , geftichtvoor7jrd«, Hejits , Teutates,

By wie

't menfehen

offer afge-

(chaft ts.

lib de Sa-

ferfttt.

lib. J.c.

(Jeorg.

kb. <

Geog

lib.

met vreemde mannen te offeren aen

Satumus, of wierden vaek felf ge-

offert.

Eindelijk is defe wreedheid in een

gekkelijk fpel verandert ; want , de

Romainen te meisbezaediger , fchaf-

ten fuik woeden tegen d'Argiven (al-

foo noemdenze de Grieken op d'Ita-

liaenfche boodem neder geflagen) by

eenftrengracd-flotaf. Doch, omee-
nige geheugenis van 'tvoorgaende

menfehen- offeren te behouden, wier-

den dartig beelden,uit bicfen gevloch

en ll'odan , van ontzielde mannen en

vrouwen ï De Kaijar Julius fpreekt

wegens Gallien aldus : Alle Galloijers

zijn Jeer genegen tot gods - dienftigbe-

den : en diejwille , dewelke in fwaere
ziekten leggen , en in veld-Jlaegen , en

anderJints gevaer loopen , /lachten voor

offerhanden levendige menfehen , of
doen beloften haer Jelftejullen op-offe-

ren : en gebruiken totfulke offerhanden

den dienjl der Dnüdcs : nadien oordee-

len , dat , ten zy voor 't leven eens

menjeh 't leven eens menjeh qeqeven

Eelt. Galt.

Comm.

Rer. Perfic.

1.1.

ten, jaerlijx den vijftiende der bloei-
j

word , de godheid der onjlerfelijke Go
maend , door de Roomfchepriefiers

|
den op geen andere wijje kan worden

en Veftaelfche Maegden, van de brug
j

verzoent : en zy hellen opentlijkoffer-

Milvius in den Tyler geworpen . Vor • handen van fuik jlag ingefield. Zy keu-

ders getuigtManethon , hoe d'Egypte-
\
ren de dood-ftrajfen der gene die op diefi

naers binnen Heliopolis drie menichen fialof(Iruik-roovery , of eenig mifdr/jf

vootjuno flagteden ; welke gewoonte ,
betrapt zijn , den Goden aengenaemer te

foo lang ftand greep , tot de koning
j

wefen • maer als fulke zoort niet voor

Amafis in plaets van menfehen ten handen is, komenze ook tot lloed-vergie-

offèr gebood te brengen waffekaer-
\
ten van onjchuldige. Eindelijk fpreekt

fen. Ameflris , huifvrouw van de be- Gods woord aldus : Als de koning der

tuchteXerxes, liet tvvaelfmenfehen,
;

Moabiten Jag, dat hem dejhijd tefierk

volgens Plutarchus, voor haer behou-
]

was,nam hy tothemJeven honderd'man-

denis tot Plutoos eer levendig begrae-
j

nen , die 'tfwaerd uit-toogen, om door

ven. Procopius verhaelt wegens dc\ te Ireeken tegen den koningvanEdom ;

volkeren tuffchen d'Aralijche Inwijk \ maer zy konden niet. Doe nam byfijn

en Nyl Blemyes genaemt, datzemeer- eerflgelooren zoon , die in fijn plaetfe

i Reg. 5."

v. 26,17.

maels menfehen ten offer bragten,om

den fon te dienen. De Indiaenen (het

zijn de woorden van Pompon'nis Mela)

Jlagten haer naejle bloedverwanten en

ouders , eer door ziekte ofjaeren tot ma-

gerheid vervallen : en oordeelen 't bil-

lijk en ten hoogften heilig te zijn ,Jich

vrolijk te maeken metd'ingewanden der

gekeelden. By d'Allaners wierd jaer-

lijx een der Priefteren aen de maen
op geoffert ,

gelijk Stralo getuigt.

Dicrgclijk ftelt Mela ter neder van de

koning Joude woiden , en offerde hem
ten Irand- offer op de muer. De by-ge-

bragte getuigeniffen bewijfen genoeg-

faem , hoe 't oude heidendom allent

halven aen menfehen - moorden ten

gods-dienftfchuldigftond : gelijk ais

noch tegenwoordig Indiaenen , Chi-

neejen
, Japanders en andere fuik een

vervloekte gewoonte onderhouden:
weshalven geenfints tot een reden

ftrekken kan , om der Americaenen

herkomftuit de Pheniciers tehaelen,

Tauri , dewelke de vreemdelingen, in ter oorfaek defe eertijds, endiehui-

plaets der flagt-offèrcn den hals af- den ren dage,d'afgoodery door moor-

iheeden. d'Egyptifchc afgod Typhon, den t'affchouwelijker maekten en

als te fien is by Manethon , ftond da- maeken.

gelijx gloeyend , door de vlammen, Het derdebewijs, ten cindemeer-

in welke levendige menfehen totfij- maels gefegt , word ontleent van

ner eer verzengden. En, om verfchei- d'over-ccnkomft der Phenicifche ex\ c.-.ener,

.

de andere volkeren voorby te gaen, Americaenfche!raelen. Comtteus ttcld ^komfth

fchuldig aen fuik een bloedige afgoo- eenige woorden ter neder: namcntlijk niciers,om

de

Derde bi-

n:js , dat
il'

'Amiri-



Herfomft der Americaenèn.

nat-
Unover-
ven-komcn.

de Phenkiers noemde een berg veel woorden leveren , die de felve

bloededom , eenftaepelgadon, een moe- zin met de felve letteren,ky d'Hebreen Duitfd

word weder-

U,d.

van de He-

brceafcbt

met de L.i-

tijnfche

:

der anech , een maegd hellotia , water

heni en jam : met 't eerfte komt over-

een der Mexkaenen anthla , met
't tweede Uoledonch , met 't derde ga-

donguene , met 't vierde anan , met
't vijfde bellotii , met 'tfefte ame en
jame. Maer die aldus de woorden wil-

de raebraeken , wie foude niet d'on-

gerijmdfte gevolgen trekken ï 'ris

waer, de Phenkiers enfommige Ame-
rkaenen noemen beide een beker afur,

en wijn-ruit belafa : volgt hier uit dat

d'eene van d'andere haer oorfprong

hebben?Hoe veelnaemen beteikenen

't felve by volkeren , die nooit met
malkander gemeinfchap hadden ? Dit

ontftaet immers door enkele toeval.

Anderfints indien ettelijke byna-ge

gebruikelijk , uit-brengen. Want is

lbo groote verfchil tufichen chobelen

kalei, ethmol en etmael ,bara en baren,

jcthim enfotten , comon en ccmijn, arets

en aerde ,phert enpeert , ever en over,

peth en beet , levyah en leeuw , fchaden
fchaden , fbekar en juiker

, J kakel en
Jcbakel, kiffeen kujjen ,gebvul en gevel,

fchakan enfchenken ,Jcbavab enfchave,

makkar en makker , beien beeld; want
/Wbeteikenteigentlijko'» Heer , mif-

fchien ter oorfaek d'afgoodifche beel-

den Hecren zijn der afgooden-die-
naers, ofom dat Minus d'alder-eerfte

een beeld oprechte voor zijn afgeftur-

ven vader Bel , om aen -gebeden te

worden. 'tVereifchte een gantfeh.

boek, indien vorders wilden toonen
'ijk-luidende of felf even-gelijk -lui- i de naeuwe zamen-menging , die de
dende woorden

,
gebruikelijk onder Latynfche tael heeft met de Griex-

Beeld watt
van her-

komftigj

verre afgezonderde landaerd, fchoon

in de felve beteikenis, terftond d'her-

komft des eene van d'ander moeft

inbrengen , foo fullen noodwendig de

fche , want niet alleen de woorden
met kleine verandering der letteren

't felve meenigmael in d'een en andere

tael beduiden; maer felf fonder de
Grieken, Latynen en Duitfers van d'He- I minfte verandering. Beide Grieken en

breen , of de Latynen van de Grieken, Latynen drukkenuit, //' doe door ago,

of de Duitjche van de Latynen , of de Uluurs door aujlerus , acht door och,

Perfen van de Duitfers , ofin 't tegen- ' een arm door brachium of brachion , ik

deel de laetfie aen d'eerfte haer oor-
j
eet door edo, een fcbaele door phiale,

fprong fchuldig blyven. Ik fal ten ;
gordijn door cortinaoicorttne,vroolijk

bewijs uit een groote hoop weinige door bilans of bilaros , geklank maeken

Over een-

komftvan
de Griesé

tael wet de

Hebrcexw.

fche:

ftaeltjenstevoorfchijn brengen.

Hoe weinig verfcheelt in veel woor
den 't Hebreeuwfch van 'tGriexi'

d'Hebreen noemen een kerkelijke verga-

dering fanhedrïm , de Grieken Syne-

drium : d'eerfte ik raede aen pitha,

d'andeiepeïtho : d'eerfte heeten'wijfe

mannen zopbei , d'andere fopboi. En

door dango , kameel door camelus of
camelos , een knie door genu of gomt,

een beker door calix of kulix , een muis

door mus , een mudde door modium of

tnodion, knoracht/g door morojus oimo-

rofos , bedrog door dolusoïdolos , een

huis door domus of domos , ik draege

door fero oipbero , ik door ego, ik trek-

Over-een-

komfl der

Griexe en

Latipfche

taelen.

Abrah.Mi-
lit. hmg.
Bclgica-

'• f, 6, 7.

1 1.

minonderfcheid tuffchen Jympboniah ' keaendooxinduo oïenduo, een leeuw

en (ymphonia een gejehikt maet-gejang,
j
dootleooi leon , vlafcb door linumoï

tuffchen pfanterin en p/alterion een
j

linon , een moeder door mater of meter,

goddelijk gedicht. En wie fal niet we nu door nunc ofnun , de nacht door nox

derom vinden groote gemeinfchap
j

of nux , een rotfteen door petra , een

der-Hebreeuwfche woorden met de
!
fcheldwoord doorjcomma ofJkomma,

Latynfche ? Immers verfcheelt niet 1 een boot doorJcapha oijkapbe, eenfchat

veel mejurab en menfura een maete, door tbejaurus of thejauros , vader

fbekar enfaccarus een foete vocht , Ie- ! door pater ,
//• beve door tremo , een

vya enlea?na een leeuwinne , Jbebet en

fceptrum een Jchepter , comon en cumi-

num kumijn , fabbeca en Jambuca een

hakke-berd ,pefa en pajfus eenfehreede.

De Duitfche fpraek foude infchelijx

uur door hora, d'avond door vefpera

oïbejpera. Voorbedachtelijk worden
ontallijke andere ovcr-geflaegen.

Niet minder over - eenkomft fal ie-

mand befpeuren tuffchen de Latyn-
fche



34 Eerst k Boe K

Over.een-

komli tuf-

fchen de La-

tynfche en

Dtiitfche

taelc»

;

fche en Duitfche tael. Want betcikent fleel, ftemma en /lamme, fcandalon en
niet axü een a(fe , ager een akker , ar- fchandael , ptuoen jpuiven , fpelaion en
mus arm ,anchora anker ,anxius angflig, fpelonke , thronos en throon , teIon en
butirum boter , barha baerd , balare tol, titlos en tytel , tapes en tapijt

,
pyr

blaeten , crux cruis ,capo capoen ,clarus, en vuur .

J En wat meenigte van woor-
claer ,curtus cort , corona croone,chorda den waeren te vinden , in welke
coorde, cuppacuip , creta crïjt, camera gantfeh geen verandering valt i Als

onder vele kakke , morge ,
plage en

meer andere. Ja wie foude bevroe-

den , dat d'afgelegene Perfiaenen in

ooften, of door een weinig verfchil-

lende geluid, of eenover-ecn-kom-

camer , edo ete , difcus dis , ulna el/e,

feftum feejl , granum graen
,
jocus jok,

mamma mamme , mortarium mortier

,

mefpilum mifpel , metior mete , mola

molen , mus muis, flamma vlamme',facula
fakkel , remus riem , lampas lamp , cijla (lig , de felve tael inveclzaeken voe
kijle , cafeuscaes, lelium lelie , littera ren niet de Duitfcheni1 Immers fchcelt '"j""»,

letter , linum linnen , laterna lantaerne, naeuwelijx 't Perfiaenlche Phader van
e"

aefkimen
monjlrummonjler , macer mager , nafus i 't Duitfche vader , dochtar van doch- m veil

neus , nebuia nevel, ordo order , cleum
j

ter , men van mijn , aval van aenval,
over~ccn -

olie ,plagaplaege ,perjonaperfone ,fugo
' achterratz van achterraed , berudar

van broeder , batja van baffen , avar

van over , mus van muis , cah van c,f,

Critxe en

Duitfche

tacL over-

een

fuige , folrius jober , Jcavus Jcheef, pt-

rum peer
, palus pael , penna penne ,

plumapluime
,
pondopond , porta poort, cajli van caffè, garm van gram , garph

planta plante
, par paer

, purpura pur- VdXlgraf, madah van maechd , mah van
pur , rofa roos , regula regel , rellus maen , nam van naem , nuh van >iu. Be-
recht ,Jpongiajpongie ,fpuofpuive,teJla halven de naemen die geheel niet

tefle , vas vat , vinco minne
, foccus , verfchillen : foodaenige , jok , droch,

Jocce , va/lis va/leye , floccus vlocce , Ion- : band , God ,fiar , vafl ,gebaer en an-

gus lang, truncus tronc. Van fuik flag derc : wacraen de geleerde ïrancifcus, Lexicon

foude niet ontbreeken vry merkelijk
|

Raphelingius in zijn Perfiaens Woorden- %£%*'*
ker getal der woorden bykans gelijk-

\

boek niet min moeite als verftand te cbourfuo.

luidende en 't felve beteikenendeby koftleide. Indien nu op'thonderdfte
de Latynen en Duitfchen. Jade Griexe deel foo veel gelijkheid niet tuflehen

fpraek , die met de Duitfche ongelijk dePhenicifcheenAmericaenfchetael rJ^^e

meer gemeinfehap heeft dan de La- I gevonden word , als wel tuffchen camfebe'.

tijnfche, kan ook vry meer naemen 'Hebreen, Grieken , Latijnen , Duitfchers taele" htb -

levcren , welke den felven zin uit- en Perfiaenen , volgens by-gebragte m"e»fchJt~

brengen. Kortheids-halvefullenwci- ftaeltjcs , die nochtans diefwegen
nige, gepikt uit vele, ten bewijs die- i niet konnen aengemerkt als van el-

nen. Om over te flaen , dat de oude
\

kan der herkomftig , wat bewijs fal

Duitfchen , volgens de KaifarJulius , '\ ftecken in vijfoffes woorden, welke
Gaii.ccmm. Qriexe letters gebruikten : hoe wei- !

flechts eenige letteren hebben, niet ,

nig verfchil is tuilchen't Griexe axine verfchillende , als namentlijk 't voor-
en Duitfche axe, anchosen angtt , aaf ,

verhaeldePhenicifch alïla en Ameri-
mos en aafem , ballo en vallen , brazo \ caenfche anthla een berg, edom en Hole-

cn braden , brotos en broot , burgos en | donch bloed
,
gadon en gadonguene een

burg, kamera en kamer ,enioieneeni- Jfaepel,anech,enanan een moeder, hello-

ge, eratos en eracht , angelos en engel, tia en hclloty een maegd,henijam en ame
mme mater ? Maer fchoon-genoomen America

d'over een-komft derPhenicifche en w»A*»"»«f-
. . r \ i > i i • • deelt in vol-
Amcncaenlche tael kondeten bewijs ken» e»

ftrekken van d'oorfprong des laet- *«•'«»•

ftcn volks uit 'teerfte , foo blijft hier

een andere fwaerigheid,te weten wat
Americaenen de P.heniciers tot vaders

erkennen ; want haer landfehap foo

groot is, dat het naeuwelijx, voor

alle

De Bell.

kolpos en golve , kalein en kallen , klan

ge en klank , kerytto en kryten , kamelos

cnkemel,chnauo en knauwen, lampas en
lampe , linon en linne , meter en moe-
der , modion en mudde, milion en mijle,

nun en nu , kopto en kappen , mix en
nacht, o/s en oye, poine enpijne , ren-

cho en ronchen .fiel/o enflil/en Jlerigma
twjlerktejlylos enjlijl , flelechos en



Herkomft der

alle de drie declen der Bekende Wee
reid v, ijkt : 'c leid verdeelt in foo veel

inboorlingen, nier alleen t'eenomael

onderfcluiden in zeden, maer ook ta-

len,die met malkander geen de minfte

gemeinfehap hebben. Ja meenigmael
fpreeken d'inwoonders van 't feive

rijk diervoegen verfchillende woor-
den, dat volgens Petrus de Cieca, d'een

den ander niet een woord verftacr.

in Auirice.
joa„ de i aef teikent aen . uit GabrielSa-

taet meTde gardus , Garcilajfus de la rega , Petrus

mderede Martyr en andere fchryvers van fVeji-
'" ''- h'.se -

in(lien vericheide woorden, by ver-

icheide Americaenlche volkeren ge-

bruikelijk. Alfoo noemen d'Hurones

een hooftfcouta, de Mexicaeners tzonte- !

contli , d'inwoonders van Nieuw-Neder-

landanonji , de Brajiliaenen acanga , de

Jaos hoppe, 't Getaleen , twee, drie, vier

tellen etHv.ror.es aldus : Efcate, teni,ha-

chin,dac: de Mexicaeners,ce,omeyei,na-

huy:de Sankikanders, cottè, nyffe, nacha,

ivyue : de Brajiliaenen,oyepe, mocoy , mo-

capir,oionundi: de
)
'aos,tewyn ,tage,ter-

rewaw,tagyne:d'inwoonders van Nieuw-

Nederland, onfat, tiggeni , ajfe , cayere.
\

Wederom feggen d'Hurones tegen een

vader,ayftan: de Mexicaeners,tathli :de

Canadenjers ,notaovi : de Nieuw-Neder- l

Luiders,ragina:de Brafïliaenen,tubaEn

voorts ftaet bet even eens gefield met
alle andere woorden, die geenfints de

minfte fweem na malkander hebben.

Sulx niet alleen ieder land een fpraek

op haerfelfheeft;maermeenigwerfie-

der land twee.drie en meer verfcheide

fpraeken, of ten minftenveleenver-

fchillende uit-fpraeken,waer door fte-

den en felf dorpen elkander onder-

kennen. d'£ilanders,by de Spanjaerden

ontdekt , en uit geroeid, hebben wei-

Duad. 3. nig woorden na gelaeten. /^//-«y Mar-
tyr ftelteenige ter neder, eertijds ge-

bruikelijk op Hijpaniola:d'hemel vvierd

genoemt tures,een hun boa,goud cauni,

De Laet eengoedman tayno,niet mayani.\ Is aen-
"'
f' merkens waerdig.dat in haer rael geen

blaeiing of H komt, of heeft de kracht

van een mede klinkaert, en word har-

der gefprooken dan een F, met open
lippen en een gefchuddeborft, nade
wijle der Arabiers en Hebreen.

Voor 'tlaetfte en krachtigfte bc*

wijs dient Mo/es, welker woorden in

Americacnen. 2
>

Ortgi A
nier,

j

'teerite boek aldus luiden: Vervloekt Gen ?.v.tf.

z\ Cartaart, een kmeht der knechten zj
l6 17 -

by fijnen Irvederen. Vorder feide hy :

Gezeegent zy de lieere de God Scms.-
en Canaan zy hem een knecht. Godbrei-

de Japhct //;/ , enhy woonein Scms ten-

te : en Canaan zy hem een knecht. En
in de volgende afdeeling: Canaan ge- Ge». 10.

man Zidon. Defe plaetfcn worden ge- L^fiebt-
duid op (tAmericacnen , ten bewijs dat ™y ™or

van de Pheniciers oorfpronkeliik zijn.
aer Am

f"
c Bewijs Iteunt op volgende gronden, komfi u,t

De Pheniciers zijn Canaans nakoome- vhtmaen -

lingen, en hebben Spanjen verheert:
de Americacnen moeten de Pheniciers

voor broeders erkennen : fuix in d'A-

mericaencn vervuld wierd, datze een
broederen jok draegen, toen haer de
Spanjaerden tot flaeverny bragten.

Docht tis een groote miflag de^Phe- ^rdwe.Ur.

niaers te ftellen onder de nakoome- i»d.

lingen Canaan s Chams zoone ; want zv ^
zijnherkomüig uit Sem , Heber, Abra- ma».,n

ham en de alder-naefle E/au, toege- üeni r-

naemz Edom, door een na-aeping van
zijn feggen adom, adom, eifchende van
Jacob dat roode , dat roode daer, alfco 't

toebereide linfen zopby eigen naem
niet fcheen te kennen.Ln dewijl Edom vhenkkn

fich neder lloeg op 't gebergte Seirs, ~t
i"i>

er-

rr l j ix / £ b
1

&
i 1

komftii uit
tullchen deDoodeZee over den bodem E/au.

van 'tSteenachtiz Arab/en.hnos deRoo-
de Zee, welke na hem die benaeming
onrfïng.tcr oorfaek die zee by zijn na-

komelingen flerk bevaeren wierd. De
Grieken noemen dit vaer-waeter£rv-

:
threum,nz Er\th/\is.die geen andere is,

als Ejau , en infchelijx /-«Wbeteikent.

Hier komt by,dat Pheinix en Erythros

in de Griexe tael 't felve uk-drukt. De
Pheniciers , nadat haer armen wijden
zijd onder magtige Koningen door de
fchip-vaert over de Roode Zee, acn ver-

fcheide kuften en eilanden
,
geflacgen

hadden , zijn eindelijk verhuift na Sy-

rien. Defevenfte der Edomitifche ko- Cn, ?(J

ningen word van Mo/es gefteld Baal ^-39-

Hanan , welke naem 'rachterftevoor

gekeert , gevoert heeft de beruchte

Carthaginienfer veldheer Hannihal.

Voorts kan licht getoont , dat de Phe-

niciers herkomftig van Heber He-
breeufch , en zedert ook Arabifch

,

• (want zy bewoonden voor haer ver-

huifing V SteenachtigArabien) eertijds



z6 Eerste Boek:

Comm. in

Jer. I. f.

C.Zf.

In ï{.i%6.

Voff. Ong.
Idoi.t i.

c jt.

Cartbagaoi

tael He
ircenfch.

Ofde Ame-
rtcaentn uit

de Joden,

of de tien

•verftroetde

(lammen
lfraels hcr-

Itomjlig

word ont-

kent en we-

derleid.

gefprokcn hebben. Het zijn de woor-

den van Hieronymus : De taelderCar-

tbaginenjers komt ten gr ootjlen deelo-

ver-een met de Hebreeuwjcbe. En Augu-

fl"mus : SeerveelCarthagin/enJer noor-

den zijn Hebreeuwjcbe,ja meejl alle. Eli-

Ja D/do Carthagoos eerde dichtereffe

bekrachtigt defe waerheid; want wat

beteikent£///d oïEl/Jfab by dHebreen
anders als een lam van mijn God , of in-

dien 't met de benaming desSienders

El/Ja over-een komt , dan Gods heil,

D/do een beminde.' Maerwiekan de

minde over eenkomd vinden van de

Hebreeuwfche of Arabiichetaelmet

ecnige fpraek der Amerkaenen'. Einde-

lijk dewijl de Pbeniciers Ejautozcen

vader erkennen, hoeraekt den Ameri-

caenen de vloek over Cunaan uitgefpro-

ken, dewijl niet meer uit Canaan als Ca

naan uit de Pbeniciers herkomdigzijn?

Dus lang wegens de Pbeniciers. An-

dere brengen d'AmerkaenJehcrkomft.

tot de foden : andere tot de tien ver-

drooide dammen IJraels. De grond

van fuik gevoelen deunt op de Joodfc

en ffraelitifche verdroying onder alle

volkeren desaertbodems:waer uit be-

fluiten.als ofookAmerica bevolkt had

den : te meer alfoo de oudeJoden en

Americanen in kleding en aerd met el-

kandre groote gemeinfehap hebben.

Beide namcntlijk gaen ongefchoeid

,

met fooien boven toegeregen: dragen

een boven rok over een korthembd.

Beide 2ijn kleinmoedig, fcherpfinnig

en diendplichtig. Doch waerlijk ver-

fchcelt de dragt der Amerkaenen , na

kouder ofwarmergewed bewoonen,
diervoegen , dat niet minder als d'een

den ander in gewaed gelijk is , ik laet

daen denJoden. Enevenfoodaethet

gelegen met de moed derAmerkaenen;

want indien fommige van klein-harti-

ge inbord zijn,andre daerentegen wij-

ken geenfints voor de moedigde vol-

keren.De Jefuiet lmmanuelde Moraes

verhaclt gefien te hebben,hoc een Bra-

(tlieten tegen drie Portugeefche folda-

tcnfich diervoegen weerde,dat weinig

fcheelde,of had alle afgemaekt.Einde-

lijk wat diendplechtigheid is by d'A-

mericaenen , welker fvveem in 't Joden-

dom word gevonden:' Immers hebben
de Joden de befnijdenis aen foo veel

l. Pet. i.

v. i.

Oodcrfe volkeren,onder welke noch-

tans als ballingen verkeerden,overgc-

fet.' En hebbenfe dit facrament \nAme-

rka alleen vergeten , aen welk ander-

fints de ganttche zaligheid hangen,

welk overal als noch onderhouden ï

Geen meer bewijs deekt in haer ver-

droying. Aengefien de H. Schrift de jcodhhe

felve duidelijk befchrijft by de volke- ferjireoin£.

ren,waeronderfchuilden.'t!swaer de

Joodfche verdrooying kan aenge-

merkt , ofvoor of na de geboorte van

Chridus. Voor 's Heilands geboorte

woonden deJoden als vreemdelingen

verdrooy t in Pontus, Galatien,Cappado-

cien,Ajien en Bythinien. Jerujalem was scaligeyin

de hoofd-plaetshaerer godfdienden Nctü "d

burger bedier ; hoewei ook eenig be-

hielden bïnnenBabylon tnAlexandria.

Wantdaer was eenAfiatifclie ofEuro-

pcefche veidrooying. De Afiatifche

verdrooide erkenden voor hooftllad

Babylon:cn gebruikten aldaer in de-Sy-

nagogen de Chaldeefe uitbreiding des

Bybels DerEuropeefche doel dont tot

Alexandria:hiei vergaderdenfe binnen

een tempel, na de manier die inJerujn-

7«wftant greep; en dewijlfich hielden

aen de Griexe vertaling der H. Schrift,

door de beruchte twee en feventig y°*i-v%s-

OvcrfetiersonderPtolemtcusPhiladel-

phus, wierdenze genaemt de Verjlrooi-

de Gr/eken. Immers zijn uit defe Joden

nietherkomdig d'Amerkanen.-en even

fo weinig,diedoor T/tusI'eJpa/ianusfc-

dertJerujalem en detempelten grond

toe in puinhoop lagen.onderverfchei-

de volkren verjaegt,fwerven:alfohaer

nooit vergunt is, niet alleen (op dat ik

de woorden van Cy/>/7aw«.fOntleene) i.dcUol».

om met een voetjlap , onder V recht van van't^e.

reifigers haer vaderland te begroeten ;

maèr felfniet om met menigten famen
te komen: 'twelk immers noodig was,

indien den Nieuwen IVereldfouden be-

volken;haerbyeenkomden tot eenig

merkelijk getal zijn onder alle volkren

ten allen tijd verdacht gehouden , en

gewapender hand in bloed gefmoort.

Eenkleinfchijn-bewijsword inge-

bragt uit 'tvierde boek Ejdre:teneinde

de tien Hammen IfraeIs metde koning
HoJea,naNahalab,Habor,dermcrcGo- ».R<g. 17.

ran.en deden der Medenwcg-gcvoert v' 6 '

door Salmanajfer,mogiQn erkent daen
voor
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Oude toe-

fiand -van

n.

fflerfomft da

voor d'eerfte bevolkers des Ameri-

caenfchen boodems. De woorden

Efdre luiden aldus. De tien ftamrhtn

over-gebragt in een ander land, werden

te raede , dat zy de meenigte der heide-

nen fouden verlaeten , en in een verder

landvertrekken , daer geen menjcbelijk

gejlacht ooit te vooren gewoont bad:daer

ivilden zy baer rechten onderhouden, die

zy in baer landnietgehouden hadden. Zy
zijn dan daer ingetoogen door de enge in-

gangen van de rievier Euphrates. Want

d'Alderboogfte deede baer als doen tee- I

kenen,en hield daderen der rievier op ,

totdat zy daer over gegaen zijn. JVant '

door het landwas een weg van een Lnge

reije van anderhalf jaer : daerom word .

die landfireeke Affarezh genaemt. Doe

hebben zy daer in gewoon t tot den laet-

jlen tijd. Maer , (om over re flaen dat

defe boeken Efdre niet gefchreven

zijn door een Propheet, otindeHe-
breeuwfche tael , of by de Joden voor

goddelijk erkent , ofergens in 'tnieu-

weTeftament aengetoogen;)\vaerom

is 't hndAjfareth meer America,dan ee-

nig andere verre afgeleegen kuft ? Hie-

ronymus,dïc immers byfondere kennis

had wegens de toeftand der tien Ifrae-

licifche Hammen, alfo in Afiewoondc,

en naeuwe kennis hield met deJoden,

om d'Hebreeuwfche tael grondig te

kennen, getuigt: hoe de gefeideftam-

mennocht'fijner x\\x.{Hieronymm heeft

gebloeid ontrent 't jaer vierhonderd

onder dds.iïfa%Theodojius)\n de fteden

der Meden en Perfin onder harde flae-

verny zukkelden. Sulx defe wonder-

lijke togt na Affareth, welke lang voor

Hieronymus moeft gedacn zijn , plaets

verdient onder d'andere Joodfche

beufelingen van den Behemot en Levia-

than, de gantfche wetverlooren, de

•zielen in beneden -aerdfche kamers

opgeflooten , die by Efdre verhaelt

worden. En hoe weiniggelegendheid

ePjfraelieten hadden omteverhuifen,

zedert de tijden van Hieronymus , kan

blijken uit defchrikkelijkitevcrwoe-

ftingen in Perfin en Meden aenge-

recht , verfcheide eeuwen achter een.

Want hoewel de Perfiaenen 't rijk,door

Alexander de Groote ontweldigt , we-

der meefters wierden, terwijlAlexan-

ders ftaetvolgers elkander op't lijfvie-

Amerkaenen, V
lenƒ00 zijnze naeuwciijx buiten oor-

log gewceft.het zy tegen de Romainen,

het zy d'Indiaenen en andere Oofter-

iche volkeren. Ja de Saraceenen wron-

gen haer den fcheptcr uit de hand,hoe-

wel voor een kleine tijd; want eerlang

onderling verdeelt,veftigde.M«<:/ww£/

Subitligines lmbraels-zoon zijn throon

ophaernederlaeg. Moedig door fuik

een voorfpoed , gefpt 'tharnafch aen

tegen d'Indiaenen, en dient fich van de

hulp- benden der Turken : waermede
de Babyionifche Arabiers onder de knie

krijgt.Na welke verrichting de Turken,

niet fonderyfelijke veldflag, dePerfi-

fche kroon op 't hooft letten . En defe

fchudde terftont door bloedige bewe-

gingen; alfoo Tantgrolipix,tcn koning

over Perfin gehult , met fijn broeder

Cutlumufis overhoop gcrackxe.Perfien

fvvom in burger bloed : tot eindelijk

Zengu Chan ukTatarye derwaerds trok

met een geducht heir leger , op 'tjaer

twaelfhonderd.Niemand derfde hem
afwachten. De Turken dan verlaeten ,.,,..

Perften,na. een bewint van les eeuwen: $«>«<« dfi>-

en maken voor fich ruim baen in Car- Ree"- Tmrc '

manie, Pbrygie en Bithynie : uit welke

landfehappen fulke invallen deeden

op 't Griexe kaifar rijk , tot eindelijk
! volkomen meefters wierden.Wie kan
nu niet lichtelijk afmeten, hoe weinig

|

kans de verftrooydeftammen fagen,

I
om uitverre afgelegene woonplaetfen

te zamen te komen, en lanx onveilige

wegen, door andere en wederom an-

dere vyanden , fonder verfchoonen

moordende, na America te trekken.

Immanuel de Moraes,dit byfondere Gevoelen

kennisvan dAmericaenen verkreesen vanMoraes

, , 1 . .... ö vegeasde

had door langwijlige ommegang, oor- herkomft

deelt,haer oorfprong niet herkomftig der Am("-

uit een volk; maer uit de Cartbaginien-

firs en Joden , ten verfcheiden tijden

en plaetfen in defe Nieuwe IJ eerelei'ge-

land. Want de Carthaginienfirs, her-

waerds over-gefcheept , vonden de

grond diervoegenvruchtbaer,dat vele

uit haer vaderland opkraemden : wes-

halven eindelijk dit vaer-waeter , on-

der lijfs ftraf is verbeoden : ten einde

Cartbago, by oorlogs overval, haerfelf

niet mogt verlegen vinden , indien

te feer ontbloot wierd van volk.

:
By defe gelegendheid gelchiede,

D 2 dat



28 Eerste Boek:
dat d over-gefchecpte te mets woefter

en woefter zeden acn-naemen : ver-

fpreid in huisgezinnen , 't ledige land,

fonder gemcin opper-hoofd en vaftc

wooningen , fwervender wijfe, be-

bouwden. Aldus wijd en zijd ver-

deelt bedacht ieder nieuwe woorden,

om te fpreken taelen , die, noch met
de Carthaginienjèrs ,noch met d'andere

nieuwe inwoonders , over-een quae-

men. Doch dit gevoelen is te vooren

z«den der wijdloopig wederleid. Voorts tracht
Brafihae-

j^doraes te bewijfen,hoe deBraldiaenen

den zy» van Joodfcheherkomft zijn : ter oor-
verfihei- faek ^ na

>

t voorbeeld derJoden , niet

mogteti trouwen, dan in haer ftam-

huifen:ooknoemenze de oom en va-

ders en moeyen moeders Beide be-

weenenze de dooden een maend
lang. Beide gebruiken lange klederen

tot d'enkelcn toe. Ondertuflchen

ichijnen ons dufdaenige bewijfen van

gering gewigt. Want waerlijk de Bra-

filiaenjc.be trouw verfcheelt t'eene-

mael van de Joodfche , als die niet

verbonden is aen de felve (lamme

;

maer bloedfchandig voltrokken word

tuffchen fufters dochter, ofimmers,

wanneer defe ontbreeken , met 't nae-

fte bloed aen de felve. Voorts noem-
den deJoden vaders, uit welker lende-

nen voor veele eeuwen gefpfootcn

waeren. 't Befchreyen der lijken heeft

lang ftant gegrepen, en als noch, by

verfchcide volkeren. Belangende de

tijd van een volle maend , was onder

deJoden geen gewoonte : hoewel fulx

gefchiede op een ongemeine wijfe , in

de velde Moabs over MoJ'es , en over

de Patriarchjacob feventig dagen. Ein-

delijk kan niemand onbekent zijn,

hoe de Romainen , Perjen en andere

landaerd fich metlange klederen om-
gorden. Behalven dat deJoden, alwaer

ergens gevonden worden , haerfeer

ftip houden aen debefnijdenis, fon-

der welke niemand voor Jood erken-

nen: aen de dienftplichtige zeden der

vaderen : aen d'oudheid , tael en let-

teren : van welk alles de minfte

fweem niet te vinden is by de Braji-

liaenen. Hoe is 'tmoogehjk , datze

in America t'eencmael haer afkomft,

wet, befnijdenis, tael en vordere Jo-

dendom fouden hebben vergeten,

daerze anderfints over den gantfehen

aerdbooden foo naeuw 'teen en an-

der waemcemen?
De geleerde Hugo Grotius , in zijn Gmiu»

onderfoek na d'oorfprong der Amc- ^mfricJ-

ricaenfche volkeren, brengt met vele ncnmNoor-

redenen de Amerkaenen , van Panama
™e

u
s™

af noordwaerd verfpreid , in Noor-

weegen te huis : dewijl beider fpraek

feer overeen komt , en de weg der-

waerds gemakkelijk te vinden is;want

eerftzijnze uit Noorweegen gereiftna

Tjland , over welk voor duifent jaer

't gefach kregen : van Tjlanddoor Fris-

land na Groenland , van Groenland na

Ejiotiland een gedeelte der vaftc Ame-
ricaenfche kult. Uit Frijland trokken

derwaerds eenige vifTchcrs twee eeu-

wen voor de Spanjaerden in de Nieuwe

\
fVeereld voet aen land fette. loan de Dhgevoc-

1 Laet kant fich tegen defe ftellingen. w
"

d îg

En voorwaer wat reden kan gegeven vederua.

worden, waerom )müdAmerkaenen
i van d'engte af tuffchen Panama en
Nombre de Dios noorderlijk gelegen

een andere oorfprong fouden hebben,

I

als die haer zuidelijk ftrekken ? Aen-
' gefien de gefeide engte noch door

I

bergen , noch ftroomen door-fneden

j

is:en de Spanjaerden geen ondetfehcid

|
in tael of zeden vonden tufichen die

boven of beneden d'engte woonem
En wie fal gelooven, dat 'tfchaerfch

bevolkte Noorweegen heeft konnen
uitleveren byna ontelbaer duifende

zielen voor 't Noorder America, over-

treffende 't Zuider , byfonder wan-

neer daer by komen de groote eilan-

den dicht onder de noorder kuften

ten weften en ooften gelegen? Voorts

is wel waerachtig, (indien dTjlander

AngrimJonas geloofverdient) dat wei-

nige huifgefinnen na Tjland uit Noor-

weegen voor haer vertoornde Koning
gevlucht zijn , op 'tjaer acht honderd

vier en feventig : doch was toenmaels

Tjland fchacrfch bewoond. Veertig
jfaM Von.

jaer te vooren beval Kaifar Luidewijk tanm de

de godvruchtige d'Tjlanders hoogelijk ^ Dm'-

aen Paus Gregorius de vierde , dewel-

ke d'Yflandfche Kerk ftelde onder

Anfgar aerds-biffchop van Hamburg.

Maer hoe komt het , dut nergens by

de Noorder Amerkaenen de minfte

fweem na 't Chriftendom niet te be-

fpeuren



Herkomfl der Americaenen.

fpcuren is , indien van Yfkindfche

Chriftenén oorfpronkelijk zijn ? t.n

waerom verhuifden d'Yjlanders na

kouder geweften , als Groenland en

Frijland , dewijl haer vaderland ten

grooten deelen onbewoond lag ï We-
gens Groenland en Frijland is bekend
door d' Engelfche fcheep-vaert , dat

aen malkander valt leggen , en beide

aen 't Noorder America ; doch niet fon-

derwijd-uitgeftrekte boezemen , die

tuflehen Groenland en America vol

yfelijke ys-fchollen drijven : fulx

dover -togt t'eenemael befwaerlijk

leid. En immers foo moyelijk indien

niet onmogelijk, foudc deland-reis

vallen : alfoo de boodem diervoegen

dik befneeuwt is , byfonder in diepe

Togt van
twee Ze-

noes-

Kclatio

Mare Zo-

nomm.

Quaxutatlan , Zeiotlan , katlan , Tapaf
lan, Cinacatlan , Cinantlan, Tenuchitlan,

Comitlan , Metzitlan , Guatitlan , Neco-
titlan, Curcatatlan. Behalven dat de
meelte by-gebragte naemen niet zijn

van landen ; maer van (teden en vlek-
ken ;en dienvolgendegecnfinrsdien-
(tig om de Duitfche uitgang land hier
uit te haelen : foo is 't kennelijk , hoe
vele Americaenfche woorden op lan

eindigen , die nochtans niet minder
a!s/..Wbeteikenen. Alfoo feggen de
Mexicaenenpuertatitlan , beduidende
aen depoort ; itzintlan heneden : ocachi

tl.itzintlan meer na beneden : Tenoxtit-
lan ( defe hoofd-Had word ook na
haerftichterM<?x/iMfA7C0geheeten)
beduit toortze op een rotze .Voor ts mag

valleijen, dat geen reifiger doorrrae-
!

het nietfonder reden ieder vreemd
ken kan. 't Geen vorders Grotius ver- fchijnen , dat de Noorder Americaenen

haek van de vhTchers, dewelke Efloti uit de ganfche Duitfche fpraek niet

/Walder-eerft ontdekten, (teuntop \ meer als drie letteren; namentlijk/rf»,

't verhael der Venetiaenfche ridders in plaets van land, behouden hebben.
Nicolaes en Marcus Zeno gebroeders. Belangende Groenland , door welk de
In 'tjaer dartienhondert en tachten-

S
Noorweegers na America fouden ge-

tig leed Nicolaes Zeno fchip-breuk trokken zijn, gexuygt Lyjcander : dat Ant^.Da-

voor de Friflandfche kuft. Marcus by toeval door EricRauder, op 'tjaer
nk -

hier af verwittigt, wend de (teven negen honden {even en tachtentig, Groenland

derwaerds: veertienjaerbrachtenze !
gevonden , endartien jaerna die tijd »«»»«'

beide toe, om£/?o///Waentedoen.
|

bevolktis. Olaus Noorweegfche ko- TeitL?
Eindelijk vervielen wederom op Frij-

j

ning (telde over de nieuwe inwoon-
land , alwaez Nicolaes (tierf Marcus ders twee bilYchoppen, den Dront-

henfehen aerds-biffchop onderwor-

Tael der

Americae-

nen heeft

geen ge-

metnfehap

met deKoor-

rcctgfchc.

t'huifwaerd gekeerd , heelt zedert

fijn dag-boek gemein gemaekt : waer

in verhaelt hoe Ejlotiland , meer als

duifend mijlen van Frijland afgele-

gen , by Friflandfche viffchers door

(torm vervallen, ontdekt is. Doch
dewijl verfcheide dingen ter neder-

(teld , die met de waerheid weinig ge-

meinfehap hebben , volgens 't geen

zedert by geloofwaerdige fchippers

is bevonden , kanmennietzekerzeil
gaen op Zenoos vaert,

Joan de Laet toont Grotius een groo-

te misflag aen , dat tot bewijs van der

Americaenen oorfprong uitNoonvegen

pen. De Noorweegers voeren vier eeu-
wen achter een feer (terk op Groen-
land; doch federt haer koningen veel
te doen vonden met verarming en
oorloogen , bleef de vaert (tecken.

Men leeft nergens van defe Noor-
weegfche volk-planting , langsde zee
gehuifveft, datzeover d' ontoeganke-
lijke fneeu-bergen een padfogten na
de Nieuwe IVeereld.

Grotius vorders pleit voor de Noor-

iveegers uit 't getuigenis der Mexicae-
nen : als dewelcke den Spanjaerden

berichtdeeden: hoe haer voorouders
d' over-eenkomft dertael by-brengt geen inboorlingen des Mexicaen-
Hy teld ettelijke plaetfen benoorden fchen boodems geweeftzijn; maer uit

Panamaop, die eindigen met den let- 't noorden herwaerds verhuift : hoe w*ttebon-

ter-greep lan, in plaets van land, ter alder-eerft fich neder-floegen op E-f"»*?
njan

oorfaek de Spanjaerden de letter d aen Jlotiland , alwaer tegenw oordig noch mJhega
°~

't einde hebben uit-gelaetcn. 'tls de voetftappen der Noorweegfche af-
,s^w"'

waer in 't Noorder America leggen komftindeftad Norumbega baer bly-

Cimatlan , Coatlan , Guejcolan , Artlan, keiijk te vinden zijn. Na Cal/fomia

D 3 woond
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Chichimt-

ctn.

woond een volk van de felve tael en

zeden met de Mexicaeners. In defc

hoek onthouden haer ook de Alavar-

den of Longobarden. De Spanjaerden

noemen Nieuw Mexico , 't geen vvaer-

Jijk het oude is , uit welk voor acht

hondert jaer op-kraemden. Doch
waerlijk de Mexicaeners , van Nieuw

Mexico, verhuifende, lieten foofeer

niet achter de ruggen leggen 't noor-

den , als wel 't noord- weften. Dit Me-
xico leid in 't gefigt van California,

welk gelooft word tepaelenaenTIz/-

tarye , of ten minden door een kleine

flraetgefcheiden te wefen. Doch No
rumbega, indien 't ooit was , moed

,

volgens 'tgevoelen der Weft-Indifche

fchrijvers , eertijds plaets beflaegen

hebben, alwaer 't gedeelte van Nieuw

Frankrijk leid , by d' Engelfche be-

woont: tuflehen welk en jVié-KU) Me-
xico een ongemein groote landftreek

fich wijd en zijd verfpreid. Onder-

tufTchen word ook alhier nergens

'tminfte overblijffel van een ftadNo-

rumbega gevonden. Jad'inwoonders

bewoonen geen fteden : zy flaen haer

dorps gewijs neder: veranderen t'el-

1

lekens , ondereen hoofdman,na wicn

't dorp een naem krijgt , d'opgefla-

gen hutten. En aen dit Norumbega

konden de Noorweegers over Tjlanden

Groenland na E/lotiland , wegens de

woefteinhammen en groote midde-

landfche zeen , by d Engelfcbe ont-

dekt , te land niet komen : fulx zy
onmoogelijk verlaetende Eflotiland

nietgeraekt zijn tot Norumbega. Hier

komt by 't getuigenis der Mexicaenen

felfs : als die erkennen , hoe zy uit

't noorden aftrekkende 't land voor

haer niet ledig vonden ; maer met
j

deChichimecen een woeft volk,fonder
j

godfdienft en wetten , bloedige en
j

langwijlige oorloogen voerden , eer

ruim baen kregen.Ook komt de land-
j

aerd tegen California over , in fpraek
;

en zeden met de Mexicaeners geen- 1

üntsovcr-een; want hier \eïd Nieuw

Mexico verdeelt in verfchcide volke-

ren van ftrijdige zeden en gantfchelijk
j

verfchillende tael. De Alavarden, by
j

Grotius vermeld, zijn nergens te vin- I

den. Mifïchien is hy mifleid door Al-

\

varadus een Spanjaerd , die in defe
[

ners.

hoek veel kuften ontdekt , aeri welke
fijn benaeming toepafle.

Grotius dwingt de volgende bewij-

fenuit d'ovcrkomft der Amcricaen-
fche tael en zeden met de Noorweeg-
fche. Alfoo , feid hy blijft klein ver-

fchil xufCchenpagod en by god'of min-

der God
, guaira en waeijer , Ilama en

lam, peko en beke. Beider zeden in- zedmder

fchelijx hebben onderling groote ge- Mexlc^-

meinfehap.DeMexicaeners berichten,

hoe haer voor-ouders alleenlijk by
de jagt leefden. Voorts dcilenze den
tijd afniet by dagen , maerby nach-

ten :waiTchen de kinderen, foohaeft

ter weereld komen in koude vloe-

den : zijn diervoegen genegen tot

dobbelen , dat de vryheid felf aen
't lot waegen : ieder man vergenoegt
fich met een vrouw , uitgezondert

weinige onder d'adcl, die fomtijds

in dartelheid met veelgemaelinnen
uitfpatten : werpen hier en daer heu-

velen op tegen d' hooge zee - vloe-

den : geloovend'onfterfelijkheidder

zielen : ieder eet aen een byfondere

tafel: zy gaen meelt bloot, bedekt
rondom de fchaemachtige leden :

fommige offeren , en eten menfehen-
vleefch. Dit alles, volgens Tacitus ,

Plinius , Lucanus en andere Romain-
fche fchrijvers, heeft üand gegrepen

in d'aloudeZ>«///f/?m , welker affet-

fels d'inwoonders tuffchendeNoor-
weegfche bergen zijn.

Defe ingebragte bewijfen voor de

Noorweegers , als vaders der noorde-

lijke Americaenen , wederleid Joan de

Laet aldus; 't brengt geenfints eenig

gevolg in, dat 't een volk uit het ande-

re herkomft trekt , fchoon genoo-
men hier en daer eenige woorden
gevonden werden , die de felve betei-

kenis hebben onder verfcheide land-

aerd; want fulx kan by toeval of uit

andere oorfaeken gefchieden : veel

min wanneer eenige naemen met
toe-doenof af doen van letteren ge-

weldiger hand gerekt worden. Daer
en boven fchuilt geen kleine mis-

flag d'aen -getogen woorden felf;

want pagod word niet bekend over

gantfeh America : de volkeren in Oofl-

indien tufTchcndeftroomen Indusen

Ganges paffen de benaeming pagod of

pagoode



Herhmft der Amerkaewn.

Befcbrij-

%an 't won-

derlijk beeft

ll.im.-i in

leru.

pagoode haere afgodifche tempelen

toe. Guayra is nergens gebruikelijk

in America , dan by de Peruaenen
;

doch beteikent een kleyne bak-ooven

,

en niet een ivaeijer : infchelijx llama

beduid geenfints aldaer een lam ; want
voor d'aenkomft der Spanjaerden

nooyt lammeren offchaepen 'm Peru

gefien zijn ; maer wel een wol-dra-

gend beeft, by Jofeph de Acofta aldus

befchreven : llama is een viervoetig

dier , welker gelijk nergens dan in

Peru gevonden word , want 't ver-

fchaft fijn meefter kofl enkleederen

,

en vervult de plaetsvan laft- voeren-

de vee, fonder deminfte koften, al-

foo te voeden is met 't kruid 't geen

by de weg of op 't gebergte waft.

Doch d'llama is van tweederlei flag,

wollig of kort hairig: d'eerfte drae-

gen de benaeming pacos , d' andere

zijn weinig kleinder als een kalf, met
een laage hals, niet ongelijk een ka-

meel , van verfcheide verven, alfoo

fommige wit , andere fwart , ettelijke

gefpikkelt, by de Peruaenen geheten

moromoro , vertoonen een wonder-

lijk vreemd geficht : byfonder wan-

I

neer vermoeid ftilleftaen, fonder be-
' weeging , een geruime tijd achter

! een, ftar-oogende op de harders, niet

fonder belacchelijkeftatigheid: hoe-

wel ook fomwijl gebeurt, dat onvoor-

fiens een fnelle loop na een d'ontoe-
' gankelijke top der rotzen nemen,
waerdoor laft en beeft verlooren gaer.

I

De Pacos hebben infchelijx niet min
vreemde luimen; want altemetshol

I
over bol met pakkaedje ter aerde

! plotfen : verroeren haer geenfints

fchoon aenftukken wierden gekapt>
'

't Befte middel, by de Pacos neder te

fitten en te ftreelen , tot na eenige

uuren vertoevens uit haer felfs op-

ftaen. Dit vee blijft feeronderhaevig,

een fchurfte , carafchegenaemt ,waer

aen gemeinelijk fterven : en dewijl

't quaed feer befmettelijk is , word

j

de Pacos levendig begraeven , ten ein-

i
dedefchurftheid nietvoort-fetteon-

1 der d' andere. Ook taft Grotius mis

,

' wanneer 't Mexicaenfche peke met
't Duit-
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't Duitfche beke foekt over- een te

brengen ; want hoewel veel Mexi-

caenfche plactlen , bergen , ftroomen

eindigen op peke , foo beteik.cn d

nochtans fulx niet een beek, wantte»

beek noemenze atlauhtli. foan de Laet

betuigt, hoe hy metbyfondere vlijd

doorfnufTelt had een Mexicaens IVoor-

den-boek , by de Spanjaerden binnen

Mexico ter druk-perfe befteld , om te

onderfoeken, ofook aldaer te vinden

waeren eenige woorden , die met
d'Europifche taelen , hembekend ,

de rrfinfte gelijkenis hadden ; doch

vond niet minder, 't Staet vorders

even foo geftclt, belangende de over-

eenkomende zeden van Nocrweegers

enNooder Americaenen. Want wat de

jagtaengaet, hoeveel volkeren heb-

ben eertijds by de jagt geleek? De
oude Duifje her's en als noch de Scy-

then zijn diefwegen berucht, om an-

dere landaerd over te flaen. Behal-

ven dat*/? Mexicaeners van bezaedig-

de imborft bereeds voor veel eeuwen

haer voor-ouders niet erkennen jae-

gers geweell: te zijn ; maer wel de

Chichimccen , die zyin defe geweften

vonden. De rekening des tijcis by de

nachten , herkomftig van de Hebreen ,

gaet by verfchcyde Oofterfche vol-

keren in fvvang. Ook hebben niet al-

leen de Duitfchers de cven-geboorene

kinderen afgefpoeltin de ftroomen:

hoewel fulke gewoonte daerenboo-

ven nooit by de Mexicaeners gebrui

keiijk is gewceft ; maer wel dat de

vroed-moeder 't kind ten vierden dag

na de geboorte neder-leid op d' open-

plaets des huis: ten midden des plaets,

gedekt met biezen, ftaet een pot vol

water , in welk 't kind gewaiTchen

word. Aen dobbelen zijn d' Ameri-

caenen niet fchuldig ; doch wel ver

fcheide andere volkeren. Sulx haer

Grotius te onrecht defe fonde te laft

leid : gelijk in 't tegendeel veront-

fchuldigt , als of niet fchuldig (tonden

aen echtfehending door de veelheyd

der vrouwen. Immers ieder Mexicae-

ner trouwt foo veel bed genooten

,

als hem goed-dunkt, 't Selve getuigt

de Iefuit Martijn Perezvzn de Cinalo-

anen, en andere van andere Ameri-
caenfche volkeren : gelijk ook Quar-

tenus wegens d i nwoo n ders in N/euu

v/v/M' , die de naefte leggen aen

Noorweegen. En wat behoeven d'Ame-

ricaenm juift de Duitjers voor leer-

meefters te hebben, om hoogten te-

gen hooge water- vloeden op te wer-

pen , dewijl de noodfaekclijkheid fulx

uit haer felf leert? En waer is ergens

cen volk, welk foo redenloos holt ,en
:

t flaeuwe lichtdcr natuur diervoegen

uit-dooft,dat hét den beeften en men-
fchen gelijk verderf toefchrijft na de
dftód . De manier van macltijd te

J

houden is verfchciden in America, al-

waer ieder voik naeuwclijx met 't an-

der eenige gemeenfehnp heelt. Ook kinkUl

gaen d'.-it/iericaenen niet bloot ; de i*i

\

Spanjaerden vonden de Mexicaeners

niet alleen keurig gekleed ; maer die

ieder gewaed en deel desfelven een
' eigen naem toepaften.De inwoonders
van Virginia gebruiken lange hemb-
dën : de Fl'oridaenen vachten van
wiid gedierte : ten noorden fteeken-

ze van den hoofde tot de voeten in

ruige huiden, 't Menfchen-ofTer heeft

fich wijd en zijd eertijds over de wee-
reld verfpreid. Hoe verre dit moor-
den (land greep, is te vooren over-

vloedig acngewefen. Eindelijk zijn

alle d^ Americaenen niet fchuldig aen

i 't eten van menfehen vleefch.' Defe
onnienfchelijkheid word meed in

I 'tZuidet ^wf/vVi/gepleegt.

Dus lang Wegens de bewijfen voor

de Noorweegers , om haer plaets op te

ruimen binnen d' omtrek van 'tXoor-

i delijck America , als ook de wederleg-

!

ging der felvcr: volgt nu te vorfchen

: na de volk-planters des zuidelijken

j

gedeelte , van d' engte tuffchen Pana-

ma en Nombre de Dïos tot deftraet Ma-

,

gcllanes. De Peruaenen beflaen langs venmenen

i de Zuid -zee een groot (luk lands

op den Americaenfchcn bodem .

Grotiw foekt haer herkomftin China.

Sijn redenen loopen hier op uit. De
j

Peruanen van fchrandere imborft, be-

tooncn genoegficm niet gemeinste

i
hebben metd'andereAmericaenfche
landaerd: ja fich herkomftig uit de

Chineejen , welker fcherpfmnig ver-

nuft , als in geen ontaerde afletfels,

duidelijk befpeurt word. Dcfcwaer-

heid vind geen klein ftcunfel aen

d' over-

»

xyn met
herkomftig

uit China.
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d'overblijfleis der Chineefche fche-

pen op ftrand alhier te fien. En 't is

geen wonder , indien de nieuwfgie-

righeid ol* 't geval de Chineefen lang

geoefende zeeluiden, na ditgeweft,
\

flechts door een zeegefcheiden, ver-

voert heeft. Hier by komt degods-

dienft ; want beide eeren den fon

:

noemen haer koning denzoone des

fons : fchryven geen letteren, maer
zaek-teikenen, van boven na bene-

]

VerlMtlvnn den. Ook was Mancocapacus een Chi-

Mancocafa- nees van wonderlijk vernuft : dewel-

ke verkundfehapt , hoe fijn landzae-

tenoverrtt Zuid-zee vruchtbaerelan-

deryen bevvoonden;dochfonder wet-

fen en beüier , dervvaerds over-ftak,

de verftrooide tot een licchaem ver-

zaemelde , en voor fich en zijn nako-

melingen een rijk oprechtede, na de

wijfe der Chineefen. De ingebragte re-

denen beantwoord Joan de Laet aldus.

Hoewel de Peruaenen in fchrander-

heid d'andere Americaenen overtref-

fen : en , óp d'aenkomft der Spanjaer-

den, na een gefchikte voet van land

beftier leefden , nochtans konnenze
geenfints haelen by de fcherpzinnige

geeftigheid der Chineefen. Ja nergens

zijn in Peru gevonden foo konftige

hand- werken , waer mede China de

gantfche weereld den loef affteekt

:

nergensfulk een geftalte van huifen of

fteden : nergens deminftefweemna
de Chineefche fchranderheid.Wegens
de Chineefche fchepen in Peru gevon
den, kan niet bevroeden watgeloof-

vvaerdig fchryverfulxgetuigt?Immers

het blijft onwaerfchijnelijk. Want
waerlijk de Chineefen konden veel ge-

makkelijker en nader door d'Atlantï-

fche zee aen Americaeskuüen , ten oo-

ftenvan Pm<afgeleegen, over fteve-

nen , dan langs de woefte en vry groo-

ter Zuid-zee met deafgrijfelijkeftor-

men jammerlijk worftelen,waer tegen

de fwaere Europifche fchepen naeu-

vvelijx beftendig zijn , veel min 't Chi-

neefche vaertuig. De Spanjaerden, die

na Acapuko uit de Philippijnen jaerlijx

affteeken ,verneemen wel't groot ge-

vaer , 't geen byfonder van de fwaere

ftorm - vlaegen loopen onder Califor-

nia. Voorts wiften de Peruaenen, voot

d'aenkomft der Spanjaerden, van geen

2-%
?3

Zeden der

Peruaenen:

yfnierkacnen.

groote fchepen of zeilen. Hoe?Sou-
denze diervoegendekonft, welkuin

haer vaderland China afbragten, t'ee-

nemael vetgeten hebben , en te gelijk

't vaderland , dat nooit derwaerds

keerden? Te meer nadien 't gemakke-
lijker vak, uit Peru na China te verzei-

len, dan uit China na Peru , ter oorfagjfr

de winden onder de middag-lijn oo-

ftelijk waeijen. En dies te wonderlij-

ker is het, hoe de kleine Chineefche

jonken by toeval door onweder aen

Peru te land quamen; dewijl nietkon-

den verdacht zijn op lijftogt voor

negen maenden , welke tijd vereifchc

vvord.omdegefeidetogtafteleggen.

Doch indien iemand wil ftaende hou-

den,dat voorbedachtelijk dit vaer-wa-

ter zijn ingeflaegen: hoe fetten^ Chi-

neefen juift ftreekop Peru, en niet na

"Nieuw Spanje , vry dichter aen chiria?

Waerom werden geen koop-waeren
der chineefen in Peru gevonden.dcwijl

defe ten handel derwaerds trokken ?

Hoe bleef de vaert fteeken , die eens

ontdekt was? Vorders is d'afgodery

met de fongepleegt.verre eertijds ver-

fpreid over de wereld : fulx fuik bewijs

niet kan dienen, om de Peruaenen her-

komftig te maeken uit de chineefen,

fchoon beide den fond'hoogftegods-

dienftigheidbewefen. Maer nu is't te-

gendeel in beide waerachtig ; want de

Peruanen eeren voor opperfte God Vi-

racocha een Schepper van alles.De chi-
Kiuhen

nee/en, indien Trigautius fichtbare ge- cbma ü-

tuige,geloof verdient.zijn verdeelt in !

dfr
p
ch êe\

driederleigedeeltheden wegens go ds- /«,.

dienft: de eerfte volgt den wereld-wij-

fen Confutius,en erkent een koning der

hemelen, die alleen mag gedient wor-

den door de.Chineefche Alleen heer-

fchentot welken einde twee tempelen

gedicht zijn binnen de koninglijke

fteden Nanquin en Pequin , d'eene fiet

op d'hemel,en d'ander op de aerde.De _

tweede fekte draegt de benaming^ve-

quia, dienende d' afgod Omyto : de der-

de Lanzu, befig met duivelen te befwe-

ren , welker affchouwelijke afbeeld-

fels , op geel papier met fwarte inkt

afgemaelt,aen de wanden hecht,en als

dan een geluid in de kamers mackt

,

niet anders of vol duivelen ftaeken.

Ook drijftze de boofe geeften binnen

E ze-
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zekere beelden , waer uit antwoord
op voor -gefielde vraegen afvordert.

Wat gemcinfehap heeft fuik e afgode-

ry met der Peruaenen fonnen-dienft,

welke in China nergens ftand grijpt ?

Docdhierby, dat de Peruaenen haer

koning noemden een koning des rijx,

en niet zoon desfons , gelijk in China :

hoewel anderfints de Mexicaenen den
fon aenbidden , en den Spanjaerd Cor-

tefnis zoon van de fon noemden. Wat
belangt de gemcinfehap van fchryven

tufichen de Peruaenen en Chineejen is

kennelijk , hoe de laetfte alie haer

woorden bevatten in een letter greep,

fulx foo veel letters als woorden
hebben , welke diervoegen te zae

men voegen , dat niet boven tachen

tig duifend beloopen ; doch met tien

duifend kan ieder fich behelpen , om
alles uit te drukken. De letteren

ftaen begrepen in haer Woordcn-
Gefant- boek Halpien. De oude Chineejen ge-

^mchZi Dru'kten fcventien fchrijf- beelden

,

/. 2. e. i. beftaende of uit wonderlijk gekron-

kelde flangen , of uitgereedfehap der

land-bouwery , of uit vlerken des

vogels Furn - hoan , of uit oefters en

wormtjens , of uit wortels van krui-

den , of uit afgekorte vogels-pooten,

of uit ichild-padden, ofuitpaeuwcn,

ofuit kruiden en vogel-wieken, of uit

Co, of uit dwael fterren en foo voort.

Maer wat gemeinfehap hebben de

Peruaenen met duldaenig fchryven i

Want, volgens Inca Garcilajfus de ia Ve-

ga een Peruaen uit koninglijke ftam-

mekent Peru noch papier noch fchrift

ofeenig bewijs van aenteikening. Zy
bewaeren de geheuchenis der oud-
heid by liedekens: welke manier voor
vele eeuwen in fwang ging onder ver-

fcheide volkeren. Belangende Man-
cocapacus , kan niet ontkend , of be-

kleed deerfteplaetsin orde onder de
Peruaenfche koningen, zijnde een in-

boorling en niet een vreemde Chi-

Bedrijfvan neejeh. Vier honderd jaer voor d'o-

JST'w verkomft der Spanjaerden , begon hy

fijnna-w 't land te beftieren : bouwde Cufco ;

tminttru. doch breide zijn rijk niet uit tot de

Zuid-Zee. Capac\panqui na- neef van
Mancocapacus ftoof foo zeeghaftigde
nabuuren op 'tlijf , dat hy alle fich

onderwierp , tot de bergen die uit

Peru tegen de Zuid- zee flooten. In-

dien iemand een waeifchijnclijkheid

op reden gegrond wil plaets geven,

I fal naeuvveiijx ontkennen , oiMau-

j

cocapacus word d'eerfte Peruaenfche

koning gefteld , ter oorfaek fich al-

leen -heerfching boven d'andere ge-

meine land beftierders , beftond aen

te maetigen : niet ongelijk 't geen

Holland beleefde , wanneer ieder

Heer een byfondere heerlijkheid of

riddermaetigchof itccde belat , over

welke fich Dideryk onder de benae-

! ming van Gracl ten Opperhoofd ver-

hefte. Maer gelijk defe eerf' e Hol-

landfche Graef t'onrecht uit Aqui-

I

taenien gchaeld word , alioo in-

! fchelijx Mancocapacus uit China , om
over Peru te heerfchen. Want hoe
quam hy derwaerds ? Bragten fijn

landzaeten de tydingin China ? Nood-
wendig dan moet tulTchen Peru en

China een vaert zijn geweeft. d'On-

gerijmdheid is allemhalven tafte-

lijk.

Dus lang zijn opgeloft deverfchei-
dfr

e
'^"^.

de gevoelens wegens d'herkomft der cacnm „
"

Americaenen , by welke 't onderfoek **$*>

niet kan blijven fteeken , alfoo'tge-

fchil geenfints beflechtleid. Vooraf
kangefeid, dat het lichter valt in dit

onderfoek 't by-gebragte te weder-

leggen, als iets zekers vaft te ftellen

:

te meer nadien de woefte inwoon-

ders der Nieuwe Weereldfefögeen be-

richt konnen geven , door mangel

van bewaerde geheugenis des oud-

heids. Echter feer waerfchijnelijke

giffingen , op goede redenen ge-

grond , fullen ten draed verftrekken

in dit duifter doolhof. Want nie- miva»

mand fal ontkennen , of 't menfche- de

£
l™"

lijk geflacht , te mets door voor-tee-

ling na de zondvloed vermeenigvul-

digt, verhuifde uit 'tcene land , on-

magtig d'overlaftige meenigte te voe-

den , na 't ander , tot eindelijk ook
geraekte op d'Amcricaenfchen boo-

dem : welke alfoo haer buiten pe-

mcinwijduitftrekt , en echterallent-

halven dicht bewoond is , ftaet af te

meeten , dat juift niet een volk al-

daer fich heeft neder-geflaegen. Waer-

om foud hetnietkonneo wefen, dat

gelijk de Franken onder de Ga/Ioifers,

de
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de Noormannen onder de franken i
de

Gotthen onder deSpanjaerden , de Wit-

tenen Slaven onder de Bataviers hacr

feif , geweldiger hand of by verdrag,

plaets maekten , alfoo tor de cerfte

bevolkers van America vreemdelin-

gen uitverfcheide geweftenzijntoe-

gevioeid. Immers geeft fulx niet dui-

ftcr te kennen de duifenderlei ver-

fcheiden landaerd in zeden en tael,

door vveike de Nieuwe Weereld meer

3 £.

voor cenifre eeu-

na de Nieuwe IVeereld
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ven de gifling.niet t'eencmael verwor-
pen worden 't gevoelen der gene die

Hellen , dat ook
wen , togten

uit die eilanden gcdaen zijn. Immers
is defe landaerd boven andere be-

rucht in byfondere kundfehap der
fcheep vaert; fulx de Cretenjers en Phe-

niciers na de kroon flaeken
, ja voor

beide op d'Oceaen'm de weerwaeren.
Haer haevenen leggen geenftnts on

gedeeltisals Europa enAjm : alsook
! gelegen, om na America over te fk-
vcnen.

Hier af brengenze een ftaekjen oude t»St

aen den dag , voor-gevalllen op 'tjaer

elf honderd en feventig :

d'inlandfche oorlog , die America ge

lijk in geduurige wapen-kreet houd.

Voorts konnen bcquaemelijk ver-

fcheide volkeren derwaerds over-

fchepen. Gelegen leggen deCanarifche Owen Guyneth aflijvig fijnzoonenna-
eilanden , om America aen te doen. liet uit-geftrekte hcerlijkyen engroo
Acofla leide defe reis af in vijftien da- te tweefpalt wegens defelve ; want
gen. Voorts getuigt Plinius, hoe defe

;
onderling in de waepenen gerackt,

eilanden t' fijner tijd onbewoond la- vochten foo ongelukkig , dat , te

gen ; doch dat echter overblijffels van mets verfwakt , alles quijt raekten:

gebouwen gevonden wierden. Lich-
;

alfoo haer onechte broeder fichdien-

telijk zijn d'ingezetenen over -ge-
'
de van defe gelegendheid : en eer-

fcheept na 'tby-geleegene America, lang hem in 'tbefit der nagelaetene
Voor 's Heilands geboorte isbereeds

\

goederen geweldiger hand ftelde.On-
Tercera, gelegen ter halver weg tuf- der Guyneths ftrijdende zoonen was

diehaeft bekomft kreeg

%'«» Ma.iok

li»e-

ook Madok
aen dufdacnige broeder- ftrijd. In Davidpo-

d'havenen van Venedotia (toenmaels wtllus m
Hijlor--

(chenSpanjen en America, bevaeren.

En even foo licht viel het van Terce-

ra voor America ten anker te loopen.

Hiercjiiambyde dringende nood, die
|

na fijn vader Guyneth genaemt) ruft c2«
de Spanjaerden genoegfaem dwang, hy eenige fchepen toe : verzaemelt
om uit te fïen na andere geweften. volk in Noord Wallis : en verzeild

Want, zedert haer zeeghaftige voor-
j

voorby Terland wettelijk op. Einde-

vechter Baucius Gapetus quijt raek-
j

lijk ontdekt een onbekende kuft, fon-

der inwoondersten , kregenze allenthalven de flag-

boeg tegen , uitgemergelt door de

Phenicifche oyerlaft. En zedert droe-

genze geen minder jok der Room-
fche moogendheid. Waerom niet

vreemd fchijnt, indien een merkelijk

aental fich weg -gepakt heeft , ten

einde elders in vryheid mogten le-

ven. Hier toe ontbrak geen gele-

gendheid , alfoo van bequaem vaer-

doch feer vermae-
kelijk en vruchtbaer : weshalven na
Wallis de ftevens wederom wend , en
alomme ruchtbaer maekt 't nieuw
gevonde land; welk nu ieder verruilen

konde voor de dorre Wallifche gront,

alwaer dagelijx tot onderling verderf

burger - bloed geftort wierd. Geen
klein getal kreeg ooren na fuik een

gewenfehte gelegendheid. Eerlang

tuigvoorfien wacren : en goede ken- Jagen tien fchepen zeil-reede met
nis uit de zec-togten der Pheniciers, ' wijf en kinderen , die te land ge-

welkers vlooten dagelijx in d'Oceaen flapt zijn op Acuzamil een gewefl

van Caliz en Gibraltar flaeken, kon- in 'tnoorden van America , volgens

den hebben, om welt elijk land tebe- Francifcus Lopez de Gomara ; dewijl al-

zeilen.Te meer nadien /^««o bereeds daer inwoonders vond 't kruis aen-

tot de Gorgades , gelijk als in 't geficht

wan America, gevordert was geweeft.

En hoewel BritannienpCerland'en düi -

biddende , hoewel anderfints de min-
fte fweem na 't Chriftendom niet

hadden behouden. Dufdaenig ver-

cades verder afleggen, foo kan , behal- va] moet niemand vreemd fchijnen

;

E 2 want
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want indien verhuifde volkeren de

tacl en zeden van die over-neemen

tot welke quaemen: (alfoo hebben de

burjjers binnen 'tPruififche ftedeken

Holland niet behouden van 'tgraei-

fchap Holland , en de ingezeetencn in

Normandye van haer afkomft plaets

,

alsdcgcheugenisind'over-eenkomft

der naemen) of indien bevolkers van

leedige landfehappen te mets, gelijk

met een nieuwe lucht, nieuwe manie-

ren aenneemen , fulx in d'affetfelen

geen fwier des eerften vaderlands

word gevonden. Wie foude by d'Hol-

landers Toeken eenige byfondere ge-

meinfehap met d'Heffen , uit welke

nochtans herkomftig zijn ? De tijd,

nood, gelegendheid deswoonplacts

en vordere omfhwdigheden brengen

groote veranderingen by , waer door
de nakomelingen haer verhuifde

voor-ouderen meer en meer ongelijk

vreemde worden. Ten bewijs kan dienen de
voorval

voerval op 't jaer vijftien honderd
van de la . » > J

Roche acht en negentig, wanneer de mark-

graef de la Roche verlofkreeg van den

Franfchen Koning , een volk planting

over te brengen na Nieuw Frankrijk.

De la Roche fette vijftig menfehen on-

derweeg op't eiland de SaiIe uit : ter

oorfaek de gelegendheid desgefeiden

iands niet recht kende. Voort -ge-

trokken , met inficht, om een bequae-

me haeven elders op te doen , alles

keurig t'onderfoeken, en thans af te

haelen , die op Sable te land (lapten,

't Wasbefchikt; doch, derwaerdstcn

dien einde gekeert, wierd beloopen

van foodaenig hard weder , dat voor-

by Salie moeft laeten ftaen , en in een

Franfche haven vallen. d'Hartoog de

Mercure wift tegen den wedergekeer-

de foo veel in te brengen wegens wan-
plicht, dat ter hechtenis befteld wierd.

Terwijl de la Roche vaft fat , taelde

niemand na die op Salie waerenuit-

gefet. En defe onderhielden haer felf

by vifch-vangft, varkens en koeyen,
die de baron Leri , uit-getoogen tot

bevolking van Nieuw Frankrijk , door
nood op Salie door defe voorval te

land fette. Eindelijk gelafte koning
Francifcus d'eer/le , dat de Terre-Neufs

vaerders la Roches volk fouden af-voe

ren. Defe, van vijftig tot twaelf ver-

mindert , hadden te gelijk met de vel-

len der zee-wolven tcnklccdingfeer"

woeftc manieren acn -genoomen.

Doch foo fulx plaets grijpt omtrend

"t tydelijke , veel meer 't gecftelijke.

Want hoe foude niet een volk in dui-

fternis dwaelen, die fonder 't licht

der befchreeve leer en rechtzinnige

leeraers , alleenlijk toe-leid , om door

de weereld te gcraeken , en gcenfinrs

goed , ja 't voornaemft acht, den wae-

reii God in gedachtenis te houden,

hem te danken en te verheerlijken ?

Langs die weg heeft de duivel't hei-

dendom den weereld opgedrongen

,

en d'eene dwacling aen d'anderebe-

fpottclijk vaft-geknoopt.Voorts kor.- ofnietfim*

nen ook uit de naeft - bewoonde *>>&**«>*

landfehappen aen America 1'ommige jZiricage-

derwaerds geraektzijn by toeval en raektzsjn.

door florm. Want gelijk een groot

deel der heilfaeme kruiden , fteenen,

bergwerken , goud, ambar-grijs en by-

fondere genees- middelen , nier foo

feer door menfchelijk vernuft , als wel

toevallig, tot 's menfehen kennis qua-

men , ten einde meer de goddelijke

voorfienigheid als der menfehen

fcherpzinnige door-fnuffeling mogt
gerocmt worden: even foo zijn mee-

nigwerf nieuwe landfehappen ont-

dekt , werwaerds de fchippers niet

dachten te zeilen. America felf dient

ten bewijs; want hoe isColumlas gaeu-

degemaekt, dan door eenzee-man,

die dicht onder d'Americaenfche ei-

landen by ftorm verviel ; zedert naeu-

wer-nood binnen Maderaes haven

't fchip afbragt : en , ten huife van Co-

lumlus overleeden ,fijn dag-aenteikc-

ning voor verteerde koften na-liet ï

Hoewel nu uit de voornoemde aw/« h

plaetfen en op gefeide wijfe America kort
»»f

e

r
i

b
, r zomi- vloed

van inwoonders kan voorlten zijn ge- bevolkt.

worden, foo geeft het fchijnbaerder

zekerheid dat Americacs bevolking,

niet alleen kort op de zondvloed ;

macr ook langs een landweg vol-

bracht is. Immers ftaet het geenftnts

aenneemelijk,'tgeen met Gods wijs-

heid en goedheid ftrijdigvalt. Doch
't foude hier mede ftrijden , indien

een geheele weereld , vol gewalch en

onderhoud voor menfehen en vee,

fonder vee en menfehen onbruikbacr

bleef
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Zend-vloed

Maet be-

kend

lic. 16.

( jtnarifchi

eilanden

i«yt wie

ontdekt.

Herhmfl der

bleet leggen. Vorders weten d'Ame-

rkaenen veel te verhaelen van reufen

.

die op haer bodem tot d'uiterftegod-

deloosheidwaeren uitgefpat. 'tWelk
na d'aider-oudfte oudheid fmaekt;

want felf voor de zond-vloed zijn be-

rucht geweed de reufen en derfelve

boosheid , cerft herkomdig uit de
Cainieten , en namaels ook uit ver-

menging van Caïns zaed met Seths

Zedert de zond- vloed zijnfe niet uit-

geftorven ; want in de verdrooying
van de bouwers aen Babels tooren,

duifend fchreeden hoog lieten fich

reufen vinden. Hieruit ontdaet 't ver-

dichtfel , by de Romainen en Grie-

ken eertijds gelooft , belangende de

reufen,beleid door Enceladus en Bria-

rem met honderd armen en vijftig

buiken , die den bergPelion boven op

Ojfa plactden , om den hemel te be-

ftormen. De algemeine kennis der

Americaenen van de zond vloed geeft

eenig bewijs , hoewel duider , hoe
ten tijde Noachs derwaerds getrokken

zijn. Want waerom foude iemand
niet mogen geloven , daer Soach drie

honderd en vijftig jaer leefde , na

d' uitgang uit d'arkeop Ararath , dat

fich bekommert heeft met de aerde

te bevolken i En wie fal hem toe-

ichrijven een onkunde defer Nieuwe
fVeereld, die foo veel in d'eerfte wee-
reld gefien had , en welken God (lel-

de , om d' ontvolkte aerd - bodem
van inwoonders te voorden .

J Enhy
konóc America beter voorfien , zijnde

dichter by Ararath gelegen , dan Ha-
llen , Spanje» , Duit/land of eenige

noordelijke landfehappen in Europa.

Sulx America , onder d'eerfte men-
fchen na de zond-vloed bekend , ja

bewoond kan zijn , hoewel zedert

onbekend is geworden. Plinius,k\&Q-

gende over de flefle gemakkelijk-

heid , die toenmaelsenlangte voo-
ren ieder volk aen haer eigen haert-

fleede vaft-maekte , feid : Niemand
draegtjorge , om nieuwe landen te foe-

ken , ja felf met om te bewaeren de ken-

nis van bereedsgevondene , hoewelmid-

den tnjlaetelijke vrede , en de zee voor

itder havens open- doende. Immers
wierden de Canari/cbe eilanden op
d'eerfte eeuwen na Noach bevaeren,

^Americaenen. yj
welke in de laeter tijden feenemael
verlooren zijn : tot?/Z'ilhem Betancourt

edelman uit Picardye de felve we-
derom ontdekte. De Dichters fchij-

nen dufdaenige flofheid te brand-

merken onder 'tverzierfel van een

draek , die in d'Hefperifche hoven gou-

de appelen bevvaert ; want defe draek »,*«„#&
is niet anders als dOceaen , fich krom- hoven wat

mende om de eilanden Hefperides,
beduulmi

tufïchen Africa en America,met flangs-

gewijfe bogten; en alfoo, door on-

kunde der zeeluiden , veel fchepen
nu en danbleeven, bleefdevaertin-

-fchelijxdeeken,fulxdegoud-mijnen

tot haer fchatten niemand lieten na-

deren.

'tTweede 't geen voorts te bewij-

fen daet , fiet op deland-reis der be-

volkers van America. Weder -zijds

ten wellen en ooften word het be-

1 fpoelt door de Zuider en Atlantifche

Oceaen : d'eerfte rolt met zijn golven

|

over een afgrond van drie duifend
I mijlen , d' andere is vry kleindcr.

Noodwendigdan volgt , dut d' Ame-
ricaenen moeden herkomftig wefen
uit 't onbekende Zuid land, gefcheept

over de ftraeten Magellanes en Le

Maire ; dochisfulxgeenfintsaennee-

melijk , alfoo noodwendig uit Groot

Armenien , eerfte woonplaets van

Noachm de zond vloed, overdewee-
reld verfpreid zijn : dienvolgende

fchijnt America eer volk verfchaft te

hebben voor 7 Zuid-land, als in 't te-

gendeel. Peter Fernandezde Quirvtt- Matio de

haelt , h oe hy en d' hopman Luidewijk Terra au-

Paez de Torresgcf\en hebben een ge- '
ra>'

deelte des Zuid-lands, en aldaer on- onbekende

tallijke inwoonders, fommige blank,
f"'J'^"

d'

andere geel , andere zaluwachtig ,/cbrijving.

met lang , fwart , los , gekruid , wol-

achtig en geel hair. Zy leven fonder

wallen, fterkten, wetten en koning,

feer eenvoudig; doch in verdeelthe-

den gefplitft- Haer waepenen zijn

boogen , pijlen , knodfen , dokken en

pieken. Bedekken de fchaemachtige

leden. De huifen uit hout daen be-

dekt mer palm boom bladeren. Ge-

bruiken aerde potten. Hebben ken-

nisvan weeven. Pijpen en tromme*
len dienen tot vermaek. Bede-hui-

fen en begraef-plaetfen maeken een

E 3
groot
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Befchrij-

•ving van
Tattarye.

groot getal uit. Zaegcn , wiggen bei-

tclsen koraclen tenhals-cieraed wor-

den toegefteld van parlemocr. Lub-

ben de haenen en bargen. Dricder-

hande gedroogde wortelen verftrek-

ken voor brood. Hier wafTchen vier-

derlei flag amandelen , oranje appe-

len, citroenen, nooten, een vrucht

niet ongelijk de quee-peeren , dik

zuiker-riet enontelbaere palm-boo-

men. 't Voed infchelijx overvloed

van varkens, hoenders, end-vogels,

duiven , geiten en buffels. Uit 't een

en ander kan licht befpeurt haereen

en felvc oorfprong met d"Amerkae-

nen: welker herkomft dieshalven in

't noorden moet na-gefpeurt. Hierko-

men voor twee wegen : een uit Tjland

en Groenland, voor welke Grotius ver-

fcheide bewijfen heeft ingebragt ;

doch met ftrijdige bewijfen verwor-

pen ? d' andere uit Tattarye , welk

waerlijk 't vaderland is der eerfte

Amerkaenen.

Tattarye , alfoo genaemt na de

üroomTatter, vallende door'tland-

fchap Mongul in de Noorder Oceaen
,

beflaet een grootehoek des aerdbo-

dems. Klein Tattarye , maekt een

middelmaetig gedeelte van Europe

uit , V Groot een vry grooter in Ajia.

'tGroote, lang duifend mijlen , breed

fes honderd , teld vijf voornaeme ge-

weften , namentlijk 't Woed Tattarye

by horden bewoond , Zagatai , wel-

ker hoofd-ftad Samarcanda berucht

door de veldheer Temirlanc, voorts

Turkejlan , Kitai waer over de Groote

Cham gefach heeft en eindelijk Oud
Tattarye , volgens Andreas Cefarienfis

de woonplaets van Gog en Magog.

'tKomt dan hier op aen uit wat Tat-

ters d' Amerkaenen zijn herkomftig?

Morneem , Poftellus, Genebrardus , Bo-

terus en andere meinen de Tatters, die

omtrend 'tjaer twaelf-honderd acht

en twintig , onder 't beleid van Zingu
rtuMn.l.67. c/,a/l

t jcn aerdboodem gelijk met een

vloed over-ftroomden, nakoomelin-

gen te zijn der tien Ifraclitifche ftam-

men , na Ajfyrien vervoert door Sal-

of iCifrat. manazar. De benaeming Tatari of lie-

iiun t.u- ver Totari fchijnt eenig bewijs hier toe

te brengen,als welke in de Syrifche en

Hcbrecufche tael beteikent overblijf-

feh ;quanfuis dewijl defe Totari uit de

vervoerde flammen waeren over-ge-

blcven. Ja de Noordelijke Tattarifche

horden behouden als noch de nae-

men Dan, Zabulon, Naphtali. Weshal-

ven min te verwonderen, waerom loo

groote meenigte Hebreen gevonden
worden in Rujland, Sarmaetien , Lijf-

land : ja hoe naeder aen de Tatters,

hoe meer Hebreen. De befnijdenis

heeft onder haer lang ftand gegrepen,

eer Muhammed de felve inftelde.

't Schijnt Muhammed de befnijdenis

en vordere infettingennadewetvan

Mofes daerom behouden heeft , ten

einde hy de Noordfche volkeren , de-

welke t'fïjner tijd fich begonden te

bewegen , te lichter aen 't fnoct der

nieuw bedachte gods - dienft mogt
krijgen .Joan Leonclavius verhaelt.hoe

hy in Lijfland, dicht by Riga de woe- v«nd. uifl.

fte landaerd Letti , niet fonder ver-
Turcus"

wondering, over akkers en langs de

wegen met kiaegende ftemmen on-

ophoudelijk hoordefchreeuwen,Jern

Jeru Mafco Ion. Men gelooft, datze

treuren over Jerujalem en Damajcus

;

doch voorts wegens de langduurig-

heid des verloopen tijds, in haer woe-
fte wildernifTen 't vaderlijk Jooden-
dom zijn quijt geraekt. Tegen defe

verhuifing der ljraeliten uit Ajfyrien

na Tattarye kanten fich verfcheidege-

leerde ; hoewel, ons bedunkens fwak-

ker bewijfen inbrengen , dan om haer

de befitting aldaer t'ontweldigen

.

Evenwel zijn de lfraelieten niet te

houden voor bevolkers van Ameri-

want waerom word anderiintsca

ters ;w.

't Joodendom foo wel niet gevonden
in America als Tattarye. Maer 't is

bereeds geroont , dat America lang

voor de vervoering der Jjraelieten be-

woond is.

Om dan eenmael een befluit defer Amemat-

verhandeling te maeken , 't blijkt : *™^f*
hoe d'eerfte Amerkaenen niet te huis komfiig uit

behooren in Europa , als na welk de ^Jf^.'f

minftefwier van zeden, geftalte, ver-

ve en tael niet hebben : noch in Afri-

ca : alfoo nergens op d'uitgeörekte

Americaenfche boodem Mooren ge-

vonden worden, als alleeneenige wei-

nige by de ftroom Martba in 't kleine

landfehap Quarcqua , uit Guitiea der-

wacrds



Herfomft der

macr Afta- waerds by hard weder gerackr. Hier

Zt
b

iln" bliJ fc nu overi§ Af'a de moeder aller

rye. volkeren -. waerom als noch America

aen de weft-kuft , alwaer tegen Ajia

over-leid meer bewoond is , dan ten

ooficn , daer 't Europa, befchouwt.
rattaryeis Voorts grenft Armenien , uit welk

aen van door Nodchs zoonen mwoondcrs voor
Amerua, d' aerdbodem verfchaft zijn , aen

aZet A- Scythien, naemaelsTd/taryegenaemt,
mm. en wederom Tattarye aen America ,

,

door de enge ftraet //#/;?« onderfchei-
j

den. Hoewel fommigemeinen, dat

uit de Zuid-Zee in de Bevrooren Zee

door Anian geen doortogt leid , ja

Anian nergens te vinden is. Ander-

fints hoe zijn de tijgers , leeuwen

,

wolven , beiren en 't vordere wild en

vergiftig gediert in America geraekt,

indien vanAjia door een zee afgefne-

den leid, dewijl uit Ajia, alwaer No-

achsacke bleeffitten, moeten herkoo-

rnen ? 't Verdient alhier aen-getei-

kent , 't geen de fchipper Henrik Cor-

tielifzoon Scbaep en Wilhem Byleveld', !

van Batavia zigQ^ooken , om de Tat-

tarifche ftroom Polyjange op te foe-
j

ken , doch gevankelijk vervoerd na

dejapanfche hoofd-ftad Iedo , aldaer

voor-quam : namentlijk haer wierd

uitlaft der Rijx-raeden voor-geleid,

door de tolk Syovan, een platte Japan-

fchekaert , behelfende de rijken Ja-

pan , Amboina, de Moluccijche eilanden

,

Manilha , de Zuid-zee, Borneo , Celehes,

Malacca , Tattarye , Formofa, Corea,

Jejfo. 't Woefte-land Iejfo vol bergen

vertoonde 'tkaertje door de ftraet

V Sungaer van Japan afgefcheiden ,

hoewei ten noorden in 'trijk Ochio aen

Japan vaft ; en beginnende op feven

en veertig graedenliepnoord-oofle-

lijk tegen America aen. Zy vonden
geenfmts deftraet Anian,-maer in 'tte

gendeel d'uiterfte hoek van Tattari-

jen , te weten , 't rijk Kataya , of Kitai

,

met 't noordelijk America gemein
leggen. Hier komtby , dat Afia ner-

gens een landfehap heeft, 't welk ge-

makkelijker foo veelontallijke dui-

fend inwoonders voor America kon-

de verfchaffen als Tattarye ; foo we-

gens d'uit-geftrektheid deslands,

waer by geen rijk haelen mag, foó we-

gens, vruchtbaere voort-teeling der

Americatmn.

landzaeten. Wie verwondert

19:>;

fich

niet , dieiderTattarifcheftad , vol-

gens Michalon Lithomver , eertijds &i»ead.<).

voorfien fag van meer als . duifend
L ö '

Kerken ? die den Canguifta eerfte Ko-
ning over Tattarye omtrend 'tjaer

tvvaelf honderd in de wapenen be-

fchouwt , en des felfs ftaétvolger Hoc-

cota zijns vaders bloedige voetftap-

pen na-geflapt: terwijl drie zoonen /a ™f2*-
met foo veel geduchte heir-legers af- rïcMum

vaerdigt? d' Oudfte zoon laclm rukte ™teri "in -

weftwaerd dartig duifend ruiters :

Batho voerde geen minder getal noor-

delijk aen 5 Tagladais de jongfte viel

tot boven Egtpten Mooren-land in.

Hocota felfliep aen'/ Noorder Ameri-

ca zeeghaftig toe ; kreeg een groot

gedeelte des Perfiaenfchen koning-
rijx onder de knie : en floeg de Turken,

beleid by den veldheer Goniata t met
een fwaere nederlaeg, op 'tjaer twaelf

honderd een en veertig , gelijk Jacob

Planenfis en Benediilus Sarmata mon-
niken , door Paus Innocentius afge-

vaerdigtaen //ö6 0/t/,betuigen. 'tGroot

,

getal der Tattaren of Scythen kan ook
blijken uit de verfcheide volkeren,

wijd en zijd over den Tattarifchea

boodem verfpreid. Plinius teldette-

lijkeop ,nameni\ijk^ Aucbeten ,Neu-

ri , Geloni , ThuJJ'ageten , Budini , Bajile-

den, Agathyrfsn , Nomades , Antbropo-

pbagi, Hyperhorei, Arimpbei, Cimmerii

,

Cicianthi , Georgi, Sacon , Daen en an-

dere. Wat een getal foude ook uit-

macken 'mAmerica d' inwoonders van

Terreneuf, Virginia , Florida , Nieuw

Spanje , Guadalaiara , Gu-atemala ,Terra

i firma, Nieuw Granada., Peru, Cbile ,-

;
Rio de la Plata , Brafil, Guaiana, Nieuw

' Andaluzie >

'tSal de pijne waerd zijn d'over-

eenkomft der Scythen en Noorder

Americaenen t'zamcn te brengen. Bei-
1

de dan zijnze boven andere men-

fchen tuflchen d'opgen en koonen

fecr breed: de koonen fteekenbyde

kaeke-beenen uit. Meeft van mid-
: delmaetige geftalte, en ylebaerden,

bchalvenaend' onderftelip, vol dicht

hair. Eindelijk gelijk de Tattaren: on-

;

derling wegens haer zeden feer veel
' vcrfchillen,even foo de Tattaeren : bei-

|
de echter hebben in verfcheide din-

gen
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Zeden der

Tattars en

Jlmerk&e-

nen kon,en

«ver-een.

• <eogr. 1. 1

1

gen grootc gemcinfchap: als die door

andere en wederom andere vorftcn

beftierd worden , fommige magtiger

,

fommige fwakkcr, na ieders gebied

meer of minder vermag, d' Inwoon-
ders van Lucajas draegen fuik een ont-

fag aen haer opperhoofden , dat ge-

laft van eenfteiltetebarftentefprin-

gen , aenftonds gehoorfaemen. 't Sel-

ve grijpt onder de Tattars plaets.

d'Eerfte koning Canguifla gebood de

feven vorften des rijx haer zoonen
met eigen handen te vermoorden :

waer toe niemand Ach onwillig toon-

de. In Popaiana levenze als noch vol-

gens fommige Tattars, fonder wet en

wetgever by buurten , die na goed-

vinden t' ellekens verhuifen. Van
d' oude weelige voortfetting der Tat-

tars Zijn <r/'Americaenen geenlints ont-

aerd. Bartholomeus de las Cafas fchrijft

aen Kaifar Carelde vijfde, hoe de Span-

jaerden binnen weinigjaeren alleen-

lijk op d' eilanden Cuba, Hijpaniola,]

Naco,Hondures, in Venezuela, en Nieuw
Spanje fes en twintigmael tien duifend

menfehen aen kanthielpen: behalven
|

de moorderyen aengericht in Peru,

Brafil, Rio de la Plata en elsders , wel- i

ke 't voornoemde getal verre te bo-

ven gaen. Bloed-fchande en veelheid

der vrouwen blijft gebruikelijk by
j

verfcheide Tattars en Americaenen. I

Beide erkennenze een onfterfelijk-

heid der zielen : beide aen menfehen-
oflèr en vleefch tot fpijfe fchuldig.

Hoe berucht is onder d'oudheid'tou-
raer van Diana binnen Taurica Cher-

./iw^/«j,alwaerdagelijx menfehen ter

flachting flapten i Hoe fmaekelijk,
volgens Salel/icus , voor de Tattars

florpen vanmenfchen-bloed en haer
fchonken ten fpijs ? straho getuigt

,

óatzeachten een heerlijke dood , indien

d'oude aen fiukken gekapt te gelijk met
fchaefcn-vleejch -voor lekkemy dienen.

Die van ziektejlerven , worden als god-
delooj'e onlegraeven , weg-geworpen op

't veld. Sommige zijn totJuIk een

wreedheid vervoert , datze menjehen-
vleefch eten : andere daerentegen ont-

houden haer felfs van dieren. Op ge-
lijkevoct houden d'Americaenen huis;
want offchoon de Caribes , Brafiliae-
nen

, d'inwoonders van Nieuw Spanje
,

/ 'raka , Nieuw Granada ,fatlt Martha on

andere menfehen offeren en eten ,

fommige nochtans hebben hier af een
1

afkeer. Andcrfints in 't gemein val-

,
lenfecraffchouwelijkomtrend'tnut-

'\ tigen der fpijs. Diergclijkc onnuttig-
i heid pleegden eertijds en plegen als

noch de Tattars. Egidius Fletjcher ge-

fant des Koninginnc Jilifabeths bin-
1 ncn Mojcou , verhaclt: hoealdacrin-

I treed, op 'tjaer vijftien honderd acht

i en tachtentig, deed Kiriach MorJ'ey

|
zoons zoon van 't opper hoofd over

f

de Crimifche Tattars meteen gevolg

I
van drie honderd hoovclingen en

I twee gemaelinnen , welker een de
1 weduwe was fijns overleeden broe-

ders. De Groot Vorft, des acntogts

bericht , fond hem te gemoed twee
geflach.;- paerden , welker vleefch

gantfci. jnbefchoft verflonden. De
meefte Tattars hebben geen gebruik

van 1 etter». .i. Opdetogr, dïcHoccota

in Perfien deed , leerdenze letteren

maeken. Even foo is 't in America ge-

field. De rouw over een doode ein-

digt by beyde in een maend. Meteen
man van aenfien word ook een le-

vendige knecht onder fommige Tat-

tars begraeven . By na de felve wreed-

heid plegen d'Americaenen elders. En
hoe na komenze ook elkander in

woeft leven è Koophandel en am-
bachten zijn dun gezaeid. Ayton

d'Armenier erkent de Tattars voor een

vrouwe landaerd ingodfdienft , ze-

den, kleding, woonmgen en eten;

waer van d Americaenen weinig ver-

fcheelcn. Ten lactften, hoegemein
is by beide d'cer den Duivel bewefen ?

Lanx de ftroom Sagadahoc worden
d'ingefetenen op alle nieuwe maen
door een boofe geeft Tanto jammer-

lijk afgerofchr. In de tempelen van
Virginia ftaet 't affchouwelijk beeld

van de duivel Oke en Menetto. Over
Nieuw Mexico heeft ieder huis een

beede - kamer , voor de boofe geeft

toebereid. Andere in lirginia geloo~

ven veel Goden te zijn , welke zy
noemen Mantoac ; doch een groote

God boven alle, die alleen eeuwig is.

Dit alles grijpt infchelijx ftand onder

de Tattars.

Tegen dufdaenig gevoelen brengt

Grotbts

Duivel-

dienjl in

America.
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Grot'ms een bewijs in , ontleent van de

j

luiden: en fchoon genomen foodanig
paerden

, voor der Spanjaerden aen- 1 waeren, zy fouden geeniintsfonder
komft in America onbekend , daer I paerden, welkergebruiknietkonnen
nochtans de Tattars geen beeften of miilchen , zijn over-gefcheept. Maet
meergebruikenofminmiflehenkon- i hoewel Tattarye nu en eertijds paer-
nen, als de paerden. De laetfte Helling denrijk is, fo volgt niet dat 't altijd ge-
kan geenfints geloochent : want niet

alleen de Tattarifche oorlogs magt in

weeft is volpaerden:of 6zx.de Scythen,

eerfte bevolkers van ^wmY^paerden
ruiteryt'eenemaelbeftaet ; maer felf gebruikten: temeer nadien defever-
't leven deferlandaerd hangt enkelijk

! huifing voor veel eeuwen en kort na
aenhengften.ruinenenmerrien.Som- ' Bahels verwarring voorvieh'rgeen dui-

migeheeren houden duifend paerden ; delijk blijkt aen de meenigte der ver-
~„<T-ol ^^„„„.^„^„„^^„i^,.,,^ r„u« : j IL : J-G Iop ltal.Niemant.foo arm die niet twee
ofdrie heeft. Wanneer van woonplaets
verwïflèlen voeren de paerden lijftogt

en tenten: by gebrek des lijftogts,nut

tigen look en merrie melk tegen den

honger : 't bloed uit d'aderen getapt,

dient voor aengenaeme drank. Geen

fcheide volkeren in zeden en talen o-

ver America en d'eilandcn foo dik en
dicht allenthal ven verfpreid, dat voor
£«™/>anoch/f/fodienaengaende geen-
fints behoeft te wijken. Sulk een on-
telbare meenigte kan niet anders al-

daerzijnuit-gedijt, dh'mEuropa, na-

ftroomenvloeycn foo fnel, door welk mentlijk by langheid van tijd : alfoo
niet met haer paerden beftaen te , d'Americaenen noch meer vruchtbaer
hvemmemfy felfblijven naekt hangen ' nochlanglevender worden bevonden
aen de mancn.en beftierenze met een

j

dan d'Europeers.Voorts getuigt David
rijskehwerwaerdsgoed-dunkt:aende i Ingram, dat hy in 't Noorder America
llaertcn maekenze de zael en vordere

pakkaedje,inbiefeningewonden,vaft.

Als eenaenfienelijke perfoonaedjeo-

vereenig water trekken fal, worden

paerden gefien heeft. En hoewel Ame-
rica en Tattaryen niet gefcheiden is

door de verfierde ftraet Anian , noch-
tans volgt geenfins, dat de paerden uit

de paerden ftaert aen ftaert gekop- i 't een landfehap tot het ander moeften
pelt: op de ruggen leid een mat uit

biezen gevlochten , ten fit plaets. Als
de Tattars voor een meirof zeeftui

ten,f!agtenze de flegttle paerden,wel-

ker huit afvijlen : dehuit't binnenfte

buiten gekeert , vet-gemaekt en door

overkomen ; want alle gronden zijn

niet even bequaem,omditveete voe-

den : ook leggen de rijken vaek van
malkander afgefondert door bergen,

boezemen,ftroomen en wilderniffèn.

Omtrend de Ziher-rievier zijn grze-

ribben , in plaets van balken, gefpalkt, fige weiden voor meenigte paerden

;

dient voor een fchuitje om acht man
te voeren. Ten oorlog neemt ieder

cenminften drie paerden , waerom de

legers grooter fchijnen , dm in der

daed zijn. En hoewel veel paerden,

doch , alwaer America met hoog ge-

bergte rijft , worden weinige ofelders

ook geen gevonden : ja meenigmael
verloren de Spaenfche, over verhevene

toppen rijdende,haer ruitery. En ofde

of door 'tfwaerd fneuvelen , of ten Tattars geen kennis hebben, om door

fpijs dienen, nochtans leveren d'Eu-

ropijchs Tattars alleen jaerlijx meer als

veertig duifend paerden aen de Rujjen.

Hier uit trekt Grotius dit bewijs. In-

dien A uierica aen Tattarye va(x. is, foo

fouden de paerden vry weidende van

'ceene land geraekt zijn in 't ander

:

gelijk blijkt, dat zedert de Spanjaerden

ftromen en meiren tegeraken.kan blij-

ken uit 't geen terftond is by-gebragc

.

Sulx dan geen gewigt in de voor-ge-

worpen fwarigheid gevonden word,

en vaft blijft: dat de Americanen in Tat-

tarye t'huisbehooren. Tattarye gren-

zende aen Armenien, alwaer Noachs ar-

ke ruftede, befchaft een gemakkelijke

na America paerden vervoerden , de weg,buiten de noorderkring.lanx een

felve felf over hooge bergen uit 't ee- gemaetigdgeweft, tuffchen hette en

ne rijk verfpreid zijn tot het ander.Of koude , nzCatbay 't welk met America

byaldien de ftraet AniantuiTchen bei- gemcin leid. Abraham van der Mijlen

de vloeyt, de Tattars waren nooit zee- i brengt by de voorige bewijfen ook dit

F toe

;
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toe : hy betoond namentlijk , hoe de

Scythifche of oude Tattarifche taei

van de Duitfcheniet verfcheelt : en

als noch in C'athay en d'eerfte grond

van America d'overblyffels van beide

de gefeide fpraeken te vinden zijn;

want 'trijk Cathay word verdeelt in fe-

ven landfchappen , welker uiterfte na

America debenaemingT^W/'a^, door

een verkorting fo veel is als t'ende den

heuk, alfo het duiterfte hoek van Afia

uitmaakt. En niet minder blijkt de fel-

ve waerheid in 't koningrijk Anjan, be-

ersTe Boek:
teikenende een angang, ter oorfaek al-

daar d'ingangleit uit Tattaryeia Ame-

rica.Achtei Amjiin doedfich op'c groot

gewcïl Bergo , dewijle de Scythen , het

vaderland verlaetende, haer felfalhier

bergden. OndertufTchen blijft het

\vaerfchijnelijk,datfedert de eerfte be-

volkers andereen wederom andere,

uit gelegene kullen en eilanden aen

America , derwaerds gefcheept zijn ,

welker togten de tijd voor de nakoo-

melingen in vergetendheid verbor-

gen heeft.

Iet. Bïzn'

ri Res Ge-

inen, k 1 6.

1. 4. Hijlor.

Ceorg.

Derde Hoofd-ftuk.

Eerfle Ontdeklgrs van i/fmerica.

Togt gtdaen by Ümjlojfel Qdonm.

Hrifloffel Colonus, doorgaens [relden gemakkelijke togt derwaerds,

(hoewel verkeerdelijk)cW«w-
j

gelijk Peter Maria Milaner getuigt. KdaU ad
Hy bragt infgelijx veel tijdfoek met sem. Ge-

pas kaerten te maeken : en dewijl de m"9-

Portugeejen toenmaels boven andere

landaerdyverden , om een vaert lanx

Africa na. Ooft- Indien tefoeken, trok

derwaerds: ten einde kennis kreeg

van d'Africaenfche Kuiten , foo verre

onlanx ontdekt waren. Zedert nam
Colonus fijn huifvefting op 't eiland

Madera. Alhier komt een vreemde vnmdt

faek voor. frans Lopes de Gomefa (leid ™^"
r

'*

^rgenaemt,isgebooren in't

arm dorp Arbizolo , gelegen

onder d'heerfchappy van Genua, dicht

by Savona. Sijn vader leefde by vifch-

vangfl op de Middelandjche Zee- Sulx

Sebafliaen Schroter en nevens hem an-

dere geleerde dwaeien , die Colonus

(lellen herkomftig uit'tvlekke Cucu-

reum en'tadelijk gedacht Piliftrelli

:

dewijle Peter Bizarus landfman van

Colonus onwcderfprekelijk bewijs

voor des felfs geringe afkomft by-. hetaldus ter neder. Een fchipper wel- Few.
.

jtfiomjl

van Cbri-

fiofel Colo-

fijn leven

:

brengt: en onder andere hoe 't ge-

gemeine- beft van Genua weigerde te

ontfangen de rijke erf-maeking die

haer Colonus volgens uiterfte wille na

liet, dewijl van geen vifichers foon

wilde erven , onaengefien , wegens
't ontdekken van Hifpaniola, door de

Caftiliaenfche koning Ferdinandon-

der de voornaemfte adel geplaetft , en

met adelijke wapenen voorfien was.

Colonus fwerfde van kinds been af by
de zee : konde meer en gewifler op-

merking uit wind, weder en ftroomen
nemen , dewijl in de wis-konft en
ftarren-kijkery boven gemeingroote
kennis had. Onder andere nam hy
acht op de wettelijke winden,die bui-

ten de Straet Gibraltar , eenige dagen
achtereenter gcfettertijd waeyden:
waer over verfcheide bedenkingen
byfich voedevan een Nieuwe Wee-

kers vaderland en naem in'tvergeed-

boekgeraektis, (fommige nochtans

brengen hem te huis in Andalufia , an-

dere in Bijcayen , andere in Portugal)

handelende op de Canarifche en / l.iem-

fche eilanden , wierd beloopen van eer»

florm uit den ooiten , die hem we-

ttelijk aendreef voor onbekende
kuften. Door ongemak en hon-

ger was het fchecps-volk vergaen

,

op drie man na. Ter naeuwer nood
geraekte 't geraebraekte fchip bin-

nen Maderaes haven , en de fchipper

ten huifevan Colorius. Des fchippers PopuUr.

naem meld y*/^<?Spaenfchhiitory-
"f™-

fchrijver: hy noemt hem AlfonfoSan-

chiezde Huelva. Dcfe binnen weinig

dagen af-lijvig , liet Colonus by erf-

maeking na de pas kaerten ontwor-

pen van fijn ongelukkige rogt. Colonus

(dathy aldus, en niet Columïus, moet
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genaemt worden , blijkt aen Peter

Martyr Anglerius , die niet alleen even

oud is nïsColonus ; maer felfgemein-

faem met hem omging in Spanje) nu
meer geftijft wegens 't gevoelen van

een Nieuive Weereld ten weften , deed

opening hier af aen denRaedtot Ge-

nua. De voorflag wierd dwaes ge-

keurt. Colonus afgeflaegen vertrekt na

Portugal. Een geruime tijd onthield

hy fich binnen Lijfelon aen'thofdeS

koninx Alphonfus de vijfde ; doch (on-

der verrichting : alfoo d'ervaerene

zee luiden zamentlijkvoor beulelin-

gen hielden, te droomen van een Nieu-

we IVeereld. Terwijl dan vruchteloos

vertoefd, vaerdigt Colonus fijn broe-

der Bartholomaus af na d'Engelfche

koning Henrik dejeuende, in hoop om
hem fmaekelijk temueken d'ontdek-

king des Nieuwen IVeerelds. Doch in

Engeland'ook voort hoofd geflaegen,

neemt de laetfte toevlucht tot'tCa-

fliliaenfche hof. Te lichterkreeg Co-

lonus gehoor , dewijl toenmaels Cafti

Hen zeeghaftig praelde over de Gra-

tiaetenfer Mooren : fulxde voorfpoed

en aengegroeide magt prikkelden ;om
iets te vvaegen aen een gewigrige toe-

leg ter zee : de ftaet konde 't wel lij-

den, 1'choon lelfs de togt qualijk be-

flaegde. Ook ftond Colonus wel by
d'hovelingen Alfottjus Mendotius en

Alfonfus Quintavilia, die omtrend Fer-

dinand en ifabella alles vermogtcn.

Defe bragten 't werk foo verre , dat

Colonus met honderd en twintig fol-

daeten , behalven 't boots -volk , in-

gefcheept in twee jagten en een py-

nas , op 's konings koften , van Cadiz

zeil ging , den vierden van oogft-

maend des jaers veertien honderd

twee en negentig. Hy wend de (te-

vens na de Canarifche eilanden , en

van daer zuid-weft aen. In drie en dar-

tig dagen veranderde de wind geen

ftreek;maer'tfcheeps-volkhaervoor-

neemen. 't Vv'as cengemeine klagt.Co-

lonus ftond fchuldig aen aller dood.

Zedert de Canarifche eilanden uit

'tgeficht verlooren, hadden niet be-

.fchouwt dan een geftoorde luchten

zee. Men hardebolde vergeefs met

't onweder. Wie fag een einde van de

togt, hchtvaerdigbegonnen,en vol ai-

m jfmerica. 43
; Ierlei gevaet ï Pal ftond Colonus tegen

fuik verwijt,ja tegen de dreigementen,

om hem 't leven te berooven, indien

niet huifwaerd keerde. Eindelijkqua-

men onderling overeen ; zy ibuden
't noch drie dagen laten door ftaen,en

als dan over ftaeg fmijten, byaldien

binnen die tijd geen land ontdekten.

Doch ten twee uuren des volgenden

nachts vernam Colonus eenigfehijnfel

van vuur in de lucht, en met den mor-

. gendond een vermaekelijkekuftaen

! boord. Met twaelf man te land ge-

roeit .hakte een boom ten kruis: ftak

[

over na Cuba , alwaer de zee foo hol

I fchoot, dat afwende, uit vrees voor

I

blinde klippen. Eerlang verviel hy be-

noorden des eilands Haytin, welk Hif- ontdekt nif.

\

paniola noemde.Hier geraekte 't groo- f*"" "'

|

te fchip op een blinde rotze.alwaer al-

|

Ie gefneuvelt fouden zijn, byaldien

I niet de rotze een boven-vlakte had,en
de twee overige jagten 't volk berg-

den. d'Inwoonders moeder -naekt,

verfchrikt door 't befchouwen defer

j

vreemdelingen , namen de vlucht na
dichte boffchaedjen. De Spanjaerden

achtcrhaelden een vrouw : welke met
Spaenfche wijn en lekkernyen wel

onthaelt , en een aengetoogen wit

I hembd, te rugge nahaervolkgefon-

den is. Wedcr-gekeert vertelt 't goed
! vvedervacren:waerom dand'eilanders

; eerlang aen boord der Spanjaerden ko-

men met fchuitjens uit een hout uit-

geholt :zy verruilden goud tegen ko- handelt met

raelen, (lukken glas, meflen,fchellen gj"*
en andere fnuiftery. De koning Guac-

,
canarillo gafbewijs Van byfondere toe-

genegendheidrhielp 't goed uit het ge-

bleven fchip op vhTchemdeed bericht,

hoe ettelijke beeken, vanhoogeber-

gen neder-geftort, onder 't zand goud
wenteldemonaengefien by defe eilan-

ders een vreem de voorfegging lag; na-
' mentlijk , dat gebaerde mannen uit

\
verre afgelegene geweften haer goden

ter aerde foude werpen en kinderen

!
vermoorden. Voorts beduide Guacca-

narillo, om watoorfaekop der Span-
' jaerden acnkomft de vlugtnam.Z)e Ca-

nïbalen ftapten fomtijds te land: fleep-

ten gevankelijk weg al wat grypen

konden : de jongens wierden gelubr,

eneven als kapoenen tot een vrolijke

F 2, macl-
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maclcijd gemeft . volwaffenc mannen
aen (tukken gekapt, en in tonnen ge-

kuipt : jonge vrouwen gefpaert tot

voort -teel ing : oude ten flavcrny.

Tien Canibalen zijn beftendig tegen

honderd Haytins. Eindelijk Hond
Guaccanarillo 't bouwen van een houte

huis toe , ten verblijf voor acht en

dartig Spanwerden , die de gelegen d-

heid des lands naerftigfouden door-

fnuöèlen, terwijl CoIonus een keer na

Spanten deed. En defe was alhier ten

hoogden wellekom : de koning Fer-

dinand maekte hem ammirael der 0-

ceaen , en fijn brooder Bartbolomtsus

opperhoofd op Hijpaniola. 't Goud,

de papegacyen , de maftyx , d'alöe

t wonderlijk bxooójucca , welker zap

*t doodelijkft' vergif heeft , daer de

kruin gefond voedfel verfchaft.uit ////

pan/o/a voor 't hof ten toon gebragt,

bragt ieder in verwondering. Te
meerde vreemde zeden en geftaken

van vier nackte wilden (twee waeren

op de togt overleeden) met goude

ringen door de neufen en lellen van

de ooren aller oogen na haer trokken.

De Caftiliaenfche koning liet 'tbe-

gonne werk geenfints fteeken. Hy
hefteed dan veertien karveelen en

drie pynaffen aen de beruchte fcheeps-

timmerman JoanFonjeca. Eerlang lag

de vloot zeil-reed, voorfien van dui-

fend twee honderd krijgs-knechten,

allerlei hand-werkers met wijf en kin-

deren , paerden , varkens geiten , of-

fcn . gerit , terwe , boonen , erwetcn,

fruit-boornen , wijnftokken en ette-

lijke monniken. Den tweeden der

Herft maend op 'tjaer veertien hon-

derd drie en negentig ftakze in zee

:

liep ten anker voor Ferrea, 'tlaetlte

der Canarijcbe Eilanden : alwaergeen

drinkbaer water te bekomen was , dan

't geen druipte van bedauwde hoo-

rnen in bakken. Zedert verviel Colo-

mts , op den een en twintigfte dag,

tufTchen de Caribifcbe Eilanden voor

een eiland 't geen hy de benaeming

Dominicm tocpafte ; doch alfoo on-

bewoond bevonden wierd , mackt
zeil , en ontdekt verfcheide kuften,

alwaer infchelijx niet vond dan yfe-

lijkgrootehagedifTen en welriekend

geboomte. Voort-gefet vond de Ca-

nibalen , langs de ftr.ind gehuchten

van twintig of dartig hutcen bewoo-
nende. De hutten itaen in de rondte Hutten der

uit hout kloots gewijs opwaerd ge-
c*>"éalm-

timmert : buiten zijn lange fparren in

d'aerde geheyt , binnewaerd met
korter balken gefchoort : de toppen

rijfen, niet ongelijk de leger-tenten,

boven fpits toe : 't dak fchuilt onder

konftiggevlochtcpalm boomblaede-
ren,vry voorin wateren: de binnen- .

balken zijn rondom gebonden met
touwen van kottoen of vvortelen.feer

gelijk d'Europifcbebraemen : over de

touwen fpannenze bombazijne kle-

den , met bullebakken befchildert

:

aen den ingang flaen twee rouwe
beelden op houte flangen , niet tot

gods dicnlt , maer cieraed : de bed-

ftceden , hoog boven d'aerde , leggen

gevult met hooy en zijde : binnen

groote galderyen plaetfenze zuiker.

Colomu alhier te land geftapt , vond de

Canibalen gevlucht : haer huilen voor-

Tien van kruiken , potten , pannen vol

gezoode menfchen-vleelch , pape-

gacyen en end vogels : billen en rib-

ben van mannen en gemefte jongens,

aen'tfpitgereegen , voor 'tvuurroo-

ften : den kop eens jongelings uit

welk 't bloed afdrupte : ftacpels van

afgekluifde beenderen , tot punten

aen pijlen gefcherpt. Dit eiland , by
d'inwoonders Cartteueria , veranderde

Colonus haer naem in Guadalttpe , ter Eiland

oorfaek 't gebergte fich aldaer ver- Guadaiufe.

toonde niet ongelijk de toppen, die

Eftrcmadura in Spanje verheft, berucht

door een wonderlijk Maria beeld.

Dartig vrouwen, uit de naefteeilan-

den gerooft , fond hy met giften aen

de gevluchte Canibalen : defe quamen
des anderen daegs in groote troppen

gefchaert , te voorfchijn ; doch foo

haeft zy de Spanjaerden naderden,

keeken malkander aen, liepen gelij-

kelijk te rugge na de boflehaedjen. Co-

lonus dan , geen goede verrichting

beoogende , vernielde de fchuitjens

der Canibalen , en ftak na Matanino

over. Dcverloftewijvenop Guadalu- wonderlijke

pe deeden bericht, hoe Mafan/nobe- EJH.?
woond wierd van vrou-volk.dic gefet-

ter tijd haer met de Canibalen vlecfche-

lijk vermengden: de meisjensbehiel-

denze:
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den2e : de knechtjens vielen de va-

ders te beurt. Zy bewoonen onder-

aerdfchc kuilen uit welke fterke te-

genvveer doen metpijlen, indien ee-

nig man , buiten de gewoonelijke tijd

tot by-flaepen gefield , dit eiland
Merkwxer- derft aen-doen. Voorts liep de vloot

rfcLïngên voor ky verfcheide andere vrucht-
fa» coio- baere eilanden , welke Colonus noem-

de Montjerrato , Rodondo , f'ant Mar-
tij»,fant Cruz,by d'inwoonders Ayaya.

Aen dit laetfte Eiland vonden der-

tig Spanjaerden vier honden en foo

veel vrouwen , die de armen , na de

manier van biddende , voorwaerds

flaken. De dartig verbergden haer in

een hinder-laege ten einde eenige der

gevluchte Canihalen by de kop kree-

gen : wanneer uit zee haer op-deed

een Indiaenfch fchuitje , met acht

mannen en gelijk getal wijven. De
hinder-laege deed zein aen 't naefte

fchip : van welkers boord gefwind ge-

mande booten af-ftaeken. Doch eer

fich de Spaenfche voor pijlen konden
bergen , wierd een dood-gefchooten

en andere fwaer verwond. Een vrou

,

voor welke alle eerbiedigheids hal-

ve neder boogen , trefte feer gewis.

De pijlen , vol weer haeken, waeren
wegens vergif doodelijk. De Span-

jaerden roeyden ter zijde van 't In-

diaenfche fchuitje diervoegen in , dat

verwoed- het om floeg. En aldus eindigde de
b»d -boa ftrijd niet ,• want foo wel vrouwen

>ainen. ^ mannen fwommen en fchooten te

gelijk. Eindelijk kregenze een on
diepe klip onder de voeten , en te ge-

lijk nieuwe moed ; doch de Spaen-

fche met nieuwe hulp uit de vloot ge

ftijft , alle gevangen, uitgezondert de

zoon der Koninginne ; want die, in de

zee ftrijd gefneuvelt , was over boord
geworpen . De gevangene , voor
Colonus weder- fpoorig getrokken,

fchuim-bekten van ontembaere ver-

woedheid. Na Caflilien zedert over-

gevoert behielden haer wreede im-

borft diervoegen , dat den befchou-

wers een kille fchrik om 't hart floeg.

De Spaenfche-vloot ondertufTchcn

vervorderde de reis na HiJpaniola,mf-

fche verfcheide eilanden, welker fom-

migewoeft en dorre , andere graefig

en bofchach tig fich op-deeden.'tKlein

4$
vaertuig liep dicht onder de kuften:

defwaerefchepen hielden dieper zec-

waard , dewijl d"Oceaen hol fchoot , en
regen blinde klippen hemels-hoog
brande. 't Eiland Burkbena noemde
Colonus na d'apoftcljoannes. Alhier

behoorden ettelijke der verlofle

vrouwen op Guadalupe te huis. Defe
wiftcnfoo veel befcheid te geven, dat

Burkbena dicht bewoond was van
gaft-vrije menfehen , dewelke de Ca-

«//'^/fwaldaer geland, ten weer-wraek,
1 met tanden aen flarzen fcheurden

,

wanneer d' overhand kregen : ander-

fints onthieldenze fich van men-
fchen-vleefch. De Spanjaerden von-

I

denalleeniijk een groot huis, omfet

|

van twaelfandere.alle fonderinwoon-
ders, die met haer koning Cbiajichio

onder de lommer der boflehadjen
vertrokken , wanneer de heedfte da-

gen 't land zengden. Colonus kreeg
kundfehap van 't voorverhaelde uit

de vier Jndiaeneu, die hy na Spanje

j
op d' eerfte hertogt voerde, en nu we-
derombragt. Voor Hij'paniola ter ree-

! de geloopen , liet een aen land fetten

,

ten einde defe bericht bragc fijns we-

I

der-vaerens aen de landlküden. De
drie overige dienden fich van de vol-

gende nacht : fprongen buiten boord:

en kregen door fwcmmen Hifpaniola

onder de voet. Minder fwaerigheid

maekte Colonus in de vlucht defer tol-

ken, dewijl niet twijfelden, ofd'acht

en dartig Spanjaerden , gclaeten op
Hijpaniola (ouden hem dienft genoeg
doen , om met d' eilanders te hande-

len. Te meer alföo des konink Guac-

canarilloos broeder twee goude beel-

I den ten gefchenk ae« Colonus behan-

|
digde. Doch defe vond hem fchandig vind de

bcdroosen , en de Spanfchebefetting
sïaenlche

I
o's o vermoord

binnen 't houte huis tot een toe om
I hals gebracht, 't Huis lag in afjehe."

Men lofte ettelijke reifen 'tgefchut,

ten einde op fuik teiken te voorfchijn

quam , indien noch ergens iemand
fich had gebergt. Maer niemand don-

1 derde ooit op. Want (gelijk numaels

bleek) d'inwoonders vermoorden
d'achten dirügSpanjaaden , wegens
ondraegelijke overlaft gepleegt met

I rooven, maegden-fchenden endood-
flaen. Dcgefantenaen6>tfa<7»tfri//tf,

F 3
digt

Colonus

kom. op

Hifpaniola :
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ten onderfoek des moords afgevaer- 1 Rondom ftonden dartig mindere \vo

-

digt,bragtenbefchcidterugge:Over
|

riingcn.Hoieda ontdekte een vioet uit

't magtig eiland Hijpaniolahccifch ten hoog gebergt neder-geftort , alwacr

verfcheide koningen , van welke twee d' inwoonders aldus goud raeptemzy

gaende gemackt doot 't gerucht van groeven een kuil in 't zand ter diepte

nieuwe vreemdelingen T met twee van een arm; greepen met de flinker

heirlegers de vreemdelingen afmaek- bandeen vuift vol zand , en ibchtcn

zijnbaniei ten. Hy was haer te hulp gekomen; |
met de rechter de korrelen gouds:

mtdeko. doch bracht niet meer te weeg, dan die, Tonder eenige andere moeyte,

7.",L%
aC

' dat in fijn been gequetft wierd: waer- 1
den Spanjae/ den loerc'iktcn : de mee-

om'tbeddehield, geplaetft onder fe-
j
(Ie korrelen hadden eens cicersgroo-

ven flaep-plactfcn van even fooveel :
te.hoewel ook fommige negen oneen

by-wijven. Guaccanari//o\oogte bot: haelden : hoedaenig Peter Martyr

alfoo de mark-graef Sibilius , die de raedsheer van Kaifar Carel betuigt ge-

bombazijnc doeken om 'tbeen op- fien te hebben in 't Spaenfe hof, door

lichte, het minftelid-teeken niet be- Colonus overgevoerr. Voorts kreeg

fpeurde : vvefhalven niet getwijfelt hier Hoieda bericht , hoe dele göud-

wierd , of hy was fchuldig aen de
\
üroom fijn oorfprong nam in 't rijk ,

moord der acht en dartigSpanjaerden.
! gchoorig onder Cacicus Caunaloa , be-

Echter verfcheen Guaccanarillo , des duidende een Koning van 't huis r/es

verfocht, voor Colonus, in wiens te-
;

gouds. OndertufTchen verkoos Colo-

genwoordigheid langwijlige fpraek i
mts de grond voor een nieuwe ftad ,

hield meteen der vrouwen, van'tei- opeen verheeven heuvel, in'tnoor-

hndfantCruz gelicht. De Spanjaerden- den van Hijpaniola. Dicht by den heu-

paftenzedenaem£^"/wtoe - Defe vel rijft een berg,verfchar7endefteen

fpron" met feven maegden , by dui- en kalk : ter andere zijde leid een rui-

fter over boord , fwomweinigh min- me vlakte , diervoegen vruchtbaer ,

der als een mijl , eer te landgeraekte , i dat nauwelijx de fonfoodaenig land-

en aldaer by den koning Guacc~na-
\

fchap befchijnt. Defe vlakte , be-

rillo , welkers toeleg meer en meer fproeit van verfcheide flroomen, wei-

ontdekt wierd door dufdaenige voor- kergrootfte een veilige haven tegen

val. Wefhalven Colonus drie honderd de wallen der nieuwe ftad maekt

,

mannen afvaerdigt.bcleidbyMe/c/j/ü- brengt overvloedig allerlei gewas

rins , Hoieda en Gorualanus , om 't ei- voort, niet min fpoedig ais imaeke-

land te door-fnufFelen , en byfondcr lijk. Meloenen komen tot volkoo-

om Guaccanarillo elders te vangen.
\

men rijpheid in fes en dartig dagen,

Melchiorius ontdekte een wijde rie-
\
terwe binnen twee maenden.

vier , die met feer kromme bogten

tuflchen hooge heuvelen, weergal-

mende vanfingend gevoogelt , in zee

viel uit een ruime mond , vergroot

door twee ftroomen , wederzijds in-'

vlocyende , tot bequaeme berging

Wonderlijk

goud rae-

fcn.

Bec.is 1 . de
Or'ue Kt ; 9

Colonus

touw: een

mael 'sjaers brengen boomen en

planten vruchten voort, 't Zuiker-

ricd krijgt eens arms dikte op den vijf-

tienden dag. De wijngaerden drae-

gen overvloedige troffen in 't tweede

jaer. Aen dufdaenig vermaekelijke

voor fchepen. Alhier fprongen om- vlakte bouwde Colonus deüad Ijabel-

trend honderd gewaepende eilanders.
'i

A*,voorfien van grachten en wallen te-

te voorfchijn : zy fchreeuwden , wy
j

gen alle vyandchjke indruck. Bartho-

lomeus Colonus wierd tot ftee voogd
geftcld. Ondcrtufichen gingd'Am-
mirael met vier honderd mannen, om

Hindert

vrucktbaer-

heid der

grond al-

daer :

zijn geen Cany&alen, maer Taynos ,foo

veel gefegt als edelluiden. De Span-

jaerden decden vredens bewijs , op

welk de Taynos naderden, en haer ge- goud-mijnen op te foekc. Twee en fe-

ruft hielden. Dicht byftond een lang '> ventig mijl leid de valleye Cïhaua van

werpig-rond huis : de buiten omtrek Jfahella af. Soo verre boorde Colonus

maekte twee en dartig groote fchree- ! over fnelle vloeden en hooge bergen,

den uit: de verwclffels wacren kon-
j

Alhier bouvvd hy een fterkte font

ftig uit veel vervig ried gevlochten. Thomas;, en verhandelt voor fnuiftery

groote
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grooteftukken gouds aen d'inwoon-

ders , van welke d'overvloed hadden

in haer beeken , wiens fanden goud
wentelden. Voorts beduidenze : hoe,

een halve dag reifens hooger aen,

meer en grooter brokken in zacvel-

achtige aerde gevonden wierden.

Weshalven Luxanus met eenig volk

derwaerds reift. Nooyt vermaekelij-

kerbofièhaedjen en blijder beemden,
als door welke derwaerds trok. Het
afgemaeide gras voor de paerden

wiefch in vier dagen op de bergen ho-
tepefixich ger dan de langfte terwe. £ö/0>;#y,niet

""

fondergroote fchat weder gekeert na

Ifabella , begaf fich eerlang met drie

jagten ter zee , om nieuwe kuften te

ontdekken. De toeleg gelukte. Hy
geraeckt dan voorJamaica , alwaer de

eilanders een vinnige kanswaegden,
ten einde 't landen beletten ; doch
overwonnen, namen d'aengebooden

vriendfehap der Spanjaerden aen. Ze-

dertkreeghy C#^?in'tgeneht, lanx

welkers ftranden foo lang voer,tot be-

merkte een eiland te zijn: eindelijk

terz.ee

nieuwe Un
den te ont-

dekken.

iiitgeftapt binnen een diepe haven,

aen den mond met twee hooge rotfen

befet, vond twee kleins hutjens en

overvloedig vifch , nevens twee acht

voetige flangen,tegen't vuur aen hou-

te fpitten braeden. Nergens kond' hy
menfehen vernemen, 't Volk met de

gebraede vifch verfaedigt liep na het

naeft gelegen bofch , alwaer aen de

takken ontelbaere flangen by dunne
touwen flingerden , fommige waeren
de bekken toegebonden , andere de

tanden en tong uitgefcheurt. Terwijl

dieper voortgaen , befchouwen fchie-

lijk omtrend feventig mannen op de

top van een hooge rotze. De Span-

jaerden wenkten en booden gefchen-

kenaen; doch vergeefs. Een einde-

lijk quam fchoor-voetende af : tot

welken Didacus Colonus (in d'eerfte

togtby d'ammirael gedaen , van het

eiland Guanahaïni , dicht onder Cuba

gelegen , na Spanje vervoert) toe-riep:

fy behoefden niet te vreefen : haer

foud geen leed gefchie den. Aldus be-

richt komen gelijkelijk af : maeken
bekend
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an.lere ei-

landen.

bekend, hoc door haer koning , die

een andere koning ter maeltijd had
genoodigt , om vifch te vangen wae-

ren uitgelonden Bedankten de Span-

jaerden, datzede Hangen, fchaerfer

als de vifch te bekomen , en voor de

fmaeckelijkfte lekkerny gehouden,
cmdekiniet niet hadden opgegeten. Colonus vor-

vreemde derde weftwaerd fijn togt : ontdekte
-voor-viiien een vruchtbacre kuft, en de mond van

"rfchelde
ce 'i vloed , wiens water fiedend heet

in zee ftorte. Weinig verder fag hy
viflchen opeen wonderlijke vvijfe. De
vifch Guaican , niet ongelijk een ael

met buiten gemein groote kop , wacr
over een vel hangt faksgewijs, was
aen een touw vaft : foo hacft ergens

een fchild-padde of eenige vifch bo-

ven water komt , gevenfe uit haer

fchuitjen bot: gcfwindfchiet de Gu-

aican als een pijl uit een boog , op de

and ere toe, ennijptfemet'tvelletjen

over de kop diervougen vaft: dat niet

Ioslaet , tenfy boven water lucht ge

waer werd. De Spanjaerden dienden
fich ter maeltijd van de fmaekclijke

vangft : hielden voorts ftreek ten we-
iten : en liepen voor een onbewoond
eiland, vofganfen, reigers en leely-

ke honden, die niet baiten. Onder-
tuffchen geraektenfe tuflèhen ontel-

baere ondiepten: de kielen flecpten

over fandige gronden veertig mijlen,

't Water was dik en wit gelijk melk.

Eindelijk geraektenfe wederom in

een volle zee , en aan de voet van een

hoogeberg op Cuba te land, alwaer

tweefonteinenfeer fmaekelijk water

uit borrelden. Een fchutter bofch-

waerd geflapt , terwijl d'andere de

leggers vulden en hout hakten, fiet
J

een groot man met een lange witte i

monnix-rok : achter welken twee an- 1

dereen voorts noch dartig volgden,
\

even eens gekleed. De fchutter vlugt:

de getabberde wenkten,hyfoudeftil-

le ftaen. Colonus, hier af verkund-

fchapt , vaerdigt ettelijke gewaepen-
denaland. Dele vinden aend'ander

zijde dcrbofïchaedje een groote vlak-

'

te ; doch foo hoog van gras begroeit,

dat 't onmogelijk ftond door te ko-
j

men : alfo'tgras meer als eens mans
lengte maekte. Des anderen daegs

(tapten vijfentwintig andere uit, die i

1 niet vonden dan voet - flappen van
i groote beeftcn en leeuwen , als oock
1 in een bofch troffen druiven , welker
I ranken door hooge boomen gevlog-
tenhingen. Colonus zeilde nog wette-

lijk langs de bogtige ftrandenvan Cu-

ba: vond een kuft met water over-

ftroomt: aldaer overvloed van pee-

;
relmoffelcn : en federt't gantfchcland

vol bergen, welker toppen rookten.
In middels wierd de vloot feer gerae-

braekt door d'ondiepten , waer over
dekielennuen danttieten. Defpijs

was bcfchimmelt. 't Water liep tuf-

fchen de reeten in. De nood vorder-

de de hertogt. De (levens dan omge-
keert botften eerlang tegen fchild-

padden, met welke de zee gelijk be-

zacid lag. Colonus, voor 't laetfl op
Cuba uitgeflapt , vond een naekt oud
man, die aldus hem toefprak: Di-

dacus voornoemd verftond de tacl

,

dewijl met die van Hifpaniola eenig-

fintsover een quam: anderfints was
bevonden , dat Cuba groote verfchei-

dentheid van fpraeken heeft. Gy hebt,

fprak hy , tot aller verwondering , dit

magtig landjehap , uit een andere wee-

reldherkomflig, befigtigt. Jkvermae-
neu, niemand te bejehaedigen ; want de
zielen der boojdoenders verhuifen na

duiftereplaetjen : terwijl alle vermaek
te wachtenfiaetvoor lief-hebbers der ge-

I meine ruft. Colonus deed tegen-berigt:

j

hy quam ter wraeke van de moord-
daedige Canibalen .- en om goede In-

diaenen ie befchermen. Op Hifpaniola Gnoteoa-

gekeert vond alles bijfier over-hoop. l"P»3j>l>'t

Van de beftierders hïm\£nlfabe/Ia,on- .jpmioU.

'"

derling verbittert, \\ aeren de Beni&ij-

ner monnik Boilus en PeterMargarites

na Spanje gekeert, om haerklagten
aen 't hof te doen. De befettdingen

hadden goddeloos omgefprongen
met d'ingefetenen : maegden-fchen-
den, rooven, moorden ging dage-

lij x in fwang. Weshalven de Indiaenen

ten weer-wraek alle Spanjaerden , foo

meenig om een hoek kregen, afmaek-

ten. Ook lag Caunaboa rondom de

(ierktefant Thomas: en hield Hoieda

flreng belegert; maer verkundfehap

van Colomu acnkomfl, brak op : en ge-

raekte eerlang in Spaenfche banden.

OndertufTchen hadden de invvoon-

ders
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ders op HifpanioLrs)izz te vooren de

zaey-tijdiaetenvoor by gaen , en alle

eedwaren bedorven , met inlicht, fich

om der Spanjaerden quyt te maeken
dcorhongers-nood: welke diervoe-

gen d 'overhand nam, alfo haer eigen

felfniet hadden voorfien , dat binnen

Weinigmaenden vijftig duifend men-
fchen by gebrek van levens middelen
ff euvelden. De eilanders bemerkten
de mifflag:te meer nadien de Spanjaer-

den op dufdaenige voet niet konden
verdreven worden,als dewelke dage-

lijx nieuwe huifen binnen de ftad Ifa-

bella bouwden : de reddelofe fchepen

vernieuwden en digt onder de goud-

bergenCÏ^?»"/ op een heuvel,uit welk
verfcheide fonteinen borrelden,'t flot

Conception timmerden. Groot voor-

deel trokkenze door defe vadigheid :

werwaerds niet alleen overvloedig

amber,barnfteen,vermengt bergwerk
uitfilteren goud, en brafilien-hout

;

maer ook goud toe-gevoerd wierd:en
zy fouden tienmael meer hebben be-

komenden zy.tot vadzigheid en wel-

luft geneegen, den arbeid fchroom-
den. Echter bragt de vloot dit jaer bo-

ven de twaelfhonderd pond gouds na
spanfaerdm spanjen over. OndertufTchen vielen

dlirfier. d'inwoonders klagtig by Colonus over

de Spaenfchefoldat.cn,die.onder den

dek-mantel van goud te foeken , on-

draegelijke overlaft bedreven : wes-

halven verfochten , dat hy de krijgs-

knechten binnen haer be'fetting wil-

de houden : zy (tonden volvaerdig,

om alle drie maenden kottoen.amber,

brafilien hout , goud , na een geftelde

fchatting,op te brengen.Colonus wiens

gefach over fijn foldaeten feer klein

was, ter oorfaekfommige moedwilli-

ge met de dood had geftraft , bragt

evenwel de voorflag fo verre,dat aen-

genoomen wierd , hoewel fonder ge-

volg ; waritalfo d'eilanders door hon-

gers nood aemachtig.naeuwelijx't le-

ven behielden by kruiden en planten,

die 't veld of bollchaedjen leverden,

konden debeding-putten niet na-ko-

men. Terwijl dan 't werk aldus bleef

fteeken , ftapte Cibauus broeder des

gevangen koninx Caunahoa ter been

met vijfduifend man. De Spanjaerden

trokken hem,gefchaertin vijfflag-or-

dens onder d'oogen;doch alïbo naekt

49
vogt , fonder ander geweer dan pijlen

en knodzen
, geraekte na weinig te-

genweer door de ruitery verftrooyt,
op de vlucht , en uit de vlucht in kete-
nen. Een groot deel bergde fich op
fpitzc bergen. Kort na deVe veld-flag

ontftond een groot onweder , dierge- srfirikkelijk

lijk niemand beleefde.De donder-lla-
er""a"-

gen floegen hier en daer yfelijke

brokken van de bergen af. Dewind
rukte uit 't ooften boomen en huifen
't onderite boven. Sommige vloogen
een (tuk weegs door de lucht. Drie
fchepen fiingerden in de haven van
nieuwe kabels af , en (tieten aen Aar-
zen. DeSpanjaerdcn\ex\V2Lchx.z&tn uit

een nare duilternis den jongden dag.
d'Eilandersfchreven de oorfaekvan
'twoeden des hemels de Spaenfe god-
loosheit toe.Co/onus delde federt orde
op 'tbouwen van twee nieuwe fche-

pen : wanneer de zee twee voeten
hoog daer Hijpaniola droomde , daer
anderfints deftranden nooit (tonnen
of ebbe of vloed gevoelen. Inlente-

I

maend des jaers veertienhonderr vijf

j

en negentig keerde Colonus na Spanje

:

'

;

alwaerbinnen Medina dclCampo voor

:

't hof opening doed, wegens de ont-

dekte landfchappen,'tdootvonnis ge-

j
velt over ettelijke Spanjaerden, en by-

fonder d'handel der Benediclinerito/-

lus, die hem uit enkle bitterheid in de
miffe met d'hodievoorbyging, ter-

wijl aen andere fonder onderfcheid

toereikte : alsook, hoe fijn broeder Merkmatr.

Bartholomxus fedig mijlen boven Ijli- &z* ™*-

bella, niet min diepe als oude putten %J'j£™
hadgevondeii,\velkerbovenltegront thohmau

x

fes duifentfchreden lang,gezift,over-
Colonm -

vloedig goud leverde : voorts had hy
aldaer'tflot//«r£,dgedicht,metkleine

moeite binnen drie maenden;wantde
aerde uit welk 'tgoud fochten diende

gelijk ten (toffe voor drie bolwerken.

Maer ,teroorfaek defnijs fchaers om
quam,vond fig benoodfaekt op te kra-

men : liet tien mannen voor befetting

in de nieuwe der£f^;': fond d.rie hon-

derd eilanders met haer opper-hoofd

gevankelijk na Spanje:bou\vt\ flotöo-

minico aen de zuid zijde van Hijpanio-

la : van waer diep landwaerd in-trekt

tot de droom Naila.La.ngs defe oever

had fich de koning Beuchio Anoeauchoa

tegen de Naibenjers neder-geda^ègen

G met



Prachtig in-

ba tien "van

een koning

«/> htfpa-

nioU.

met een groot heir,omdie,nevens an-

dere nabuurige volkeren , onder fijn

gebied te brengen. Bartholomams vor-

dert Anacauchoa fchattingaf, 'twelk

aenftonds belooft optebrengen: ja

hy dankt \ leger af, geleid Bartholo-

mticus , dartig mijlen weegs , langs

een pad weder -zyds of met hen-

nip bezaid , of met katoen -boo-

men beplant, na fijn paleis Xaragua

,

gelegen in't wefte wzn.lUjhaniola.'Hï&c.

fonder. merkwaerdige ftaetfie ging

d'intreed toe. Dartig gemaelinnen

des konnix hadden de voor-rang:alle

moedernaekt,uitgefondertdefchae-

melheid met een bombazijne kleedje

bedekt, droegen lange palm takken

:

fongen niet min vreemd als zydan-
ften.Achter defe volgden een merke-
lijk aental maegden, buiten gemein
fchoon , doch fonder eenig dekfel

.

Bartholomacus Colonus met Anacuachoa
binnen 't paleis geflapt vond een ta-

fel vol allerlei lekkernyen toegedift

,

en allenthalven een vriendelijk ont-
hael. Des anderen daegs uit geleid

!

tufTchen reyen van danfen dejuffrou-

wen na een ruime vlakte, fag onvoor-

fiensvan achter een berg twee heir-

legers op malkander los gaen , niet

fonder weder-zijds verlies. Ten zy
Colonus verfocht had de ftrydende te

fcheiden, meer bloed was geftort.

En defe, ettelijke dagen vriendelijk

bejegent , keert na de fchanfen IJa-

beila , Speranaa , Catharina , Jantjacob ,

Turrita, Conception en Dominica: be-

vind ftijf drie honderd Spanjaerden

uit fchaersheid van levens-middelen

gefneuvelt, behalven meenigte zie-

ken.By fuik ongemak quam een twe-

de. Gxarionexius , door de Spaenfche

overlaft langgeringeloort,kreeg vijf-

tien duifendman by malkander, met
welke noch eens een kans wilde wae-

gen tegen Colonus. Maer Colonus hier

af heimelijk verkundfchapt viel de

faemen-gefvvoorene diervoegen on-

voorfiensop'tlijf,dat de toeleg teloor

liep,en alle de bevel-hebbers in hech-

tenis geraekten. Om de ingezetenen

te verplichten, die haerkoningC*.iric-

nexius
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mexhu verbaeden,liet Colomis hem los,

fcherp gewaerfchouwt fich in't toeko-

mende voor muitery te wachten. Niet

minder quam de ontfiaekte na ; want
niet langer duldende de mishandelin-

gen die de Spaenfe hopman Roldanus
Ximenez. dagelijx pleegde,nam fijn toe

vlugt tot de woefte hndaerdüguauos,

herkomftiguit</<?Cj»/^/fw,neder-ge-

flagen op fteile bergen: verfoekt haer

byftand tegen de Spanjaerden : krijgt

toefegging en foldaten. met welke hy
't land wyd en zyd af-ftroopt:foo me-
nig Spanjaerd in handen verviefdien-

de tot een fmaekelijk wild-braed.On-

dertuflchen wierp üchXimenes toteen

hoofd op van feven tig muitelingen,

die gelijk rafende bloed-honden d'in-

gezetene jammerlijk mishandelden.

Terwijl alles aldus over hoop lag in 't

eiland Hifpaniola, ftak d'ammirael
Cohnuu

chriftofftl Colonus voor de derde reis
kiert voor • 1 1 / i

neder.it rei- uit de haven van Barrameda met acht
fcna. Hi/pa- zeilen na Hifpaniola,den dartiefte van
mol*.

, , Ij. P tDloey-maend desjaers veertien hon-

derdacht en negentig. Om de Fran-

fche zee-fchuimers,die greetig paften

op de Indifche fchatten.te mijden,fet-

te hy (beek na Madera een vrucht-
J

baer eiland van koorn , wijn , zuiker,

wafch en beeften,tot hetjaer veertien

honderd twintig onbewoond. Alhier

ter reede gelopen,vaerdigde fesfche- I

pen voor af nzHiJpaniola.hy {elfvolg-

de met twee zeilen : wend de ftevens

op de Vlaemfche eilanden ofAcores : de
eerlle benaeming is ontleend van de

Vlaemingeh eerfte bevolkers, de twee-
de van de meenigte fperwers eertijds

ving de?' aldaer gevonden. Voor Angra hoofd-
(lad Angra . ftad op Tercera wierp hy't anker in de

grond. Tercera begrijpt feftien mijlen

ommegangs,is vol bergen,weiker top-

pen puntsgewijs toe-loopen:uitde re-

ten waflchen fchoone wijngaerden

:

't vlakke land brengt overvloedig
koorn voort; doch kan niet langer als

eenjaer goed blijven. Door aerd-bee-

vingword de grond meenigwerf ge-

fchud:en uit verfcheide fuïferagtige

plaetfen vliegen tuflchen een dikke
fmook flikkerende vlamme hemel-
waerd. Onder de ftad Angra fpringt

een fontein , wiens water 't hout in

fteen verandert. De ftormen wayen)

Van jftneriu. > 5

1

I alhier fo fel, datzede gebouwen niet

alleen om verre \verpen;maer feKy^v
en allerlei metfel-werk allen skens

flyten. Binnen Angra onthoud fich de
opper-gefach-hebber over de negen
Vlaemfche eilanden.De ftad rondom
beüooten van fpitzerotzen , leid na
de zee-kant half-maens gewijs, alfoo

aen de twee uiterfte einden de bergen
Brejijl weder-zyds diep in d'Oceaen

uit-fteeken . De top ten wellen is

wjorfien van een hooge zuil : dierge-

lijke ftaet ook in 't ooften. Op beide
legt geduurig wacht ; welker eerfte

vijftien mijlen verre de fchepenuit
Ooft- en Wejl-indien ontdekt , d'ande-
re die van Euroope zeil-gingen. Als
't vaertuig meer getai dan vijftien uit-

maekt , waeyd 't grootfte koninx
vaendel boven op de rotze af. Voorts

;
isAngra in verfcheide ftraten gefchikt

I
afgedeelt. De ftee-voogd en aerds-

j

bilTchop bewoonen elk een prachtig
paleis. Vijf befiens- waerdige ker-

t
ken brengen geen klein cieraed toe.

De zee valt boven gemein vis-rijk

;

doch word in de wintermaenden niet

gevangen , wegens donftuimige gol-

ven. Chriftoftel'Colonus , xoox Angra
ververfcht, liep langhs d'Africaen-
fchekuft tuflchen de dartien Hefperi-

des door. Onder de middag-lijn
door ftilte en hette diervoegen ge-

auelt , ydat 't vaertuig fcheen te bran-
en : de hoepels fprongen van de

leggers af : 't water liep door 't ruim:
fulx niet dan een gew ifle dood voor
oogen fag , wegens ondraegelijke
hette en dorft. Acht dagen duurde
nu 't ongemak , wanneerde wind uit

den zuid-ooften opftak,fulx na 't we-
ften een groote gang maekte. De
laetfte der hooymaend ontdekt hy
drie hooge bergen, 't Land genae-
dert kreeg een aengenaeme reuk van
liefelijke bloemen in de neus , en
eindelijk een bequaeme haeven. Al-
hier uitgeftapt vond bezaeide lan-
den

, voetftappen van vee ; doch
geen menfchen. Des anderen daegs
evenwel komt een fchuitje metvier
en twintig jongelingen uit de wal
zeewaerd roeyen. De ammirael
wenkte vergeefs aen boord; alfoo
dies te harder nae land fpoeyden ,

G 2 ften-
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fiende geduung om met verwonde-
\

tonus grooter gevaer. Hy fmijtdief

ring over de groote fchepen. Hy ge-
j

halven over ftaeg : en komt den acht

bood dan op trommelen te i]aen, de
j
en twintigfte van oogft-maend des

ten einde ! jaers veertien honderd acht en ne-

Doch fy,
j
gentig onder Hijpaniola ten anker.

trompetten te blaefen ,

haer aldus n.\ fich lokte.

fulx opvattende tot een teiken des

ftrijds , vervaerdigen alles tot tegen-

weer. Ondertuffchen achter haelde

't groot Spaenfche fchip d'lndiaen-

fche fchuit , in welke een hoet en an-

dere fnuiftery geworpen wierd. De
eilanders, hier door verfet , maek-

ten mijnen , als ofeen verfoek te land

toe (tonden ; maer pakten eerlang

met de vlucht haer weg. Colonus dan

vervordert de reis , komt onder Pa-

ria, alwaer een viffchers-pink ont-

dekt. Dit vaertuig was gelaeden met

oefters : welke , wanneer tot fpijs

genuttigt wierden , zijn bevonden

vol peerlen te fteeken. Defe kofte-

lijkheid maekte wegens haer over-

vloed geen waerdije uit. Voor een

gebrooken fchotel en verroeft mes

ruilden de Spanjaerden vier lange

overvloed peerl-fiioeren . Zedert in de ftroom
um peerle»,

Cumatia rer reede £eloopen,kreeg ver-

fcheide naekte mannen aen boord,

omhangen met goude armringen en

peerlen. Defe deeden bericht , hoe

zy t goud uit de bergen en ftroomen

verfaemelden , en de peerl-oefters in

de naeft-gelegenezee vifchten.Eeni-

ge Spanjaerden wierden aen land heer-

lijk onthaelt door de koning en des

felfsfoon : geleid binnen haer paleis,

zijn geplaetft op banken , konftig

gewrocht uit ebben-hout : gefvvind

bragten de dienaers allerlei lekker-

nyen en fmaekelijke wijn. Maer de-

wijl de levens-middelen fchaers om-
quaemen voor de vlootelingen, en de

terwedoor vermufdheid hand over

hand bedorf , vond Colonus geraed-

faemft den peerl-handel by beter ge-

lcgendheid te hervatten. Voort-ge-

fet bevond de zee hoe langer hoe on-

dieper: fulx 't jagt naeuwelijx vlot

coionuns ging-By dit ongemak quam eentwee-
m groot ge- Je. d'Oc-eaen , volgras begroeid, wei-

gerde doortogt : een ftroom , diep

dartig ellen , breed twintig mijlen ,

ftorte uit bogtige oevers met zulk

een drift zeewaerd, dat 't water he-

mels-hoog fchuimde. Nooit liep Co-

't Lag alhier by fter over hoop. Rolda- Roldanus

nus Ximenes weigerde dorde van Chri- ^"™W
ftoffel Colonus te volgen : fchreefbrie- quaedsuit

ven aen de Spaenfche koning, in wel- ^" Col°'

ke hy den ammirael en fijn broeder

leelijk afmaekie. En defe f\\ eegen

niet: als die den koning vertoonden
de vervloekte fchelm ftukken van
ontucht, diefftal , moordery en muy-
tery by Ximenes gepleegt : verfoch-

ten hulp-benden , ten einde de fchul-

dige verdiende ftrafontüng. Onder-
tuflchen waeren de Ciguauos van haer

bergen met wrede voetftappen, fterk

fes duifend mannen , afgeftapt. Bar-

tl.olomttus Colonus voerde tachentig

voet-knechten en weinige ruiters te-

gen dit leger aen, welker gedaente „ouderlijke

meer duivelen dan menfehen ver- midm.

toonde; want alle liepenfe van den

hoofd-fchedel af tot de knyen toe

,

met fwarte vlakken gefchildert op de

naekte huid: 'thair, in duifend tui-

ten geftrengelt , flingerde over de

fchouwders. Soo haeft de Spanjaer-

den door de ftroom meinden te wale-

den , quamenfe uit een naby-gelegen

boffchaedie metyfelijk getier gevloo-

gen : fchooten duifenden pijlen , om
d'over-togt te beletten, Ten zy de

Spanjaerden fich wiften te bergen ach-

ter groote fchilden , zy hadden meer
volk verlooren. Na eenige tegen-

weer fetten de Ciguauos bofchwaerd.

d'Overw innaers gevolgt kregen al-

daer een vinnige neep , alfoo haer de

kleederen, fchilden, hand-buffen en

lange pieken tufTchen de ruigten on-

bruikbaer waeren : daer de Ciguauos

als wilde fwynen door 't geboomt

Uepen , en meenig Spanjaerd met pij-

len velde. Weshalven Colonus af-trekt

na Caprono, alwaer de koning Maio-

banexius acht duifend Ciguauos by een

had. Niet fonder gevaer en gebrek

hardebolde Colonus drie maenden

achtereen , eerfy Maiobanexius t'on-

der-bragt, ende fijn land-fchatting af

perfte. De goede dienften van de ge-

broeders Chrijloffel en Bartholomicus

Colo-
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Colonus wierden eindelijk niet wel be-

loont : alfoo de befchuldigingen des

goddeloofen Xïmenes by 't Spaenfche

hofgeloof verdiende , door opruyen

van d'hoovelingen ; want verkund-

fchapt wegens de groote fchatten in

de nieuw-ontdekte landen
, jookten

ieder om zeerft derwaerds te gaen

meteenig opper-bewind, teneinde

fich verrykten. En dewijl Colonus, aen

welk de koning 't hoogite gefach op-

droeg , in de weeg Hond , moeft d ie

man aen kant geholpen. De toeleg

gelukte. Frans Bombadilla word tot

itaet-volger van Colonus na Hifpaniola

gefchikt met vier zeilen. Naeuwe-

vangen : lij x aldaer. te land geflapt, ofhy werpt
Kord losge- den ammirael en des felfs broeder

,

beide aen handen en voeten geklui-

ftert, in twee fchepen , die nae Spanje

afItaeken. Alhier ter reede geloopen

wierden door 'skoninx laft ontflaekt,

en met ftatehjk gevolg te hoofgeleid:
alwaer drie volle jaren fich onthield.

fm vierde Doch alfoo enkel brande,om nieuwe
togfuah landen te ontdekken, hchte hyden

**** negende van bloey-maend des jaers

vijftien honderd en vier, nevens fijn

broeder Bariholomxus , met vier fche-

pen d'ankers voor Cadix. Gelukkig

liep de togt af tot Hifpaniolatoe;doch

alhier door Bombadilla belet aen land

te komen , vond zedert d'eilanden

Guanixa en Veragua : beloopen van

een fchrikkelyke florm verloor twee
zeilen :d'andere twee bouwden naeu-

wer nood zee: de ruimen fchommel-
den vol water. Weshalven te rugge na
Cuba eajamaico keert.alwaer een groot

deel der vlootelingen door ongemak
fneuvelden. Hier quam by de weder-
ipannigheid des hopman Frans Pore-

jius, die fich met een merkelijk aental

bootsvolkin geroofde fchuitjens der

Indtaenen na Hifpaniola begaf. Wes-
halven d'eilanders, fiende Colonus ne-

vens weinige uit-geteerdein onmagt
leggen, voor-naemen hem te ver-

moorden : ten weiken einde belet-

ten , dat geen verfch water ofeenige

,. .. eet waeren konde bekomen. En
ft;» neraige . . . r .

%0»d: thad gedaen geweelt, ten zy fich

diende van een aerdige vond : bedui-

dende namentlijk hoe hy een zoon
der maen was : indien zy lijf-togt

Ontdekkers Va?i America. 1 2

weigerden , de maene foude wraek
nemen , 'en alle verdelgen : ten wel-
ken einde morgen avond ten negen

,
uuren aen-nam een bloedige gedaen-

i te.Defemenfchen, onkundig in 'she-

j

mels loop, verwonderden haer, als

\

tergefeider tijdde verduiflering der

1
maen befchouwden : weshalven al-

lerley ververfing lieten volgen. Maer flrijdmet

j

Porejius , die met 't kleine vaartuig itreftu* :

geen zee konde bouwen, keerde te
' rugge, van voornemen fich te dienen
! van een der fchepen,voor jamaicoge-

\

ankert ; doch beide waerenfe wei-
nig te vooren in de grond geflaegen.

Colonus, hoewel uitermaten verfwakt,

trekt Porejius onder de oogen : en
krijgt hem, na een bloedig gevegt,ge-

vangen. Doch aldus eindigde de fwa-
righeid niet : ter oorfaek nergens ee-

nig vaertuig te bekomen was, om van
Jamako afte geraeken.Eindelijk word

J

hy eens met d'Indifche viflchers, die

I
aen-naemen den hof-meefter D/da-

|

cus Mendoza na't eiland Dominica over
te voeren: ten einde aldaer twee fche-

pen huurde; in welke na Spanje te rug-

ge mogtkeeren. De toeleg gelukte.

i
Doch na weinig dagen uit-ruftens aen

\

'tSpaenfchehof, wierd Colonus over-

i
vallen van een fwaere fiekte : fulx,

j

den achtften der bloey-maend des

jaers vijftien honderd en fes , deny?«/f,

geeft gaf. Ondertufichen geraekte

'twerk op Hifpaniola hoe langs hoe
meer uit de plooy : alfoo Bombadilla

,

met Ximenes vereenigt , enkelijk toe-

leiden , omgoudby eentefchraepen,

niet fonder ondraegelijke quelling

der eilanders. De koning Fardinand,

hier afverkundfchapt , vaerdigt der-

waerds Nicolaes Olanda met dertig zie-

len. Olanda tot onder-koning gekoo-

ren liep na veertig dagen voor Hifpa-

niola ten anker. Op fijn aenkomft
vertrokken Bombadilla en Ximenes.

De fchat van tien honderd duifend

dukaeten en vier honderd Spanjaer-

den voerden vieV en twintig fchepen

na Spanje . Gods wraek volgde de
vloot : als welke, eerlang door een
yfelijke ftorm beloopen , nooit ty-

ding over-liet, op wat hoogte geble»

ven is.
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Befcbrij-

ving van
Curiana,

it merk-

vatniig.

Togt Van Tieter Alfonfm Nignus.

Nignus, aengeprikkelt doorfom-

mige matroolen , die met Colonus

aen de" peerl-eilandgi waren ge-

weeft rulte een fchip op eigen ko-

llen toe , onder bedingh , volghens

'skoninx orde, dat geen kullen op

Vijftig mijlen mogtaendoen , welke

Colonus bereeds ontdekt had. Doch
hield niet minder als fijn woord;

want binnnen de haven Curïana ge-

loopen ruilde aldaer tegen fchellen,

naelden , glas en diergelijke fnui-

ftery een groote meenigte peerlen

.

by de eilanders aen boord gebragt:

ulfoo Signus flechts dartig man had

,

!

weshalven fich in 't eerft op ftrand

vol volk geengfmts bctrouwde.Twin-

tig dagen langh duurde de handel,
j

Ondertuffchen bevond hy d'ingeze-

tene van Curiana gaft-vry en rekke-

lijk. Sulx eindelijk te land uit-ftapte

en bevond de hutten uit hout getim-

merten met palrn-boom bladeren ge

dektdangs d'huifen lagen hooge heu-

1

velen oefter-fchelpen, welker vifch

ten fpijs, en peerlen tot cieraed ver-

stekten. Anderfmts leefden ook by

konyen , fafanten ,
paeuwen , haefen,

duiven , ganfen, end-vogels , har-

ren, wilde fwynen en brood uit ge-

ilampte wortels gebakken. Voorts

vertoond Curïana feer dichte en hoo-

ge boflehacdjen , uit welcke des

nachts een naer gehuil van wild ge-

diert wijd en zijd klinkt. Maer on-

acngeften yfelijke beeften haer tuf-

fchen 't geboomt onthouden , Hap-

ten d'inwoonders , ftout op boogh-

fchieten , 't wild onder d'oogen. Zy
felfzijn bruinachtig, draegen lang

gekruld hair. De tanden maekenze
wit met kruid, geduurigtuflehende

lippen gehouden. De vrouwen paf-

fen op de land-bouwery : de mannen
oefenen fich in d' oorlog , jaght en

danferyen. Zy houden jaerlijx mark-
ten , werwaerds van alle kanten
koop-waeren toe-brengen ten rui-

ling. De mannelijke roede wordbe-
llooten tullen twee fchelpen. Haer
goudkomtuir'tlandfchap Cauchieta,

fes dag reifens ten wellen van Curia-

Boek:
na afgelegen. Derwaerds dan wend
Nignus : en loopt aldaer ter reede den
cerllen der flagt-maend desjaers vijf-

tien honderd. Qrtverbaeft voeren
de Caucf. /eters aen boord , en bragten

goud, meer-katten , fchoone pape-

gaeyen enkotoen.De mannen fchec-

nen na-yverig over haer vrouwen

;

want als een Spanjaerdecnig vrouw te

na quarn , ging de man tuflehen bei-

de ltaen.Doch Nignus , voort-gezeild

langs de ftrand , vond eerlang een
volk van wreede inborft. Twee dui-

fend in getal vertoonden haer gewae-
pend, om 't landen te beletten. Wes-
halven geL-aedfaemft over ftaeg te

fmyten na C«rw»a. Niet lang haafNi- ^evegtian

gnus die llreek gehouden , of ver- d?cZ,7ï-
viel onder achtien fchuitjens der Ca- l*»-

nibalett, die op de menfehen-jagt,

volgens gewoonte , gingen. Dcie.

fetten los op 't Spaenfche fchip toe :

vallen by alle kanten vinnig aen;doch
door 't gefchut verfchnkt , houden
af. Een fchuitje wierdachter-haeld,

en in 'tfelve twee mannen : d'ande-

rebergdenfich met fwemmen. De
een e lag aen handen en voeten ge-

kluiftert: willfooveel te beduiden,

dat hy des anderen daegs foude ge-

dacht worden , gelijk bereeds ge-

fchied was aen fijn makkers , met
welker vleefch de Canïbalen een
vroolijke maeltijd gehouden had-

den. Nignus maekte de gevangene
los : gafhem verlof, om den gevan-

gene Canïbal nae eigen goed-vinden

te handelen. En defe wierd dier

voeghen met Hokken, fchoppen,
byten , krabben af- gerofcht , dat

halfdood bleefleggen. Voorts ont-

dekte Nignus op de kuft Paria een zïHt
"'j

wonderlijk zout, welk de zee, on-

ftuimigover "t vlakke landgerolt, en

namaels bedaert , door de fon maekt.

't Zout moet opgenoomen, eeree-

nige regen valt ; want anderfmts

fmelthet, en zijgt in de aerde. By
tijds verzaemelt , word hard als

Heen: fulx uit 'tfelve kannen en pot-

ten toe Hellen , die de Pariaenen te-

gen vreemde koopmanfehap verrui-

len. Nignus voor de tweede reis

op Curiana uitgeftapt , fpeelde al-

daer twintigh dagen ruooy weder,
ge-
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gehuifveft by een voornaem edel-

man , aen wiens deur-flyl de kop van
een Canïhal gefpykert hing , tot een
zege-prael. Hy fag ook, hoe de lij-

ken der voornaeme perfoonaedjen

over horden en langfaem vuur uit-ge-

fpannen , allenskens droogden om
bewaerd te worden tot afgoden-

dienft. Een onwaerdeelijke fchat

ge . peerlen voerde Nignus na Spanje

:

wanneer met 't boots-volk over hoop
geraekte , ter oorfaek de meefle buit

voor fich felf weg-ftak , en felfden

koning 't bedonge vijfde deel ont-

hield. Hier over by Ferdinandde Vega

landvoogd over Galicien aenge-

klaegd , en ter hechtenis befteld , is

eindelijk na 't Spaenfche hof gefón-

den , by welker vonnis de peerlen

voor prijs verklaert zijn : aengefien

Nignus de felve geruild had op Curiana

tegen 's koninx duidelijk verbod : na-

mentlijk.dat niemandop vijftich mij-

len 'naderen mogt de kullen by Colo-

nus ontdekt. Doch dewijl fuik bevel

doorgaens in de wind geflaegen

wieren ieder jookende na peerlen,

fond Ferdinand na Curiana ettelijke

opfienders , die van koninx wegen de

peerl-vangft fouden gaede flaen. De-
fe, vergefelfchapt met merkelijk aen-

talkrijgs-knechten , nevens fes mon-
niken ; dwongen feer ongenaedig

d'inwoonders tot de viflchery van

peerlen. d'Overlaft liep foo hoog, dat

eindelijk in de mörgen-ftond te fa-

men-rotten , en alle de Spaniaerden

aenkanthielpen. Nadat over delij-

ken een wijl tijds gehuppelt hadden,

rechtenze van de felve een vrolijke

maeltijdtoe. Weinige evenwel wae-
ren met een karveel den dans ont-

. fprongen na 't eiland Dominicus -. wel-

ker opper-hoofd Didacus Co/onus,

zoon der beruchte Chrijloffel , aen-

ftonds den hopman Ocampo met drie

honderd man affchikte na Curiana:

alwaer fonder iemand te verfchoo-

nen neder-hakte foo meenig achter-

haelde. Hy fcheen enkeiijk toe te

leggen om 'teiland t'ontvolken , als

d'ingezetenen fich op genaede en on-

genaedeöver-gaven. En dewijlhaer

dienft ten peerl-vangft noodigachte,

fpaerde d over-geblevene : gebood

Ontdekkers Van America. t ?

vijf en twintig hutten aen den oever
te ilichten , welke hy de benaeming
Toledo toe-pafte/. Zedert ging de
peerl-viffchery wederom voort.

Togt Van Vincent Jgnes Tinton.

1p\En eerften van winter-maend
-—'desjaers veertien honderd ne-

gen en negentig ging Pinzon uit d'ha-

ven Palos zeil met vier karveelen.Hy
voerde , op d'eerfte togt die.Colonus

deed , onder des felfs beleid , een
fchip

: fulxgroote ervaerendheid had
in dezee-vaert. Boven d llejperides

beloopen door een fwaere ftorm,ont-

dekte ten darden dag een vlakke kuft,

alwaer uitftapte ; doch vond niet als

menfchen-voetftappen,en des nachts
hooge vuuren geftookt na de manier
van een neder-geflaegen leger. Met
den dageraed trokken veertig Span-

jaerden derwaerds , tegen welke twee
en dartig vervaerlijke mannen pijlen

en boog ten ftryd bereiden : 't overi-

ge heir volgde. De Spanjaerden boo-
den vreede aen ; doch zy floegen

alle onderhandeling af. Des anderen
daegs wierd niet gevonden dan haer
voetftappen, eens foo groot als die

van een gemein man. Zedert ont-

dekte Pinzon een wyde , doch ondie-

pe ftroom. Alhier geland,.ontmoete
op een heuvel een fterke trop Afrkae-

nen. Om tot handel te noodigen,
v\ ierp hy haereen fchelle toe , en een
der wilden hem een- klomp gouds:
welk als een Spanjaerd foude oprae-

pen, vallenze gelijkelijk op den Span-

jaerden. Niet lang had hy fich kon-
nen verdedigen , ten zy hulp kreeg.

Hier ontftond dan een heevig ge- iïnzom

vecht , welk Pinzon quam te ftaen op ^tlb'T
een merkelijk aental gequeften , acht

dooden en eenjagt. Soo verwoed
vochten dAfrkaenen , dat den vloot

in 't water na-fvvommen , en een boot

weg-fleepten. Pinzon verviel einde-

lijkin een foete zee: bevond d'oor-

faek der foetigheid te ontftaen uit de
meenigte wyde ftroomen , die met
fterke drift in d'Oceaen vallen uit

't landfehap Mariatamlal. Zedert
kreeg hy de kuft Paria aen boord

:

en met verwondering een gelicht

van
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iiïg beeft.

\ .m boomcn,welke geen feftien man-
nen in 't rond konden befluiten. Tuf-

Merkwatr- fchen dit vreemd geboomte fag hy
immers lo vreemden viervoetigwan-

fchepfel. 't Voorfte gedeelte geleek

na een vos , 'tachterfte na een aep:

de voeten waerenalsdermenfchen :

't had nacht-uils ooren : onder de

buik flingerde een veilige flik,in welk

jongen droeg, die niet eer te voor-

fclïijn komen , dan als haer kolt kon-

ncnraepen, of omtefuigen. Pinzon

vong fuik een beeft met driejongen

:

dejongen ftierven op de reis; maer
de moeder is levendig binnen Grana-

da aeri den Spaenfchen koning ver-

toond. Ses honderd mijlen had hy
langs de kult Paria afgeleid: wanneer
een vreefelijke ftorm twee karveelen

voor fijn oogen 't onderfte boven

keerde, en de derde van 'tanker af-

floeg: 't vierde ftampte ook diervoe-

gen, dat de ribben kraekten , en 't wa-
ter door verfcheidc lekken in-gudf-

de. Weshalvennaland om-fag, ten

einde 't leven bergde. Hy was nu met

Scbrikkelij

keftorm.

fijn fcheeps-volk op 't drooge ge-

raekt ; doch geenfints buiten gevaer.

alfoo niet dan de dood voor oogen
fag , het zy by gebrek van voedfel,

het zy door verwoedheid der in-

woonders. Men begon voor te flaen

een kort einde te maeken met onder-

ling mootden : hoewel andere oor-

deelden chriftelijker te zijn , fich

dood te vechten tegen de wilde land-

zaeten. 1 erwijl aldus wanhoopig be-

raedi1aegen,ftilt de ftorm : ookquam
't karveel, welk van 't anker fpilde,

wederom te voorfchijn. Ieder her-

vatte nu moed. Pinzon lapte de twee
fchepen , foo veel doenelijk was , en

liep den laetften der herfft-maend op
'tjaer vijftien honderd binnen de

Spaenfche haven voor Pa/os.

Top Van jimericm Vefputim.

\JEfputius Florentyns edelman voer-

* de vier zeilen , toe-getaekelt op
koften des koninx terdinand. Den
twintigfte der bloei-maend van 'tjaer

veer-
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Imvoonders

van Paria

hoedanig.

veertien honderd feven en negen-

tig , lichte hy 't anker : ververfchte

aen de Canarifche eilanden : liet het

zedert door-ftaen tot Paria toe : al-

vvaer hy d' imvoonders met fpiegels

,

fpelden , fchellen en andere fnui-

itery diervoegen aen fijn fnoer kreeg,

dat dagelijx goud aen boord brag-

ten. Dit volk gaet moeder-naekt

:

felf de fchamelheid onbedekt , foo

wel vrouwen als mannen : haer ver-

ve is rofachtig : fchrappen 't hair

des lichaems kael af : op 't hoofd
voeden de vrouwen eanig hair :

hebben breede en platte aengefich-

ten , fulx voor foo verre konnen
fchijnen uit Tattarje herkomftig :

overtreffen d' Europeet s verre met
loopen en fwemmen : de wijven felf

derven twee en drie mijlen fonder

vaertuigofeenig driftig behulp haer

in zee begeven. In gewis fchieten

kennenze geen gelijk. De pijlen

zijn vanfeherpe vis-beentjens voor-

fien. Zy gebruiken ook pieken en

knodfen. De vrouwen volgen de

mannen in d' oorlog , om te drae-

gen alles 't geen ten reis noodig is.

En dt^e konnen op de fchouders

laften torzen, veertig ja vijftig mij-

len verre , welke geen drie Spavjaer-

den van d' aerde oplichten. Zy er-

kennen noch opper -hoofd in den

flrijd , noch in land beftier. Zy vech-

ten uit ingebooren haet tegen de na-

buuren , ten einde wraek nemen
wegens haer bloedverwanten , die

kampende gefneuveld zijn, of eeni-

ge gevangene lanfluiden verloflen.

j

De fpraek valt facht , tuflehen de tan-

den en lippen gemaekt : verfcheelt

t' eenemael van de tael der om-leg-

gende volkeren. Wanneer eten, fit-

ten op de aerde neder :flaepen de leg-

gen in hang-makken , aen twee ftij-

len vaft gemaekt : by nacht flooken-

ze vuur onder d'hang-makkemboven
de felvc maekenze vaft vis - wand

,

H vis

\

haer

vreemde

zeden.
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vis, korven en kalabaflen. In gevoeg

J
derlijke genees -middelen gebtui-

te doenzijnze fchikkelijk, alfoo el- kenze tegen de ziekten. $00 haeit

ders om een hoeck gaen ; maer in te- !
eenig menfch de koorts krijgt , moet

gendeel maekeaze haer water , foo

wel mannen als vrouwen , voor ieders

oogen Tonder fchaemte. De trouw
grijpt hier geenfints dand. Een man
neemt foo veel wijven gelijk goed-

vind , en verlaetze wanneer 't hen be-

lieft, fonder de minde reden te ge-

ven. 'cSelverechtisookbyde vrouw
omtrend den man. Zybaeren fonder

pijn : de kraem-vrouwen felf waf-

ïchen d'eerd gebooren kinderen in

de ftroom , en keeren aendonds tot

haer gewoonelijken arbeid. Als op
haer mannen vergrammen , drij-

venze ten wraek de vrucht met ver-

gif af. De huifen zijn gebouwt ge-

lijk klokken uit hechte balken , bo-

ven met palm-boom bladeren ge-

dekt. Sommige maeken fuik een
ruimte uit , dat wooning verfchaf-

ten voor fes honderd menfchen. Al-

le feven of acht jaer verhuifenze :

ter oorfaek, gelijk voor-geven , de

lucht door der menfchen ademen
en afgank te mets befmetting na

gedompelt in koud water : dan te-

gen een heet vuur gebaekert ; voorts

gejaegt , tot ademloos neder -zijgt:

en eindelijk te bedde befteld. Zr
laeten bloed, niet in d' armen of op
de voet ; maer in de lendenen en

kuiten. Somtijds vallenze vier da-

gen . om de gefondheid te bewa-
ren, 't Brood beilaet uit een ge-

dampte wortel , welke de benae-

ming draegt van Jucha , chambi of

ook ignamt-. Een leeuw kan niet

wreeder eenig aes verfcheuren , als

zy haer gevangene vyanden. Doch
Vefputius , ten vollen bericht we-
gens de gelegendheid van Paria

licht het anker, geraekt op den fes-

ten dag binnen een bequame ha-

ven. Alhier te land geltapt vond Eenfier

twintig huifen in 't midden van een WiemA

meirtjen op dikke paelen gebouwt. uJglbouv'u

Ieder huis had een ophael - brug,

over welke zy gingen uit 'teenehuis

tot het ander. 600 haed d'inwoon-

ders de Spanjaerden gewaer wier

fich trekt. De rijkdom bedaet in j
den trokkenze de bruggen op door

veel-vervige pluimen en fnoeren ge- ' verbaedheid. Ondertufichen nader-

vlochten uit vis beentjens , groene ' dentwaelf fchuitjens, uit een boom
en witte deentjens , welk cieraed

;

geholt , na de Spaenfche fchepen

:

aen 't hoofd , armen, beenen, ooien
j
de rocyers verwondert over der

en koonen dient. Goud en peer- ; felve groote , dorden , hoewel ge-

len haelen de minde prijs op. Geen
I
wenkt , niet aen boord komen ;

koopmanfchap word gedreven. De
j
maer vluchten tot een hoog geberg-

grootde vriendfchap bedaet in 't o

verleveren van wijf of dochter tot

by-flaepen. De dooden begraeven-

ze in vochtige aerde : plaetfen op

te : foo nochtans dat bewijs gaven
van weder komft , gelijk dan cok
weder -keerden met fedien jonge

dochters , van welke vier in een

't graf fpijs en drank. Doch andere
j

Spaenfche boot over-fetten. Zy felf wonderlijk

onderhouden een andere gewoon-
|

roeyden ruflchen de fchepen van *«***

te : namentlijk zy vervoeren den ' d' eene boord tot de andere : be-

kranke in 't naed- gelegen bofch: betoonden allenthalven een min-

ieggen hem neder in een zijde hang- faeme vriendelijkheid : wanneer on-

mak , tuffchen twee boomen uit- voorfiens een groote trop oude wij-

gefpannen : danfen thans rondom
de kranke den gantfchen dag : fet-

ten by hem broot en water voor
vier dagen : en kijken voorts niet

meer na hem om. Naeuwelijx ie-

mand ofhy derft van ongemak : foo

nochtans eenige wederom ter been
geraeken , worden godsdiendig ge-

eerr van de bloedverwanten. Won-

ven na drand vloogen , die 'thair

uit 't hoofd rukten , en yfelijk mif-

baer maekten , hoedaenig de uit-

terde nood den menfch gemei-

nelijk afperil. Op dit gefchreeuw

fprongen de vier Indiaenfche doch-

ters buiten boord : de mannen
dreven een jagt pijlen uit de fchuit-

jens na de fchepen : ja fommige
fwom-

m

:

uk
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fwommen met knodfen onder wa-
ter , welke fchielijk boven ftaken,

en floegen de na-fleepende booten

aen flarzen. De Spanjaerden , dien-

den fich van 'tgefchut : waer door

de drang deraenvallers dapper dun-

de : fulx eindelijk na 't land de

vlucht namen. Vijf wierden ach-

terhaeld.

Vejputius vond ongeraden by dit

ongaft-vry volk langer te vertoe-

yen. Na tachentig mijlen langs de

wal gehouden had , liep binnen een

bequaeme haven. De ftrand fiond

gepropt met menfehen, die alle eer-

lang fich bergdeu binnen een na-by-

gelegen boflehaedje.

Ds Spanjaerden wierden in ver

wondering weg -gerukt , wanneer
in de hutten vonden een meenigh-
te Hangen , roofterende aen fpit-

ten tegen 't vuur : onder alle hing

een gevleugelde , en een andere,

wiens bek toe -gebonden was met
touwen gevlochten uit boom-baften,

draeide d'oogen gantfeh vervaerlijk.

Zy lieten eenige fnuiftery binnen

de hutten leggen , ten einde door

luik lok - aes den gevluchte tot ge-

meinfaeme onder- handeling noo-

digden.

De vond celukte ; want des an-

59
hand, uit d' omleggende geweften

derwaerds toe-gevloeyd : verfoe-

kende zy de Spanjaerden t' haeren

huifen mogten onthaelen. En defe

lieten fich gefeggen. Negen dagen
brachtenze over met fmullen , dan-

fen en by- floepen. Afgemat keer-

den weder na de vloot , langs een
weg van twintig mijlen , niet ion-

der gefelfchap van meer als dui-

fend Am,ericaenen , draegen de elk

om zeerft gefchenken voor d'am-
mirael Vefputius . Alle quamenze
binnen boord

; doch fprongen ge-

lijkelijk in 't water , en dompel-
den onder , wanneer 't gefchut af-

ging . Doch onderricht , hoe ful-

ke donder -flaegen uit den hemel
af-bragten tot vernieling der vyan-
den , bezaedighden een weinigh :

noemden de Spanjaerden Charabi , lbo
veel als w/jje mannen. Dit land , in

de Mexicaenfche inham , geleegen
op drie en twintig graeden ten

noorden , liet Vefputius aen ftuur-

boord leggen : voer lanx bogtige

kuften acht honderd en feftig mij-

len , nooit buiten 'tgeficht der fel-

ve : en fette eindelijk binnen een
haeven , wiens gelijk nooit be-

fchouvvde. Alhier bragt hy een
maend foek met'therftellen van de

deren daegs quamen d'Amtrïcaenén
\
gekrenkte fchepen , waer toe d'in-

onbefcluoomtaen boord : verfoch-
i
woonders een behulpfaeme hand

ten haer gaft-vryheid mogten be- leende;-.. En defe klaegden bitter-

toonen aen de Spanjaerden , indien i
lijk , hoe jaerlijx een wreede land-

met haer beliefden te trekken drie

dagh-reifens landwaerd in -. alfoo

aerd herwaerds over-fcheepte , uit

een eiland honderd mijlen af ge-

flechts alhier by de zee -kant voor
{

legen. Dit volk hield buiten gemein
een tijt hutten op -floegen om te

j

verfchrikkelijk huis
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gevoelige pymging , al wat achter-

Diie en twintigh floute gaften , I haelde , fonder zuigelingen te ver-

wel gewaepend, beftonden de togt fchoonen. Weshalven verfochten

te vvaegen. Defe over bergen , da-

len en {hoornen gereift, quamen ein-

delijk in een dorp beftaende uit ne-

gen huifen ; doch gepropt met in-

woonders. Wonderlijk ging 't ont-

haeltoe. Mendanfte, fong.fprong,

tierde , fchreyde rondom de vreem-

delingen. Ieder bood fijn vrouwen
en dochters aen tot vleefchelijke

vermenging. Ondertuffcheri groei-

de 't getal der bekijkers hand over

byftand tot weer-wraek : zy wil-

den de vloot met fchuitjens vol-

gCn
"rVejputius nam aen de tutroeying

van foodaenige bloed-dorftige men-
fehen : en ten bewijs , dat fijn

woord foude ftand doen , konden
{even in canooen , tot getuigen

en weg-wijfers , nevens hem onder
zeil gaen. Op den fevenden dagh
liepenze voor 't eiland Z/yter reede.

H 2 Alhier
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Alhier ftond de ftrand befet met

naekte mannen, welker lichaemen,

fterk en in een gedrongen , allerlei

vervenen veel-vervige pluimaedjen

om d'armen, beenen en 't hoofd ver-

toonden. Zy droegen niet alleen pijl,

boog en piek :maer ook groote vier-

kantige fchilden. Soo haeftdoelrae

men kondendchooten een ontelbaere

jagt pijlen op de naderende Spaen-

fche booten. Ondertufichen voer Ve-

jputius met de karveelen dicht onder

de ftrand : gaf vuur met fchroot uit

'tgefchut -. fulx eerlang een groote

moord aen rechte. Twee en veertig

Spanjaerden evenwel te land gefpron-

gen vonden haer niet weinig benard.

De Canïbalen, op 't getoet van hoornen

te zaemen gedromt, drongen tegen

de kogels in, engeraekten hand-ge-

mein : ten zy de Spanjaerden door

hulp-benden geftijft wierden , had-

den te kort gefchooten. Twee uuren

hing de zegen twijfelachtig : thans

namen de Canïbalen de vlucht. Des
anderen daegs wierd de ftrijd hervat

,

met geen minder geluk voor de Span-

jaerden, dewelke de vyanden verjoe-

gen, haer dorpen en fchuyten in koo-

ien fetten , twee honderd twee en

twintig gevangene na Spanje afvoer-

den : alwaer den vijftiende van Wijn-

maend des jaers veertien honderd

acht en negentig ten anker liepen.

iwtdetogt Kleine ruft genoot Vejputius : als die

vanveffH. nauwelijx feven maenden te land

bleef, wanneer 't bewind kreeg over

fes zeilen, met welke van Cad/zzze-

vvaerd ftak. Ververfcht aen deCana-

rijche eilanden, wend de ftevens zui-

delijk. Zedert vijf-hondert mijl ge-

vordert , ontdekt een verdronken

land, metfwaere ftroomen befpoelt

en hooge boomen befet. Nergens

deeden fich op voet ftappen van men- I

fchelijke bewooning. Eerlang voor !

een eiland vetoallen,kreeg een fchuit

en twee gevangenen , welker manne-
j

lijkheid even te vooren wasafgefne
;

den , gefchikt ter flagting by de Cani-

halen , die alle onderhandeling affloe-

gen. Weshalven tachentig mijl voort- \

ret onder een onbekend eiland , al-
j

waereenig goud ruilde, envijf-hon-

dert peerlen voor een fchelle : de '

B o E K

peerlen vielen wel aldaer niet; doch
zyroofdenze, gelijk beduiden, van
haer vyanden weflwaerd af-gelegen

,

die overvloed hadden defer koftc-

lijkheid. Weinig gedenkwacrdigviel
op de togt voor. Alleenlijk dienen mndertz.i-

., 1 r> 1
n,f> van cm

aengeteikent de woelte zeden van iee/iachng

een beeftachtig volk op een fchrael ^ otk-

eiland. Om de hals hingen twee uit-

geholde kawoerden, d'een vol witte

geftampte wortels , d' andere vol gras.

Zy propten de mond met gras , en
I herkaeuwden gelijk de koeyen : ftae-

ken een ftokjen, door fpeekfel nat ge-

maekt, in de geftampte wortels, en
defe op die wijfe in de mond: t'zamen
geknaeuwt haelden 'tuit de mond,

,

en beftrooyden'tgeknaeuwde met de
' gefeide wortels : fulx herhaeldenze

(

ten verfcheide reifen , eer denfpijs
1

door-flikten. Nerpens was verfch wa-
ter te bekomen , dan 't geen uit den
daeuw vergadert wierd in groote bla-

deren , niet ongelijk d' efels-ooren.

Nergens eeiiige wooningen : zy be-

hielpen haer onder dichte boomen ,

met gedroogde viflehen. Voort ver-

dient het aengeteikent, hoe Vejputius

een nabygelegen eiland ontdekte,

alwaer reulen-voetftappen vond. Ne- *>*>«&

gen Spanjaerden , een mijl landwaerd ww***

in geftapt , lagen in een ruime valleye ™J„wr?
vijr groote hutten , en binnen defelve den tegen

twee oude wijven en drie jonge- '"^^
dochters, ieder eens lbo lang als een jen.

gemein man. De oude vrouwen noo-

digden de Spanjaerden ten eten' : en

dele faten nu ter aerde neder ,- fpijs

nuttigende : beraedflaegden ,hoe een

der reusinnen mogtenna Spanje ver-

voeren, om voor geld te laeten kij-

ken : wanneer fes en dartfg reufen op
flag quamen. Nooit yfeiijker men-
fchen befichtigde de Ion. Den Span-

jaerden reefen d'hairen te bergen. Ie-

der reus droeg een boog, pijlen en

knodfen. Met woelt gedruilch bin-

nen geftapt , ftonden verfet over

de negen vreemdelingen : hadden
't onderling feer drok. Goed raed

was hier duur voor de Spanjaerden.

Sommige oordeelden geraedfaemft

de vuur-roers te lollen , en tullchen

de damp over de gevelde lijken te

ontfnappen. Andere oordeclen , fich

te
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te dienen vanminfaemebejeegeningJ quamen ettelijke vrouwen

6\

verfoe- **5-«*

verre 'tgevoegelijkft. Die voorflagi kende te handelen; doch dewijl haer
7^/

wrierd s;evolgt.6'oo haeft buiten d'hut- fchroomachtig toon den , trad een on- -vrouwen.

te traden, volgden de reufen op een gewaepende jongeling onder den

Heen-worp , en voegden haer fnelder hoop toe.Ieder befchouwde hem met
of langfaemer gang na 't gaen der

\
fonderlinge verbaeftheid : wanneer

Spanjaerden. Defe geraekten einde- eenoude vrouw met een knodze van

lijk aen ftrand, en van ftrand inde den berg afliep , en den jongeling

boot. Naeuwelijx ftaekenze af, ofde diervoegen trefte , dat dood ter aerde

reufen vloogen toe, fchooten vinnig, I viel. Men fleepte aenftonds den ver-

moorde by debeenen ten berg op : al-

weer aen ftukken gekapt, voor 't vuur

gebraden en opgegeten is. Zy toon-

den voorts aen de Spanjaerden , hoe

d'andere even foo aen kant waeren

fwommen defchuit achter na; doch

verfchrikt door de flag van twee ge-

lofte ftukken gefchut , keerden land-

waerd , en bergden fich op 'tnaeft

gebergte. Vefputius begon eindelijk

te denken op de hertogt , alfoo de Ie- geraekt. Op ftrand ftonden de man-
vens-middelen fchaers om-quamen ; i nen , fchooten vinnig met pijlen,

devlootelingenmagteloosgerooftert 't Geraedfaemft, het anker te lichten,

een geheel jaer onder de heetemid- Honderd en vijftig mijlen voort ge-

dag-lijn. Hy wend dan de ftevens
|

fet, geraekte voor de Brefilfcbe kufi :

t'huifwaerd : dreef in de wederom-
j

voer zedeit langs de wal zuidelijk

reis een voordeelige handel met aen , tot op twee en vijftig graeden.

fchellen en glaefen tegen duifend Drie Brefiliaenen quamen gewillig o-

mark peerlen. De inwoonders ver- i ver, om na Portugal te trekken. Doch
eerden hem ettelijke oefters, welker 't weder verergerde hand over hand :

fommige honderd en dartig peerien , de koude neep onlijdelijk : de ftor-

andere meer, andere minder, tuf- men verhieven de golven hemels-

fchen de fchelpen beflooten. Wan- i hoog. Vefputius dieshalven laet de

neer haer volkoomen wafdom heb- kuft der Patagones en de ftraet , na-

ben vallenze van felf uit de fchel-

pen: die vaft hangen vergaen te mets.

Den tiende der Wijn-maend quam de

mzelsnaMagef/anes genoemt, achter-

uitleggen : verbrande voord'uithoek

Sierra Leona een fchip : enbragttwee

vloot behouden voor Cadiz ten an- beÈoucfeö tot Lisbvt aen. De vierdfë vierde togi

ker. Zedert lloeg Vefputius hem ne- ;
togt van Vefputius viel op'tjaer vijf-

**"

der binnen Siuilien ; doch wierdeer- tienhondert en drie voor, den tiende

lans; ontbooden na Lishon door de van Bloey-maend. Met fes zeilen

Portugeefche koning Emmanuel, om
\
wend hy de ftevens na StértattoHa:

met drie fchepen nieuwe kuftenop genaedert voordekuftkondedelelve
Berdetop tefoeken. Tullchen deCanariJcheei- 1 nietaen-docn,wegens d'hardeftorm.
van vefiu-

ja„jeK en jp-lca zeildenze door foo Drie graeden buiten J.en middag lijn

veel vifch , niet ongelijk een braefem, vertoonde haer een hoog eilandjang

dat binnen een uur de booten byna twee mijlen, en een breed; doch on-

vol fchepten. Defe vifch heeft ronde bewoond- 'tGrootfte fchip , groot

dunne fchubben , fcherpe tanden ,
' drie honderd laft ftiet alhier tegen

fteenen in de herfenen , een hoekig een klip aen Aarzen ; fulx niet ge-

hart, eenblaes vol wind, roode (hert bergt wierd als 't fcheeps volk. Vejpu-

en vinnen :aeft op zee kroos,garnaet tras, met een boot na land geroeyd,

en oefters : is feer fmaekelijk. Vijf I
vond een bequaeme haeven, over-

graeden bezuiden de middag -lijn vloed van fmaekelijk water, hooge

vond hy een grootetropnaekte men- ' boomen, grootemuifen , twee-ftaer-

fchen boven op een hooge rotze, i.tige hagediflen , meir-fpinnen en af- Meir-fri»-

wenkende de Spanjaerden by haer.
]
fchouwelijke draeken. De draken n"^ndrlit'

Twee verftouten fich derwaerts te hebben een fpitfe kop , ronde vuuri-

gaen , onder beding van weder te ge oogen, een wijde bek, vlerken niet

keeren na vijf dagen. Middelerwijl I ongelijk de vleer muilen, een gefpik-
1 H ? kelde
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kclde borft, gekrulde (hert, een

paers-blaeuwe rugge , twee driekan-

tige quappen onder den buik. Niet

min vreemd is demee-meir-fpinne,

door harde pooten uit-fteekende bo-

ven de tanden , twee lange fchaeren,

een dubbelde buik ; tuiTchen 't hoofd

en buik leid een fwart nat , met welk I

't water donker maekt, wanneer ie-

mand hem vangen wil : by nacht

geeft hy fchijnfel : aeft op vifch.

Wannéér voort - teelen omhelfen
,

't manneken en wijfjen malkander:;

't wijfjeleid witte eyeren , nietonge-
]

lijk den haegel : wanneer 't wijfjen
J

in nood is komt haer 't manneken te

hulp ; doch 't wijfje verlaet 't man-
neken. Drie honderd mijlen lag nu
dit verbeten eiland achter uit, wan-
neer Vefputius binnen een bequaeme
haeven liep, welken hy de naem
Aller Heiligen Abdy toe-pafte. Twee
maenden wacht hy alhier na de af-

1

gedwaelde 2eilen ; doch vergeefs .

!

Vervordert dieshalven fijn reis :

loopt tuflehen de Abrolhos in de

rtroom Curubabo : bouwd alhier een
flot : voorfiet het met vierentwin-

tig man, twaelf ftukken gefchut en
levens-middelen voor fes maenden .

Vijf maenden fpilde Vefputius aen
de timmering der fterkte : wan-
neer t'huifwaerd voerde een fchip

vollaeden met Brefilien-hout. Soo
haeft buiten aller verwachting Lis-

bon naderde , liep hem de gant-

fche ftad te gemoed. En dit is Ame-
ricus Vejputius , na wien de Nieuwe
Wereld als noch America genaemt
word.

Top van Alphenfus Fogectj , (Diego

Nicuefa , Ancifus en Roderik Col-

menares.

A Mericus Vefputius was naeuwelijx
*
-*uit-geruft binnen Lisbon : wan-

neer Fogeda met drie honderd man
uit Btata, voornaemfte haven van Hi-

JpanioLi over-fcheepte na 'teiland

Codego , bewoond by naekte men-
fchen ; doch boven maeten fchoon

en
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en ervaerenin boog -fchieten. Alhier

vond hy een wonderlijke boom : de-

fe draegt fmaekelijke appelen voor
de tong , doodelijk voor den men-
fche : die onder des felven fchaduwe
flaept, verheft verftand en geficht:en

komt niet totfijn vcorige ftand, ten

zy een langwijlige ilaep op - neemt.
logeda overviel op Codego een arm
zee dorp. Sonder eenige genaede

'

woede de wreedheid. Weinige ont-

fnapte na een hoofd-plaets , drie mijl

landwaerd in gelegen. Derwaers
ruktd'overwinnaer ; maerwordfoo
raeuw onthaelt, dat feventig Span-.

jaerden AQn vergiftige pijlen fneuvel-

den: d'overige bragten naeuwer nood
"t leven af. Eerlang echter hervatten

de overwon n e haer kans : foohaeft

geflijft waeren door feven honderd
vijfen tachentigkrijgs-knechten, die

Nicuefa ten rug-fleun aenbragt. Met
de tweede nacht waek omringdenze
d' hoofd -plaets op Codego : ftaeken

de huifen over d'honderd in brand; te

gelijk ging de vlam en 't gekerm aller

wegen aen. Die 't vuur ontvlooden
fneuvelden aen kogels of fwaerden.

Vanflijf duifend menfchen wierden
flechts weinige jongens verfchoont

:

ten einde logeda vernam na de toe-

Hand der gefneuvelde en gevangene
Spanjaerden. De jongens deeden be- 1

richt : hoe fich d' ovei,winnaers , vol-
j

gens gewoonte , ter maeltijd gedient i

hadden van dooden en gevangenen,
alle aen 't vuur ten fpijfe toe bereid. I

Uit de verbrande aflen groef Nicuefa
j

eenig goud. En defe had lafl gehe-
ten aenytftfa/W fchoutop Hi :pamola:\
hy foude met een fchip voïleeftogt

voor 't leger volgen na Codego. Maer
dewijl door ongelegendheid langer

te rugge bleef, ftierven de Spanjaerden

van honger : fulx de drie honderd
man, die Fogedamt Hijpaniolaxoer-

de,totfeftig verfmolt. En defe wTas be
reeds afgefcheept na Hifpamo/a wan-
neer Ancifus in Codegoos haven ten an-

ker liep : en fommig volk te land

wierp, om de bootte verlappen, en
verfch water aen boord te brengen.

Terwijl dit werk by d'hand heb-

ben T omringen haer d' inwoonders.

Drie dagen fagenze op malkander

,
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fonder aenval of tegenweer. Ten
Iaetften ging ff» Spanjaerd, niet on-

kundig in de Codtgojche tael , water
fcheppen. Gefwind wierd hybefet;
doch voor een kleine tijd; wantfoo
haefl uit hem verftonden , hoe hy
van Fogedas ofN/cue/as volk niet was,

die onlanx een gioote moord aen-

rechteden , trokkenzeaf : te meer
alfoo dreigde, hoe Ancifui wraek
foude nemen, indien zy feitelijkheid

tegen iemand der Spanjaerden pleeg-

den. Aldus geftild bragten allerlei

lijttogtaen boord. Ancijus ondertuf-

fchen verzeilt na 'tvafte hndFrala.,
en in de mond van d"haven aldaer fijn

fchip op een dioogte. Ter naeuwer
nood bragten de boots - gefellen

'tbloote lijf af met weinig geweer.
Ten zy de boom en voort bragten een
zoort van peerfiken en karfen , en
'tbofch wilde fwijnen , d' honger had
alle verteerd. Doch hoewel byfulck
voedfel 't leven behielden, waeren-
ze echter des levens niet zeker : als

die onder woclte menfchen, door
fchip breuk uit-geworpen v moeflen
ïwerven. tnwaerhjk zy hadden met
mannen te doen. Ancifm voerde hon- fJllfl'J"'

derd man landwaerd in. Tegen defe etnwonder-

trop vielen drie Vralaeners uit, en
h*"^]klt~

door fchooten verfcheide Spanjaer-

den: dewelke eindelijk op d'oever
der flroom Dar/en halte hielden.

Herwaerds quamen ook de Spaen-
fche floepen van 't gebleven fchip.

Terwijl beraedflaegt word, hoege-
voegelijkft na Hifpaniola fouden
over-fchepen , rotten d' inwoonders,
tot vijfhonderd toe, tezamen : na
een fcherp gevecht keerdenze de
rug. Ancijus volgt, en vind binnen
een dicht riet- bofch een groote fchat

goud. Ondertuffchen fette Nicuefa

na 't goud-rijke Veragua met drie fche-

pen : twee dwaelden van hem af, be-

leid hy Lupus de Olano en PeterVmbria
O/aKobrak in de flroom Veragua, na
welke 'teiland denaem draegt, fijn

fchip : en bouwde een nieuwe kar-

veel. Vmbria bleef tufïchen de klip-

pen. En niet minongclukkig voer A'i-

cueja, wiens vaertuig omfloeg : hyge-
raekte met weinige op Veragua te

land : doolde in d'uiterfle ellende

langs
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langs een onbewoonde ftrand feven- 1 vaertuig , van welk nooit tijding

tig dagen : hield het naeuwer nood quam, waer gebleven is. Nunnezlvdd

ter been met wilde wortelen. Einde- nu d' handen ruim, ontflaegen van

lijk. geraekt by Olano , enfethemge- Nicuefa; doch geenvoorraed meer.

wingen ; ter oorfaek fich opper-be- 1 De naefte weg, op den roof te le-

wind aenmaetigde. Terwijl aldus i ven. Cz/r/a koning over Co/la moell

over hoop lagen, nam d' honger 't eerft ontgelden. Nunnez dan neemt
diervoegen onderaf Spanjaerden toe, hem gevangen, en alle eedwaeren
dat kracht en verftand verlooren : en fchatten , diehy bekoomenkon-
fulx niemand belul had, om dewa- '

de. Niet lang ftrekte de fpijs. Tegen
penen te voeren. De inwoonders Careta lag voor lang de koning
door griefden met vergiftige pijlen Poncha over hoop. Nunnez dient hem
d' uit-geteerde na welgevallen. Van

(
felfs hier af : ontflaekt Careta : en

fcxew honderd vijf en tachentig I
valt , door hem geftijft met hulp-

fchoten naenwelijx negentig over. ( benden , Poncha op 'tlijf. Defe gaf

£11 even foo verwerd Honden de 'fich ter vlucht, en allesten beften,

zaeken met Ancijus , tegen welken
|

De koning Comogrus , door dufdae- *'*»*»«»-

fich Vafchus Nunnez ten gefach heb-
i
nige voorval verfchrikt, boodvrien-

ber opTraèa op wierp. 'tStond ge- delijk den vrede aen. Nunnez, der-

fchaepen tot een jammerlijk bloed- waerds verreift, is heerlijk onthaek

bad : wanneer Colmenares , uit ///-.binnen 't paleis van Comogrus. Dit,

fpanïola met levens middelen afge-
j

lang honderd en vijftig en breed tach-

Itooken , den vijftiende der Wijn- j
entig fchreeden , beftond uit hecht

mand des jaers vijftien honderd en gevlochte balken , beleid metftee-

tienaldaeraen-quam. Drieentwin- ne vloeren, boven verwulfd. De
tig dagen zukkeldehy op zee. Bin- kelder lag vol wijn, geperfl van de

nen de ftroom Gaira gelopen, ten wortelen jacca , ages en maïs. De
einde fich van verfch water voorfag, binnen fte vertrek-kamer hing met
liet feven en veertig man in de loop; lijken, over langfaem vuur ge-

want , terwijl de leggers vullen, val- droogt, aen bombafijne touwen,

len feven honderd inwoonders uit:! De lijken waeren de vader, groot-

en treften met een jagt vergiftige pij- vader , over- groot - vader en andere

len diervoegen, dat niemand onge- van Comogrus bloed , voor vier hon-

quetft bleef, en geen gequetfte by derdjaeroverleeden: ieder met peer-

't leven. Colmenares quam ter rechter I len , goud en kotoene kleden meer of

tijd by 't overgebleven volk onder min gepronkt, na dat meer of min

Ancifus, alfoo in d'uiterfte noodfa-
J

in d' oorlog verrichten. Ondertuf-

ten, door gebrek van voedfel. On-
j

fchen joeg een ftorm met donderen

aengefien fuik ongemak, waerenze blixemdezeeover'tland, fulx'tge-

onderling verdeelt wegens d' heer-
j

zaeide verdikte. Hier uit ontftond

fchappy. Om de twiftby te leggen, fwaere hongers-nood. De Spanjaer-

den , die fich neder-floegen by de

ftroom Darïen op Vrala , kregen geen

roevoer uit Hifpanïola. Zy hadden de
nabuurige koningen d'huit afge-

ftioopt : byde felvewasniettehae-

len. Nunnez dieshalven vaert dartig verrichting

mijl de ftroom op : beroofd 't dorp, le
a" Nm ~

over welk Dalaiba koning ftond : hy
vond wel een onwaerdeerlijke fchat

goud; doch weinig eedwaeren , en

overvioedig vleer-muifen , grooter

als tortel- duiven : haer beet was
doodelijk, ten zy met zout water

aenftonds \\ ierd gevreven , volgens

be-

wierd by de voornaemfte geraed

faemft gevonden 'topper-hoofd Ni-

cue/a o\y tefoeken : welken Colmena-

res eindelijk vind, befig met'tbou-

wen van een toorn tegen vyandlijke

indruk op d' uithoek Mormor. Sijn

magtig heir was verfmolten door

honger en vergiftige pijlen totfeftig

weerloole mannen. Alle , in Colme-

nares vaertuig over-geftapt, wier-

den door Nunnez belet te landen

.

Weshalven Nicueja fich benoodfaekt

vind door te laeten ftaen na Hijpa-

nïola , hoewel in een onbequaem



Een won-
'; l'-i-

- k in

de boom***

getimmtrt.

Een xenjlxg

op th Span-

jaarden

wonderlijk

ontdekt.

Ontdekkers

bericht der gevangene. Dochgelijck
Nunnez Vraba door-ltroopte ten zui-

den , alfoo Qölmunares oofhvaerd met
feftig man. Defe roeide tegen de
ftroom Darien twaelfmijlen op;vond
hier en daer langs d'oever gehuchten
en dorpen : en by den koning Turui

overvloedig fpijs en goud. Zedert
voer hy voort na 't magtig rijk van A-

benamchei, die , tegenweer doende , in

Spaenfche handen verviel. De naefte

koning Alibeiba ontfprong behendig
den dans. Sijn paleis was gebouwt
in d'opperlle toppen van boomen ,

boven in een gevlochten , en met bal-

ken over de takken beleid. De noot

drong fitlke verheevene woonplaet-

fen af: eenfdeels om 't o ver- vloeyen
der ftroomen, die nu endan'tlaege

land diep plas fetten : anderfdeels we-
gens geduurige (Irooperyen. Uit defe

liuifen verdedigen fy haer veilig .• al-

foo diervoeeen in de lucht betimmert
zijn , dat nauwelijxeen pijlfoo verre

reikt : beneden hebben de (lammen
een harde dikte van vier en twintig

vademen , fulx niet gemakkelijk om-
gehakt worden: te meer alfo fteenen,

pijlen en vuur-pottenneder-hagelen

,

als fulx by eenige vyanden word on-

der-wonden. Colmenares , onder hor-

den gedektjeide de bijl aen de boom,
op welk Abibeibaes huis ftond : wef-

halven afquam, en beloofde goud te

befchaffèn uit de naeft-gelegen ber-

gen .hoewel niet fonder Ie vensgevaer,

alfoo de Canibalen doorgaens de goud-

graeversomhals brengen. Niet min-

der hield hy als fijn woord : jafpant

met alle de andere verheerde konin-

gen te zamen , ten einde de Spanjaer-

den aen kant geraekten. De vergader-

plaets was beftemt in 't dorp Tirichi.

Vijfduifend man (tondenby de hand.

De aenflag gelukt ,ten zy wonderlijk

uit-lekte. Nunnez. had onder fijn flae-

vinne eenbyfonderfchoone , op wel-

ke in ontuchtige liefde verflingerde :

en defe fcheen met weder- liefde be-

vangen; want alfoo haer broeder, ver-

kundfehapte wegens de toeleg ope-

ning deed : ten einde zy de naefte

nacht elders om een goed heen-ko-

men fag, ennietfneuveldein d'aen-

ftaende overval. Onaengefien aen

Van America. 6$

't geheim de wclvaert hing van haer

vaderland Fraba,ontdektze d'aenflag.

Nunnez diende fich hier diervoegen

af,dathetdenzaem-gefwoorenezuur

op-brak. Hoewel de Spanjaerden al-

lenthalven d' handen vol werk von-

den foo mordenze echter geduurig

onder malkander over de voet van
land-beftier. Eindelijk vinden goed
Colmenares en foan Quicedo na'tSpaen-

fche hof te verfenden: ten einde vafte

keuren afbragten,na welk alles moed
; gericht. Defe, ineen klein vaertuig

!
geflapt, vervielen doorfwaereftorm
op de kult Cuba : alwaer de (lukken
van een geftrande karveel vonden.
Hierkregenze bericht uit een gevan-

j

gene, hoe Valdïvïdtn Zamudio , door
fchip-breuk aen-gedreven , nevens

I
'toverige boots volk ten fpijs verflrek-

: ten: hoe Fogeda, langs de kuiten fwer-

|
vende , 't meefte volk door honger en

1 kommer verloor: hyfelf\yas naeuwe-

i
lijx op Hifpanioh geraekt, of(lierfaen

I de vergiftige pijl met welke aen de

: flroomZ>j/7>»geque(l\vierd. Geluk-

j

kiger was Ancijus op Cuba geraekt

,

weinig na Fogcda , by een koning , die

fich lietdoopen Commendator,en voor

de maegd Maria een tempel (lichte.In

de nieuwe tempel rechte hy een vrou-

we beeld op uit leem , met kotoen be-

j

kleed : rondom (tonden potten vol

! fpijs en water ; want alfoo diende hy

,

als ook alle d'inwoonders van Cuba,

|

d'afgooden Zemes : die anders, gelijk

: geloofde, de zielen op-aten. Ja. wan-
neer ten (Irij de ging, droeg hy 'tMa-
ria beeld in de voorde flag-orden,

riep ave Maria. Ancijus beklaegde

zedert voor 't Spaenfche hof f'ajcbus

Nunnez, die een vonnis ten nadeel

ontfing. Aldaer kregen ook gehoor

Colmenares en Quicedo : fulx een vafte

voet beraemd is voor de Spanjaerden

Op Vraba.

Top Van 'PeterAmspi merkwaardige

verrichtingen van Vafchus Nunnez.

T^V E ridder Arias , vergefelfchapt

-*-^met fijn huifvrouw Elijabeth

Boadilla , ging onder zeil op 'tjaer

vijftien honderd en veertien : door

een harde florm beloopen , verloor

I twee

Tcgi "jan

Ancip.ii.

ten tempel

v.vn Maria

op Cuba.



o Eerste Boek:

twee fchepen : keerde na Spanje;

doch hervatte eerlang de togt : on-

aengefien nu fuik een neep gekregen
'm

, en kennis had van de groote armoe-
'"

de die Nicuefa uit-ftond ; als dewelke

niet alleen by verrotte honden , maer

felf menfehen een geruime tijd ter

nauwer - nood 't leven behield. Een
padde wierd gekocht voor een groo-

te klomp goud op Vera%ua. Doch
i'jjcbt'.s Ütutntz verkundfehapt van A-

r\ r aenrogt. leide enkelijk toe om
hem i'eif te verrijken, eer door Ariai

't opper-bewind over Vrala (zedert

kreeg Vraba de benaeming Mr«;i'^»-

duh'.'\ui) quijtraekte. Verkundfehapt,

hoe ten zuiden goud-bergen lagen,

trekt met honderd en negentig man
derwaerds, door dichte kreupel-bof-

fchen vol wild gediert, diepe val-

leyen en wijde ft.-oom.en , niet fon-

der h ;rde fchcrmutfeling. In'tberg-

achrig landfehap Ouarequan trokken
hem d inwoonders met pijlen, knod-
fen, houtefwaerden, pieken en pijlen

ftoutmoedig onder d'oogen; doch,

verfchrikt door de flag der vuur-
roers.keerden de ruggen: fes honderd
wierden of aen ftukken gekapt , of Bmdtn £t-

van veertig Spaenfche hoonden
, op

JjJ*J:

""

den oorlog afgerecht.verfcheurt.Bin-

nen 'sKoninx paleis fat deffelfs broe-

der in vrouwen gewaed, met welke

|

de Koning fich vervloekt vermeng- sodomUt

j

de. Nunuez gaf den bloedfchendV Jr"ft
&e '

[

gen Sodomiet ten fpijs voor de hon-
den. Onder de verflagenen lagen pik-

|

fwarte Mooren, door fchip-breuk op
America vervallen , met welke de Qua-
requanen zedertgeduurig oorloogden,
't Schijnt degefneuvelden inflaverny

dienden. Doch Nutinez moeft alhier

een merkelijk aental volk laeten : als

die, door hongeren ongemak afge-

flooft , niet langer konden volgen

:

met 't overige heir vordert hy reis , en
krijgt eindelijk'thoog gebergte onder
de voet, van welk de groote Zuid-zee Kunne*.

befchouwde : derwaerts getrokken , fdtk
i

*}•

• i » • i • aereerjt de
ontmoet hem de koning Chiapes met zuid ««.

dutig duifend man : die alle nietlang

ftand hielden, verfchrikt door 't vuur

en



/( m vo::-

deritjk ge-

•vaer op de

iuid~x.ee.

Önttiekhfs Van Ammca-,

en ilag der yuur-roers , fchettereade

tuflchen de valleyen. Voorts volbrag-

ten d'honden 't werk: beten de vluch-

tende ftukken vleefch uit het lijf. Na
de ftrijd bood d'overwinnaer vrede
aen : welke bekrachtigd wierd door

il

weder was te fchrikkelijker door
weerlichten en fware donder-flagen.

Des nachts neep de koude: overdag
bleef de hettelaftig. Vergeefs onder-

iïondA'Kwjf^detogtbenoodifcektuit

teftellen tot bezaedigder tijd. Eerhy
groote fchenkaedjen goud. Zedert d'hertred nam na d'achter-gelaetene

hield Cbiapes den Spaenfchen hop- aen de ftroom /)-?//<'« opdevaftekuft
man Nunnez gefelfchap:trok met hem Vra&a,beCigtigde de peerl-vangft.C/;/.?-

over een wijde droom naden land- /«gelatte dartig duikers peefoefters
vorft Coquera , wiens heir eerlang ver- te viffchen.Binnen weinig dagen brag-

ftoofvdochdevriendfchapishaeftge- tenzefes groote lakken volvanmid-
maekt , mits Coquera goud befchafte. delbare flag; want dewijl de zee te hol

Een groote inham , fich krommende fchoot , volgens 't gewoonelijkegety
feflig mijlen , dien Nunnez de benae- desjaers, dor ften na de befte, die die-

Pwr/
vang

fi hoi-

doemt.

ming/j»£ Af/c/.?i<?/toepafte,leid vol ei-

landen en gevaerlijke rotzen. Nunnez,

hoewel door Cbiapes afgeraden , alfoo

per zeewaerd leggen , niet duiken
Nunnez liet de zieken en afgematten
by Cbiapes: trok langs een andere weg,

de zuid-zee toenmaels de drie laetfte alsquam. Over een fware ftroom ge-

maenden desjaers achter een foo hol
j fet, word verwellekomt door de vorft

fchoot, dat geen vaertuigop't water Teaecha. Defevoorfag hem van goud,

harden konde, begeeft fich in negen peerlen,reis-koftenleids-luiden,die

Indiaenfche fchuitjensmettachentig tegelijk de pakkaedje droegen. Pacra

man van ftrand. Hemels-hoog refen een overlaftig buurman voor alle om-
de golven : fulx ter naeuwer nood aen leggende volkeren.foohaeft dekomft
een onbewoond eiland geraekte. Ter- van Nunnez vernam , begaf fich op de

vlucht. Doch,door dreigementen ver-

fchrikt, quam nevens drie land-vor-

trekt te

rugge.

wijl alhier vernacht , liep 'ty foo hard

op, volgens d'eigenfchap der zuid zee,

dat 't eiland de verheevenfte grond

Tacra een

tvoeft ko-

nmg , fi'.n

fchril

dood.

ften te voorfchijn.Geen ongefchikter

onder-haelde. Ieder vond genoeg te wanfehepfel befchouwde de fonne

doen, ten einde niet weg fpoelde. De
j

Nauwelijxiets/twelknaeenmenfch
dag ondekte een tweede ongemak; geleek. De gidzen, by Teaccha ver-

want d'Indiaenfche fchuitjens, hoe- fchaft, eifchten hem ter ftraf, wegens
wel uit een boom gehakt, waeren vol fijn fchelm-ftukken lang gepleegt.

gaten en zand , ofaen Hukken geflae- 1 'tVerfoek isingewilligt.Hy word dan

gen.Men keerde dieshalven te rugge,
I

levendig van de Spaenfche honden
uitgemergelt door honger, tuffchen

]
verfcheurt, nevens de drie land-vor-

yfelijkloeyen der baren,terwijl ebben
!

ften. Ondertulkhen liepen de Span-

en vloeyen. Zedertkreeg Nunnez den \jaerden levens-gevaer, door dien in

koning Tumaccus onder de knie,defe, diewoeftewilderniffen geen water te

ineen veld-flag overwonnen, maekte vinden was. Binnen een kreupel-

vrede met koftelijke fchenkaedjen
;
bofch lag een beekje ; doch niemand

van gouden peerlen. Hy wees ook
|
der Amerïcanen dörft derwaerdsnadö^

een eiland, welkers rotzen op 'tvafte ren, uit vrees voor de tijgers en ander

land gefien wierden , foo peerl-rijk, ; wildgediert. Zy veihaelden, hoede
dat nergens of meer of fchoonder te I tijgersby nacht meenigmenfeh uit de

vinden waren; dochdekoningald.ier
|
hutten rukten .indien de deur niet valt

was boven gemein magtig : jaerlijx floot./otfKZf^/tfMhadfelfgegetevan

qüam hy over by bezaedigt weder,
j
den tijger een manneke,diefesmaen-

niet fonder bloedige voet-ftappen. ! den lang nacht aen nacht menfehen
Nunnez wilde aenftonds derwaerds ; of beeften verfcheurde. Op d'engte,

fchepen,onaengefien,in 't midden der langs welke uit fijn hol ten roofging,

flagt-maend, de zuid oofte wind fuik
:
wierd een diepe kuyl gegraeven , bo-

een holle Oceaen maekte, die boomen venloos toegedekt. De tijger alhier

en ftukken van bergen af-floeg. 't On- ingevallen , deed fuik geweld tegen

I % de

Vretm.lt

loonal

"van een

tijger.
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de neder- geworpen fleenen , pie-

ken en pijlen, dat ieder d'hairen te

berge reefen. Zedert fogtenze ook

'twijfje; doch vonden twee jongen

fonderl moeder: welke op-nemen,

en yfere hals-banden om doen ; ten

einde nu Spanje over-voerden. Maer

alfoo geen kans fagen, om op te quee-

ken , brengenze de jongen te rug-

ge, in voornemen die af te haelen,

als weinig ouder waeren. Men ge-

looft , dat van de moeder verfcheurt

of vervoerd zijn , alfoo zedert de le-

vonUrt digeplaets vonden. Binnen 't rijk van

Umi reii Bononiama verrijkten fich de Spanjaer-

IZfeT den met g°ude halsbanden en borft-

merk waer- plaeten , welker overvloed huis in

,

di£ - huis uit aen de wanden hing. Voor

de itroom Comogrus , lietenze Teao-

chaes gidzen gaen , en dienden fich

voorts van Cotog en Ciuriza , twee op-

perhoofden over een dorre land-

ftreek aldaer , vol rouw gebergte,

't Gebergte lietenze ter rechter hand

leggen : dwaelden drie dagen over

een broekachtige grond , in welke

fomtijds tot de knien toe zakten.

Alle waerenze flaeuw van honger

:

en hoewel moed fchepten , toen'tge-

bieddeskoninx-#«c/.;^«^ onder voet

kregen , vondenze niet als ledige

hutten , en even foo by Chiorifus

:

alfo beide weinig te vooren door een

machtiger nabuur berooft waeren.

Zy befchonken Nunnez met groote

brokken gouds : van fpijs konden
hem niet voorfien: fulx tot d'uiter-

fte nood verviel. En 't had met alle

gedaen geweeft , ten zy by Pocchorofa

dartig dagen lang den buik vulde met

gedampte wortels. Aldus gehart valt

door Poccborofaes opruyen by nacht

in 't paleis van Tubanama : neemt hem
nevens tachentig by-wijven gevan-

gen. Uit vrees des doods bragt de

gevangene een ongeloofelijke fchat

gouds voor randzoen. Nunnez. aldus

verrijkt, quam eindelijk by fijn volk

aen de ftroom Darien, alwaer twee
fchepenmet lijftogt uit Ilifpaniola af-

geftooken ten anker lagen. Terwijl

't werk op defen voet toeging in Ame-
rica , voerde Peter Ar/as feventien

fchepen, met duifend vijf honderd
vlootelingen bemand , nzNieu-Atida-

haven/ant

Mtirtba.

enen

raej.

Itifia, voor byd' eilanden Martin/na ,

Guadalupla en Galanta. Een geruime

tijd zeilde hy door de zee, vol wier

begroeyt. Zedert in d' haven fant Togt va„

Martha gevordert , leed harde aen- i'ettrAnat

floot van d' ingefetene ; als dewelke
ty"ljt

g°
ndlt

|

tot de borft toe in 't water vloogen,

geenfints verfchrikt door de groot-

heid der zeilen: joegen een jagt on-

telbaer vergiftige pijlen tegen de

Spanjaerden : twee gequetfte beftier-

ven aenftonds de wonde. Ar/as fmijt

volk te land , welk veel fchuitjens vol

netten ,
gebreid uit gedampte taeyc

kruyden en bombazijne touwen

,

vonden. Binnen Jant Marthaes ha-

ven , drie mijlen ruim , valt veel vifch,

die tot twintig vademen onder 'tklae-

re water gefien word. Soo hacft de

Spanjaerden by d' huifen in-vielen

;

wijven , kinderen en huifraed weg-

roofden ; hervatten d1

Ameriaencn

den torn. Vinnig ging de ftrijd toe :

eindelijk flabakten d' Amerïcaenen.

Haer huifen en huisraed zijn beide vreemde

befiens waerdig. De bove dorpel is
hl"i e '

behangen met fchelpen aen dunne
'

draden gereegen, die tegen malkan-

ker door de minfte wind geduurig

kletteren. De vloeren beleid met
bombazijne kleeden , geweeven vol

beeldwerk , als arenden, leeuwen,

tijgers en menfehen gedaenten : de

wanden bekleed met veel-vervige

matten, gevlochten uit gedampt zee-

riet en verfcheyde taeye wortels , en

tapijten vol peerien , brengen een

groot cieraed toe. In de valleyen

vonden de Spanjaerden verfcheide

koftelijke gefteenten , als faffier

,

jafpis efmaraud en grote brokken
berg barn-ftern : en binnen fommige
hutten korven en kilten van blaede-

ren vol gedroogde ftaepels, fprink-

haenen en kreeften. Alhier valt de

wortel Tuca
, gelijk ook op verfcheide

andre Weft-IndiaenfchekuiLen,waer

uit 't befte brood gebakken word.

Defe wortel draegt op ilifpaniola en

in Angola de benaeming Tuca : byde

Brajlliaenen Mandiba en Mandihoca

:

by de Mexicaeners Quauhcamotli. De
i felvefchiet een dikker ofmin dikker

ftam op , na de vruchtbaerheid of

onvruchtbaerheid der grond : de

blae-
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blaederen draegen by na 'tfatfoen

der tulpen : krijgen kleine bloemen
enzaed ; doch nergens toe dienftig:

|

de wortel, niet ongelijk den pin-
i

fternaeken , bevat een melkachtig

fap, waer door bol op-fvvelt : foo
j

haeftde felve ontworteld is, fterft-

ze ; de fpruitjens, die op d'achtfle

en tiende maend uit de wortel fchie-

ten , dienen tot voort-fetting. Wan-
|

neer by natte jaeren, of ook door

wormen en byfonderlijk mieren , de
wortel bedorven word, veroorfaekt

fuik ongemak , dat dikwils d' helft

der inwoonders wegens hongers-
|

nood niet te lijve blyft. De bladeren

der Mandihoca dienen voor falaede.
;

Uit de geweikte wortel in water vijf

dagen lang befinkteen hef, waer af

~dihu*,-mi«r verfch meel , by de Portugefen ge-
uud'Ame- naem t. forma frefca , by d' Americae-

broodftam- ne» vipeba, geftampt word, Voorts

tm- bereidenzevan Mandihoca op 't vuur

gedroogt brood ;
gemengt met wa-

ter , peper en de blom nhambi den

niet min fmaekelijkeals gefonde bry

Befchrij-

'ving der

martelman

mingau de carima-.met water van oran-
jen-appelen bloemen en zuiker den
gefonden drank tïpïoca. De Mandi-
hoca, gefchrapt in wonden, geneeft
feer gelukkig. Aerdig eten</ Ameri-
caenen dit geftamte brood; want zy
werpen 't met handen vol verre van
de mond in de mond, en nochtans
valt nooit een kruim buiten de mond.
Eindelijk word groote moeite en
konlt vereifcht, om den Mandihoca
tot brood klein te maelen. Eerfl

fchillenze ben baft: af : thans geleid

ondereen moolen, by twee Indiae-

nen gedraeyt , valt 't geltampte in

een langwerpig-vierkankte bak. De
vochtigheid , raeuw doodelijk

, ge-

kookt gefond, word in een perfe

uit-gedrukt : en voorts de c;eperfte

Mandihoca op een oven gedroogt.
Doch de wilde Mandihoca, by die

aenzee woonen cuacu-mandiiba, en
landwaerd in cuguacucuremia ge-

naemt, verfcheeld feer veel in fat-

foen en waerdigheid van de eerfle.

Maet Arïas , op de ftroom Darien ten

I 3 anker
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Verrich-

tingen van
Arias in

Sieutp

Andalufta

I 'reemis

voorval.

va r-

dtgeóoo-

men.

anker geloopen , is door Niwnez

prachtig ingehaelt. Sijn eerfte werk

was 't fticluen van drie fterkten , om
de togten nidè Zmd-zeete veiligen.

foanttes Aiora kreeg ten dien einde

't bewind over vier honderd man.

Voorts had Arias groot mifnoegen

in de plaets , by de Spanjaerden , uit

nood aldaer neder- geflaegen, ge-
I

heecen Maria Antiqua. Deplaetslag

ineen laegtetufichen hoogebergen,

fulx weiriigfon genoot; doch genie-

tende brande ondraegelijk door

weerfchijn. Moerafien rondom ver-

dorven de lucht. Uit 't drabbig wa-

ter, tot 'zuivering der vloeren ge-

j

ftort, groeyden meenigte padden. I

De droom Darten vloeyde alhier
j

meteen vuile vloed, drie mijlen van

de zee. Alle toevoer konden be-

fwaerlijk aen-gebragt langs de rou-

we wegen te land. Behalven de ty-

gers en leenwen , die meenig menfeh

en beeft verfionden , leedenze groot

overlaft van vleer-muifen, welker

beeten een haeflige dood veroor-

faekten. Den eerften nacht , als Arïas

binnen Maria Antiqtta rufte, wierd

't huis door de blixem aengeftooken,

ahvaer deffelfsgenees-meefter fliep.

,

Half gezengt met lijn vrouw buiten

geraekt, lag een vreefelijke krokodil,

clie den huis-hond by hem weg-rukte

na de rievier. Vorders bragt wel

'tnabuurig landfehap Coiba boomen :

voort, welker hout, totfehepenge-

beefigt, nooit wormen wegens bit-
\

terheid voede, daer anderfints alle

vaertuig dit quaed in defe geweften !

buiten gemein ohderhaevig blijft.

Maerhier tegen groeiden ook de be-

ruchte peft-boomen , welker blad ,
j

indien op iemand valt , aenftonds

uit 'tleven weg-rukt , tenzy de ge-

raekte plaets met nuchter fpeekfel

werd beftreeken. De Coibenjers ken-

nen een tegen-gift, welker gebruik

veilige handeling van dit doodelijk

hout verfchaft : weshalven 'tfelve

beefigen , om haer vyanden aen kant

te helpen. Terwijl Arïas dufdaeni-

ge redenen overweegt, verfendhy

verfcheide hopmannen na verfchei-

de oorden, ten einde alle gelegend-

heid naeuw keurig na-fpeuren. On-

der defe kreeg Gafpar Moralis laft,

reis te vervorderen op de Zuid-zee

aen ; 't werk, by Nunnez aengevan-

genmei: de koningen Chiapes enTu-

maccus te hervatten : en byfonderiijk

'tpeerl-rijk eiland, 'tgeen Nunnez.,

wegens 't ongeftuimig weder, moeft

latenleggen, aen te taften metfeftig

man. Chiapes en Tumaccus fouden,

gelijk befprooken was, hulp-ben-

den op fijn komft vervaerdigen. En
defe hielden haer woord. Alleenlijk

haperde het aen vaertuig: alfooniet

boven drie of vier menfehen konde
voeren,felfin dekloekfte fchuitjens.

tchter d'aenflag ging voort. Seven-

tig krijgs- knechten kregen de vect

op 'teiland. d'Eilanders , onder

'skoninx beleid, vloogen de gelan-

den te gemoed : en, opgefchreeuw

guazzauara, guazzauara met houte

fwaerden tegen de vuur-roersin. De
flag en kogels veibaefde alle. De
gevluchte koning was befig , om de

landzaten , door een gemeine \va-

pen-kreet, op te ontbieden; doch

gewaerfchouwt , hoe geen menfeh

tegen 'tblixem-fchietende volk kon-

de beftaen, maekt met Moralis een

verbond, op voorwaerde : datjaer-

lijx honderd pond uit gelefen peei-

len den Caftiliaenfchen koning le-

verde. En, ten bewijs van naeuwe
vrindfehap, liet fich doopen Peter

Arias , na 'topper-hoofd over Nieuw
Andalufia. hoe groote fchat Moralis

uit dit peerl-rijke eiland afbragt , kan
blijken aen een peerl, voor welke
Paus Leo de tiende vieren veertig dui-

fend dukaeten telde aen een Vene-
tiaens koopman- Onder d'afge-

fchikte hopmannen door orde van

Arias \x j.s ook Joannes Solifius. Defe,

langs de Caribijche kuft tot boven
d'uithoekp»/ Aagtiftijn fes honderd
mijl zuidelijk aen gezeik, -\ondd'in-

woonders van Pernambuco niet min
wreed als liftig. Te land genoodigt,

voer met de boot, nevens eenigc

bootfgefellen , derwaerds. A 11e wier-

denze dood-geflaegen : en, in'tge-

ficht van 'tfcheeps volk , op-gegeten.

Ieder floegdefchrikom'thart .- fulx

't anker lichten , en een fwaere lae-

dingbraefilien hout voor Cadiz aen-

brag-

Merkuaer-
ütge togt

•van Moralis

na de zuid-

zee.

wonderlij-

ke peerl.

Ellendig

einde van
Solifius.
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vni-tfb det
bootfte^*^w;

bragten. l er ongelukkiger uur fette I gelaetenc verwoedheid na te fpeu-
ook loannes Pontius eenige wafchters,

]

ren flond : wanneer Paiiza d'afge-
om lywaed te zuiveren, op 'teiland matten omringt, en foovinnigover
Guadahpa. d' Eilanders, uit een bof-

;
den hals komt: dat met d' eerfte

fchaedje gevallen, rechten aenflonds torn feventig fneuvelden. Weinige
eenvroolijkemaeltijd toe van de ge- berooiden bragten de tijding van fuik

braede wijven. Gonfalus Badaiocius
\ wedervaeren aen Peter Arï&s. On-

liep met tachentig vlootelingen we- der d' ontfnapte was Francijcus Deh-
flelijk.Hy had nu feftig mijl afgeleid,' pue»te, uit welkers mondeling ver-

wanneer uit flapte, en ettelijke dagen
;

hael Peter Martyr raeds-heer des-

te vergeefs foek bragtom de Amencae-
j
kaifars Carelde vijfde twee vreemdig-

nen tot minzaeme bejegening te bren- i heden terneder field. d'Eerfleraekt
gen. Terwijl hier op toe-leide, word de papeg.ieyen-vangft. Een Indiacn Vttâ *
geftijft met vijftig man uit Darien , klom boven in een"boem : bootfle

"'

beleid by Luidewijk Mercado. Beide 'tgeluid der papegaeyenna : op dit

verdraegen onderling , over 't ge-
;

geluid vloogenzeaen : lieten haer
bergte te trekken na de Zuidzee, een voor een grijpen , en in een korf
bereeds door Nunnez ontdekt. De fluiten. Veel vreemder gaet toe de
togt gelukte buiten verwachting; i manier,op welke de wildeendvogels,
want, naeenwegvanfeventienmijl, ganfen.fwanemduike^meir-koeten,
geraekenze van de Noorder-Oceae» meeuwen en andere vreemde water-
tot de Zuider. De land-vorfl juana , : vogels in handen geraeken. De gron-
wiens gebied vol goudfteekt, pakte

,
den der poelen brengen wier voort,

fichmetdemeeflefchattenweg : en
;

en 't wier, boven verrottende, vva-

mnderlijkt quam nooit te vcorfchijn. Alleenlijk
j
ter-vlooy^n , fpinnen en vorfchen :

jttve».
achterhaeldenze ettelijke flaeven ,

J

op welke 't gevoogelteaeft. Ontrent
deerlijk geteikent. Haer aengefich-

!
dufdaenige poelen en in de hooven

ten waeren met fcherpe vifch -bee-

nen op-gekrapt : in de wonden lag

fwart en rood poeyer , welk diervoe-

gen kleefde, dat nooit konde wer-

den uit-gekrapt. Dit poeyer bijt bui-

ten gemefn vinnig. Zederttrokken-

ze^ door een verlaetene land-ftreek

vijf dagen. Alleenlijk ontmoeten

haer eenige inwoonders, torzende

de geftampte wortel maiz. Defe wi-

ften te beduiden , hoe langs de zee-

waflehert feer groote kowoerden
aen hooge boomen . De kowoerden,
dobberende door 't water, verftrek-

ken ten iufl en voedfel voor de vo-
gelen. Die de felve vangen fal, holt «h ook de*

een kowoerde uit, waer in 'thoofd viJfchm-

fleekt : voor zijn kijk-gaeten : hy
komt dan, tot *t hoofd- toe onder
water , foetjens aen fwemmen , fulx

niet gefien word als de kowoerde:
den vogelen genaedert, grijpt d' een

kant de koning Periqttete woonde, voor en ander na by de beenen , en
enlandwaerd in Totonoga, die blind

]

fleektfe in een mand, om'tlijfvafl-
Groote buit was . Van beide parftenze een on- ' gebonden. Byfonderlijk is befiens u~™derhjkt

7irsp7n-"
g waerdeerlijkefchatgouds af, Onder

j

waerdig d'Americaenfche exter tcu- )2[
l ""*'

jaerde». de klompen goud was een welke
, can xochitetiacate , wegens de getande

twee pond woeg. Taracura bragt op
;

fnebbe uit vleefchachtige quabben,
achtien duifend pond goud : weinig 1 diegeduurig op en neder gaen door
minder roofdenze uit de landfehap- ademen, affogeen neus- gaten heeft,

pen, gehoorig onder de vorflen ' De rugge, hals en vleugels zijn fwart:

Pananome, Tabor , Cheru en Scoria. de borit is goud-geel : de buik vermil-

De gevangenen dienden voor lafl- lioen-rood, gelijk ook de ftaert aen
paerden; want zy felf 't goud niet

; 't einde. De toucati leeft meefl by pe-

konden draegen. De minftefoldaet per;doch looft depeperfohaelï heeft

had meer als dartig duifend guldens.
,
ingeflokt. d Inwoonders waerdeeren Gekakupe*

Tot aen "t koningrijk van Pariza
\ dele uit-gekakte peper boven alle an- t er -

waerenze nu genaedert, nietfondcr dere , ter oorfaek de onfmakelijke
diepe voetflappen, in welke een uit- fcherpigheid in toucans maeggetem-

pert



Jucatan

oarffrong

der r.aan

yz Eerste Boek
pert word. Terwijl de togten onder (traetcn en markten, 't koltelijk bom-
't opperde gefag van Peter Arias al-

dus bloedig allenthalven afliepen ,

geraekt Anas met Vajchus Nunnez

baziime

vinnig overhoop. Nunnez, die,ze-

dert d' ontdekking der Zuidzee by

'tSpaenfche hof in aenfien geraekt

was, had vier fchepen getimmert

aen de Zuid-7.ee, om de kullen al-

daer verder te bezeilen. Door Arias

gewaed van vrouwen en

mannen, enopgercchtckruicen. Zy
I

verhaelden, hoe een man lichter dan

j
de fonne befig was met de kiuicen

i
op te rechten, wanneer 't werken

< beltierf. Dochzyfcheenen, nawei-

!
nig dagen, der vreemdelingen fatte

I

zijn :weshalven de Spanjaerden, fulx

bemerkende , den aftogt bliefen , en

op ontbooden, wierd ter hechtenis
j

wettelijk haer reis voort- fetten.Voor Campe-
betteld, en van hoog verraed be- \Campecbium wierpenze 'tanker uit. cbimmten

fchuldigt : als of fich elders in Peru

wilde neder-flaen.fonder na Darien te

keeren. Hoewel hy de betichte mif-

daed ontkende, is echter door Arias

den hals afgefneden. Lupus Soja on-

der-koning over de Canarifche eilan-

den quam kort na Nunnez aflijvigheid

voor ftaet-volger van Arias in Nieuw

Andalujiaizn.

Togt \>an Francifais Fernanck^,

Lupus Caizedus, Chriftoffel Mo-
rantes , Bernardyn Igniguez

enjoannes Grifalua.

De koning aldaer leid Femandezei\'
a

'

Morantes, nevens ettelijk gevolg,

na de ftad , groot drie duifend huifen.

In fijn paleis worden7e met allerlei

gebraden gevoogeke heerlijk ont-

haelt. Wel verzaedigt befichtigen Merkwaer-

de ftad. Onder veel merkwaerdige d'£e beclUen

i , ° en rvonder-
gebouwen munten uit een hooge hjkfihavet.

vierkantige ttellaedje van marmor-
fteen : op welke een menfehen beeld

ftond; 't beeld wierd aller wegen
getarnt van vier wilde dieren : de
dieren hadden een niet min vreemde
als vreefelijke geltalte. Nevens
't menfehen -beeld was een Hang te

Fernandez, Caizedus en Morantes
\

fienuitkalk en kleine fteentjens ge-

oude burgers o^Cuha verkreegenj bakken : de ttaert kromde haer om
verlof van den land-voogd aldaer) tot feven en veertig voeten : de dikte

Diecus Velafques , om driekarveelen,j overtrof een fvvaere os. De Hang

met honderd en tien mannen be^ i met verfch menfehen- bloed be-

mand, toe te rulten, ten einde nieu- j fprengt, at een marmor-lteene leeuw

we kuiten ontdekten, relafques l op : beide beflooten van tteene tta-

voegde hier een fchip by, op 's ko- ketfels, binnen welke dagelijxdood-

ninx rekening : 't bewind gaf hy aen I ttraftegen mifdaedigers wierd geoe-

lgniguez. Alleluilterden na d' ervae- fent. Bebloede boogen en pijlen aen

ren 2.ee-mai\ Antonius Alaminus. Ses
j

(tukken gebrooken, lagen tuflchen

dagen was de vloot onder zeil ge- menfehen -beenderen en lijken on-

weelt, wanneer land fagen : welk
j
der malkander. Igniguez noemde den

uit mifverftand de benaeming Jucatan
l

koning Lazarus , ter oorfaek fijn land

kreeg; ter oorfaek d' inwoonders ,

gevraegtna de naem der kult, juca-

tan antwoorden : daer fulx , als na-

maels bericht wierden, beduid: wy
fracLtige verftaen u niet. Langs de (trandvon-
ja acr.

^enzt ecn fj.acj w iens (teene gebou-

wen met prachtige geevels en hooge
toorens hemelwaerdrees. Fernandez

noemde de Itad wegens haer ver-

wonderens-waerdige grootc Cairo,

na d'Egyptifche hoofd- plaets over

de weereld berucht. De Spanjaerden,

vrindelijk binnen geleid, (tonden

yerbaett wegens de gefchiktheid der

ontdekte , op den dag aen Lazarus

toe-gewijd. Zedert vijftig mijl we-
MoJrcohua

ttelijk voort- gezeik, kreeg de vloot ftad . neder-

Molcobo hoofd-ftad van 'tlandfchap lae- d
.

er

Aguanil, in t gelicht: en deslcltsko- den Mner.

ningC/.v^<7/0»vyandelijk te gemoet.

't Liep hierfcherp af. Twee en twin-

tig Spanjaerden bleven dood ; nacu-

welijx iemand die niet meer ofmin
verwond wierd. Weshalven onver-

richter zaeken na Cuba keeren. Velaf-

quez echter liet den moed niet fak-

ken. Hy vervaerdigt eerlang vier

karveelen, bemand met drie hon-

derd
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Mttgt't^

eiland Co-

fiimel.

Vreemde

tooien al.

daer.

derd vlootelingen, onder 'tbeleid van

]oannes Grifalua en Alaminus. Seven-

tig mijlen Jagen nu achter uit , als

't vruchtbaere eiland Cofumel ontdek-

ten. Langs ilrand Honden prachtige

fteene huifen : de kerken en toorens

keeken hoog boven de daeken uit.

Grifalua, door een priefter op een der

toorens geleid, fag 'tlandfchap luca-

tan over zee leggen : en binnen de

tooren ruime zaelen , vol marmore
en geplaifterde beeltenifTen van wan-
fchaepen menichen en beiren , wel-

ke met een-flemmig geroep en reuk-

werk godfdienftig ge-eert wierden.

De Spanjaerden vernoemden Cofumel

't eiland fanta Crus. Zedert liepenze

wederom na Campechium , alwaer

'sjaers te vooren wel onthaelt wae-

Geruftelijk geland , vonden deren

Campechiers gantfchelijk om-gekeert;

aJs dewelke te kennen gaven , hoe

geen vreemdelingen wilden dulden :

fetten een brandende fakkel tuflehen

haer leger ender Spanjaerden-.en dreig

den feitelijkheid , ten zy vertrokken

eer de toorts uit-brande. Soo gefeid

,

foo gedaen. Zy doen dan een felle in- strijd dei-

druk op de Spanjaerden, die voorbe-
s

/eZl7de
dachtelijktotonderhaergefchutwij- campe-

ken. Wanneer doel konden fchieten, dneT'-

joegen een dichte jacht fchroot onder

d'aenvallers.en hier door alle fuik een

fchrik aen : dat tommelinx ftadwaerd

verftooven. De Spanjaerden bevon-

den voorts Jucatan een half-eiland te

zijn : geraekten voor een flroom, die

foo fterk in de Mexicaenjcbe zee ftorte,

dat twee mijl verfch water behield.

De flroom uit 't rijk Tabajco afge-

vloeyd, kreeg de benaeming Grifalua.

Alhier ftond de ftrand befet met ftijf

fes duifend Americaenen. Honderd vreemde

fchuitjens vol gewaepende voeren na h™*elot

boord.De tolken vanC#^z,welkertael

met der Tabafcers ten grooten deele

overeen quam.bragten fo veel te weeg
dat de koning felf tot 't opper- hoofd
Grifalua over-quam , en tegen des

felfs yfere helmet,panzier en vordere

wapenen foo veel goud aenwoog.
Naderhand ftaptenzeuitop 'tSacrif-

K. de
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Eerste Boek:

Sacrificie

eiland.

Buiten ge-

trieirijihrlk

kelifice c.ffer-

bimdt.

eiland.

cie eiland, alfoo genaemt wegens de

fchrikkelijke offerhanden, die dein-

woonders deeden.TufTchen verfchei-

de vreemde beekeniiTen Hond een

groote marmore leeuw met een door-

gehouwen hals : onder den hals was
eon fteene bak in welke 't menfehen-
bloed ui t dë hals afdruipte : een alaba-

üer man bukte met voor overgeboo-
gen hals over de bak , en befichtigde

'r bloed. De geofferde waeren gevan-

genen , op de naefte kuffen weg ge-

voert. Defen word 't hart levendig uit

het lijf gemeden: met 'tfelvebettrij-

kenze de lippen der afgooden,en wer-

pen 't voorts in 'tvuur.Dc hoofden en

geraemren blijven onbegrave leggen:

ook fomtijdshartelofe lijken. Met de
vleefachtigc partyen des lichaems, als

ook de kuiten , maeken zy haer felf I

vroolijk. 't Naefte eiland wierd be- '

woond by maegden, tot welkejaerlijx !

grote troppen man-volk over-vaeren:
\

ten einde uit god vrucluigheid.der fel-

ve landerijen bebouwen en hooven I

op fchikken. De hoofd-ftad van fa-

bafco is Pontenchianum. Stijf vijf- iontmthU

tien duifend huifen, van gebakken jgj"
esn

fteen gebouwt , verheffen hier, be-

halven de toorens en kerken , ver-

heevene kruinen. Veertien andere

groote fteden befigtigden de Span.

jaerden op labafco : en Honden ver- vreemde

wondert over de vreemde manier veré
i

t"id-

van onderling verbond te maeken:na- "'

mentlijkfommige tapten eenige bloed

uit de tong, quetfende met een fleene

mesje.andeie uit de hand,fommige uit

d'arm, in tegenwoordigheid der Span-

jaèrJe», De priefters leven buiten

echt. Op hoerdom bevonden, wor-

den met de dood geftraft : een over-

fpeelfter voor flavinne verkocht. Een
ongetrouwde mag niet gemeiniacm
verkeerenmet een getrouwde. Jaer-

lijx onthoudenze haer van vleefch en

vifch , vijfen dartig dagen achter een :

leven by kruid en boom gewafch. Sta-

tig waeren de tyanjaerae» aihiérïttge-

haelt onder groene palm-takken. Op
gelijke wij feaen boord gebragt , (niet

('onder koftelijke fcheitkaedjen , na-

ment-
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mentlijk een menféhen-beeld , dop- Immers foo weinig voorfpoed had
pen,\vaeyers alles konftig gewrogt uit

louter goud) keerden weder na Cuba.

Ongeluk-

kige ver-

richting

•utm bij-

fchop ds

Cajisopdt

peerl-

var/g/i.

\

alhier Luideivijk Lampaguano , uit-

;
geruft by Spacnfche koopluiden ,

met bezeegeld verlof des kaifers ,

om peerlen te vangen voor Cuba-

gua
s waer toe een byfonder werk-

tuig derwaerds voerde. Doch de tampag.

P^E biffchop Bartholomeus de Cafis ! Cubaguaenfche Spanjaerden ftonden »*»»*>*»**

-S--^ onthield fich een geruime tijd op
j

hem gezaementlijk regen • fulx niet
l
"""s'

Hifpaniola binnen de fhd Dominico.
\
konde verrichten : weshalven krank-

Alhicr bericht wegens de rijke peerl-
'
finnig ftierf. Terwijl dcfe togten al- Togtva

Togt Van Ferdinand Magaglianus

,

verkeerdelijk genoemt Magellanes.

vangft , die voor Cubagua viel , en

d'ondraegelijke wreedheid, welke
de Spanjaerden te werk Helden om-
trend dinwoonders, reifde na Span-

je : ten einde by Kaifer carel de

vijfde verkreeg 'topper-bewind over

Cumana en Cubagua , onder voor-

wending van de heidenen met een

fachte lijn te trekken tot 't chriften-

dom. De verlbeker

fteunfel aen Wilbem

dus ongelukkig afliepen , nam Fer- *>*&&*;

ditiand Magaglianus ( foo noemt hem 'Z'orZiel

Peter Martyr , en niet Magellanes:
die dan hier in geloof verdient : de-
wijl tuflch.cn dele twee gemein-
faeme ommegang was) een fcer ge-
wigtig werk by de hand ; namentlijk
de weereld rondom te zeilen. De
gantfche handel moet een weinig

vond groot hooger opgehaelt. Magaghanus een
Naffauwfche

j

Portugees edelman verrichte voor
Graef : fulx den hoek te boven raek-

J

fijn koning grootc dingen in Ahica.
te , en eerlang met drie honderd

, De verrichting viel niet min laftig

Spaenfche boeren op Cumana. Om
j

als koftelijk : weshalven hy een haf

Wreedheid

vat» Cajid

lio op Cu-

mana,

meer aenfien te hebben , waeren

alle begiftigt met een rood kruis,

hoedanig de ridders van Calatrava

draegen. Weinig kreunde fich hier

aen Ocampus gefach-hebber op Cu-

mana : als die de Cafis geweldiger

hand buiten hield. De veronge-

lijkte bragt fijn klachte aen d' on-

der-koning over '/ Weflerfche In-

dien op Hifpaniola : en middeler-

wijl de fcheeps-laeding binnen een

nauw pakhuis , onder 't opficht der

nieuwe ridders. Terwijl fijn klagt

inftelde , vertrok Ocampus genoeg-

faem verrijkt. Des felfs vertrek moe-
digde de Cumaners aen , mifmoedig
door geleedene overlaft , om iets ! fer fchifting vielen de droogery-rijke
wigtigs te waegen , tot uitroeying Moluccijche eilanden den Portugee-

der Spanjaerden. De toeleg gelukte. Jen te beurt ; doch Magaglianus be-

Behalven weinige, onrfnapte nie-
' wees voor kaifer Carel de vijfde, hoe

mand. De Cafis , hier af verkund- bevveften konden werden bevae-
fchapt, begaffich uit mifmoedigheid ren , en by gevolg onder Cajlilien

ineenDominicaencr kloofter op#i- behoorden. Ooren hadGwf/totduf-
fpaniola. Zuur brak evenwel den Qu- daenigevoorflag. Hytaekelt dan vijf

maners de verrichte moord onder de ) fchepen toe , met welke Magaglia-

ve dukaet ter maend verfoekt , bo-
ven 't geen amts-halve genoot. Af-
geflaegen , denkt op wraek. Hier
toe is eerlang gelegendheid verfchaft

door Francifcus Serranus , die uit

Tematen aen Magaglianus brieven
affchikte : hy foude derwaerds over-
fchepen , indien iets gevvigtigs wil-

de verrichten. De Paus Alexander de

fejle had tuffchen de koningen van
Cajlilien en Portugael , beide befig

met nieuwe landen te ontdekken,
een fcheiding gemaekt : dat Cajli-

lien foude beiittcn alle kuften gele-

gen ten weften der middag-lijn , en
Portugael ten ooften. Uitkrachtde-

Spanjaerden op ; want Cajlellio , niet

fonder een bloedig gevecht van veer-

tig dagen , kreeg eindelijk d' over-

hand : hing feventig land-droftcn aen

galgen : en woede buiten de kerf.

nus van Sevilien zeerwaerd fteekt,

den tiende der oogft- maend op
't jaer vijftien honderd negentien.
Vijf maenden bleef Magaglianus leg-

gen voor de kuft by de Patagones

K 2 be-
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Wondere

Slraet van
Magcllanes

hocgevon-

den.

InfortUM-

tifche eilan-

den.

Laurones

wonderlijke

toom.

j6 E e

bewoont : vond alhier niemand dan

een reufe tien voeten lang , die bin-

nen fcheeps-boort een groote mand
vol twee-bak ledig maekte , en met
een teug negen (loop waters op-

dronk. Ook fag hy boomen met bij

lenlgehakt.uit welker kruinen kruifen

ftaeken. Terwijl fo lang inde gemak-
kclijk-haeven, die debeneming/sw/
Inlieten kreeg, vertoefde, joeg hy d'on-

E K

onthaelden de Spanjaerden feer vrien-

delijk. Twee olifanten bragten dege-

fchenken na ftrand uit de ftad , vijf

en twintig duifenthuifen groot. Dicht

aen Burneia leggen twee minder ei-

landen Zubo en Matan. De koning
van Zubo onderwierp fich de Spaen-

fche gehoorfaemheid. Magaglianus

liet fijn vloot alhier in d' haven leg-

gen , (lak met booten en Indiaenfche

der-ammirael loannes Carthagena ne- I fchuitjens nevens ettelijke Zubenfers

na Matan : alwaer hy een dorp aen
kooien fet , en groote buit weg-

vens fijn biecht- vaeder landwaerd in;

ter oorfaek hem na 't leven Honden.
Magaglianus , langs America zuidelijk I

fleept. De torn wietd na acht dagen

aen tot op twee en veertig graeden hervat, 't Was gemunt op de koning- *hh!j+-

voort-gefet, wierd beloopen van een
;

lijkehoofd-ftad; dochdekoning,te-
WM »MW

fwaere ftorm. Een der fchepen, bin

nen een inham in-gedreven, ftietop

een blinde klip aen fpaenderen. 't Jagt

bergde 't volk , en verviel dieper en

dieper in een ftraet tufTchen hooge
fneeu-bergen. Magaglianus gifte ter- I

üond, gelijk de vermaerde wis-kon-

ftenaer Roderik Talerus , hem meer-

maelsfeide, hierdedoor-togttezijn, !
vvant d'eilanders niet verdraegen kon

gen Magaglianus uitgefpat, bragthem
om hals. Seven fneuvelden methaer
bevel-hebber , twee en twintig wier-

den fwaerlijk verwond. De gevluchte

geraekten op Zubo ; en aldaer , by den
koning tèrmaeltijd genoodigt, over

tafel aen een ellendig einde, d' Oor-
faek der moord ontftond uit na- rver

:

Moord der

Spanjaer-

den.

door welke de Noorder Oceaen in de

Zuider valt. Hy fet dieshalven de

ftraet in, die fomtijds eng, fomtijds

breed , honderd twintig mijlen lang

is, vol kleine eilanden en zorgelijke

klippen. Terwijl dieper voort zeilt,

fmijt 'efehip Antonio over ftaegnaG*-

diz. Den vijfen twintigfte der Slagt-

maend voerde hy drie fchepen in de

Zuid-zee. Met honger, dorft en hette

hardebolden devlootelingen feer er-

barmelijk drie maenden en twintig

dagen, fonder land te fien. Defchoe-
nen en 't leder , over de fchilden ge-

trokken , begonnen nu ook ten fpijs

t'ontbreeken : als twee eilanden ont-

dekten , twee hondetd mijlen van
malkandet afgelegen ; doch beide on-

bewoond en onvruchtbaer : weshal-

den 't verkrachten van vrouwen en

dochters. 'tScheeps-volk,doorfulke

neepen gefwakt , was benoodfaekt
't derde fchip/j»/ lacob te verbranden.

Aen de Moluccifche eilanden na-

menze een koftelijke lading van na-

gelen in : met welke 't fchip Trinitas

na Nieuw Spanje door de Zuid-zee ftak,

(.wVitloria, onder 't beftier desfehip-

pers loannes Sebaftiaen de Lano , langs

degewoonelijke water-togt der Por-

tugeejen , na Jant Lucar de Barrameda :

alwaermetachtien mannen ter teedc

liep.

Toot yan ferdinand Corte/Jus.

HOewcl de togten der Spanjaer

linde der

top rondom
de rseertld.

den op America fomtiids een
vendebenaeming /«/o/yk»^//?/^ kre-

f

droevige uitflag namen, wierden ech

gen. Zedcrtvervielenze tufTchen een
groote meenigte eilanden , welker in-

woonders buiten gemein diefachtig

vielen : hierom paftenze der felve

woonplaetfen toe de naem Ladrones.

't Voornaemfte eiland Burneia maekt

ter t'ellekens met nieuwe moed her-

vat. Ferdinand Sottus bragt vijf hon-

derd man in Florida ; doch geen fchat-

tenuit 'tland. Hy verrichte niet an-

ders , als dat vijftien land-vorftcn

d' handen afkapten , ter oorfaek geen

Wreedheid

•van iottm.

twee honderd vier en vijftig mijlen in ' goud mijnen konden aen-wijfen. El-

d' ommegang uit. Alhier wafcht een
j

lendiger liep het af met Pamphilus Dmv,*

boom, welker afgevallen blaederen , j

Narvaez. Defe verloor fijn vloot en ^'^"
gelijk wormen, kruipen. De koning i volk, uitgefondert weinige , op de

ftroom



Ontdekkers v»m Jmerka.

Togt van
CoTtefms.

AlerTtwJter-

iiige veriof-

ftroom Pa/ma. Van fes honderd ge-

raakten Hechts tien behouden : d'ove-

rigefneuveldeninde rievier, of aten

elkander uit raefende hongers-nood.

Meer verrichte ferdinand Cortefius \x\t

Spanje na America gezeild op 'tjaer

vijftien honderd en negenden. Ze-

den tot opper hoofd gefteld over tien

karveelen en drie jagten met vijf hon-

derd voet-knechten en feftien ruiters

,

by de nieuwe Spaenfche inwoonders

van Cuba geworven. Aen 't eiland Co-

xumella uit-geftapt , fchafte aldaer af

't menfehen offeren voor de duivelen

:

rechte een kruis en Maria-beeld in

haer tempel op .* verlofte Hieronymus

Aquilaris uit een feven-jaerige gevan-

genis. Defe had met Valdivia fchip-

breuk geleden. Die haer in de boot

bergden dreven dartig dagen met de

ilroom lotjucatan. Seven fn euvelden

door honger. Doch foo haefl den

voet op 't land kregen,wierden den Ze-

mes op-geoffert : met de vleefachtige

partyen , voor 't vunr gebraeden , hiel-

den de Iucataners een vrolijke mael-

tijd. Sesfchoten over; doch fóuden

des anderen daegs op gelijke vvijfe

fcheiden uit de weereïd : onder defe

bevond fich ook Aquilaris. Des nachts

los gebrooken , quamen by een na-

buurigeland vorft,diegeduurig tegen

de menfeh-eeters oorloogden. Corte-

fius bood te vergeefs Taxmarus den

vrede aen , als die den aenbod affloeg

,

en veertig duifend man uit fijn prach-

tige ftad Potanchanum , meer ais twin-

tig duifend fteene huifen groot , te

velde bragt. 't Had gedaen geweeft

met de Spanjaerden , ten zy Cortefius

den vyand lokte onder 't gefchut, en

de feftien ruiters in d'achter hoede te

paerd invielen. Defchrikwastegroo-
ter , nadien 't land geen paerden voed,

veel min krijgs-luiden te paerd kent.

Binnen 't ledige Potanchanum hielden

de Spanjaerden bykans een maend
huis. Zedert zeildenze na Coluaca , al-

\va«r een volk-plantingaen ftellen, op
verfoek der ingefetene. Onder de

fche botkin fchenkaedjen , die de Spanjaerden ont-

aisotThïer fingen waeren Coluacanfche boeken.
ktrkm. De bladeren beftonden uit binnenfte

boom-fchorzen , met dun plaifter uit

gezift meel beftreeken, aen malkan-

77

Vreemde

veldflag.

Totmcha
num een

ftad.

Coluacan-

der in de lengte vaft-gemaekt. Deler
ters ge-lceken na kooten , ftroppen,
fchaeven , weerhaeken en vordere
kris-kraffen , na d'Europifche manier
achter malkander gefchikt. Cortefius

flond verbaeft over d'heeriijke ker-

ken , met geborduurde tapijten vol

koftelijkegefteenten.beleid. ïn 't aen-

breeken desdags wordenze t'ellekens

bewierookt. Groote meenigten vloe-

yen te gelijk tot 't gebed toe. Ais

'tzaed ind'aerdekomr, of ten vollen
wafdom, offeren zy kinderen kofte-

lijk gekleed,en eenige weeken te voo-
rengemeft, aen de Zemes. Wanneer
geen verfchot van kinderen is, flag-

tenzeflaeven, en eldersook honden.
Die ten offer gefchikt zijn, ftaen in

groot aenfiien. Ieder buigt fich voor
de felve neder. Haer yver omtrend
vuile afgoden dienft kan ook blijken

aen een vreemde gewoonte, welke
zy, ter tempel binnen geflapt, onder-
houden : namentlijkzy tappen bloed

uit de tong , lippen , ooren , borft, kui-

ten ofdyen in de handen , welk einde-

lijk in de lucht over de kerk werpen

:

omalfoo de Zemes te verzoenen. Bin-

nen de flad Zempoal , vond Cortefius

vijf flaeven ter flagting op-geflooten

tegen den anderen dag. Hy had d'el-

1 endige los gemaekt ; maer op 't heftig

aenftaen der Quines , foo veel als prie-

fters , betuigende , hoe de Zemes aj

'tgezaeide fouden bederven , indien

d'offèrhande niet voort-gingen , her-

ftelde de los-gemaekte. Defe, hoe-

wel haer groote zaligheid toe-gefeid

wierd , keerden echter feer onfteld.

Aen de voeten der Zemes hingen feer

veel menfehen beenderen in bondel-

kensfamengebonden:en onder defel-

ve de naemen van de vyanden,welker

vleefch of geoflèrt of gegeten was.

Twaelf mijl ten ooften bo\enZempoal

dicht aen de ftroom Grijalua bouwde
Cortefius een nieuwe ftad VeraCrux.So

hoog nam Diecus Velafques fuik werk
op , als gefchied buiten fijn kennis,

dat hy diefwegen over den ftichrer

een doodvonnis by de Cubafcbe
raeds-heeren vorderde. Doch terwijl

Cortefius befcheid verwacht van de ge-

fanten , (gefchikt na 't Spaenfche hof,

ten einde bericht deeden , wegens de

K 3 by-

Schrikke-

Hindert

afgooden-

aienjl.

Zimpoal
eenftad

.

Zemei

wondere af-

gooien.
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byfondcrc voorval, bc noodfaekende ftrijdt duurde tot fonncn -onder-

een ftad te bouwen) trekt hy tachen-
J

gang. Cortefius mocü fijn behoudenis

tig mijl wettelijk; na dat op alles bin- tocnmaels toe-fchrijven aenfesveld-

nen Vera Crux orde had geftcld. De . flukken, welker ongewoone flaegen

Zempoalenfers hielden hem metgroo- i niet min fchrikalsfchadetoe-bragtcn:

te hulp-benden gefelfchap ; om een- I fulx met den avond aftrokken. cfO-
macl 't jokdesovcr-magtigenkoninx

;

verwinnaer fetze achter na , en vijf

Muteczuma mogten af te fchudden.
j

dorpen acn kooien. Hetisnauwelijx
gerrUhtin- Defen foud het gelden. Cortefius ,ge- tefeggen , wat moord de dartienrui-

'cmtfiiu. vordert in 'thndi'chap Siticucbimalar , < ters onder de vyand aen rechteden,

isuitnaem van Muteczuma door den En evenwel liet hy de moed niet zak-

land-droft aldaer beleefd onthaelt
J

ken : als die eerlang met anderhalf

binnen een groot vlek. Dit lag op een
j

honderd duifend man diervocgen op
üeile berg , fondcr toegang , als by I de Spaenfche leger plaetsftormde.dat

twee hooge ladders. Sïncuchïmalar j 't leger het uiterftegevaer liep. Einde-

word beflooten van een gebergte, lijk bleefnochtans d'overwinning aen
welkers kruinen de wolken bereiken,

j

de zijde van Cortefius : die raefende

Afgeftapt geraekten in een dorre en door wraek, met bloedige voetftap-

koudcvalleye, alwaerfulk eenonge- ! pen Tajcalteca afliep. Ondertuilchen
mak leden , drie dagen achter een, quam Quefitangahei been. De toeleg

door honger , dorft , koude en fwaere
|

was , om by nacht de Spanjaerden flag

hagel-ftccnen , dat niet weinige den te leveren. Ten dien einde fond hy
geeft gaven. Zedert klommenze een verfpieders met fchenkaedjen na
vermaekelijke heuvel op, die een ka- 't Spaenfche leger, die af-keeken ,

pelle droeg.voorfien van een aenfiene- waer de begraeving alder-fwakft ten
lijke toorn : de toorn was rondom be-

j

aen val lag. (Jortefius kreeg hier een
ftaepeltmetgrootehoopenhouts,by ,' fnuf van : en eindelijk ook de recht

d'inuoonders tot 't verbranden der
j

gefchapenheidderzaekin'toog. Hy
offerhanden toe-gebragt. Aen de voet i hakt dan den vijftig verfpieders d'han-

van defe berg was een bewoonde val- den af : en fendze te rug na Quefitan-

leye,befproeit van een vermaekelijke
;

gal met verwittiging, dat hem wach-
ftroom, acn wiens oever de vorft Ca-

j
te. En defe quam uit 't ftaende ge-

cataminus een fteene paleis , in ver- ' wafchtevoorlchijn: ftormde dapper
lcheidc zaclen verdeelt, bewoonde. ' by duider ; doch vond tegenweer,

Opwaerds lagen diergelijke paleifen.
j

welkd'aftogtbenoodfaekte. Cortefius

Alle flonden onder Muteczuma ; be- I wierd door fulke zegenen moediger:
halven nochtans 'tnabuurig geweft

j
valt ter midder nacht Tajcalteca, ftijf

Tajcalteca, welker inwoonders, voor i twintig duifend huilen groot , man-
ftrijdbaere vermaerd , nooit eenige haftigaen : enmaektfich vandefelve
wetten van Muteczuma wilden ont- ! ftadmeefter. Defe is heerlijkgebouwt

Merk™*- ^angen - Cortefius fette foo haeft niet
I

uitgebakkenfteen: de markten grim-
digiotriog den voet op de boodem van Tajcalteca, ! melen van koopers en verkoopers,

of wierd by duifend ingezetenen aen- !
die onderling handel drijven met al-

gevallen. Met d'eerfte torn bleven lerlei eed-waeren vifch , vleefch,

twee Spaenfche paerden. Na een har- brood, als ook pluidmaedjen , peer-

de fchermutfeling vlooden d'aenval- ; len, geborduurde tapilTeryen, kalk,

Iers ; en verfochten des anderen I fteen , balken en kruiden. Twintig
daegs vrecde. De Spanjaerden trok-

j
dagen hield Cortefius z\\\\cx huis, wan-

ken voorrs vreedfaem landwaerd in:
i
neer op brak na de naeftgelegeneftad

wanneer fchielijk een groote trop met i
Chiurutical. Stijf honderd duifend TaJ-

yfelijk getier tegen haer uit-fpatten; caltecaners geleiden hem derwaerdsr

doch vocht te mets deinzende na een
j

Hy wasdoordefelvegewaerfchouwt;
acluer-laege, die gefwind'r Spaenfche

]
hoe binnen chiurutecal de ftratcn af-

heir aller wegen omringde, 't Getal gefneden waeren , de daeken van
ging boven d' honderd duifend. De fwaere fteenen voorfien , de folders

vol

op de T.if.

lilt. ,1
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vol boog-fchieters, en alles befteld,

'

om hem aen kant te helpen. Hy floeg

wel 't aen -brengen te meer in de

wind : nadien feer prachtig terpoor-

te , tuflchen gefang en trommen , in-

trok, en heerlijk allenthalven ont-
j

haeld wierd. Ondertuffchen rukte

een magtig heir, by Mnteczuma af-

vtraetfeer gefchikt , denvaerds. 't Had met de

"entdekt
Spanjaerden ternaefter nacht gedaen
geweeft, ten zy 'tgeheim uitlekte,

dooreen Chiurutecalfche vrouw;
die een burger van Zempoal, welke !

Cortefius volgde, waerfchouwde ,fich

aenftonds weg te pakken , dewijl

'

het binnen weinige uuren alle de

ZT
d
s"h

vrcerT,delingen gelden foude. Corte-

dej. ihfs, hierafverkundfchapt, ontbied

d'opper-hoofden der ftad by fich.

Defe, ter zael binnen geflapt, wier-

den onder de voet gefchooten. Op
de flag der vuur- roers vloogen de

burgers gewaepend toe. Hier on-
ftond een fcherp gevecht. Na vijf

uuren hekoeldede moed der aenval-

lers : die ftilftand van wapenen be-

dongen , en eindelijk een vreede trof-

fen met de Spunjaerden. Verfet Hond
diefwegen Muteczuma : 'tgeraed-

faemft, cortefius doorfchenkaedjen
te (lillen. Hy'fond derhalven ander
half duifend bombazijne klederen,

tiengroote goude fchotelen, ettelij-

ke vaten wijn : ontkent in aentogt

geweeft te zijn v.zChiurutecal : ver-

foekt , hy beliefde de reis te ftacken,

om binnen d'hoofd-ftad Tenuflitan

te trekken. De gefchenken en ver-

ontfchuldiging nam Cortefius aen;
doch vervorderde de voor-genoo-
men togt. Acht mijlen beneden Temt- xyeemde

fiïtan faghy den twee-toppigen berg bergPopo-

Popocatepeque , alfoo genaemt wegens cateMHe-

de naere damp, dieze geduurig he-

mel waerduit-geeft; want Popocabc-

teikent een rook, en tepeque een
berg. De fmook gaet fteil en fnel in

de wolken op : fulx ook door de
fterkfte ftorm niet een ftip terzyden
afgedreeven word. Tien Spanjaerden
beftonden na den top te klimmen ;

doch moeften eerlang keeren , alfoo

de



So EersteBoek:
deafTche foodiklag, dat tot over de diepe gronden. Coluacana word be- menout

in-Hapten. Twee echter ge- fpoeld van 't brakke meir, tot byfon- f

n boven by'tlog , na gilling der gerij fen groote verrijking : alfoo

knicn

raekten

gemat kt

viord.

gaepende ander- half mijl. De hairen 't water , bygooten binnen de ftadge

refen hier te berge. Debergfelf zid- leid, door de fonne fhemt : de ge-

derde, en weer-galmde van 't geknars ftremde vocht, gekookt tot kleine

der vlammen , ïlikkerende tuffchen broodjens , veroorfaekt fterke han-

een pik-fwarte rook. Het daverde del : want dewijl nergens zout valt

onder haer voeten; wanneer fwaere dan hier, vloeyen allerwegen de

fteenen, uit 't vuurige gat geworpen ' koopluidenherwaerds. Cortefius was

aen alle kanten neder - ploften , en
j

nu op anderhalf mijl langs de muur

verfchrikkelijk afrolden. Beide wae- ! genaedertaen Tenullitan, als hem dui-

renze of verbrand, of verftikt, ' fendhoovelingentegemoettrokken.

of verplettert, ten zy juift achter )Zy kuilen haer rechter-handen, met

een uit-geholde heuvel lijf- ber-
) welke eerftd'aerde betafteden. Alle

stoutheid ping vonden. d'Inwoondersftonden gingen blootsvoets. Indelaeftetrop
van twee ".

erDae fl; OVer de ftoutisheid der twee i quam Mutexzuma felf , die een goude
Spanjaer

den.

Hinderlijke

Jleden in

America.

Zen [eer

vreemde

muur.

yvii/a>,ii \s tt,x v»v- i^mv.^.. - - -j , j-,

Spanjaerden, aen welke fchenkaedjen 'hals-band vol peerlen omd'halsvan

toe bragten. Zy geloofden, hoe d'af- !

Cortefius wierp, en hem voorts ftad-

gefturvene koningen, om haer waerd geleide, tuffchen een naerge-

fchelm-ftukken onlijdelijke pijni- krijt van gevangenen gefchikt ten of-

cjng uit-ftonden in Popocatepecjues fer, en beflooten in toornen, uitliet

vlammen, vergefelfchapt met dui- water op-gemetfelt, weder-zijds der

fend duivelen. ^Cortefius door 't arme' gefeide muur. Muteczuma plaetfte 1
£.

erk
.

v*?:

landfchap^r Guazazingers voorl-gz- Cortefius binnen fijn prachtig paleis op t̂lu .̂

rukt, leed op 't gebergte groote kou- een goude throon : en gaf alles over ningUu-

de : befichtigde Amac^uemeca hoofd- aen den Spaenfche Koning, inregen-
tecx-,ima-

Had des rijx Cbialco , in een groot woordigheidderrijx-raeden, diefwe-

meir gelegen, werwaerds met fchuit- gen niet weinig ontfteld. Terwijl

jens ( by d'inwoonders acales ge-, 't werk fich diervoegen toe-droeg,

naemt)over-voer: wierdliQerlijkin- krijgt Cortefius bericht : hoe de Ko-

gehaelt binnen Iztapalapa , een ftad ning Coalcopoca een aenflagh niaek-

diemeer als acht duifend fteene hui- te op de nieuwe Spaenfche ftad Vera

fenteld.Verwon derens-waerdige pa- Crux : twee befettelingen verraede-

leifen , met prachtige zaelen , aenge- lijk aen kant geholpen , en twee an-

naeme hooven en vyvers, vol vifch dere gequetft had. Cortefius , wiens

en water-gevogelt , ftaen tot groot oogmerk lag, om fichmeefter te mae-

cieraed , behalven de tempels en ver- ken van Mutexzumaes koningrijk, be-

hevene toorens. Uit Iztapalaca , ten fchuldigthem , als of Coalcopoca door

deelenop'tvafteland, tendeelenin fijnopruyend'aenflagbeftond. Wef-

een meir gebouwt , leid een muur, halven Muteczuma inhechtenis raekt;

twee pieken breed door de vloed hoewel hy Coalcopoca , nevens des felfs

heen na Tenuftïtan. De muur is aller-
, zoon en vijftien rijx-raeden , gevan-

wegen doorfneeden : over de door- gen bragt binnen Tenuftïtan : alwaer

fnijdingen leggen wip-bruggen , by Cortefius alle by groen hout verbran-

tijd van nood op-gehaeld : onder > de. Vergeefs dacht Muteczuma fich

loopt 't water uit een zoute meir in
J

aldus te zuiverenby Cortefius, welken

't verfche , met ebbe en vloed : onaen- 1 geen voldoening gaf , hoewel hem
gefien beide de meiren tuffchen hoo-

j

door een nieuwe weldaed verplichte,

ge bergen feventig mijlen van de zee
j
't Werk diend hooger opgehaelt. De

af-leggen. Weder - zijds der muur , I landzaeten hielden fich feer quaelijk

lang tien mijlen, vertoonen haer drie over Muteczuma: ter oorfaek , fon-

groote fteden Mefiqualcingo , Coluaca-
\ derdeminfte tegenweer, 'tgantfche

na en Vuïchilabujco , alle volk-rijk en

prachtigbetimmert, uit 't midden van
rijk liet ringelooren van weinige

Teemdelingen. 't Was nu verre ge-

noeg





c



noeg gekomen : dat door een ver-

wijfde flaphartigheid als een mif-

daediger gevangen fat , die over

vermoogendelandfchappen heerfch-

te. Onder vérfcheide vorflen , de

welke fich diefwegen belgden , quam
Catamazin beftierder van 't geweft

Hacoluacan te voorfchijn. Defe,(ten

zy door Muteczumaes trouwloofe

argliitigheid by nacht was overval-

len ) foude Cortejius werk genoeg
befchaft hebben, 't Liep nu hoe lan-

ger hoe meer voor wind met de

Spanjaerden : als die 't filver en goud

,

by de landfchappen wijd en zijd

onder Muteczuma gehoorig op-ge-

bracht , niet konden weg-voeren.

Sulx verleegen ftonden , te meer
nadien zy de magt van Muteczuma

•Befchrij. yerdacht hielden. De felve kan af-
vir.e der ko- , i 1 i •

ninztijke gemeeten uit de pracht der koning-
(lad Tmu- lijke ftad Tenuftïtan , eelegen in 't rijk
J Mejjica , anvaer een zout meir fich

niet vermengt meteen verfche vloed:

beider ommegang bereikt feventig

mijlen. Tenujtitan, uit 't zoute meir

opgebouwt , leid van 't vafte land

anderhalf of twee mijlen, 't Vaer-

water grimmelt vol kleine fchuit-

jen9. Vier fteene bruggen , aen vér-

fcheide plaetfen door-fneden , en

met poorten voorfien , leggen uit

de ftad na de vafte kuft , 'niet min
konftig als koftelijk. 't Verfche wa-

ter word door 't zoute geleid door-

een gemetfelde graft: uit welke nie-

mand fcheppen mag , ten zy aen

'skoninx rent meefters de prijs be-

tael , volgens opgeftelde fchatting.

Voorts teld de ftad meer als feftig dui-

zend huifen , in eilanden verdeelt;

doch met groote bruggen aen mal-

kander gehecht. De markten, rond-

om met galderyen , krioelen dage-

lijx van koopers en verkoopers. In

ieder buurt ftaet een herberg, alwaer

overvloedig gebraeden en gezoo-

dcn vifch en vleefch en wijn te beko-

men is. Behalven konijnen, haefen,

tortel-duiven , quartels , faifanten ,

harten , wilde - fwijnen , maekenze
groot werk van gelubde en gemefte

honden. De ambachten zijn ver-

deelt in gilden : en de gilden hebben

haer byfondere wijken ter wooning.

Ontdekkers Vju America* Si

Groote handel word gedreven met cmhut
cachaos, een boom-vrucht niet ons,e- ™l ™or

° een vrucht
lijk de amandelen. De cachaos, ten

poeyer geftampt en in water ge-

mengt , veifchaft een fmaekelijké

drank. Zy waffchen alleenlijk op
warme en vochtige gronden , en heb-

ben een gebruik gelijk 't geld by d'Eu-

ropeers. Onder vérfcheide paleifen

fteekt 't raed huis uit : alwaer twaelf

rechts -geleerden , omringt van een
meenigte dienaers , dagelijx vonnis
vellen. Ook isdhoofd-keikbeligti-

gens vvaerdig. De kerk , uit fieen Prachtige

vierkantig gebouwt, heeft vier poor-
Urk -

ten , welker uitgangen fien op vier

breede ftraeten , eindigende aen de
vier voor-verhaelde bruggen. De
m uuren njlen tot een byna enmee-
telijke hoogte. Vericheide toorens
fchijnen haer toppen te berden tuf-

fchen de wolken. Alhier hebben de
priefters verheever.e zaelen , om na-

der by den hemel te wefen ; d'opgang
leid langs marmot- ftene trappen.

'tPriefter-ambtword bedient by kin-

deren des voornaemften adels,die,op

't fevenftejaer derwaerds geleid , feer

maetig leven en nooit te voorfchijn

komen, dan wanneer in denechten-
ftaet treden, 't Beruchte metaele
beeld over de Rhodïer haven , tiüTcheii

wiens beenen defchepen metftaende
maften zeilden , moet wijken voor de
fchrikkelijke marmore afgod Vuichi-

labuchichi, welkers kruin 't verwulffel

des tempels bereikt. Nevens ftaen

minder beelden , op een vervloekte

wijfeuit meel van allerlei geftampte
kruiden gebak ken,en met menfchen-
bloed gekneed. De menfchen worden
niet den hals af -gefheeden ; maer
't bloed, getapt uit de naefte deelen
aen 't hart , dient om de lippen der af-

gooden tefmeeren : "thart felf leven-

dig uit-genikt moet branden. Langs
de muuren zijn hel- donkere kelders,

die alleen de Priefters bewandelen.
Boven op de kelders ftaen koftelijke

Afgrijfelfc

zaelen vol beelden,ten begraef-plaets bhtUm,

voor de koningen. Terwijl Cortefius

nevens Muteczuma den tempel be-
figtigt, fnapten twee van fijn gevolg
in een der kelders : vonden door-

gaen,s brandende lampen en toorzen,

L en
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en de muur met twee vingeren dik

menfchen - bloed befmeert : 't hing

allenthalve vol moord priemen : de

ftank was alhier ondraegelijk. Doch
Muteczumazn. desfelfs hoovelingen

namen feer quaelijk, dat Cortejïus

fommige beelden om verre rukte : als

ook dathy den koning onder d'oo-

gen derfde fien ; want anderfints

zijn de Mejjicaeners buiten gemein

eerbiedig omtrend haer koningen .

itucht der Niemand derft 't geficht op-flaen al-

rêSZn. waerdefelve fichlaeten vinden. De
raeds-heeren ftaen bloots- voets,

met aengefichten ter aerde geboo-

gen. Viermael daegs veranderen zy

't gewaed : en 'tkleed welk eens acn-

toogen , heeft zedert geen ander ge-

bruik , als ten gefchenk aen de krijgs-

knechten , die eenige helden-ftuk-

ken verrichten. De fchotelen en

kruiken, die ter koninglijke tafel

dienden komen nimmer wederom te

voorfchijn. Behalven de prachtige

paleifen by d' adel binnen Tenuliitan

bewoond, ftaen aenfienelijke hof-

fteeden, rondom 't zoute en verfche

meir. Muteczuma bouwde drieluft- thmkn

huifen , waer aen de kon ft geen kof- "* /;"'M

ten fpaerde . In 't eerfte woonden al-

lerlei mifmaekte menfchen. 'tTwee-
de was voor allerlei gevoogelte

:

een ruime open-plaets is boven ge-

dekt met netten : rondom leid een

marmore galdery , uit welke too-

rens rijfen , om van de felve te be-

figtigen de vlucht der voogelen.

Binnen 't derde luft-huis, verdeelt

in verfcheide zaelen , onthouden
haer leeuwen, tijgers, wolven, vof-

fchen en allerley vier-voetig wild

gedierte. Cortefws had nu binnen
Tenujlitan omtrend acht maenden
vertoeft na de weder-komft der

voor-gemelde gefanten aen 'tSpaen-

fche hof, wanneer tijding kreeg:

hoe Pampbiltts Naruaecy , uit laft van
l'elazques , achtien fchepen , bemand
met acht honderd voet -knechten

en tachentig ruiters, uit Cuba afge-

ftooken , voor de Meflicaenfche

ftrand voerde. Eerlang kreeg hy laft

on-
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ongewaepend na boord re komen ,

ten einde 't bewind over Muteczu-

maes koningrijken afftoiui, en Na-

ruaecy ter hand ftelde. Doch defe

vond fich eerlang benoodfaekt , na

eenige tegenweer , aen Cortcjius ,

hoewel driemael fwakker, hem felf

gevangen te geven. Ondertuifchen

liepen deSpanjaerden, die binnen Te-

nujhtan in befetting bleven , 'tukerfte

gevaer: alfoo de burgers gelijkerhand

op-ftonden : zy wilden d'overlalt der
j

vreemdelingen niet langer dulden :
j

dewelke haer koning onder flaverny,

end'oude vyanden deTafcaltecaeners]

en Gi'.tizuzhigers binnen de ftad brag-

Een : fchattingen afperften : en de ver-

eeuwde beelden ter aerde wierpen.
\

Men beftreed de Spaenfche befette-
[

lingen dag en nacht:onaengefien Mu-
teczuma de zaem-gerotte focht te flil-

j

len .Ondertuflchen quam Cortefuts ge :

ftijft met nieuwe hulp-benden; doch
wierd foo raeuw onthaelt dat hem
't gevecht te ftaen quam op veertig

dooden, en meer als eens foo veel ge-

quetften. En alhoewel vijftien veld-

ftukken den drang der beftrijders

dapper dunden , zy flooten echter

t'ellekéns de geleederen met verfch

volk : klommen op de hooge ftaepels

van die aen kogels fneuvelden. Drie

dagen duurde 't gevecht. Muteczuma,

die binnen 'tfiot by de spanjaerden ,

fich onthield, trad na een fchiet-gat, I

ten einde fijn onderdaenen gelafteaf ,'

te trekken ; doch een onophoudelijk
j

gefchreeuw verdoofde 't gehoor, en
j

een dikkejagtpijien en fteenen bekt
j

te te fien. Muteczuma echter meinde,
datgehoorr of gefienfoude werden,!
wanneer van eenflinger-fteen getrof-

fen wierd,iulx op den derden dag den
'

geeft gaf. Behalven met de vyand .

ha.z&zbo\ó.£.ï\de Spanjaerdenmet d'ui-

terfte hongersnood. Zy hadden nu •

een toorn vermeefterd , van welke :

binnen 't flotgrootefchaedeleden: en

vijfhonderd huifen aen kooien gefet;

doch konden geen goede ukkomft
beoogen. 'tGeraedfaemftby nacht te I

vluchten langs de naeile brug aen de
;

fterkte. Corte/ïus dieshalven verdeelt
j

debekoomefchat, die meer als feven
j

honderd duifend dukaeten bedroeg,

'm^Amêrica: S 3

onder 'tkrijgs-volk; voert Muteczu-

maes zoon en twee dochters gevan-

gen weg.hoewel niet fonder'tuiterlle

gevaer, en een lchendige neep ; want

deTevuftïtaeners vloogen allerwegen

toe : vielen in d' achter-hoede in:

maekten af , felfs Muteczutnaes kinde-

ren. Cortejius liet hier fitten twee en

veertig paerden, anderhalf honderd
Spanjaerdenentwee duifend Tajcalte-

caeners en Guazuzingers. Over 't meir

geraekt, bleven d'overwinnaers op de
rugge hangen. Niemand had 'tont-

koomen , ten -zyC'irtelïus fich diende
van een dienftigekrijgs-lift : nament-
lijk hy ftookte tfcs nachts wijd en zijd

groote vuuren • en pakte hem met
ftiile trom weg. Echter foüden de Te~

mtftïtaeners d'ontfnapte vervolgt heb-

ben; maer de levens-middelen begon-
den t'ombreeken. Cortejius-fond voor
uitdefchatten ,welkebehouden had,

na VeraCrux , door 't landfehap Colua.

Vijf ruiters en vier en veertig voet-

knechten
, gefchikt tot o ver-voer-

ders , zijn door de Colaaeners dier-

voegen becingelt : dat niemand ont-

vluchte. Alle wierdenze den dui-

vel georTerten op-gegeten. 'tSelve

ongeluk trefte twaelf Spanjaerden

binnen Tepeaca. Defegroote ftadgaf

haer over aen Corte/ïus, geftijftmet

een magtig heir van Tajcaltecaeners

,

Chiurutecalers en Guazuzingers. Ze-
dert nam hy ook in de fterke lie-

den Guaccachiulla en Jzzuca , beide

van hooge lieene wallen en vafte

poorten voorfien. Binnen Izzuca lei-

de hy meer als honderd tempels

,

ten menfehen-ofier gefticht,aen koo-
ien.

r

t Gantfche landfehap , alwaer

aldus woelde
, pafte hy de benae-

ming Nieuw Spanje toe. Van de ftad

Tazttco tot de 'lenujiitaenfche mei-

ren wierd een water -leiding drie

mijlen lang
, gedolven : om dartien

nieuwe fchepen voor Tenuflitan te

brengen. Uit haet tegen defe over-

magtige ftad waeren d' omleggen-
de volkeren ter been geftapt , meer
dan anderhalf honderd duifend man
fterk. AlledroegenzeCtf/-/f/;#.r 't vol-

le gefach op. En defe legerde fich

aen een kant : de twee andere zij-

den bleeven befet door Gonzalus

L 2, San-

Nederlacg

der Sf»n-
jterden

op nieuw.

Gedenelr-

waerdtge

•verrichtin-

gen van
Corte/ïus.
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Satidoualus en PeterAh ^radus. De be-

legerde vielen eens uit opdedartien
fchepen met vijf duizend fchuiten :

onder welke 't gefchut fuik een moort

B O E K

haeft defchutter 't flinker oog floot,

om doel te mikken , was daep te

gaeuw : als die hem een groote ftecn

diervoegen tegen de mond wierp,
verfpreide, dat niet fonder fwaer ver-

j
datter de tanden uit vloogen. Doch

lies binnenwaerd rocyden. De ge-

vangenen vondeneen graf indebui-

ken der Americaenfche hulp-ben-

den. Op den fevenftcn dag wierd de

ftad ingenoomen niet fonder uitge-

laten wreedheid. De Koning geraek-

ongeval

door een ty

ger.

terwijl Cortehus omtrend 't verwoede
Tenuji'itan (anders ook genaemz Me-
xico) fich ophield » zeilde Francijcus

Garajus uit dhaven van Jamaica met
elf fchepen na de ftroom Panucus:

ten einde aldaer een volk -planting

te in hechtenis. Na dufdaenige ver-
j

oprechtede door Kaifar Carels laft.

richting, nam Cortefius voor, te ont-
j

Aen devloed,dienademeenigteder
dekken de landfehappen zuidelijk palm-boomen een naem kreeg, ftap-

gelegen. Terwijl alles ten togt ver- te hy te land : de vloot voer langs de
vaerdigt , fond hy t\*ee fchepen met wal in 'tgefigt. Door de ftroom Mon-
een onwaerdeerlijke fchat na Spanje, taltus , vioeyende tuffchen hoog ge-

Defe liepen, wegens de Franfche zee-
j
bergte, gewaed, verviel op een broei

Boven-

gemein

vreemdge-
licht met

de bnviae-

nm.

fchuimers, binnen Tercera. Een droe-

vig ongeval had 'tfcheeps-volk op
" 'tgrootfte fchip getroffen. Dit voer-

de twee tygers : die , hoeweljong uit

't neft gerooft en by menfehen aenge-

queekt, echter d'ingebooren wreed-
heid niet uittrokken. Een desnachts

losgebiokenverfcheurdefeven man.
't Getal der gequetfte (welker fommi-
ge ftukken vleefch , uit de fchoude-
ren, ofarmen, ofbillen gerukt, ette-

lijke andere ledemaeten mifTchten)

ging vry hooger.Op verfcheide plaet

ien voed America tygers , boven leeu-

wen te ontfien : fulx alwaer overvloe-
dig fich onthouden , 't land , hoewel
vruchtbaer, onbewoond leid. Meer
gekkelijk als gevaerlijk houden de
bavianen huis in de boffchaedjen. Pe
ter Arias verhaelt, hoe fijn heir met
defe beeften geftreden heeft : zy
klauterden van d'eeneboom totd'an-

1

der : jouwden, niet fonder duizend
potzen , de voort-trekkende uit:

maekten mijnen .gelijk ofeen gemei
ne ftorm wilden doen : knerltenop
de tanden : raepten de mond en han-
den vol fteenen , met welke niet min
fel als gewis wierpen. Wanneer een
baviaen , uit een vuur-roer getroffen „ding
ter aerde viel , maekten d'anderefulk
een vervaerlijk geluid , dat d'hairen
te bergen reefen.'Onder veele vreem-
de bejeegeningen

, verdient hetaen-
geteikent. Een Spwjaerd \<z\d\mu{-
ketaen op een oude aep. Defe bleef
boven in de boom ftilfitten ; doch foo

achtige grond, alwaer fomtijds tot de
middel in- zakte , en tuffchen taeye

takken verwarde. Eindelijk naderde sdmkhüj.

tot de rievier Panucus , alwaer hooge keverwi,t-

muuren van wallen , kerken en too-

rens vond , door Cortefius verwoed.
De ftad, na de ftroom genaemt, lag

gantfchelijk onbewoond. Twintig
mijlen hooger op , aen 't zelve vaer-

water , had Cortefius met gelijke ver-

bolgendheid gewoed tegen 't prach-

tig Chiglia. J?er in d'affche geleid

wierd , telde de plaets meer dan twin-

tig duifend huifen.behalven de prach-

tige paleifen, wallen , toorens en tem-

pels. Hier uit voeden de landzaeten

een onverzoenelijke haet tegen de

Spanjaerden : weshalven ook gefwind
op Garaius , flepende na fich een uit-

gehongert heir , toe-fettcn. Twee- c„Seiukki-

mael kreeg hy een vinnige neeprf'^f *"

fulx tot onder de nieuwe volk-plan-

ting/^»/ Steven , uit Chigliaes ai breuk
door Cortefius gefticht , afweek. Hy
vond nergens levens-middelen. De
naefte raed, de ruitery wijd en zijd

te verfenden , om voorraed op te

fpeuren. Cortefius krijgt d'afgevaer-

digde by de kop , onder voorwen-
dat Garaius befit nam , daer

niet toe gerechtigt konde zijn. cor-

tefius maekte ook lich meefter van

'tammiraels fchip. Uit d'elf zeilen

voornoemd waeren vier vergaen

door ftorm. Garaius , na Tenujtitan

by Cortefius ontbooden , moeit we-

gens dringende noodgehoorfacmen.
.Si 'm
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Sijn volk ondertuiTchen , hoofdeloos

fwervende, wierd van kant afdood
spanfaer- geflaegen en opgegeeten. Op een
dm gebrae- ^.j ^^jgfj d'Amsricaenen een vroo-

lijke maeltijd met derde half hon-

derd gebraede Spanjaerden. De
vreuchde duurde niet lang; want

s 5
't Liep allenthalven met Cortefius

voor wind. d'Hopman Alvarddus,

ooftwaerd op gefonden , bragt groo-
te fchatteh te rugge , welke de vér*;

lieerde koningen betaelden. Doch
't geluk keerde eer lang. Cortëfiïts

had een onwaerdeerlijke fchat peer-

Sandoualus hopman onder Cortefius I lenen goud aen kaifar careldeVi fde.

Hoogmoed frU
van Corte-

fiiu

:

vielfoo fel de menfch-etersop'tlijf

dat ettelijke duifend aen Hukken
hakte, cnfeftigland-vorften leven-

dig verbrande, voor d'oogen hae-

rer kinderen. Maer Garaius , wiens

zoon met de dochter van Cortefius

trouwde , leefde niet lang na de brui-

loft. De mompeling ging , als ofCor-

tefius den man door vergif om hals

hielp, teneinde fich tenmedeheer
:herquijt maekte. En waerlijk fijn

eer-zucht leed geen makker. d\ Ame-

ricaenen vielen plotfelijk voor hem
neder: ieder was even dienftig. 'tHof,

welk hield , krioelde vol op-paiiers

,

waer aen groot geld fpilde.Doch d'in-

komften , mogtenfulke koften d.ae-

gen. Hoe veel over-fchoot boven de

lafl van vijf duifend krijgs-knechten

en verfcheide toe gerufte fchepcn,

die ofde verheerfchte volkeren on-

der de knie hielden , of nieuwe ge-

weften ontdekten, kan blijken uit

het ftuk gefchut, gegooten van en-

kelgoud. Dekoningen, welke eer-

tijds Muteczuma voor opper-hoofd

erkenden , bragten jaèrlijx een fchat-

tiiig, gefet na ieders vermoogen. De

afgefchikr : de fchepen vervielen Fp h
juift in handen des Franfchen zee- "„

roovers Floryn. Defcaaedc, dewijl

groot was , trcfte diep. Droefheid
iloeg diervoegenomf'thert, dateeu
geruime tijd geen béfcheid liet toe-

komen aen 't Spaenfelie hof. Weshal-
ven vermoeden viel, als ofwel ge-

dachten voede , hérafelf ten koning
over Nieuw Spanje op te werpen. Kier
onder roeyden niet.weinig fijn we-
der-partijders. By dit ongemak quam
eea derde, cbrijtoffelolhus ,by (Jone-

fius afgevaerdigt, omnieuwe'kuften
te ontdekken,nam de wapenen tegen
hem aen. Hy onthield fich toe-

maels in d' inwijk Figueras , vijfhon-
derd mijlen boven Tenuflitan.Onzcn.-

gefien de Spanjaerden , onder een vers

verheerde landaerd, buiten twijfel

foet op wraek , groot gevaer liepen

,

wanneer Certejius langs een lange en
moeijeiijke weg, Oütus onder d'oo-
gen trok : rukt hy echter te land

,

niet fonder verwoede voetftappen ,

derwaerds. Francifcus de las Cjfas
wierd 'tfelve werk te water aen be-

volen. Defe vind Olitusheüg met een
meefte ftonden gefchat op drie en nieuwe volk-planting te ftichten, aen
twintig tonnen gouds. Soo veel bragt welke de bena.emingT'riun}pbdefavftj
de koning o ver Tejcufcus , een heerlij-

j
crux was toe gepaft, 't Water fchiet

keftad, welker huifen,met witte kalk i bynoorde wind feer hol in d' in-wijk
beftreeken , van verre na krijt of

i

Figueras : {de Spanjaerden noemden

-

iheeuw-heuvelen gelijken. Lvenfoo zealfoo ter oorfaek aldaer boomen
veelbetaeldede koning, heerfchen- 1 vonden, die aen de voet van 't ge-

de binnen Otumba : onaengefien met i bergte vruchten droegen den vijgen

'tchiftendom had aen-genoomen in
{
niet ongelijk) echter gingen hier

den doop de naem FerdinandCorte-
\
'ttreflèn aen. Cafas geeft Oütus de

/«i-.Andere gaven minder.De koning
j

laeg : fchiet een fchip in de grond:
Guaciffa/go, met fijn moeder en ette-A en fteekt voorts zeewaerd. Doch be-

lijke flaeven , torzendegoud, quam
fonder eenig dekfel Cortejius befchen-

ken: binnen 't paleis geftapt, tuf-

fchen een lijf-wacht van vijfhonderd
ruiters en vier honderd voet knech-

loopen vaneen fwaereftroom, valt

op de wal , en aldaer in Olitus handen.
Defe had nu ook weinig te vooren
gevangen gekreegen den ritmeefter

Egidius Gonzales. Beide de gevan-
ten, altijd by de hand, om alle op-

1

genen ftemmen zaemen, omö/i/w'""^""
roer te dempen, viel ter aerde neder.

[

aen kant te helpen. De toeleg geluk- nT/ml»

L 3 te"*»
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Mexicaentr

dragt.

te te meer, nadien zyd' huisknech-

ten van haer waerd op zijde kregen.

Zy nemen dieshalven de flag waer,

terwijl zamen avondmael hielden :

brengen met meffen den Olitus ver-

fcheide fteeken : die evenwel dier-

voegen niet wasgegrieft, of behield

krachten , om by donker te vluch-

ten na de naeft-gelegene hutten. De
moordenaers lieten gefwind uit-

roepen; hy beging mifdaed van ge-

quetfte hoogheid , die Olitus niet

aenftonds voor den dag bragt. Dit

verfchrikte den verberger. Weshal-

ven hem ontdekt. Den ontdekte

wierd d'hals afgefneeden. Terwijl

de Spaenfche hoofden aldus onder-

ling woeden , voer Luideivijk Pontius

een verflandig rechts -geleerde uit

Spanje nz America over; om, van 'skai-

fars wegen , alles ten recht te bren-

gen. Hy had byfonderlijk in laft:

Cortefius vriendelijk te bejeegenen :

hem ridder te flaen \anfant Jacobs or-

de, niet fonder prachtige ftaetzie :

ten einde op die voet dekaifar aen-

fien kreeg, door aenfienelijke die-

naers onder de Mexicaeners , hoog-
moedig van inborft , byfonderlijk

d'adel; gelijk fulx blijkt aen haer

prachtig gewaed boven andere Ame-

\ ricaenen ; want hoewel de flaeven
! naekt ( alleenlijk om de fchaemel-

i
heid gedekt) met boog en pijlen ge-

! waepent voor haer heeren gaen , zijn

I

d' edelluiden koflelijk gekleed. De
hals pronkt met een peerl-fnoer

,

't hoofd met een muts , van welke
twee fluyeren , een langer en korter

,

af-flingeren : een veel-vervigekotoe-

ne tabbaerd hangt over 'tgantfche

lichaem tot dekuiten toe : onderde

|
tabbaerd draegenze een binnen-

rok, om de middel toe-gebonden.

j
Doch Cortehus , zedert overhoop

;

geraekt met d' onder-koning Anto-

i nius Mendoza, vertrok mifnoegt na

Spanje.

Togt
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Gottierez,

I wijl met

Contrerai.

fte land over-geflooken , ftg niet dan
TopïhmVidacus Gottiere^. jyfelijke bergen en boflehaedjen

.

}
Ten zy pp de flrand zeeflekken vond

f~\P tjaer vijftien honderd en
j

en in de wouden wilde vruchten, by
veertig lichte Getiierez, tot op- : de meerkatten afgeplukt, d'hon-

per-hoofd gekooren van Nieuw car-
j

ger had alle verflonden. By Gottierez
thai o, 't anker voor Cadiz. TozNom-

;

gerackt, flapt met fijn volk over in
IredeDios uit geflapt, geraekteover

|

vijf fchuiten, om nieuwe magt bin-
hoop mat Rederijk Contreras , tot nen Nowhre de Dios af te haelen. Op
Wiens flaet- volger gefchikt was. de weg flond een huis uit riet, bö-
Twce jaer lang liep hy fonder ver- ven met palm- blaederen gedekt,
richting. Eindelijk verdraegen met lang vijf en veertig flappen

, ge-

fintreras, vaert 't bewind aen. En bouwt lang werpig-rond. Rondom
dt(c had hem gewaerfchouwt : fich vvaeren mindere hutten. Dewijl de
niet te onderwinden, fijn plaets-

j

Spanjaerden alhier op den dag acn
voogdy volkomen meefler te wor- Francijcus roe-gewijd quamen, paf- 'trmp

den, alfoo 't land vol bofTchaedjen tenze hetvLk na die monnik een be-
FraKC!JC1"-

en fleil gebergte lag. Hy floeg de naemrng toe. Ter halver plaets ver-
waerfchouwing in de wind, en- uit fcheenen eerlang de heeren van Suere
Nieuw Granada op reis. Vijftig mijl enCbitippa. Met Gottierez aen den Vreemde

ooflelijk gevordert , liep binnen de dis neder- gefeten, wierpen de qq. "">"'« va»

rievier Suere, en alhier met feflig braede hoenderen en 't ongezoute
"""'

Spanjaerden te land. Deland-droflen , verkens vlecfch haer knechten toe,
Tchonkeneeniggoud, welk naeuwe-

\
als geen fmaek vindende in fulke

üjx de prijs vanfeven honderd du- kofl. Dooreen tolk begon Gottierez

kaeten bereikte. Hybragt hierette- ' onder- rechting te doen , wegens
lijke weeken foek , fonder iets uit te 'tchrifteüjk geloof : op welke de
werken : wanneer de leef togt meer hoofden neigden , fonder antwoord,
en meer fchaerstoe-quam : en hoe I Doch hoe veel flichring hier uit hael-

welby d'ingezeetenenomfpijsaen- den, kan blijken: alfoo eerlang haer

flond, was fpaerfaem te bekomen, dorpen aen kooien fetten, aiie eed-

De foldaeten, fuik leven warfch, waeren , die niet weg- fleepen kon-
fpannentezaemen , en pakken haer den, verdorven : en fich op ontoe-

opeen nacht na Nicaragua weg. Got- gankelijke bergen bergden. Tot fuik

tierez , by alle verbeten , volgde met een toeleg verflond:nze; ter oorfaek

een fchuitje derwaerds. Hy was nu de land-dtoft Camachiren ertdesfelfs

van land afgeftooken, als d' hopman buurman, ( onaengefien Gottierez,

Barientus nieuwe hulp-benden en wanneer eet flmael de voet op 't land

verfche leef-togt aen-bragt : weshal- fette, foo veel goud, bedraegende

ven fland hield. Eerlang voerde ook
{

feven honderd dukaeten , ontfing)

Alfonjus de Pifa feyen en twintig man tegen belofte in fwaere hechtenis ge-

uit Nomlre de Dios na de flroom rackten. Ja Gottierez dreigde Cama-

Suere : die, dewijl'tinde mond der chiren te verbranden; hoewel nu be-

rievier buiten gemein barnde, be- reeds verfcheide Hukken gouds, met «*.

noodfaekt was onder een klein on- allerlei beeflen , tijgers, villchen,

ongehoort bewoond eiland teloopen Terwijl
]

vogelen konflig geboetfeert, die de.

word van
aüe verla-

ten.

Gierige

wreedheid

van Gottie-

prijs van twee tonnen gouds op-hael

den, door de felve begiftigt was. Sulk

een fchenkaedje fcheen te gering.

kift:

hier ten anker lag, flak 't on weder

hand over hand op : de flort-vlae-

genmet fwaere donder enwindver-

gefelfdvapt fcheenen een algemein
j
Hybragt den gevangene by een J<

verderf te dreigen : binnen 'tjagt
{

en fwoer, hy foude hem langfaem

wierden twee Spanjaerden en een
j

braeden , ten zy binnen vier dagen

Moor van de blixem dood geflaegen.
|
fesmael meer goud verfchafte als de

In twee en feventig dagen brak de
j
kift laeden konde. Cbamachirens

fonne geen vier uuren door. Na't va- knechten verzaemelden 'tvereifchte

goud;



88 Eerste Boek
goud : als hy door quaede toeficht

der wachters by nacht ontinapte.

S'ulx Gottierez den buit ©ntjaegt

imw- wierd. Maer d' andere gevangene ,

digheid-can
lloewe l gedreigt met verfcheuring

\Z
ƒ"*""

door de honden , bleef ftantvaftig

dtam. ontkennen, geen goud te befitten.

Beet den Spaenl'chen gefach-hetbcr

toe : hy Hond over des felfs logentael

verwondert , als die hem tegen recht

en belofte gekluifteit hield, envaek

de dood dreigde; doch nietdoode.

Te derven was wenfehehjker, dan

fuik een rampzaelig leven. Voorts

konde niet begrijpen ; hoe d' aerde

Chriftenen droeg, welker grouw el-

ftukken d' aerde allerwegen in roer

ftelden , Gottierez. ,
gerackt aen een

wroegende gewilTe, foude niet on-

gaerne den lndiaen op vrije voeten ge-

fet hebben, alfoo, verneemende den

optogt, deerlijk kermde : te meer na-

dien "eindelijk beloofde een fwaer

randzoen gouds op tebrengen. Doch
de mindere bevel - hebbers ftonden

Gevaeriijk d'ontflaeging tegen. Ses dagen reif-

itbtrgu.
<jen Je sparijaerden doorwoefte bof-

fchenenover onmakkelijke bergen

:

vonden nergens voetftappen van

menfchelijke wooning. Eindelijk

klommen by een berg feer gevaeriijk

af; tenzy aen ftruiken en uit-ftee-

kende kanten vaft hielden , fouden

neerr.de
den ^s breeken. Vijftien mijlen

hutten. ftrekte 't hangen des bergs uit , langs

de voet befpoelt van een zoete

ftroom , op wiens oever woefte hut-

ten , vol doode tijgers, harten-hoof-

den en beenderen , ftonden. Twee
dagen hieldenze hier halte, om uit

te ruften. Het boom-gewafch mamei

en de cazabï- wortelen verfchaften

den verhongerden voedfaeme fpijs.

Voort - getrokken aen een twee-

fprong , vraegde Gottierez een gevan-

gen Indianfche flaef, welke weg de

naefte na eenig dorp leide ; doch de-

fe , bekennende hier in fijn onkunde,

wierd diefwegen den hals afgefnee-

den. Op gelijke wijfe en om de felve

reden foude ook de Indiaenfche

land-vorft gefneuveld zijn; indien

niet Gottierez tegen-hü gaf : teroor-

faek de man , 't pak welk droeg , ne-

der-fette; en niet min geduldig als

edelmocdigdcnbeul d'hals tóe-reik-

te. Ondettuffchen nam d' honger

•feer toe •• fulx fommigc befweeken.

Cok ftond't volk tegen Gottierczoip,

eifchende fpijs : hy gebood d' hen-

den te dooden, en boom baften te

Kampen. 1 wee dagen aldus zukke-

lende, nietfonder morren, geraek-

ten aen d' ingang vsr> een boffchaed-

je. Alhier ftond een lndiaen achter

een toom : diefichmet ongeloofe-

lijkefnelheid weg-pakte. Des ande-

ren daegs vroeg quamen ftijf vier

duifend lniiacntr. op de magteloofe

Spanjaerden af, met een yfelijk ge-

fchreeuw en naer gedcmmel van
hoornen en trommelen. Uitgezon-

deit de l?.nd-vorflen , waeren alle

roodenfwart gefchildert. dommige
droegen pluimaedje-n op 't hoofd en

om denhals. Heevig ging de ftrijd

aen. On der een jagt pijlen en fteenen

fcheen de dagfchuiitegaen.Go/mrfi

wierd aldereerft doodelijk getrof-

,

fen. Na een halfuur vechten, deins- rrufitijk

! den d'aenvallers; doch, met ver- £««**•

fche benden geftij ft, hervatten den
torn: braekentuflchendeSpaenfche

ilagordein :floegen metpalm-houte
fwaerden en knodfen harfenen en

beenen te pletteren. Drie alleen, on-

der welke Hieronymus Benzo , ( die ze-

zedeit omftandelijk defe ftrijd be-

\
fchreef ) ontfnapten met de vlucht:

I

en geraekten na twee uuren by d'ach-

ter-hoede , fterk vier en twintig , wel-

ke Alfenjus de Pi/a ten rug-fteun aen-

voercle. Ettelijke Jn diaenen, op de

voetftappen der gevluchte gevolgt,

fprongen met wonderlijke bogten,

fwaeyden de geroofde degens , fchil-

den en kruis -boogen over 't hoofd.

Sommige fn aeuwden haer in de Span-

fche taele toe : Cbriflen , ontfanggoud.

DePifa quam door duifend hacche-

lijkheden , fonder eenige verrich-

I
ting , wederom binnen Nombre de

Dios.

Togt1\m 'Peter dharadus, Fran-

cifcus en Gonzalus Pizarrus , Die-

£0 de Almagro.

BInnen de ftad Panama woonden
drie rijke Spanjaerden , Francifcus

Pi-
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pizarrus

en Alma-
gro,haer ge

denkvoacr-

dige ver-

t ichiingen.

Pizarrus , Diego de Almagro en een
j

goud ; geweld bedreven met flaen

,

priefter Ferdinand de Luque , die on- quetfen en vrouwer- kracht , vielen

derling verdroegen , om zuidelijk ! d'inwoonders haer op 'tlijf. Inplaets
aen de goud- en peerl- rijke kuften der vaenen en ftandaerden gebruik-
langs de zuider Oceaen te ontdekken,

j

tenze lange rieden , aen welke de
De Luque (oude x.ot Panama degemei-

;
beenderen van beruchte helden on-

ne zaek gaede flaen. Pizarrus had
j
der haer flingerden. Ten zy d' Indi-

devoortogtmeteen fchip, voerende aenenüch eindelijk binnen een naby-
honderd en veertien man : Almagro gelegen' bofch bergden, zy hadden
volgde met feventig. Beide wierden meer volk verlooren. Van Puna, drie

by de Peruaenen manhaftig af geflae-
j

graeden bezuiden de middag-lijn ge-

gen. Aldus onverrichter zaeke te legen, ftak /v^/r^over na devafte
rugge gekeert, hervatten de mifluk-

,

;

kuft. Alhier ftond alles in rep en
te togt; doch wederom met ongeluk-

'
roer : alfoo d'inwoonders bericht

kige uitkomft. De zaek lag t'eene-
j
kregen wegens de wreedheid op Puna

mael reddeloos. De nieuwe Ameri-
j

by deSpanjaerden gepleegt. Pizarrus komt in

caenfche onder-koning Peter de Rios maektfich terilondmeeftervanTtfw- Ver"

verbood felfde vordere ontdekking > pez : trekt over de ftroom Ambato

,

Pizarrus

gevecht op

Puna.

van Peru. Sulx Pizarrus niet behield

dan twaelf man. d' Andere , klein-

mocdiggemaekt door de felle tegen-

ftand der peruaenen, gingen over in

't fchip by Rios afgevaerdigt, om de

zukkelende op 't eiland Oallo ( aldaer

onthield fich pizarrus , zedert fijn

tweede nederlaeg) via. panama te voe-

ren. Hoewel de toeleg tweemael
vruchteloos afliep , waegde Pizarrus

de derde torn. Hy trok dieshalven

na Spanje , en verfocht aen 't hof al-

daer 't bewind o ver Peru , by hem ont-

dekt. Want behalven tweemael de

Peruaenfche grond onder de voet

had , was een der twaelf vlootelin-

gen landwaerd-in geflapt, met een

boven gemein groot flag-fwaerd:

welk diervoegen fwaeyde , fchitte-

rende tegen de fon , dat d'inwoon-

ders verbaeft Honden. Andere lieten

het werk fleeken : hy waegde alles

,

tot uitbreiding der Spaenfche heer-

fchappy. De reden wierd bondig ge-

keurt, en den verfoeker 'tverfochte

Peruaenfche gefach toe - geftaen.

Almagro nam fulx oevel op : nadien

/•/^m^niet afgefonden was, om na

flaen by den kaifar. Door tuflehen-

fpreeken van goede vrienden, is de

twift by-geleid. Pizarrus had weder-

om de vóortogt met honderd en vijf-

tig man , behalven de ruitery. Aen
't eiland Puna uit-geftapt , is vriende-

lijk onthaeld ; doch vermits de Span-

jaerden alle huifen door-fnuffèlden na

en fteekt een tempel der fonne in Permm-

brand. De ingang des tempels lagna fchet^'1'

't ooften , met een kotoene kleectbe-

hangen : binnen Honden tweegoude
fwarte bokken en foo veel draeken ,

voor welke wei-riekend hout fmook-
te : aen pylaeren hingen gevilde men-
fchen , tegen de verrotting bewaerd
door zeker bijtende zap. Almagro

volgde met nieuwe hulp benden. Al-

dus gefterktloopen een groote land-

flreek in Peru af: rooven veel goud

:

vermoorden de tandeloofeTow^^^;
want, om een mifdaet tegen den ko-

ning gepleegt , worden haer de bo-

ven fte tanden uit-gebrooken. Peter

Alvaradus verkundfehapt van de Pe- Afoar*-

ruaenfche rijkdom , weet foo veel by d
l

".
s

•
A"

, ,_ J '. J fehen da-
den kaïlar door brieven te verwer- den.

ven , dat Peru mag aen-doen. Op
'tjaer vijftien honderd vier en dartig

licht hyd' ankers van feven fchepen

voor Guattimala , een ftad by hem
gebouvvt tuffchen twee bergen. Aen
Puerto Viejo geland , trekt over be-

fnceuwde bergen ooftelijk op , en Al-

magro hem te gemoed, 't Stond ge-

fchaepen tot bloed-vergieten. Maer
't geleide bewind voor fich alleen te I eindelijk verdraegen onderling: Al

varadus foude fijn volk over doen aen
Almagro , en vertrekken uit Teru :

mits genietende honderd duifend du-
caeten. Met fuik een fchat verrijkt,

ruft: veertien zeilen toe , om nieuwe
landen weftelijk te foeken. Ter-
wijl met defe vloot befig is , word op
ontbooden na Mexico door Antonius

M Men-



Wendtre

krijgs-bfl

der Peru-

ten

Schrikke-

lijke god-

loosheid

•van een

vrouw.

Guatti-

malu door

water ver-

Tvoejl.

yo Eerste
MenAoza ;ten einde met hem een togt

deed na 't ontdekte geweft Sibolla,

goud-en faffier-rijk , volgens 'tinge-

bragte bericht by vier üominicaener

monniken. Men had nufeven honderd

B O E K

de dood vin AlvaraAus bleef de togt

na Sibolla niet fteeken. Frattcifcus Togt van

Velafquez, voerde derwaerds acht hon- r't*ïv'ez -

derdman, meeft ruiters ; doch vond
niet als hooge fneeu-bergen en dorre

krijgs knechten by de hand : wanneer i heiden :fulx paerden en volk van hon

tijding binnen Mexico quam : hocPe-

ter Zunica door A' InAiaenen van Xa-

l'ifco een vinnige neep had gekre-

gen : tot hulp trekt AlvaraAus der-

waerds: vind ébidïaenen begraeven

op een hooge berg , tuffchen gevloch-

te boomen en fwaere fteenen , met

balten zamen gebonden, achter wel-

ke voor kogels fcheut-vry fchuilden

gerflierven. Weshalven fonder eeni-

ge verrichting na Mexico keert. Al-

leenlijk had hy eenige dorpen afge-

brand, en met Ae Sibollaejers ten vcr-

fcheidenreifen hand-gemein geweeft.

Maer Attabaliba Peruaenfche fchep-

terdraeger , verkundfehapt van Pi-

zarrus en Almagro
, gebood beide aen-

ftonds uit fijn rijk te vertrekken.

DeSpanjaerAen, den berg op geklauw-
j

Weinig kreunden zy fich hier aen. Ja

tert, naderden de befchanfing ; wan-' trokken recht aen op Caxamalca , al-

neer de beftormden een naer ge-
;

waer hem Attabaliba onthield.En defe

fchreeuw op-hieven , en te gelijk de fchikte wederom gefanten tegemoed:

bafte n los fn eden. Nietfonderyfelij- ten einde Peru ruimden. Pezarrus Atuh*-

ke flaegen rolden fteenen en boomen antwoorde : fijn laft lag , uit 's kaifers
'£f'

han-

benedenwaerd : verpletterden man- i naem , den Peruaenfchen koning eer- ttmnuc

nen en paerden. Weinige bragten 'de- biedigtefpreeken. Attabalibabemer-

ven af. AlvaraAus felf, een vuile kende, hoe Pizarrus voott-uok, fond

bloed-fchender , als die twee fufters hem twee gefchilderde fchoenen en

te gelijk befliep ,
gaf, God lafterende, armringen,ten einde de felveaentrok,

den geeft. Sijn huifvrouw Beaeteris wanneer voor fijn throon verfcheen.

Cuova hield een prachtige uitvaerd
;

Hopman FerAinanA Sotto had de voor-

met 'tlijk haers mans: befchilderde togt met twintig paerden. Reed dicht

'thuisfwart: atnoch dronk: befchul- onder Attabalibaes leger. A'b/Aiaenen,

digde God van mifdrijf : deed haer ]
verfchrikt door 't fteigeren der paer-

ïnhulden Iand-voogdelfe over Guat-
j

den, weeken binnen de befchanfing :

timala. De goddelijke wraek liet ful- j welke wegens baer blood- hartig-

heid , aenftonds door 'skoninx gebod
zijn gedood. Sotto liet weten aen At'

tabal/ba : Ae SpanjaerAen , fochtenin

vriendfehap te handelen. Waer op ten

antwoord kreeg: de vriendfehap kon-
Me niet gemaekt.tenzy 't geroofde Hl-

ver en goud aen d' eigenaers ter hand
ftelden, en den Peruaenfchen boo-

dem verlieten : zykonden des ande-

der nacht borft de berg : uit het log ' ren daegs hier over ten gefprek ko-

vloogen fwaere brokken met een men. üïüchop rincent Ae ralle ViriAi meteen

fnelle water-vloed diervoegen voort- 1
binnen 't koninglijk flot Yan Caxa- 5

Jg^fjL
gedreven, dat alles verpletterden < maka geleid voor Attabaliba, die met gmmi.

enweg-fpoelden. Binnen weinig oo- vijfentwintig duifend man uit de

genblikken was Guattimala niet meer leger-plaets derwaerds op-brak, niet

te vinden. Niemand bleef by leven, fonder aenfienelijke ftaetfie ; want

dan een onechte dochter, die Aha- hy gedraegen wierd op de fchoude-

Kadusbyeen Indiaenfche vrouw had. |
ren des voornaemenadelsineen ros-

Op 't veld lagen hier en daer ge-
j

baer , om welke goude kranfen en

vluchte met gekneufde armen en bee- 1 veel-vervige vederen hingen. Hy
nen. Zcdert is Guattimala drie mijlen felf droeg een hembd-rok fonder

verder ten ooften herbouwt. Met ' mouwen : de fchaemelheid was be-

dekt

ke grouwelen niet lang ongeftraft.

Op "den achtften des herfft-maend

van 't jaer vijftien honderdeen en

veertig , viel een fwaere ftort-regen

met verfchrikkelijke donder -flae-

gen. Binnen de berg , aen welkers

voet Guattimala leid, wierd gehoort

een yfelijk geloey. De lucht kraek-

te van naer gefchreeuw. Ter mid
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dekt met een fijne wolle doek : een

roode band , even boven d'ooren

rondom 't hoofd gebonden , had een

lange quifpel , afhangende lanx de

flinker wang : op 't voor-hoofd üae-

ken drie fchoone vederen : voor uit

flapten drie honderd lijf-knechten,

even ecnsgckleed, die de minfte vuil-

nis van den weg wierpen, langs wel-

ke de koning foude komen. De bif-

fchop voornoemt droeg in d' eene

hand een kruis , in d'ander een bre-

vier-boek. Sijn redenen tot den ko-

ning behelfden : Hoe God drie-eenig

was : Adam d'eerfte menjch : Chriftus

uit een maegd gebooren , en aen't kruis

geflorven : de Paus dtfiadhouder Gods :

dewelke , volgens magt uit den hemel

verleent , aen Kaijar Carel Peru ge-

ecn hinder-laegc. Peter de Canada had

de voor-togt. Hyfelfbevond fich by

de middelfte flag-orde. Soo haeft de

Vatte Viridi bericht bragt : hot Attaba-

liba 'tbrevier-boek tegen d'aerdege-

fmeten had : nam ,op 't aenhirzen des

biffchops, de flrijd een yfelijk begin:

de trompetten klonken : de trommen
floegen : de vuur-roers en grof ge-

fchut branden los: de paerden briefch-

ten : de honden blaften en vloogen by
de wallen van Taxamalca op. Sulx een

algemeine fchrik den lndïaenen be-

ving : zy verdrongen malkander in de

poorten : braeken een groot gat in de

muur , door welk de vlucht namen.

,
De Spanjaerden verzuimden fuik een

kans nier. Schooten , flaeken , hak-

,
ten, fonder iemand te verfchoonen.

Jcbonken had , gelijk ook alle andere ge- De doggen hielpen tot de moord. Ge-

wejlen van America. Indien hy veil-
\

heele benden wierden doordepaer-

deverzaeken de Peruaenfche afgodery , \ den over-reeden. Aen derosbaer van

en den Kaifar voor fijn opper-hoofd ee- i y///^W/^wasdemeefte tegen-üand.

ren, de Spanjaerden [ouden geen J'cha- j

Soo haeft viel geen rosbaer-draeger,

de doen. Doch by aldien wederhoorig \
of tsrftond quam een andere in de

bleef, moe/l 't uiterjle verderf afwach-
j

plaets. Staepels lijken lagen rondom
ten. Attabaliba antwoorde : Hy dien- ' den koning : tot wien Pizarro felf

de Pachamaca voor een Schepper aller
j

door-brak, en rukte hem by 't lange

dingen : en nevens defe de Jonne en \
hair uit de rosbaer : Attabaliba , ter

maen. Hoe heerlijk blinken die in verge- ) aerde geplotfl , vvierd terftond ge- vangen

lijking by een gekruifte God ? Vriend- boeyt , en by fijn lijf-wacht verbe-

ten. De meelte fchulddernederlaeg

droeg Attabalibaes hopman Rumina-

Attabuli-

ba rpiriigs-

fchap temaeken en houden metmagtige

voijlen ivas een grond- leger van wijjè

land-bejlier. Maer de Paus moet te ge-
\
gui, die ineen hinderlaegeopderug-

lijkjot engoddeloos zijn : dewijlkoning- ge der Spanjaerden lag , om met Vijf

rijken wegfehenkt , aen welke noch ei-

gendom heeft om te Jchenken, noch magt

om te leveren. Voorts wilde geen afftand door de flagen desgefchuts verbaeit,

doen van een Gods-dienft , Joo veeleeu- vlood derdehalf honderd mijlzuide

wen achter-een onder-houden. Te meer lijk aen , eer ftand hield

nadiengeen bewijs inkomt voor de waer- bedong middelerwijl fijn randzoen van on-

met Pizarrus : namentlijk , hy foude ™J%*

duifend man een onvoorfienfche in-

druk te doen van achteren. Dochhy,

Attahahla
1^^

heid des Chriflendoms. Dit laetfte be

antivoorde de Valk Viridi : 't Boek

,

op-brengen foo veel gouds als de

feidhy, welk in de handhoude , fpreekt zael, foo hoog reikte, kondelaeden,

Strijd van
Fiaarru*

met Atta-

baliba.

fulx alles. Attabaliba bladerde 't boek
door : keerde het omen om i hield

't dan eens aen d'oogen , dan aen

d'ooren ; en wierp het eindelijk fpots-

gewijzeweg. Terwijl d'onder-hande-

ling duurde , had Pizarrus 't heir ten

flrijd gefchaert. De ruiters, feftig üerk,

verdeeld hy aen drie troppen , beleid

by fijn broeders Ferdinand ,Johan en

De hoogte wierd afgeteikent:de leng-

te maekte uit vier en vijftig voeten,

de breete negen. Ailer wegen wierd

't goud toegebragt , volgens Attabali-

baes laft ; maer evenwel foo veel

niet, dat het genoemde beftekkon-

de vullen. Hier over morden de

Spanjaerden : Attabaliba focht flechtS

uit-ftel : om tijd te winnen , en een

Gonjalvus Pizarrus en d'hopmannen
j

leger op de been te brengen. Doch
Sotto en Beualcazar : alle verborgen in hy verontschuldigde fich by Pizarrus.

M 't Mee-
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't Mceftegoud moeft opdefchoude-

renderflaevenlangs een moeyelijke

en twee honderd mijl lange weg ge-

draegen werden uit d'hooft ftad Cuf
co. Indien hierin geen gelooffcheen

te verdienen : Pizarrus mogt der-

waerds volk afvaerdigen tot ondcr-

foek. De afgevaerdigde konden voor

geen ovcrlait met reden beducht zijn:

foo lang hy met wijven en kinderen

naSpacnfch goed vinden gekluifterd

fat. De hopmannen Sotto en Peter del

Baro ten gefeiden einde vertrokken,

ontmoeten, na ettelijke dag-reifens

Attabalibaeshopman , welke desfelfs

broeder Guajcar gevankelijk weg-

voerde na Caxamalca. Guajcar vond
gelegendheid , om de hulp der Span-

jaerden te verfoeken : maekte bekend,

hoehyen Attabaliba een vader Guay-

nacaua erkenden : fulx 't rijk onder
haer beide moeft verdeelt. Maer At-

tabaliba had fich geweldiger hand
meefter gemaektvande gantfche be-

ftiering : onaengcfien wegens jonger

jaeren behoorde vergenoegt te we-

fen met 't geen Guafcar , dewijl ou-

der, hem toe-leide. 't Rijk quam hem
rechtswegen toe : en nochtans wierd

hy gekluiftcrt ten flachting weg-ge-

flecpt. Indien Pizarrus recht deed

:

uit fijns broeders moordadige handen

redde , en ten koninglijken zetel vor-

derde : hyfoudedriemael meer goud
verfchafïen , als Attabaliba beloofde.

Verfocht ten dien einde, Sotto en Ba-

ro beliefden de togt na Cufco te ftae-

ken. Defe dorfden fulx niet op haer

nemen : weshalven den opgeleiden

lafl volbrengen. Guajcar afgedaelt in verbrand

de valleye Sacjahuana , is door Atta-
^Jf/jf"

balibaes krijgs-knechten levendig ver- -vtnüg.

brand. OndertufTchenkomt-^/wtfg/'o

binnen Taxamalca met verfche hulp-

benden : waeruit Pizarrus geen klei-

ne fwaerigheid te gemoed fag. 't Was
enkelijk te doen om 't goud. Almagro

vreefde , dat Pizarrus de beloofde

zael vol goud voor fichfelfwilde hou-

den : ter oorfaek hy Attabaliba had
gevangen. Waerom hard aen-drong

,

om Attabaliba aen kant te helpen : ten

einde
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Ongeloofc-

lyke buit

aen de fol-

daten om
gedeeit.

einde de vordere buit mogt gemein
vvefen. Pizarrus dan; omalleonheil

voor te komen , deilt , in des Peru-

aenfehen koninx tegenwoordigheid,

aen ieder foldact duifend dukaeten

Viz.trnu
verjaegt

££uiz.qniz.

:

neemt Cuf-
co in

:

Attabaliba

geworgt.

dood uit de wereld, 't Word aengetei-

kent, hoe weinig dagen voor de ge-

feide verworgingh een vreefelijke

ftaert-ftarre in de lucht verfcheen. At-

tabahba, fuik droevig licht befchou-

wende , fprak voorfeggender wijfe :

Wreedheid

van Rumi-

tiagui.

toe-ging de begraeving van Attabali-

ba, bragt des felfs veld heer Quizquiz

een groot heir byeen. Pizarrus rukt

hem onder d'oogen : jaegthem, na

mannelijke weder-ftand.op de vlucht:

goud en fes duizend vijf honderd vijf
j

en gaetzeeg-praelende na Cufco. Na-
en twintig filvere kroonen. Mindere derende fag uit de ftad hooge vuuren
bevelhebbers ontfingen vier en danig hemel-waerd flikkeren: de borgers

duifend kroonen, hooger feftigdui-
j

fchermutfclden tegen de Spaenfche

fend. FerdinandPizarro voerde 't vijf-
1 voor-togt; doch , door de ruiterybin-

de deel der buit na Spanje voor den i nen gedreeven, vluchten de meefte

kaifar. Onaengefien Attabaliba fijn des anderen daegs na 't gebergte. Al-

belofcenaquam, metdegefcidezael dus viel de ftad in handen der Span-

volgoud te proppen, wierd'tdood-
i
jaerden, die niemand verfchoonden.

vonnis over hem geveld, 't Hielp niet
! Ja de bedenkelijkfte wreedheden

onfchuldte-vertoonen: te verfocken wierden door pijnigen te werk gefield

na Spanje verfonden te worden, om
;

aen allerley fexe : om haer af te per- »»»««'-

fich voor den kaifar te verdeedigen.
j
fen 't melden van verborgene fchat- fchJlea

Suchcende en fchreyende aen een ten : onaengefien binnen Cu/co meer gcrooft.

pael gebonden, is ten overftaen van ' buithaeldcn, als ooit van Attabaliba

Pizarrus geworgt. Godswraekvolg bequamen. Ja de vermoorde dienden

de de goddeloofe rechters. Niet een ten fpijs voor de Spaenfche verhon-

of fy geraekten door een bloedige gerde honden. Didacus Salazur had

een dogge Bezerrïl , buiten gemein
afgerecht om hidïaenen te verfcheu-

ren. Onder fijn gevangenen was een

oude vrouw, aen wien een brief ter

hand ftelde , den veld heer Pizarrus

over te leveren, 't Wijf , ettelijke

Hierfaleen groot vorïf eerlang fter- fchreeden voort-geftapt,wierdaenge-

ven. Hem was wel byfonderlijk te rznüvan Bezerril, die Salazar los liet, Mertwaer.

laft geleid Guafcars dood; doch de ten einde vermaek fchepte in 't ver- Jf/^
Spatijaerden, hadden fich weinig hier flinden der arme vrouw. Doch defe bond.

aen laten gelegen zijn , indien niet fiende den hond met volle loop op

verborgen bleven de onwaerdeerlij- haer af-komen , hurkte neder : ftak

kefchatten, die Guajcar elders onder de brief voor uit: riep, mijn heer hond,

d'aerde groef: en ten einde geen mijn heer hond , ik breng de brief aen

menfeh de plaets mogtkennen , wae- Pizarrus. 't Beeft had meer mededoo-

rende bedel vers alle aen kant gehol- gen dan de Spanjaerd. 't Bleefeen wei-

pen. Attabaliba had verfocht een graf nig ftaen: bepilte de vrouw: en keerde

in't landfchap^«i/ö by fijn vader Guay- terugge. 't BepifTen hielp Salazar aen

nacaua : van welke de Peruaenen ge- 'tlacchen, en de vrouw uit doods ge-

loofden: dat, wegens heilige voor- vaer. NadatC«/«>uitgeplondert was ,
g
"?

e

J v
'

a
',

fichtigheid, eerlang tot herftelling des ftelde Pizarrus over de verheerdeftad Aimagro.

vervallen heerfchappyfoude op ftaen. en onder-hoorige landfehappen tot

'rLijkwierdderwaerds gebragt door gefach-hebber^/w^/'ö.Hyfelfbouw-

Tllejcas broeder des verworgden ko- deaendeftroom Ziwj'tftedeken Los

Reyes. Ondertuffchen ontfïng Alma-

gro een kaifarlijke brief , by welke

Peruaenfche maerfchalk gekooren

wierd. Moedig door fuik een verhef-

fing , flaet een wigtige toeleg ter hand.

De Peruaenen ftrooyden uit, hoe

ninx, niet fonder prachtige ftaetfie.

Ruminaqui , die Attabaliba verliet in

d'uiterfte nood , onthaelde de lijk-

brengers heef lijk. Toen alle, met
drank bevangen, diepfnorkten, ver-

moorde hy alle. rllefcas deed hy Ie

vendig villen, en 't vel op een trom- ! 't goud-rijke Chili ten zuiden lag. Al-

mei fpannen. Terwijl aldus bloedig magro door aen-raeden van Pizarrus

M 3
meer
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meer gaendc gcmackt , trekt der-

waerds met twee benden ruiters en

vijf honderd voet-knechten. De he-

mel doorftormen en donder flaegen

wcder-zijds ten oorlog toe : vinnig

word geltrecdcn. Almagro fchiet ein- Aimagr»

delijk te kort : valtin desmark-graefs-^"""^'

handen : die hem in 't gevangen-huis

onfteld , de wegen onbruikbaerfchee- worgt: 't lijk op de markt fleept: en al-

nen den togt te beletten. Evenwel daer onthalft. Ferdinand Pizarrus na

fethy voort : onaengefienpaerden en Spanje gefchikt met 't vijfde deel der

menfehen door ongemak en koude
befweeken. Terwijl Almagro op reis

floeg , kreeg Francijcus Pizarrus 's Kai-

fars hand , en by de felve opdragt

van mark-graef over /Vr« ; dochfon-

dcr quetfing der waerdigheid , aen Al-

magro toegevocgt. Hier uit ontftond

tufichen de maerfchalk en mark-graef

magroos

aldacr weder

buit voor den Kaifar, is binnen 't Hot
Motta gekluiftert , ter oorfaek Al-

dood bevorderde. Wat hem ^fdinand

voer heefc niemand kcmmt>lt

ruchtbaer gemaekt. Almagro de jon- te voor.

ge , op geruyd door fijn voogd Joan ' c Hn '

Rada , lag enkelijk toe , om fijns va-

ders dood te wreeken. Hy huurt

neemt Citj-

to in.

h!«»go inga groote verbittering. Mango Inga Atta- dan eenige moordenaers , met wel-

lalibaes broeder diende fich van deze ke na Los Reyes trekt. De toeleg lag

twee fpald. Hy vieldandeSpaenfche den mark-graef te vermoorden op
bcfetting binnen Cm/co op 't lijf,en nam fant Joans dag inden tempel. Dit

defladin. Pizarrus vaerdigt gefvvind werk was foo heimelijk niet beftee-

de ruitery derwaerds , beleid by Al- ken, oflekte uit. Weshalvendemark-

fenfus Aharadus en Gomes de Todoya. graef ter beftemder tijd t'huis blijft.

Heldaedig vochten d'Indiaenen -. fulx ' Dezaem-gefwoorene fageneenqua-

deze^en lang twijfelachtig hing. Ein- de uitflag te gemoed , dewijl 't ge-

dclijk kreegen de Spanjaerdtn een heim ontdekt lag. Weshalven op den
bloedige overwinning, en Cufco we- vollen middag na 'tpaleis vliegen, en

derom in. Onverrichter zake keerde

Almagro uit Chili derwaerds ; doch
wierd door Ferdinand Pizar/ us buiten

Twifl tuf-

fehen Al-

magro en

FisjirriH.

roepen \Jiae dood den dwingeland , den

verraeder. Pizarrus fluit de poort: wa-

pend fich. Uit Radaes ingee ven loopt

gehouden, onder voorwending : hy een der muitelingen met een bloedig

konde de poort niet openen, buiten fwaerddoordeftad: fchreeuwt.f/We-

verlofvan fijn broeder de mark-graef. lijk is Francijcus Pizarrus gefneuvelt.

Almagro toonde fich wegens de fpijr Op dit geluid fprongen ftijf twee hon-
gevoelig:geraekt heimelijk in de ftad: derd mannen, Almagroos heimelijke

grijpt Ferdinand en Gonzalvus Pizar- vrienden, te voorfchijn. De toeloop

rus by den kop : overvald Alfonfus Al- vermeerderde voor'tpaleis.Men ram
wradus : fweert niet te zullen ruften,

voor en al eer hy de Pizarren uit Peru

de op de deur. Francijcus Chaves doed
open : foekt d'oproerige te flillen;

doed verftuiveti. Terwijl 't dood von- maer word door ftooten. Binnenge-

nis over de gevangenen velt, breeken drongen vonden tegen-ftand:alfool*c-

Gonzalvus en Alvaradus uk d'hcchtc- \
venhelbardiers voor den mark-graef

nis. Demark-graefbekommert voor dapper vochten tot denlaetftenman:

fijn broeder Ferdinand , brengt door
tufichen -fptecken van vrienden de

fulx levendig in woedende handen
verviel. Eer men demoord-priemen ^Wr<"fc

twift tot onderlinge verzoening:waer ten borft en buik in-ftiet, fnaeuwde ji,"„de"

op Ferdinand los raekt. Niet minder <tAlmagro hem toe : dwingeland, mei- ™*rk-graef

hield demark-graef als 't nieugetrof- ' needige, moorder mijns vaders. Voorts
,z,*rrt"-

fen verbond. Hy laet Almagro weten, riepenze langs de Üracten : Lang leve

dat de Kaifar hem 'thooglte bewind
j

de Kaifar en üidacus *Almagro. Maer
over Peru had toe-vertrouwt. Moeft
derhalven Cujco ruimen: offoudege

die 't met Pizarrus hielden drom
den te zaemen , en ftreeden vinnig

weid gebruiken. Almagro gaf tenant- j
met de muitelingen. Weder-zijds

woordündien'sKaifarshanddienaen-
j

fneu velde een merkelijk aental : ten

gaendefag, ftond bereid te gehoorfa-
\

laetften kreeg sAlmagro d'overhand:

men;doch anderfints niet. Men ruft
;

floeg de goederen der partyen aen

:

waer

Bloed- bad
binnen Los

Reyes.
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waer uit groot buit maekte. Ieder

droeg hem op 't hoogde bewind , ter

tijd de kaifar hier in anders voor-

fag. Na Cujco gereifl, foude aldaer

aen een bloedig einde geraekt zijn,

ten zy gewaerfchouwt was. Gat das

Alvaradus en Chrïftoffel Sotellus be-

ftierden Cu/co met gelijke magt. Bei-

de hand gemein geworden, fneu-

velde Sotellus. Oevel nam Almaaro

de man - flagt op. Alvaradus kreeg

hier lucht af. 't Geraedfaemft , voor

te komen , eer felfaen kant geraekte.

Hy noodigt dan Almagro tot een

prachtige maeltijd; metopfet, hem
overmaeltijdte door-grieven. Doch
hieraf bericht, bleef 'thuis : ontbied

heimelijk ettelijke krijgs - knechten,

vrienden van Sotellus : liet weten ,

datfich onpaffelijk bevond. Alvara-

dus , quanfuis om beleefdheid uit te

drukken , gaet na Almagro : ten einde

hem ten tafel , vol allerlei lekker-

nijen, geleide. Doch, foo haeft in

de voor zael trad , fmeetmen de deur

in'tnacht-flot. Gefwind vloogen de

voornoemde krijgs - knechten toe;

en vermoorden Alvaradus. Niet lang

bleef 'tmifdrijf ongeftraft. Kaifar

Caral vaerdigde na Peru met volle

magt den rechts - geleerden Vacca de

Caftro : ten einde 'toneenig rijk tot

een gerufte ftant bragt. Almagro
, ge-

wend te heerfchen, had geen ooren

tot onder -werping. Weshalven hy
defijlro te gemoed trekt; maer, na
een bloedig gevecht , op de vlucht

gebragt met vier duifend man
, ge-

raekt in handen des overwinnaers

dicht by Cujco. Wreed fprong defe om
met de verwonnene. Almagro ont-

halft : andere geworgt : andere met
vier paerden van een gefcheurt. Kort
na dufdaenige moorderijen, quam
Blajcus Nunnez Vela 'm Peru. Gekoo-
ren ten onder-koning had vier raeds-

heeren , met welker overdag hy al-

les foude verrichten : en byfonder-

lijk d' Indiaenen , tot noch toe jam-
merlijk by de Spanjaerden mishan-

delt, involkoomen vryheidftellen.

De kaifer had hem hier toe verleent

een plakfchrift, welk allent halven

moeft afgekondigt, en ftrengelijk

gehoorfaemt. Vela volvoerde fcherp

•vermoord
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I

den gegeven laft : nam Vacca de Caftro

J

gevangen, ter oorfaek Almagro fon-
1 der ding tael aen kant hielp; doch
geraekte in ieders haet. Weshalven
de meefte Spanjaerden Gonzalvus Pi-

zarrus tor hoofd op-wierpen, 't Werk
liep hoe langer hoe meer uit de plooy.

|

Vela gaf de wijd hier af aen Wilhem
I Aaarftffteevoogdvan Lima : welken
des nachts by hem ontbood en vin-
nig door-ftreek. 'tHielp niet, dat
fijn onfchuld betuigde ; alfoo Vela

hem twee doodelijke ftecken bragt.

j

't Lijk wierd by dag langs de ftraeten

gefleept. Sulk befchouwen bragt de
!
burgers aen 't morren. En 'tfcheen

|

gefchaepen tot een algemeine op-
' (land. Weshalven Vela , voor een
' quaede ui tflag beducht, geraedfaem

;

keurt na Truxillo te vertrekken. De
vier raeds-heeren rieden de togtaf.
Hy liet fich niet gefeggen : brengt al-

le fchatten fcheep : "zadelt de paer-
den. Terwijl reis-vaerdig is, flapt

'tgraeuwterbeen : valt 't paleis aen:
roofd goud en filver : en werpt den
onder -koning in een vuile kerker.
Na dufdaenig verrichting , wier-
den onderling verdeelt; want fom-
mige wilden hem dooden , andere
gevangen na Spanje over-fenden. De
laefte floegen boven. Men fmijt dan
Vela fcheep , onder 't opficht van Di-
dacus Alvarez. Doch dek in de mond
van de ftroom Tombez geankert , ont-

flaekte den gevangene : welke eer-

lang eenige magr by een kreeg. On-
dertufTchen wierd Pïzarrus al om
voor opper - gefachhebber erkent.

j

Hy, verkondichapt van des onder-
!
koninx toeleg, fchikt FrancïfcusCar-

\
vayales derwaerds. Hier ontftond

i

een fcherp gevecht. Vela fchoot ten

I laeften te kort. d'Overwinnaeront- »»'Wy?.

j

halft den gevangene , en plaetft

; 't hoofd op een ftaek naeft de galg.

1 Kaifar Carel , bedremmelt met den

;
Duitfchen oorlog , fag geen mouwen

j

te fetten aen de verwerde Peruaen-

j

fche zaeken. Eindelijk vind hy goed,

! derwaerds te fchikken Peter Gajca,

I

een man die geen weer-gae had in

;

doortraptheid. Defe op 'tjaer vijf-

j

tien hondèrtfes en veertig binnen Li-

\
ww uit-geftapt , met geen andere eer-

naem

word gt-

vangen:



Gafca , fijn

moirda:-

dire han-

del

Gonfalvus

ïizarrus

gtworgt.

Wreedheid

gepleegt

aen Car-

vayales.

^6 E e

naem als voor-fitter in 's koningsraed,

floeg een gantfch andere weg in als

Vela. Gaf voor, hoe de voorige mif-

drïjven nooit foude gedacht worden;

en alles herfteld op den ouden voet.

Dit gerucht, wijd enzijdverfpreid,

maekte een groote verandering : al-

foo de getrouwde vrienden van Pi-

z.irrvshem meer en meer verlieten.

Gaféa verzuimde fuik een kans niet

:

trok Pizarrus gefwind onder d' oo-

gen. Om weg te fpoeden droegen de

Peruaenen , met yfere ketenen ge

kluiftert, der Spanjaerden wapenen.

Defe fchepten vermack , de torzers,

voort tejaegen met ftokken en fwee-

pen : die aemechtig neder -zijgde

wierd neus en ooren handen en voe-

ten afgefneden , of door-ftooten ,

en voor 'tgevoogelte ofwild gediert

gelaeten. De legers ftonden nu ten

ftrij d gefchaert: 'tgefchut los gebrand

had de vechters dapper gedunt : wan-

neer gantfche benden tot GaJ'ca over-

liepen : fulx Pizarrus , by de meefte

verlaeten, fich ter befcheidentheid

des verwinnaers ftellen moeft : die

hem van hoog verraed betigte : in

den kerker verworgde : 't hoofd op

een marmore zuil tuflchen yfere i

traelien befloot binnen Lima : de zuil
j

was behakt met de ftukken van fijn I

mifdrijf. Doch aldus wierd Gafcaes
\

bloed-dorft niet gelefcht. De rit-
'

meefters hing hy aen boomen op :

andere gegeefelt en gebrandmerkt

aen de galey-riemen gedoemr. Al-
j

dermeeft woede hy tegen den veld-
j

marfchalk Carvayales, hoewel tachen

tig jaer oud. Defe gebonden aen een
;

paerds-ftaert ,
gefleept ten fpot over

de markt een gantfch uur, is leven- '.

dig gevierendeelt, Gajca liet zedert

't bewind over Para aen de rechts-ge- i

leerde Cianca :bragt een onwaerdeer-

!

lijke fchat in Duitjlandvoor kaifar Ca-

rel : en verkreeg wegens gelukkige

verrichting 't bildom van Falen t ia.

r s- t e Boek

Togt Van Jo.m Stade , "Kicolics

Durandus Villegagnon.

/^\Mtrend defelve tijd als Gafca 'm
^-^ Sparijen aen-quam , hadjoan Stade

'tbewind over een kleinfchansjen.uit

Heen en aerde gebouwt op 'teiland

Maro , tegen over de Brafiliaenfche

kuft : ter oorfaek 't woefte volk Th^/w

lmba van 'tgeweft Brikioka na. Maro
tweemael 'sjaers af-ftak namentlijk

als 'tgewafch albati rijpt, waer uit

drank toe-itellen, gebruikelijk op de

{
vroolijke maeltijden met gebraeden

;
menfchen- vleefch gehouden. Ook
landenze aen Maro omtrcndde/ntf-

I

//tijd. Bratti is een fmaekelijke vifch,

die in netten gevangen , ofgefchoo-

I ten by de Tupin lmba , t'huifwaerd ver-

i voerd word.Tegen defe wreede land- stade word

aerd hield Stade een waekend oog: als £™arlzm

hem Heliodorus Hefus,7.oon van Eoba- men[ch.
nus Hejjus vermaerde Latijnfche dich- ««'

;

ter over Duitjland , befocht. Om den
gaftwel teonthaelen met eenig wild,

trad Stade bofchwaerd; alwaer in han-

den der Tupin lmba verviel.De koning
felf met een fwaer palm-houte knods
ging aen d' achter-hoede. Rukte den
gevangen zee-waerd : om nevens an-

dere, op ftrand wachtende, een Kawe-

wipepicke (dit beteikend eenmaeltijd

van een geroofl menfch ) te houden.

Doch dewijl Stade poefelig vet was, fijnmn-

hielden de meefte flemmen, hem na *i«*«"*-

„ . , . , . j |
had onder

Brikioka te voeren : ten einden haer dejeive.

vrouwen ook een fmaekelijke beet

proefden. Ondertuiïchen wierd hy
door hartzeer hand over hand mae-
ger : fulx de flagting achter bleef.

Hy leerde zedert de Tupin Imba-

fche tael : fulx met dit woeft volk

reden begonde te voeren. Hoewel
meenigwerf by- woonde, wanneer
gevangenen aen eenfpitroofterden:

Üleef by 't leven , dewijl geen vleefch

over de beenderen behield. Negen
jaer brzgx.Staden onder de menfch-

eeters door •. als eindelijk de Fran-

jehen hem voor eenige fnuiftery

kochten, en in Normandye op 'tjaer

vijftien honderd vijfen vijftig te land

fettcn : van waer behouden tot Hom-
burg fijn geboorte - plaets aen-quam
Ter felver tijd ging Nicolaes Duran- Togt van

dus van Havre de Grace zeil, fooals
Vumndus-

Stade aldaer ten anker liep. Durandus

had een geding wegens d' eigendom

van een llotin Britanje voor 'tFran-

fche hofverlooren , tot groot nadeel.

Om elders deleedige fchat-kiilen te

vullen,
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vullen , was enkelijk de tolcg. Hy ; foude worden gevordett , foo haeft

liet verluiden : hoe de Spacnfche en aen Brafil lande, nam een bittere haet

Portugeefche magt uit Indien geftijft ! op tegen Richer en chartier , dewijl

wierd : alwaer vreedfaem foo veel

rijkdommen verzaemelden. 'tSoude

noodwendig ftrekken tot Vrankrijks

eer en voordeel, wanneer de Franfcben

de goud en fil ver-mijnen beftonden

aen te taften. Koning Henrik de twee-

de kreeg fmaek in de voorflag: te meer
alfoo d'ammirael Cafper Coligni hier

onder dapper roeyde : als die een vei-

lige fchuil - plaets voor de Gerefor-

meerde , toenmaels jammerlijk ge-

flingert, beoogde ; nadien Durandus

heimelijk Coligni in 't oor beet ; fijn

voor-naemfte doel wit te zijn, Gods
kerk op America een ruime ruft te ver-

fchaffen. 't Gerucht uitgedijt onder

de Gereformeerden (welke gevlucht

uit Switferland , een groot getal in

Frankrijk uit-maekten) maekte veele

gaende. Met drie zeilen afgeftooken,

geraekten na eenige zukkeling op
den Brafiiiaenfchen boodem. Maer
alfoo weinig voorraed uit Frankrijk af-

gevoerd was, nam d' honger aen op
'tklippig eiland , befpoek van d' in-

wijk Januarius. Durandus bouwde
hierwacht-huifenen de fterkte Colig-

ni , voorfien met gefchut. Eerlang

fchreefhy zenjoan Calvijn, hy belief-

de te bezorgen , dat de nieuwe volk-

planting in Brafil van bequaeme lee-

raers mogt voorfien worden, op fmae
kelijke voorwaerden. 't Verfoek is

in de nteu

we volh-

pUoting

geen kennis defertoefegging droegen.

Cointak focht beide verdacht te mae-
ken van valfche leer : byfonderlijk be-

fchuldigde haer , datze de wijn des

avondmaels niet vermengden met
water, dewijl d'oudvader^/ewewfulx
had ingefteld. Durandus , door de kar-

dinael Loreine opgeroeyt, viel Cointak,

toe , en voorts de geloovige diervoe-

genop'tlijf: datfommige door hon-
ger dood bleven; andere vluchten na
de Brafiliaenen. Ja hy ftiet loan du Bor-

del,Matthias Fermeil en Peter Bourdon
uit fijn krank-bedde gerukt , aen han-
den en voeten gebonden, van een rot-

ze in zee. De bloedige dwingeland
keerde fonder verrichting na Frank-

rijk ; alwaer een boek fch reef tegen de
waereleer; doch behaeldemet'tfel-

ve foo weinig loi'dat de Papillen hem
herzenloos keurden.

TopVanJoan^bald, fynatus Law
donier en Gurgius.
" &£&

't A Mericaerifche landfehap Flori-

.-* da, foo genaemd dewijl ontdekt

wierd by loan Pontius op Palme-fon-

dag , hoewel Sebafliaen Gahotus Fene-

tiaen , uit geruft door d'Engelfche ko-

ning Henrik de fevende , aldaer lande

voor Pontius , mag waerlijk den Euro-

peers een bloed-toneel zijn. Pontius

bleefhier verflaegen.FerdinandSottus

drukte wel wreedelijk d'inwoonders

vijf jaer achtereen; doch ftierf mif-

moedig,teroorfaek 't goud niet vond,

Ccdlooibeid

vanCoit.tak.

tigen de

preatkaa-

ten.

Ditrandta

•verdrenkt

de gtloofi-

genoote».

FloriiU e»'

gelukkig

ontdekt.

aenftonds ter herten genoomen. Phi-

lips Corguileray edelman buiten Gene-

onemigheid ve ging uit Honfleurs haven zeil met
j

drie fchepen , voerende fchaerfche

leeftogt,verfcheidehuifgezinnen van | 't geen \\y den Floridaenen lietfoeken

allerley ambachtenen twee bedie- in 'tgebergte.Zedert hervatten Iuliaen

naers des goddelijken woords Peter i Sumanus en Peter Ahumada'tgeü.aekte

Richer en IVilhem Chartier . Doch
(
werk by Sottus; doch met geen geluk-

naeuwelijx had hy Apka op zijde , of
i
kiger uitflag. Op 'tjaer vijftien hon-

de honger quelde. Weshalven de I derd vijf en veertig meende de Do-
koopvaerdy- fchepen, foo veel aen-

treften, ten buit maekten : haer wei-

nig kreunende aen beftraffing der lee-

raers Richer en Chartier. En defe von-

den eerlang meer werk. loan Cointak,

leerling der Sorbonniflen tot Parijs ,

was onder de verhuifden uit Geneve.

En alfoo voorwende , hem was be-

loofd van Coligni , dattenpredik-ftoel

mmicaener LuidewijkCancellus groote

dingen nevens vier metgefellen te ver-

richten ; doch wierd aen ftukken ge-

fcheurt van de Floridaenen. Cafper Co-

\
ligni door dufdaenige droevige voor-

|
beelden noch door de trouwloosheid

van Durandus geenfints afgefchrikt

,

i

bevordert een nieuwe toerufting der-

waerds. loan Ribald'lichte voor Diepe
Togt van
Ribald.

N d'an-
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d' ankers der twee fchepen, toe ge-

taekelt op kollen des Franfchen ko-

ninx Care/de negende. Dartig gracden

benoorden de middag-lijn verviel hy

voor d'Americaenfche uit-hoek Fran-

cifcus : voer in de mond van een wijde

rievier , aen welke de naem Doljijn

tce-pafie , ter oorfaek aldaer over-

vloed van fulke vifch befchouwde :

alsook dichte boffchaedjen vol moer-

beefie-boomen , en de boomen vol

fpinnende zijde -wormen. Zedert

liep hy boven V Wolfshovfd , (d' uit-

hoek kreeg de benaeming , dewijl

d'Jndiaenen een wolfbrieden) en 'tCe-

deren-eilmdo.ch.ter uit laetende, flap-

te op Florida te land:maekte een drie-

puntige (lerkte -.voorfiet defelvemet

beiettelingen ,
gefchut en voorraed

:

en vctrektom hulp-benden na frank-

rijk. Doch hier lag alles doorinland-

Debe/et- fche oorlog over hoop. De Franfche

gun op binnen het nieuwe flot , na de koning

Lod.
m

Care/gcnaemt, wachten vergeefs op

verfche fchepen. De levens-midde-

len minderden hand over hand. De
naefte weg, een vaer-tuigtoe te (lel-

len , en afte trekken . Nauwelij x had-

denze 't derde deel derreife weg, als :

de wind twintig dagen diervoegen
j

flilde, dat de minfte voortgang niet,

maekte. De fpijs was op. Ieder

dronk fijn eigen water, en at de fchoe-

!

nen. En wanneer nuookfulkvoedfel

ontbrak , fluitenze een onmenfche-

lijk raed-flot: namentlijk een boots-

gefel Henrick Lacher aen Hukken te

ongcboor- mijden. Met dit vleefch onder-hiel-

dekonger. denze haer zelf ettelijke dagen: wan-

neer wederom tot d'uitterfte nood
vervielen , en eindelijk voor de boeg

van een Engelfch jagt. Ditquam d'el-

lendi'ge te hulp : en brengtze by de

koninginne Elizabeth , welke voor-

neemens was een vloot na Florida af

tefchikken. Ondertuflchenwas van

de gefeide Franfche geen befcheid in-

Togt van gekomen. Coligni, met de koning ver-
Laudomer. zoentj verkreeg foo veel; dat Rena-

tus Laudonier drie zeilen , ten fleun

der befettclingen in Carels-Jlot , der-

waerds voerde. Laudonier lande op
Nova Francia : fag den fleen met de
Franfche wapenen behakt en by de

flrand tweejaer te vooren door Ribald

geplactft, vol lauwer-kranfen behan-
1 gen : begroete voorts den koning Sa-

I turiona , wiens zoon Aioreus verfchei-

I

de kinderen had by fijn eigen moe-
: der, volgens gewoonte van dieland-

aerd. Terwijl alhier zammelden, flik-

kerde fuik een vuur door de lucht;

datfommige fhoomen borrelden , de

vifch half gaer gekookt Ilierf , en alle

gewafch wijd en zijd verzengde. De
wilden fchreeven ?

t ongemak toe aen

't gefchut: wefhalven eeneerbiedige

fchrik voor de Franjehen kreegen. Zy
hadden by gevolg veel konnen ver-

richten , ten zy over hoop geiaekten.

Een boots-gefel Rulel Petracor \ev- M'r,iaaer-

mat fich ervaren in toovery , door JffJhéid

welke konft de plaets der goud-en fil op de f™».

ver mijnen kende, 't Liep foo verre Jchevloot -

datze diefwegen, Laudonier , hoewel
krank

,
gevangen fetten : dwingen

hem t'onder-teikenen een gefchrift,

behelfende : hoe de twee fchepen ,

over welke de muitelingen fielden

Vajfer en Trincant , met fijn verlof na

Nieuw Spanje om leef-togt verzeilden^

Terwijl d' ankers lichten komt Rupi-

ferrer , afgefonden aen den koning

Utina, te rugge met koftelijke fchen-

kaedjen, en berichtwegens 't goud-en

filver-rijke gebergte Apalatica. Doch
Vajfer en Trincant namen voor Havana

een rijke karveel: randzoeneerde den

fchipper op groot geld. De fchippers

'zoon , na land gevaeren , foude de be-

dongen prijs aen boord brengen; doch

in 't tegendeel maekt 'tongemak door

poften te paerd aller wegen bekend.

Met 't krieken van den dagkregen de

Franfchen twee kloeke fregatten op

zijde; voor de boeg lag een galey. Alle

gaven foo vuur dat de twee roof-fche-

penin de loop bleven: de gevangenen

wierden tot flaeven verkocht : wei-

nige ontfnapten met de boot. Laudo-

nier ondertuflehen begon groot ge-

brek te lijden: alfoo geen toevoer uit

frankrijk quam , en de muitelingen de

meefte voor-raed weg-fleepten. Be-

dwongen door 't volk , 't geen by hem
bleef, vat den koning Utina, hoewel

in verdrag verbonden , by den kop :

ui t inficht, om op die voet fpijs te krij-

gen. Maer d'inwoonders , wegens

fuik mifdrijfverbittert,flooten d'hand

meer



Groote

wreedheid

der Span-

jaerden

tegen de

franfche.

meer a's te vooren: hielden een raeds-

vergadering , ten einde een anderen

koning verkoofen. Terwijl aldus met
d'honger worftelde, bragt Joan Hau-
kïns fterwaerts vierEngelfchc fchepen.

Defe deed haer voorraed en een (chip

over : dewijl Laudoniers vaertuig te

fwakwas, om zee te bouwen. Alles

ftondten aftogt gereed : als Rïbald, '

met fevcn zeilen uit Diepe in zee ge-
j

ftooken.voor Carelsjlot ter reede liep. i

Werwaerds na weinig dagen acht

Spaenfche pinaffen onder d'ammirael

peter Melandes , ftreek hielden. De
Franfche kapten 'tankendeSpaenfche

hingen op de rugge ; doch kondenze
niet achrer-haelen. Weshalven inde

;

mond der rievier Doljijn landen. Met
hulp der Moorfche flavenwordd'uit-

hoek gefterkt. Rïbald rukt gefwind

met de vloot na de nieuwe befchan-

fing : om de Spanjaerden op teflacn,

eer Vafterbegraeven lagen. Maer, be-
j

loopen van een ftorm , verloor tuf-
j

ichen de klippen fijn feven fchepen.
j

'cVolkwierd meeftgebergt. Ook Ie-

'

den de Spanjaerden groote fchaede

aen haer vloot. En dele dienden fich

van der Franjehen ongelegendheid.

Zyfpattendanin aller yl over bergen
en ltroomen na Carelsjlot , binnen
welk twee honderd fwakke mannen
lagen , alfoo Rïbald 'tpuik der krijgs-

knechten hadingefcheepc. Voorfon-
nen-opgang vielen de Spanjaerden foo

brusk aen, dat eerlang meeüer wier-

den. Laudonïer ontfnapte met een

fchuirje : weinige , over de wallen

geftorr , fwommen door de graft.

De overwinnaers verfchoonden nie-

mand. Self die uit de vlucht te rugge

keerden , zijn in koelen bloede moor-
daedig neder-gehakt.Toen levendige

ontbraeken om te woeden, pleeoden-

ze wreedheid tegen de dooden Zy
fneeden de oogen uit en mannelijk-

heid af: ilaekenze op de punten der

degens: fnaeuwden de gevluchte op
üroom toe : naer doen de Franjche oo-

genzeer? OndertuiTchen naderde Rï-

haldmct een uit-gehongert en wapen-
ioosheiraenCJ/r/y_/7tf/,-doch{tondvcr-

fet , als hy de Spaenfche vendels van de

wallen iagwaeyen: en Vallemond met
een bende Spanjaerdenhem te gemoed
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trekken. Een üroom lag tuflehen de

Franjche en Spaenjche. De Franjche

geven fich over , onder beding van

's levens behoudenis- Devoorwaer-
dc word belooft en befworen. Stijf

vierhonderd manfeheeptemet boo-

ten na de Spanjaerden; dewelke alle ge-

bonden na 't flot leiden : en aldaer, te-

gen gegeven woord trouloos griefde.

De lijken wierp Melandes in een groot

vuur. Rïbald fneed hy in vier {lukken,

en hing de Hukken rondom de wallen:

fond desfelfs afgefchooren baerd na

Sevilje. De Franfche koning Carel de

negende trok fich dufdaenigen onge-

hoorde mishandeling tegen fijn on-

derzaeten niet eens aen : het zy uit

een diepe wrok op Cuhgni, bevorde-

raer der toot na Florida. Immers kan Fra"fchfn

.. , .... 9 J 1 • 1
vtrraeden

lichtelijk afgemeeten, dat het niet wel /,„„. ,;gen

met de gefeide togt gemeent wierd: volk -

alfoo niet alleen de hulp -fchepen

voor-bedachtclijk te laet quamen:
maerfelfde geheimen toeleg ,d'ammi-

raelen aen-bevoo!en, den Spanjaerden

was o ver-gebrieft. Maer, hoeweide
Franfche kroon 't minde werk maekte

van 'tonmenfchelijk mifdrijf binnen

Carels-flot , betoonde fich Dominicus Htl/">-
. ,, i. aaedenvan

Gurg.m boven alle gevoelig , om te ourgiai u.

wreeken de Spaenfche wreedheid.Hy s">aespari-

maekt dan lijn goederen tot geld:-*
4"'

huurt twee honderd krijgs-knechten

en tachentig boots gefellen , met wel-

ke drie gemeine fchepen bemand, on-

der voor-wending van Brafd aen te

doen. Boven Cuba gezeik loopt na

Florida, en aldaer te land. Saturiona

Floridaenfche koning verwellekomt

hem vriendelijk:klaegt over deSpaen-

fche overlall : voegt hem toe fijn

blood-verwand Olotocara, die 't gefach

voerde over een groot leger. De Span-

jaerden hadden niet alleen Carelsjlot

gefterkt:maer ook twee nieuwe flerk-

ten weder zijds der rievier Mayo ge-

fticht. Binnen de drie floten lagen

ftijf vier honderd uit-geleefen foldae-

ten. De nieuwe fterkten hielden wei-

nig tegen. De befetting , gevlucht na

't dicht by gelegen bofch , verviel in

een hinderlaege der Indiaenen. Defe

hakten dertig ter neder: d'overige ne- -

gentigfpaerdenze tot een opentlijke

flacluing. Zeeghaftig voort-gerukt na

N 2 Ca-
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Carels-jlot, fouden meer werk gevon- fer 't geficht van Frifland, en een kou-

den hebben : ten zy feftig Spanjaerden de hagel-buy met fnecu -jagt. Voor
op de Franjcbe ongelukkig uitvielen; deftrand lag ecnys-korft , die'tlan-

want alfoohaerd'hcrtrednadefterk- ; den belette. Met groot gevaerkree-

te door Cafanov.% was afgefneden , gen d'Engelfche der Koningen Voor-

lneuvelden alle feftig. De dot-voogd laad onder de voet: en verfcheide wil-

fagdenederlaeg : vlucht bofchwaerd; demenfehen in 't oog, welke vreem-

doch dewijl 't bofchmet Fhridaenen depotzen met danfen maekten ; doch

befetlag, keerd na de Franfchen: ver- quamen niet tot mond-gemeinfehap.

ioekt hjfs-genaede voor fich en fijn Na-gejaegt, vluchten: als kans fagen,

\olk. üurgius dringt tegen haer in:
J
fielden Ach te weer. Soo haeft was

zyfmijten 't geweer weg: wordenge- niemand met een kogel getroffen, oïm!
dm ^»-

vangen,enaendenaefteboomenop- verdronk hem zelf. Eindelijk traeden hZr Mf.

geknoopt:teroorfaek niet min trouw- drie ongewaepende langs de ftrand :

loos als wreed voor drie jaer ter fel- * wenkten ForbiJJ'er , hy beliefde by
verplaetsmet de Franfchen omfpron- haer te komen. 'tSoudegelchiedzijn,

gen. 't Is niet uit te fpreeken , hoe indien niet een groote meenigte Ame

-

minnelijke Franfchen op F/or/daont- rkacnen uit een hinder - laege te

hacltzijn: ter oorfaek'tland gezucht vroeg op- braek en van achter een heu-
w,don- had onder deSpaenfcheoverlaft. Gur- vel. Dit volk , aldus ontdekt , trok

giits , binnen Roebelle prachtig inge-
\
over 't gebergte landwaerd in : drie

haelt, behaelde by den koning Carel alleen bleven op den oever : de mid-

de negenjle de minfte dank niet- De delfte fchcen kreupel : viel t'ellekens

kardinael Loreine wift foo veel uitte neder : wierd door fijn makkers ge-

werken, dat d'overwinnaers behoor-
s

draegen, en eindelijk verlaeten. duw-
den met de dood geftraft : dewijl , op !

aelfche merkten wat hier gaende was.

eigen goeddunken, de drie fchepen Schooten na dengeveiniden kreupe-

hadden toegetaekeld. Weshalven ie-
j Ie, dat hem 't zandom dooren vloog

der om een goed heen-komen fag.

Tort Vim Marttjn Furb'ijjer , Fran-

cifcus Draek , Thomas Candijch

enjoan Schmit.

i weshalven hy wift voeten te maeken

:

I vloog als een hert by een heuvel op.

! Forbifjer had nu twee honderd ton-

nen gevuld met berg-werk , 'tgoud

i niet ongelijk ; doch is namaels ge-

i keurt van kleine waerdy. Anders
'logt VMO
ïorb

TjOrbiffer, na de noordelijkfte dce- i vondhy niet : behalven groote lang-
"

len van America afgeftooken , op hairige menfehen , die looflijk ten

'tjaer vijftien honderd fes en feven- : moord toe-leiden, zijnde buiten ge-

tig, had de tijdquaelijkgeraemt : al- mein woeft. De kleeding beftond uit

foo d'Oceaen vol fwaere ys-fchollen huiden van wiide beeften , welker

dreef, diehembenoodfaektenna£;/- ftaerd tuflehen de beenen hing. De
geland te keeren.Zedert weinig maen- tenten zijn gevlochten van walvifch-

denworddetogt hervat. De konin- beenen: huiden, tents-gewijsgefpan-

ginne Elizabeth ruft een fchip uit en nen, ftrekken voor 't dak : d'ingang

tweejagten, met honderden veertig lagzuidwaerd. Zy gebruiken bogen,

vlootelingen bemand. Den fes en pijlen, flingers en tweederhandeflag

tvvintigftcn der Bloey-maend lichte vanfehuiten : de grootfte kanleven-

Forbijjer 't anker. Op een der dartig >' tien man voeren : beftaetuitverfchei-

Orcades , gelegen benoorden Schot-
\

de houte ringen te zaemen gebonden,

/W, uitgeftapt : vond d'arme eilan-
\
en weder-zijds met leder bekleed:

ders uit haer hutjens, in rotzen in-
(

de kleindcrzijninfchelijx met leder,

gehouwen, gevlucht. Voorts hield hy
,

niet ongelijk een wevers-ipoel, wcl-

tuifclien noord en noord- weft aen, kers midden een gat heeft, waer in

door driftige boomen , die fomtijds een menfeh fit, die 'tboven-dek der

geweldigtegen den boeg (lieten. Den fchuit om den middel toe-bind : en

vierden vanHooy-maend had ForbiJ- met een riem verwonderens-waer-
dige
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dige voortgang maekt. 't Land felf is

onvruchtbaer : alleenlijk, voed over-

vloedig harten , haefen, wolven, ys-

beeren en honden fvveemende na wol-

ven. By 'traeuvv vleefch defer bee-

flen leven d'inwoonders. 't Schijnt

dit geweft met fwaere aerd-beeving

boven gemein gequeld word : alfoo

ten verfcheiden plaetfen brokken van

heuvelen, en elders gantfche bergen,

wonderlijker wijfe gefplitft ofvan een
geflaegen.fich vertoonden. Den vier-

den der Oogft-maend liet Forbiffer

't Noordelijk America op acht en feÜig

graeden leggen : bragt hetdenfeven-
tiende van Herffl-maend in Mi/fords

haven behouden aen : en nevens een
ballaft blinkende fteen , welk voor
goud keurde , een wild man , vrouw
en kind: die foo veel befcheid gaven,

dat 's mans naem vczsCalicboe , der

Vrouw Eqnoge, des kinds Nutioc ; doch
onaengefien, volgens haer gewoonte,
by raeuw vleefch leefden , ftierven

eerlang binnen Londen. Terfelvertijd

als Forbiffer noordelijk de (levens,

wende , hield Francifcia Draek , in-

fchelijx by d'Engelfche koninginne

£/iz^<?//;uitgeruft, een andere ftreek.

Hy loopt dan voorby d'Uithoeken
Blanko en Verde langs d'Africaenfche

wal na Brafil, alwaerverfcheide zee-

wolven vong. Binnen de rievier Ia

Plata geankert.voorfagfich van verfch

water : vervorderde de togt door de
bogtige ftraetiWdgeliane

s

: wierp 't an-

ker voor Moucha befpoeld van de
Zuidzee. d'Eilandersontflngen hem
minnelijk : dewijl foo veel be-

fcheid kregen , dat d'Engelfche gefla-

gen vyanden waeren der Spanjaerden,

voor welke zy 'tvafte land ruimden,

omfichopM<?«c/;dnederte(laen. Een
Mouchaner , op de vloot over-geflapt,

diende ten geleider na d'haven Valpa-

rizo : alwaer Draek 't dorp fant Jacob,

en voorts 't gantfche land , wijd en
zijd voor de voet afbrande: eengroo-
te fchat filver en goud roofde. Voor
Arica nam hy drie rijke Spaenfche
fchepen , voor Lima vier , voerende
een onwaerdeerlijke rijkdom peerlen

N 3 en

Togt van
Draek.
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en goud. Aldus gezecgent , fct den

ftreek noordelijk tot op twee en veer-

tig graeden; doch de koude bedwong
hem vier graeden zuidelijker af te

zakken : alwaer een vermackclijk be-

woonde kuft ontdekt, d Inwoonders

betoonden byfondere minfaemheid.

De koning felf quamaen boord, met
een fwaer ge volg;fette Draek een gou-

de kroon op : gaf hem een goude
fchepter en elpen-beene keten. Ze-
dert befichtigdeZ)A7f/' d'eilanden77-

dor, Terna/en,Java , Zeilon en d'uit-

hock de lone Sperance : quam , na een

driejaerigomlvverven rondom d'aerd-

kloor, behouden tot Londen. Hyrufte
zedert niet ; want op 'tjaer vijftien

honderd vijf en tachentig na America

gezeik, roofde een groote buit uit de
;

ü.cdenfantlaco&, Dominicus , Augujiijn

en Carthagma : en fette alle aen koo-
ien. Aldus zecghaftig t'huis gekeert,

taekeidc op nieuw een vloot toe, ne-

vens d'onder-ammirae-1 /ö.j» Haukins.

"t Sou de Panama geld en. Doch by bei-

der allijvigheid bleef de toeleg ftee- I

ken. 's Jaers na deferzee helden dood,
;

bekolligdeT'/'ow^Ctf»^{/?^tweefche-
I

pen , voorfien van honderd drie en
j

twintig man en leeftogt voot twee ;

jaer. 'tWasweIgegift;wanthy indie
\

tijd , wanneer hier feven weken by-
(

komen , de weercld door Mage/Ianes

Straet rondom zeilde : en fijn onko- i

ften tien dubbeld goed maekte met
deSpaenfche krzzkfantAnna, twintig

tonnen gouds waerdig. De fchat

voerd hy behouden op den Teems.
\

Ongelukkiger viel de togt afvan Joan

Scbmitb.la 't jaer feftien honderd veer-

tien lichte hy d'ankers van twee zei-

len , uit-gcruftdoorLondenfekoop-

luiden : om voor Nieuw Britannien, op
'teiland Monacbigga, kooper, gouden
't bcrg-werkaldaer vallende te laeden:

en voorts wa.l-vilTchen te vangen.

Doch 'tgefeide berg- werk was aen

't eiland nierte bekoomen , en de tijd

der vangft verftreeken. Sulx fonder

verrichting na huis over flacg (mijt.

Eerlang word dcreishervat;doch viel

noch flechter uit. Hyhadnu Virginia

in 't gelicht : wanneer by de Franjeben

trouwloos over-vallen wierd ; zybe-
fchuldigdenhem, als ofdc volk plan-

ting op Nieuw Francia had verwoed:
ten zy de fchaede vergoede , foude

'tmifdrijfmetdenhals betaclcn.Voor
Rochel genaedert , wierd 'tFranfche

fchip door een fwaere ftorm beloo-

pen. Schmith neemt fijn flag waer:

ïpringt in deboot : en drijft tuflchen

de hooge golven halfdood tegen 't ei-

land OIeron.

Togt V.m Jjciues MjJm en Si-

mon de Cordes.

f~\Ver vijf fchepen , tot Rotterdam Togt

^-^ toe-geruft , voerde Jaques Mahu u*ku.

en S/monde Cordes 'topperltegefach.

Op den feven entwintigfte derSoo-
mer-maend des jaers vijftien hon-

derd acht en tnegentig lichte de vloot

d'ankers in 'cGoereefche gat. 't Volk
aen 't cihndjant Jago geland , vermee-
fterde aldaer een üerk flot en twee

barken. Eindelijk quam hy met de

Portugeefen over een : ten einde on-

gemoeyd verfch water in-nam. Doch
terwijl'tvolkde leggers vulden, vie-

len twee honderd ruiters , ieder had
een voet-knecht achter op, haer vin-

nig aen. De weder-üand was immers
foo heevig : fulx de paerden eerlang

verflooven. De ftad, welke 'teiland

de naem geeft, leid in de lengte : heeft

een veilige kolk , halve maens gewijs.

Uit de kolk loopt een graftdoor de

ftad. Wcder-zijds leggen hooge ber-

gen. De zeekant is befchanft : fes

bolwerken verdeedigen de wal , be-

fluitende fant Jago. De Portugeefen

hadden 't gefchut water-pas geplant

:

om de fchepen , derwaerds onder

vriendfehapsfehijn gelokt, indegront

booren. De harde ftorm belette de

vloot , dat ter beftemder plaers niet

ankerde. Alleenlijk liepen de zeilen

Liefde en Hoop buiten fchoots langs de

wal. Zedert na 't woefte eiland Bravo.

gefet , fag niet dan vijf vervallen huis-

jens: de deur van 't eenlag met groote

fteenengeftopt. Opgebrooken vond
het vol Turkfche tarwe . die voor

de vlootelingen wel te paffe quam.
OndemuTchenfterftd'ammiruel Ma- Ma {,H

hu. 'tLijk in een kift met fteenen /?"/'•

geleid , wierd buiten boord gefet.

Sïmon

van
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Togt van
Cordes.

Wonder-
lijke Qui-

neefche

koning.

Simon de Cordes voerde nu de vlagge

:

fette na Guinea , om te ververfchen

:

alfoo de fcheur-buik diervoegen toe-

nam , datze de zeilen naeuwelijx

konden beftieren. Alhier dan zijn de

kranke te land gebragt: en d'onder-

ammirael Beuningen, door een Fran-

fche piloot , voor den koning. Defe fat

op een laeg fchoen-makers ftoeltje

,

met een fchaeps-vel onder de voeten

en violet-lakens kleed fonder voery

,

hembd, koufen en fchoenen : op
't hoofd ftond een kappe van geel,

rood en blaeuw oofters laeken
:

't aen-

geficht, met affche gewit, vertoonde

ter verfcheide plekken den fvvarten

huid : om den hals hing een keten

glaefen koraelen •• achter hem fat

d'adel met haene - vederen op de

kop : 'tvelroodbeftreeken. Beulin-

gen , ne vens den koning op een matje

geplaetft , beklaegde fich wegens de

Guineers ; datze weg-vlooden , daer

hy quam om minnelijk Europeefche

koopmanfehap te vermangelen te-

gen fruiten, hoenders, fchaepen en

andere eed-waeren. De koning be-

loofde hier in te voorfien : noodigde

Beuningen ter middag-mael. Na lang

wachten traden 's koninx wijven bin-

nen de koninglijke wooning , meer
gelijkende na een verkens-ftal : fet-

ten een vuile bak ter aerde neder : in

de bak lag niet dan eenig wild kruid,

en een ftuk van een gerookt zee-

paerd. Hoewel hy een grofen groot

man was, at feer zoober. Betwinden

verhongert von d min der fmaek in ful-

ke koft. Weshalven een fervet fpreyd,

twee-bak en een weinig Spaenfche

wijn nuttigt. De koning gulpte den

drank foo gulfig in , dat van dronken-

fchap in flaep viel. Beuningen nam
dieshalven d'hertred na flrand 5 doch

de Guineers hadden hem den wegaf-

gefneeden : fulxgenoodfaektwierd

na den dronken koning te keeren

.

Defe , door 't getierwakker gemaekt,
bekeeffijn volk , met weinig ontfag:

trok Beuningen binnen fijn wooning.

Deonderdaenen, niettegenftaende

's koninx verbod, bragten Beuningen
in
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in een naeft-geleegen hutte : om
welke den ganfehen nacht ronde

hielden, 's Morgens vroeg quam een

oud wijf, welk binnens monds iets

preevelde ; driemael tot Beuningen af

en acn-ging : en t'ellekens op een

doos , niet ongelijk een blaes-balk

klopte : waer uit om Beuningens lijt

een dichte ftofvloog. Over dufdae-

nige handel lachten de Guinee/sfeer

uit-gelaeten. De koning quam ook

eindelijk voor den dag : befchonk

Beuningen met" twee bokken en

vier hoenders. Hier was niet te ver-

richten voor d'Hollandfche vloot:

weshalven onder zeil ging. Voor de

JXZn. rievier la pljta vervallen
,
ftond de

deriijk. zeebloed-rood : uit 't gefchepte wa-

ter fprongen roode wormtjens, den

vlooijen niet ongelijk. Hier op volg-

de een vreemde ziekte onder 'tboots-

volk : zy vielen met de fpijs in de

mond achter over : fchuim - bekten

en draeyden d' oogen om en om : en

ftierven buiten verftand . Tot de

Straet Magellanes in-gevaren, floe-

gen meer als veertien honderd Pin-

guyns dood : dit is een gevoogelte,

welk op vifchaefcht: hooien maekt

doner d'aerde, gelijk konijnen : fwij-

men eenichfmts na een gans : ftaen

meelt over einde : hebben twee ge-

pluimde vlimmen. Inde Groene Laey

ter reede geloopen , ontftond een

fwaere (lorm, die ettelijke dagen acn-

hield.fulx de fchepen voor vier ankers

door-gingen.Honger en koude plaeg-

den de viootelingen even zeer. By
moffelen , een groote fpannelang.be-

hieldenze 't leven; doch de raeuwe

kolt veroorfaekte water- zucht, en de

water-fucht een haeftige dood. Met
rtfMfB'W'bedaerd weder, leedenzegroote aen-
jirtetMa-

ftool van Je Woefte inwoonders,
octUnes. , r | -r •

mannen elf voeten lang. Zy wierpen

lange flitzen , aen de punt harpoens-

gewijfe gekartclt, uit de hand fel

en recht.Haer wreedheid kan blijken

uit 't fchenden der begraevene Hol-

landers; want zy der felve hoofden
verpletterden , pijlen door 't hart

ftaeken, en de mannelijkheid af-

fneeden. Eindelijk geraekt de vloot

inde Zuidzee : en aldaerby miflige

florm van malkander. Twee fchepen

Eerste Boek
de Trouwe en Blijde Boodjchap vielen

wederom by de Straet Magellanes \\\ :

leden onlijdelijken honger: achter- ^n-aiiJa

haelden een wilde vrouw met twee W<"4W -

kinderen. Dcfe ros-vervig, had een
groote hangende buik, wijde mond,
fcheeve benen , lange hielen enbor-
ften als koe-uyeren : om den hals

hing een keten flekken-huisjens, en
over de rugge een robbe-vel , aen de
hals metzenuwen toe-geknoopt: at

nietals levendige vogels, fulx drek en
bloed by de kinne af-droop. De felve

fpijs nuttigden ook de kinderen: het

jongfte was fes maenden oud ; had
den mond vol tanden , en liepfonder

behulp. 'tOudfte voerdenfe W3iAm-
fierdam ; doch de vrouw , met eenige

fnuiftery begiftigt , wierd , na twee
nachten binnen boord geflaepen had,

aen land gefet. Vonden hier ys vier

voeten dik in 't midden des zoomers.
Negen maenden fukkelde Beuningen

in de Straet Magellanes. Afgeflooft

door koude, honger en ftorm wierp
betover flaegnahuis. Ten fy over-

vloedig konynen had gevangen ,fou-

de by gebrek van levens-middelen

vergaen zijn. Stijf twee jaer had de
ongelukkige togt geduurt , van welke
alleenlijk fes en dartig ter naeuwer
nood 'tleven af bragten : negen en
feftig waeren gemeuveld.

Togt Van OliVter Van ISLoord.

OTij ftwee maenden na MahuisOlI-

^vier van Noord met vier feilen en
twee honderd acht en veertig zielen

uit de Maes zeil gegaen. Aen 't Prin-

Jen eilandlïethy feven matroofen fit-

ten , door de Portu^ee/en verraedelijk

om hals gebragt. Voor de ftad Javei-

ro gefet , wierd geenfints beleefder

onthaelt by de felve landaerd. Niet

fonder weder-zijds verlies, wend hy
de llevens op Jant Sebafliaen , een
vruchtbaer eiland van kruid.feer heel-

faem tegen defcheur-buik. 'tBoots-

volk vong hier overvloedig meeu-
wen , papegaeyen en allerlei fmaeke-
lijke vifch. d'Aenftaende winter

belette, den Straet Magellanes in te

loopen : weshalven geraedfaemft

,

om te fien na een goede haven : ten

ein-
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einde de zieken aen land adem fchep-

ten ter gefondmaking.'t Eiland Helena

fcheen hier toe , wegens vruchtbaer-

heid, bequaem. Een harde florm be-

lette dien to'gt : fulx onder Clara ver-

vielen : alwaer verfch water fcheep

Torto Btfi- voerden:en voorts in Porto De/iretan-
rc - ker wierpen. Binnen defe haven lag

zce-borJen. een groote meenigte zee -honden :

welker voor-lijfruig met langhair be-

jagt ({'Eendracht was voor't eiland cla-

ra, wegens lekheid, de brand geftoo-

ken. Vijfduifend vogelen fcheep ge-

bragt flrekten de vordere leef-togt.

Viermael wierd de vloot uit de Stratt

Magellanes door florm te rugge ge-

dreven. De vijfde torn gelukte. Zy
hadden nu't tweede naeuw der forge-

lijkeftraet achter fich , als twee eilan-

den ontdekten , van welker een het

Vreemde

waffchen geleek na een leeuw.de voe boots-volk vier jongens en twee
tennamenfchen handen: boven d'oo- meisjens lichten. Defe namaels on-

gen en bovenfle lip ftaen fwarte en

witte hairen : piiTen aehter-waerds

:

flaepen buiten gemein vaft : werpen
alle maenden jongen: by ftorm rijft

het afgeplukte hairom hoog,inftil we-

der leid het plat. 't Vleefchgefooden

verfchaften den vlootelingen aenge-

naemvoedfel. Van Noord te land ge-

flapt vond geen menfchen ; maer

f-fteeden op hooge klippen, ge-

bo uvvt uit rood-vervigefteenen, en maels noch. Vïor hxmdexd Spanjaer-

foo buiten als binnen gepronkt met
|
den bouwden de flad; toteenfleutel

derwefen in de Nederlandfche tael,

deeden bericht, wegens de gelegent-

heid der geweften aldaer. ZedertP/Wi
liep de vloot in d'Hongers-haven: vond
flechts kleine overblijffels van 't ver-

heten Philips-(iad: daer Thomas Can-

dijch de flad veertien jaer te vooren
befchouwde, binnen vier bolwerken
beflooten. De huifen , keik en ne-
vens een halve eals Honden toen-

door bon-

gen nood

verlusten.

boogen, pijlenen andere vreemdig

heden : onder d'hoofden der lijken

lagen vierkantige fchelpen , konflig

gemeden. De nieuwfgierigheid prik-

kelde tot naeder onderfoek des ge-

weft. Hy liet fich dan een gantfch

gety de ftroom op roeyen : en wan-
neer de boot met d'ebbe aen de grond

fitten bleef, flapte, ettelijke mijlen

landwaerd. Menfag, behalvenher

derftraet Magellanes. Dog binnen drie

jaer was alle Jeeftogt verteert : uit

Spanje geen toe-voer aen-gebragt : het
gewafch door dewoefte inwóonders
bedorven. Sulx d' honger diervoegen
prangde, dat een groot deel in haer ge-
waed binnens huis doodlagen . De lij-

ken vergiftigden de flad: weshalve de
overige fich te veld begaeven:leefden
een gantfch jaer by boom-vruchten,

ten-, buffels en flruis-vogels , niet
j

kruidenen wortelen. Drie en twintig,

dan een vlakke heide. En dewijlner- 1
waer onder twee vrouwen , hadden

gens menfchen te voorfchijn qua-
j
'tleven noch behouden. Defe vonden

men , oordeelde de kuft onbewoond geraedennade rievier la Plata te ver-

te zijn. Maer weder gekeert na de trekken; doch nooit is bericht in ge-

boot, bevond anders; want dema-
:
komen , hoe vervaeren zijn. ferdi-

troofen, hoewel gelaft aen de dreg-
,
nandeen der verhongerde, bygevalaf-

ge te blijven dobberen op ftroom, ' gedwaelt, geraekte op Caxd/Jchvlooï.

waeren van boord geftapt , en by dar-
;
Alhier fette van Noord den onder-am-

tig inwóonders uit een hinderlaege mirael Jacob Claejzoon llpendam aen.

diervoegen beftreeden : dat drie om land, wegens fwaere mildrijven : en

hals geraekten,en een door't been ge- eindelijk door de Zuid zee Jangs de
qüeft wierd. Defe landaerd,buiten ge-

j

kuft Chili na Mocha. Dit eiland, tame- _

mein groot en wreed,met gefchilder-
\
lijk groot , rijft uit 't midden meteen Aamg et

de aengefichten en lang hair had de
\
berg in twee kruinen gefplitft , tuf-

'

W '

Hollanders dwars door 't iijf heen ge-
, fchen welke een verfche ftroom bene-

fchoten.Sedert vernamenfeniemant.
j

denwaerd ftort. d'Inwoonders leiden

Veertien maenden had van Noord be-
j
d'Hollanders na haer dorp.groot vijftig

reeds foekgebragt, en ftijfhonderd I huifen, uit ftroo langwerpig gefticht;

Mocha l.öe-

man verloren:wanneer met drie fche-

pen weder onder zeil ging ; want in 't

doch verbooden binnen d' hutten te

gaen. Op 't geroep der mans, quamen
O de
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Ctta een

wonderlijke

drank.

Noord
neimt

Spaenfche

jeltepea

:

verricht

groote din-

gen.

de vrouwen te voorfchijn : die, in

drie troppen verdeelt , eerbiedig ne-

der knielden. En eerlang bragt een

oud wijf een aerde kan vol cica , een

drankuitwa)\f toe-gemaekt. De mays

geknauwt van tandeloofe besjens,

verwekt overvloedig quyl, welk in

potjens gegaert en in kuipen gegoo-

ten , den drank doed giften. Zy drin-

ken haer aen cïca dol en vol : fitten

in'trondby malkander: een uit den

hoop klimt op een hooge paeLmaekt

een wonderlijk gerammel : en als

dan gaen de kroefen luftig om. Van

Nooi d wende nu de {levens na faut

Maria : als een Spaenfch fchip Buon

Jejus in 't gelicht, eindelijk in fijn

magt , en uit de gevangenen kond-

fchap kreeg : hoe d'ammirael Simon

de Cordes,nevens drie en twintig man,

op d'uithoek Lavapia tegen over/-?»/

Maria,aen't vafte land by de Americae-

nen ontzielt lag : hoe tot Lima over

een jaer tijding defer vloot wierd in

gebiragt: fulx gereedfehap gemaekt

hadden , om iflag te leveren. Doch
ï.m Xoordkonde wegens harde tegen

wind faut Maria niet bezeilen: liep

dieshalven na fant Jago. In de haven

alhier lag een groot Spaenfch fchip,

vol Indiaenen , en twee andere die

op zijde geroeit wierden. In de twee

ftak hy 't vuur : 't ander is na de vloot

gefleept. Had eerlang groot be-

rouw, dat hy Francijco d'/varra hop-

man van 't fchip Buon Jefus te land in

vryheidftelde : alfoo naderhand uit

de Spaenfche pieloot , van welken
fich diende, verftond : hoe d'/varra

tien duifend twee honderd ponden
gouds , in tweeen vijftig kasjens ge-

pakt , buiten boord wierp : toen

merkte , dat hy 't fchip niet konde
houden. De vloot vorderde reis, en

quam voor V Dieven eiland ten an-

ker. Dit volk is buiten gemein afge-

recht op fteelen : gaet moeder
naekt: isfeer welluftig. De meefte

vrouwen ftond het kaeke-been
bloot: neus en koonen waeren van
de pokken op gegeten. In Bay la

Baya liet de Hollandfche arami-

rael een Spaenfche vlag waeyen :

fond een boots-gefel in monnix-ge-
waed aen land . 't Bedrog geluk-

te: de vloot kreeg over vloedig ver*

verfing. Zedert verbranden d' Hol-

landers op 't eiland Capul vijf dor-

pen : namen een Chineefch fchip,

Spaenfche bark en een karveel vol

brandewijn uit cocos : boorden , na
een bloedig gevecht den Maniliaen-

fchen ammirael in de grond : geraek-

ten voor Rotterdam , na dat den we»
reld binnen drie jaer hadden om ge-

zeilt.

Togt Vjii Joris "Van Spdbergen.

r\P koften der Ooft-Indifche
^Maetfchappy in 7 Vereenigde Ne-

derland ging Spilbergen met feven
fchepen zeilden achtften van Oogft-
maend des jaers feftien honderd en
veertien. Aen d'uithoek fant Vincent

raekte hy met de Portugeefen ban d ge-

meint verooverdeeenfeheepje : en
fette fijn reis voort na de StraetMa-

I gellanes.Doch. door langwylige ftorm

verftrooyde de vloot. Onderde ver-

I

ftrooyde was 't fchip de Meeuw: bin-

f

nen welk fommige boots gefellen een
i droevig bloed-bad meinden aen te

j

rechten. Doch de fchipper viel twee

j
voornaememuitmaekers met bloote

zaebel diervoegenop'tlijf, datbui-

ten boord verdronken. Spilbergen aen
een der Pinqyns eilanden uitgeftapt

vond twee lijken onder weinig aerde mndcrbae

gedekt: om de hals hing een keten r,u
iken-

glinfterende kink-hoorens , konftig

gevlochten: 'tgraf, beftookenmet
pijlen en boogen , verdiende een
keurig gefigt. Tuflchen hooggeberg-
te .welker toppen onder dikke fneeu

fchuilden
,
geraekte de vloot uit Ma-

gelianes Straet ; doch niet fonder 't ui-

terfte gevaer : alfoo de Zuidzee , ver-

bolgen door yfelijke hagel-buyen,

fulke golven hemelwaerd verhief,

dat ter naeuwer nood van de klippen

in lyaf-hield. Merkelijk bewaerd,

fet ten anker onder la Mocha , een

eiland ten noorden laeg en breed,

aen de zuid-kant met klippen nj-

fende. spilbergen roeyd alhier na

ftrand, volmenfchen , om koop-wac-

ren te ruilen : onder welke ook een

fchaepwas, met een lange hals, bogt/^™<?

op de rug , niet ongelijk der kamele. i

,

een

Spüétrgen

ingroot ge-

vaer.

Vreemd
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een haefen-mond en lange bcenen.

Dufdaenig vee diend haer tot het dra-

gen van laften en land -bouw. De
Americaenen fokken defe fchaepen al-

lenthalven, wegens byfondere nuttig-

heid.overvloedig aen. Sommige wei-

den acht honderd gelijk. De harde-

reflen fitten op beeften , fwijmende

na offen: hebben koopere dekfels met

bellen om-fet. Dit werk tuig fchud-

denze na de maet : fulx een ander

geluid maeken , wanneer de fchae-

pen in , of als uit -leiden. De har-

ders draegen op - flaende vederen

op den kop. Voor uit gaen dienft

knecht en dienft-maegd. Achter de

.. . harderin fitten de kinders. Spilherven
Maria ver- ,. . , .. . r i

r
<=>

hepzedert t eiland Jant Maria ai, en

verbrande de Spaenfche dorpen al-

daer. Op gelijke voet hield hy huis

aen Val Paryfa. In d'inwijk Quintero

geland , fag een groote meenigte wil-

de paerden drinken uit een beekjen,

aen welk een fteil gebergte verfch wa-

ter verfchafte. Soo haeft volk ver-

merkten , namen een fnelle vlucht

:

brand :

ah ooi Val

taryfa.

wierden zedert noit gefien. Een
volle maend had nu Quintero achter

uit geleegen , als acht groote fche-

pen haer ontdekten. De gevange- Bt°«nge

nzSpanjaerden deeden bericht : 't was TJjfcheïde

de Spaenfche vloot , waer over Ro- Hollanders

drigo de Mendoza de vlagge voer- '"J^'
de , toe -geruft om aen spilbergen,

wiens komft voor een jaer bekend
ftond , flag te leveren. Mendoza
klampt middernacht Spilbergen aen

boord ; doch wierd foo raeuw ont-

haeld , dat afwende , niet fonder ver-

lies van 't fchip fant Francifco. Des
anderen daegs ging d'Hollandfche

zee -voogd wederom op Mendoza
los : 't gevecht liep fcherp : fulx de

Spanjaerd eindelijk een witte vlag

uit-ftak : doch wierd by d'adel t'el-

lekens weder in-gehaeld: als die

liever wilde fterven , dan fich over-

geven : te meer dewijl in den bree-

den Peruaenfchen Raed met Men-
doza fnorkte : zy voeren flechts

uit , om weinige magteloofe Hollan-

ders handen en voeten te binden,

O % en
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Lima.

en gebonden ter flagting te voeren.

De hoogmoed bcfloeg ten argften;

want vluchtende fonk eindelijk. De
Cal)»*» de zeeghahïnc Hollanders rukken na Cal-

jouiv de Lima, gelegen aen een bequae-

mc inwijk: deftad pronkt met prach-

tige huizen en tempels: een beukery

volgefchut leid aen de zee: acht ben-

den ruiters en vier duifend voet-

knechten hielden de ftrand befet. Spil-

bergen , voor vvien noch foo fvvaere

togt te doenftond, oordeelde onge-

raden, foo veel te ftellen aen d'hacche

lijkheid des gevals : om den vyand

in foo merkelijk voordeel aen te ran-

feii. Hyfetdan voort na Guarme: al-

wacr eenige ververfching en buit be-

komt. Op de ftad Peyta gaf hy dier-

voegen vonk uit grof gefchut, dat de

burgers den plaets ten beften gaven.

Nadat aen kolen geleid was, liep de

vloot onder Jquapulque. 'tSlotfchoot

ettelijke fchooten. Doch in 't kort ver-

anderd en de Spanjaerden hacr j(yand-

lijk onthael: de vreede wierd getrof-

fen, mits leverende ververfching. Tot

Selagues was de gefcide landaerd vry

vinniger ; als welke d'Hollanders in een

kreupel-bofch overviel met ongeluk-

kige uitflag; want defe weerden fich

mannelijk : fulx d' aen - vallers een

fchendigeneep kreegen. Aen de Ma-
nilles wachte Spilbergen te vergeefs na

den Spacnfche ammiraelyotf» de Silva,

die groote toe rufting op hem voor

lang gemaekt had. Wend over fulx de

ftevens na Zeeland, alwaer in 't mid-

den des fomers op 't jaerfeftien hon-

derd en feventien rijkelijk gelaeden

ter rcede liep.

logt Van Wdbem Cormlis^pon Schou-

ten enjacob Ie Maire.

1'eytss ver-

br.tml

E Enige kooplieden , die den naem

kreegen d'Juftraelfcbe Compagnie,

ruften een fchip met vijf en feftig , en

een jagt met twee en twintig vloote-

lingen bemand , binnen Hoorn toe

:

over welke opperhoofden ftonden

Schouten en Ie Maire. Op 't jaer fefticn

honderd en vijftien lichtenze 't an-

ker uit Texel : befigtigden een der drie

mbraitm- eilanden Mabrabomma voor d' uit-

Zl eüand' hoek Sierra Liona. Dit , hoog uit zee

kijkende , was onbewoond : alleen-

lijk fagenze drie w7ilde offen , mee-
nigte meer katten , vogels die als hon-
den baften , wilde palmijten , limoen-
boomen , fchild padden , krokodillen,

patrijfen en ooyevaers. Voorby de
gevaerlijke droogte Abrolhos gezeild,

liepen binn.en Porto Defire : vonden
,

op de klippen meenigte eyeren, en
fpieringen fefticn duimen lang : wef-

halven den inwijk Spiermgs.bay noem-
den. De floep bragt uit de Pinguyns

eilanden twee zee leeuwen en ander-

halfhonderd pinguyns. Setten voorts

derievierop twee mijlen; maeralfoo
degrond een enkele gladde fteen was,

fnapten d'ankers door. 't Groot fchip schoutm in

fchoot tegen een klip', en fchuurde^'^f'
met vallend water de buiten klampen
en'tuitfteckendeyfer-werkaf. 't Jagt

beviel op een rotz : by ebbe fat de
kiel meer als een vadem boven de
ftroom : de noord-wefte Wind, ftijf

opgeftooken , bewaerde het voor om-
vallen : toen 't weder bedaerde , viel

van de rotz op zijde; doch d'in koo-
mende vloed lichte 't jagt : fulx dui-

fend om een behouden wierd. De
fchepen maekten dan wederom zeil.

Op 'S Konings eiland vondenze foo ongehcfe-

veel eyeren van fwarte fteen-meeu- /?*' """"*"

wen , dat een man aller wegen met
fijn handen, fonder van de plaets te

gaen , vier en vijftig neften konde be-

reiken : in ieder lagen ten minften drie

eyeren. By duifenden wierden fcheep

gebragt. De boot, beneden de rie-

vierten zuiden gevaeren, vond ette-

lijke vogel-ftruifen en beeften niet on-

gelijk den hinden ; maer met halfen

buiten gemein lang. Op d'heuvels la-

gen fteenen op een gcftaepelt : van

een geworpen , ontdekten lijken, z\£ Grootelij-

voeten lang. Men was nu befig om de ***

fchepen fchoon te maeken : als de bar- ,

nende aen de kiel van 'tjagt de vlam

onvoorfichtig in 't wand bragten: fulx '*J*g*

eerlang in alfche lag. 't Groot fchip
wW'

had een hoorn fevenvoet onder wa- vemonde-

ter in den boee : de hoorn , fonder r
f
ns -*>aer-

, i
.

° .... r
'

,. dtgehoorn.

holte, met ongelijk een iwaere oh-

fants tand , ftak door twee dikke gree-

nen plankenen een eiken, in een in-

hout , en buiten een half voet uit.

'tScheeps-volk , toen van Sierra Liona

zeilde,

>



Groots

meeuwen.
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zeilde, zidderde wegens eenyfelijke welk Schouten ontfing aen d' Hooren- vrtm

flag tegen de boeg: lag de zee rond- fche eilanden. Hy fecte op negen vae-
h

t̂

om 't fchip bebloed : fulx nu onfeil-

baer oordeelde, dat een zee-wan-
fchepfel den boeg had getroffen.

Schouten lichte 'tanker uit Porto Defi- den koning heerlijk onthaelt

re : op vier en vijftig graeden bezui-

den de middag-lijn vond hy duifen-

den walviiTchen: weshalven ofenaen-

hie'd om de felve te mijden. Zee-

meeuwen , grooter als fvvaenen , vloo-

gen by meenigte op 't fchip , en lieten

haer grijpen. Een hooge hakkelige

kuft aen de noord -zijde ten ooft-

zuid-ooften geftrekt , noemdenze
V.SYje'ft'#-/<W,en'tgeenbeweftenlag ieder op 't hoofd haer kroon, konftig

Maurits de NgJJouw ; gelijk ook d'ei- gevlochten uit lange witte vederen,
landen op {exen en vijftig graeden

Barnevelds eilanden , en de fcherpe

hoek , in welk 't befneeuwde gebergt

bezuiden deftraet Maqellanes eindigt,

rfeCaep van Room. Schouten had nu de

IO9

•tmd ent-

en

., Hooren-

dem fchelp- grond voor een verfche M« «ka-

beek , uit 't gebergt afgeftort. Drie dcn -

Holljndfche gyfelaers wierden by
kufte

haer voeten : ter aerde neder geval-

len, leide de voeten der Hollandersin

fijn nek : quamfelf aen boord : hield

naeuwe orde over fijnonderdaenen :

bragt eengeftoolezabelterugge : de
dief moert het bekoopen met den
hals. Le Maire en Aris Claefzoon wier-

wierden alhier tot het rijk gevordert;
want de oude en jonge koning fette

aen d'uiterfte einden gepronkt met
kleinder veertjens van roode en groe-

ne verve : vereerden ook aen elk een
duif, wit tot de wieken , 't achter lijf

fwart, en roodachtig onder den buik.

hoogte van negen en vijftig graeden, De koninglijke raeds heeren droegen
wanneer de Zuid zee onder den kiel defe vogelen op haer handen. Onder-
kreeg. De tiieuwe door-togt, tuflchen

;
tuffchen befocht de koning van 't nae-

Straet le

Mure.

Mauritius en 't Staeten- land , wierd

de Straetle Mair^genaemt. Onder
fte eiland den andere'met welke le

Maire handelde. Nietfonder vreem-
detwee eilanden fuan Femando von- de eerbiedigheid befchonken elkan-

EiianJe» in genze veel vifch. Zedert befigtig-
dezmd

(j en d'eilanden, die wijd en zijd over

de Zuid zee verfpreyd leggen. Ieder

wierd een benaeming toe-gepaft na

voor-val. Alfoo noemdenze't eerfte

't Honden-edand : ter oorfaek aldaer

een meenigte honden fagen , die niet

der : maekten eindelijk een groot mif
baer : aten levendige vifch • danften

nevens d'Hollanders. Le Maire land-

waerd in op een hoog gebergt ge-

klommen , lag niet dan naere wilder-

niffen en valleyen die plas lagen.

'tGantfche hof hield hem gefelfchap.

konden baffen. 't Eiland Sonder-grond: I Toenvermoeyd was,faetenzaement
nadien d'Oceaen foo diep was , dat lijk neder onder cocos-boomen. d'On-
geen anker te paffe quam. d'Inwoon- der-koning knoopte een bandeken
dersmoeder-naekt hadden d'huit vol

\
aen fijn voeten : klom vliegende by

wonderlijke gedaenten van blaeuwe
J

een hooge fteile boom op : haeldeet-

flangen , draeken en dier^elijk ge- xelijke cocos-nooten, diehygantfeh be-

drocht , gelijk of met bus poeder in- hendig opende. By maene fchijnvoer

gebrand ftond : vielen uiteen bof-
!

siris Claefzoon nahnd: vonddekoning
fchzedje dHol/anders meiUva.erefi.ok- ondereen verdek, fteunende op vier

ken , vafl-gemaekt aen fwaerden van ftijlen, fitten: voor hem danften naek-
fwaerd-viffchen , alsook metflingers, te dochters, na de maet die zyhiel-

op 't lijf. Weinig verder lagen Water- ! den met een hol hout pomps-gewijs

:

landen'tVliegen-eiland.WLerfiekreeg welk geklopt,vreemt geluid gaf.Doch
fuik een naem, dewijl d'oeverrond- de twee koningen, des anderen daegs
om geboomte droeg ; doch binnen I wederom tezaem gekoomen, groe-

fchommelde 't zout water over den
i
ten elkander, nietfonder vreemdege-

boodem. "t Ander , om dat de vliegen

vier dagen lang met ontelbaere dui-

fenden de vlootelingen quelden.

Voorts is gedenkwaerdig 'tonthael.

baerten : faten zijde aen zijde onder
't voornoemde verdek : deden te zae-
men een gebed , met d'hoofden ter

aerde neder-geboogen en gevouwen
O ? han-
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CavA een

vreemde

drank.

handen. Vier Hollandfche trompet-

ters en een trom-flaeger toonden haer

kond , tot groot verwondering van

d'eilanders , de welke , ftijf negen
duifend, fich. lieten vinden omtrend
de twee koningen. Eerlang liepen

herwaerds een groot getal boeren

,

die groene kruiden ,
genaemt cava,

om de middel gebonden , droegen.

Defe begonden gelijkelijk de cava te

kaeuwen : wierpen 'tgekaeuwde in

een groote houte bak : fchepten de

bak vol water : en kneeden 't een door

het ander. Thans bragtenze dufdae-

nige drank ophaer hoofd tot de twee

koningen : voor welke neder kniel-

den , wanneer iets toe reikten. En
onaengefien fuik een eer genooten
by d'onderdaenen , beweefen felf

flacfachtige dienft aen de Hollan-

ders. Ieder koning vereerde haer een

varken ; welk eerft op 't hoofd lei-

den : en , terftond knielende voor
Ie Mairs voeten , boogen de hoof-

den ter aerden : droegen een lan-

ge vlecht hairs, hangende ter flinker

zijde des hoofds totover de heupen,

opgeftrikt met twee knoopen. De
adel had twee vlechten. Zy gingen

alle naekt : alleenlijk was de fchae-

melheid gedekt. De kleinÜe man
over-trefte in lengte den grootden

Hollander. De vrouwen, metafhan- stbMmu.

gende borflen tot de buik toe , pleeg- ^ v

den haer vleefchelijke welluft voor

ieders oogen fonder fchaemte. By
vallend water vongenze viflchen,

welke raeuwaeten.Zederd liep Schou-

ten langs Nieuw Guinea. Alhier qua- mndtriqiu

men drie fchuiten vol pik-fvvart volk, *>ade men-

die feer fel met flingers wierpen : en

des nachts rondom 't fchip wacht hiel-

den. Op 't land wierd dengantfchen

nacht gevuurt. In de morgen-ftond

geftijft met feven fchuicen , vielen

d
}

Hollanders aen; doch weeken voor

de koogels. Twee wierden gevan-

gen : droegen door ieder neus -gat

een ring. Voort-gefet quamen ette-

lijke fchuiten aen boord : deroeyers

floegen d'aflegayen op de kop in

ftukken : klommen by 't fchip op.

't Hoofd

fchen.
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'tHoofd-hair enbaerd, met kalkbe-

ftreeken , ftuifden , terwijl over 'tvei-

dek danften, na een goede maeltijd

binnen fcheeps boord gehouden. Zy
fochten 't goed onthael quaelijk tebe-

1

loonen. Eerlang keerdenze ingroo-
[

ter getal : gingen op d'ankers hangen-

de voor den boeg , alfoo het doodÜil

was, fitten : fchepten na land , om
'tfchipderwaerdsteboegzeeren.On-

dertuiTchen wierpen de makkers al-
\

Ier wegen pijlen en fteenen. Maer \

foohaeuV'Hollanders, uit vuur-roers

engefchut ettelijke griefden ofquet- )

flen , namenze allede vlucht, ten)
gevangene kreeg de naem Mofes, van

\

welke namaels groote dienft genoo-
{

ten. Nooit verwonderde fich Ie Mat-
\

re meer , als wanneer aen denaelte
{

kufl de arme huisjens befchouwde,

'

negen voetboven d'aerdeopflaeken

Mifmaektt gebouwt: waer uitmenfchen te voor-
j

menfchtn.
f"chijn quamen , die of een kromme
neus enbeenen , af fcheele oogen of i

bultige ruggen , of onbefchofte kin-

!

nen, oftenminften eenig ander mif-

1

maektletfel hadden. Eindelijk voor

Jaccatra geankert , is 't fchipaldaer,

uit naem der Ooft-Indifche Maet-
\

fchappy,aen-gehaelt: 't volk, verdeelt

'

op defchepen die na Holland'uit Ooft-
\

Indien af ftaeken
, geraekten behou-

den voor Flijfingen -. na dat de weereld

hadden om -gezeild in twee jaer en
;

achtien dagen.

Togt der "KaJJoinvjche \ioot , onder

jaques l' Heremite en Geen Huigen

Schapenbam.

't ~YT Ereenigde Nederland , om de
Spaenfche moogendheid na

d' hart-ader te fheeken , rulle een aen-

fienelijke vloot toe, die d'havenen,

'

befpoeld door de Zuid zee , foude af-

1

Gedenk. loopen. Onder 't beleid van Jaques
naerdtge lHeremite

, gingen tien fchepen , be-
-verruhtm- . ' p ö . . r '

£er,zan mand met lemen honderd leven en
ïHeremtc dartig koppen , twee honderd vier en

negentig foo metaele als yfere ftuk-

ken gefchut, uit 't üoreejche gat zeil

.

op 'tjaer feitien honderd drie en twin-

tig. Voor d'uithoek /'/»<;<?»/ ontdekte

de vloot elf Turxfche zee-roovers :

nam de gevangene Nederlanders van

legeer cf»

boes metifch.

de felve over. Aen 't hoofd Roxent

kreeg £Heremite op vijftien Spaen-
fche fchepen jagt. Elfontdonkerdem
vjer, metzuikergelaeden , vielen in

fijn handen. Ter reedegeloopen \an
SjjfaSond'tfchipOver-j/elen'tpsTide

JVind-hond te rugge na 't vaderland:

ten einde den buit derwaerds voerde

:

en de vloot flag-vaerdiger mogtzijn

:

alfoo dartig Spaenfche oorlogssche-

pen haer int vaer-water hielden.Bin-

nen d'inwijk Jant Vincent gefet, vond
brakachtig water , waer door de roo-

de loop veel volk aen een ellendig

einde hielp. By de wilde menfchen
op Antonio wel onthaeld, vervorderde
de reis na Sierra Leona, een bergach-
tige uit-hoek vol limas boomen. Al-

hier vond hy de naemen van Draek en
andere Engeljcke in de klippen in-ge-

bikt. Zedert deed hy 'tvruchtbaere

eiland Annabon aen : liet den wond-
heeler ]acol Vegeer met een bijl onthal-

fen. Defe , fwaerlijk gepijnigt , gaf
geen bewijs van eeniggevoelen. Doch
ontkleed hing een fakjen op de boriï

,

en in 'tfakjen een flange-vel en tong.

Hy had verfcheide door vergif om
hals geholpen. Den eerflen derfprok-

kel-maend verviel de vloot voor d'uit-

hoek de Pemias , fichtbaer wegens
hoog gebergte met fneeuw bedekt.

Des anderen daegs by de mond der

ftraet Ie Ma/re gevaeren , flingerde ge-

vaerlijk door fwaere ftormen , eerde
Zuid zee onder de kiel kreeg , niet

fonder verlies van feventien man , by
de inwoonders op Terra delfuogo op-

gegeten. Dit volk is blank , groot

,

lïerk: befmeeren haer met roodfel:
Fh"s0

gaen moeder naekt, felf by een by-

tende koude : behalven fommige ,

die een robbe-vel om den hals han-

gen: de fchaemelheid der vrouwen
fchuilt onder een ïtukjen leder : heb-

ben lang en dik fwart hair : de tenten ,

welke bewoonen , zijn uit takken ge-

vlochten : beneden rond, loopen bo-

ven fpits toe, met een gat in plaets van
een fchoor-fteen : ftaen drie voet in

de aerde : hebben geen huifraed dan
biefe korfjens, in welke eenig vifch-

tuigleid: t vifch-tuigbeftaet uit lijn-

tjens en iteene hoeken,waer aen mof-
felen hangen : gaen geduuriggewae-

pend

inmoonders

op del
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pijlen, flingers geworden was. Óndertüflèhen ftierf p n*remiu

en fteene melTen. Defchuiten, uit ï Heremite, op 'teiland Lima heerlijk^'-

een d ; kke boom geholt; rijfen voor begraeven. Schapenham liet, ten trots

en achter halve - maens gewijs , bui- van d'onder-koning binnen G^o, die

neu niet dwars-houtcn geflijft, zijn op de voorftel tot loffing der gevan-

veertien en fsftien voeten lang en ' genen fpijtig befcheid gaf , een en

twee breed : maeken grooter vaert, twinügspanjaerden aen de iokke-ree

a'seen bemande floep ibudekonnen. , ophangen . Coruelis /acr'Jzeon , na

Voorts levenze 't eenemaelbeeftach- Pifco.met vier zeilen uit de vloot ver-

tik fondergods-dienft , boosaerdig, trokken, had geen werk verricht : al-

wreed'eri trouwloos. l'Hefemite,\cv- fbo de ftad niet alleen binnen een

verfchtaen't onbewoonde eiland Fer- muur vijftien voeten hoog veilig lag;

//./Huwend de ftevens op CW/do/fel/- maer ook aerde buiten werken had,

ma. Uiteen veroverde prijs voor de ' achter welke fich ftijf twee duifend

wal kreeg hy bericht: hoede Spaen- gewaependen vertoonden. Weshal-

fche filver vloot 'tanker had gelicht
|

ven onverrichter zaeke aftrok , na

na Panama : alleenlijk was d'ammi-
j

eenige fchermutfelingen. 't Gehikte

rael, voerende veertig metaele Huk-

ken , nevens vijftig koopvaerders

,

dicht aen ftrand , onder drie fteene

ftorm katten voorfien van vijftig kor-

touwen , blijven leggen. V Heremite

fneed zedert drie Spaenfche zeilen

d en Limafchen wal ai:fulx in fijn han-

n vervielen. Midder-nacht voeren

M mannen Adriaen Tol, Peter Slob-

i t en Meindert Egbertjioon mettwaelf

wei bemande booten , voorfien van

den fchoutby nacht foan Wilhemjzoon vtrfchocrs

Verfchoor beter, gefchiktnaGtfyd^//: vtT»d>ting.

alfoo hy defe rijke ftad, een nieuw ko-

ninglijk galjoen en twee minder fche-

pen verbrande; een verooverde prijs

na Lima voerde : ftijf honderd Span-

jaerden den hals brak : en feventien

buiten boord wierp: teroorfaek, te-

gen krijgs-gebruik , vergiftigde ko-

gels wiffelden. Hopman Engelhert schntttshf.

Schutte droeg de grootfte eer weg van

metaele draekjens en vuur-werken , foo heerlijke overwinning. Maer de

op de Spaenfche vloot aen : terwijl vlootelingen verfwakten hand over

een valfche wapen-kreet ten n oor- hand wesens fcheur buik : en 't foude

den van cJlao gemaekt wierd. De met alle flecht zijn afgeloopen ..tenzy

booten roeyden van fchip tot fchip,
\
een heilfaem kruid op Limaes hoogit

en ftaken eerlang veertig fchepen in gebergte by geval was geyonden.Scha-

brand:onaengefien^S/tf«>m&tfop penham, tot'tammiraelfchap in l'He-

ftrand dapper vuur gaven uit musket-

ten, en de Spaenfche ammirael noch

ook de ftorm-katten bus -poeder of

kogclsfpacrden.d'Helden-daedftond

den Hollanders op feven dooden en

vijftien gequetftcn. Voor demorgen-

ftond dreven negen Spaenfche fche-

i brandende na d' Hollandfchc

vloot: die d'ankers lichte, omteont-

. Zedertnam l' Heremite twee

ScliAptn- J

hams merk-
remitcns plaetsgevordert, lichte ein- vaerd,ge

delijk't anker voor Callao : hep binnen handel,

d'imviik Pijcadores : wierp aen ftrand

een befchanfingop; doch vertrok eer-

lang fon der verrichting.Voor Gayaquil

liet hy acht en twintig man fitten door

quade toe-verfichtder bevel-hebbers.

Én immers fooftiet hy't hoofd voor

Aquapulque. Ter zijde der ftad leid

een fterk flot met vier bolwerken.

fchepen gelaeden met wijn, een vol i Even buiten fchoots bleefdeHolland

hout, en een vierde met tarwe. Een fche brand-wacht leggen. d'Andere

dergenoomeprijfen , toteen brander fchepen befloegen langs de wal een

oe-gefteld , geraekte opeen vuur- lange ftreek : om de zeilen , her-

> 3 fchoot van de Spaenfche ammi- waerds uit de Manilles verwacht , aen

, ten d n grond: weshaiven door te taften. Dochaengefien defcheur-

;efchut des ammiraels en der ftorm- buik den vloot dapper veriwakte,

:atten ten flenteren gefchooten
.
(terwijl vruchteloos verwacht wierd)

rd : inbrand geftooken , gaf een , ftak Schapenham door de Zuidzee na

eilag, teroorfaek 't bus kruid nat de Ladrones over , alwaer overvloedig

ver-



Schapen-

h'ssm jcerft,

Zee-leeu-

JWrt.

Brouwers

merk-reaer

dige ver-

richtingen.

Ontdekkers >

ververfching bequam. In Lente-

maend des jaers fellien honderd vijf

en twinrig wierp hy 'tanker voor Ma-
ïeye, voer, nevens 'topper-hoofd der

Ooft-Indifche Maetfchappy Herman
Speult op Amboina, na Cerum , alwaerze

'tflot Loehoe flormender hand over-

weldigden , en kort hier aen Cambelle.

Zederd defe zegen wiert de vloot ver-

deelt.Twee zeilen voerde Schapenham

'thuifwaerd van Batavia : d' andere

keerden ten verfcheide tijden : alfoo

,

in dienfl van d'Ooft-Indifche Maet-
fchappy over-genomen, op Suratta,

Malacca , Coromandelew de Moluccijche

eilanden bevragt wierden. Schapenham

overleed dicht onderBantam; is begra-

ven op Pulo Boflok. Sijn fchepen liepen

binnen Texel'm hooy-maend desjaers

fellien honderd fes en twintig.

Togt Van Henrik 'Brouwer.

f^\ P tjaer feïlien honderd drie en
^^ veertig , ging Brouwer met vier

fchepen van 'tReciffo onder zeil, liep

dicht langsV Staten-eiland, feer hakke-
lig en klippig. De zee barnde voor de
kult foo vervaerlijk , dat geen land

dorfl aen-doen. Veel-vervige endvo-

gels fpits gebekt vloogen rondom de

fchepen -. onder de kielen fwommen
nu en dan,*walviflchen. Aen de weft-

. kant van de Straet Ie Maire fette Brou-

wer binnen Valentijns inwijk.Vee\ fpels

maekten hem de val-winden,over een

bol gebergte : by ongeflaedige vlae-

gen gerukt. Roode en fwarte aelbee-

iien,peterceelie en moffelen verquik-

ten de vlootelingen. Zy fagen dage-

lij x groote zee-leeuwen;doch konden
nooit een onder fchoot krijgen : foo

haeft iemand vernamen, bulkten yfe-

lijk.en dooken weg. En hoewel men-
fchen voetilappen befpeurden van
achtien duim , ontdekten nooit eenig

menfch. Zedertfettenze den Zuidzee

in,langsdekuftvan chili: en alhier

binnen een groote boezem , welken
de benaeming Brouwers-haven toe-

paften.Te land geflapt gingen op een

dikke rook aen ; doch vonden alleen-

lijktwee huifen, nevens een ruime
vlakte,volfchaepen,oiTeii en paerden.

Voor de huifen Honden houte krui-

fen. 't Jagt de Dolfijn en een groote

m America. 1 1 3

boot na d' inwijk Ancoe</gezeild,bleef
tegen den avond voor anker leggen
onder een hoog gebergte, van welk
middernacht twee fchooten uit grof
gefchut gedaen wierden. Aenflonds Te» Berge»*

land de luitenant WÜhem ten Bergen /̂ lder"i'"d-

met feftien bus-draegers : klimt ten

berg op: vind achter den top een dorp,

alwaer alles in rep en roer Hond : de
trommels fiocgen:de trompetten blie-

fen: de klokken klepten: de dorpelin-

gen loften de vuur roers op ten Bergen:

die metvier en dartig man geftijft,den

vyand foo brusk onder d'oogen trok

,

dathy bofchwaerd verfloof , nietfon-
der verlies van volk en paerden. Van
't gefchut met welk des nachts hadden
gefchooten, lag niet dan 't affuit. Ten
Bergen vervolgde lijn zegen : trok
't bofch in : fchoot den Spaenfchen be-
velhebber Andries Munes J/errera van
'tpaerdaf : bequam een groote roof

^

onder geboomt uit Carelmappa ge-

bergt : flak dit dorp in brand : door-
fchoot de paerden : en lichte nevens
d' ammirael Brouwer d' ankers na Mï-
chiel de Calbuco ; doch alfoo wegens
blinde klippen en een ondiepte niet

konden landen.fetten na Ca/lro:\velko

fonder flag of floot in-namen en ver-

branden. Defe ftad leid op een berg ,
Ca^r0 em

prachtig gebouwt , tuflehen vrucht-
^home^L

baere beemden , fmaekelijke fruit-

boomenen fchoone fonteinen.De zee
vlo'eyd hier dagelijx veertien voet.

Brouwer leide voorts een Spaenfch stormen in

fchip Domingo en ettelijke huifen aen cb,lt '

kooien : kreeg op las Bahias drie Span-

jaerden gevangen, en uit de felve be-

richt : hoe de winter-tijd meeft over
was; doch by geen menfehen geheu-

gen foo gemakkelijk .voorby gegaen -.

allo anderfints böomen en huifen om
verre waeyen , brokken van bergen
af fcheuren : hoe in Ojorno en Baldivia

veel goud was : Baldivia ruimdenze
voor ettelijke jaren wegens den hon-

ger ; was zedert befet met driehon-

derd Caftiiiaenen: 'tüotConception , een
mijl wettelijk afgelegen, konde niet

genaedert dan in klein vaertuig; de in-

woonders maekten wel twee duifend

uit. Een oude Juffrouw Louyfa Pizarra

van Quintian , een der eilanden in

de Chileejche binnen- zee , afgehaeld

,

P be-
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te halfhonderd prachtige huifen , ver-

deelt in ftrae ten en kruis-wegen ,met

twee ruime markten, enfooveelko-
ftelijke kerken. Dt Chileefen, onlij- stnfheid

delijke geringeloort , lloegen op^ c/"'

'tjaer vijftien honderd negenenne-
gentig, deSpaenfchebefetting dood:
den flee-voogd gootenzc gefmolte .

goud by mond en ooren in : maek-
ten van fijn bekkeneel een drink- vat,

van de fchcnkels trompetten. Ze-
dert verviel de ftad. Swaere muu-
raedje flond noch meelt over einde

;

doch alles vol ruichte bewaffchen.

De Chileefen quamen by duifenden

114 Eerste
berichte: dat voor veertig jaeren eer

d'Indiaenen de wapenen op-namen,

de Spanjaerden binnen Oforno in goe-

den doen faten : een gemein man had

ten minften drie honderd flaevcn :

ieder Hond gefteld opeeniggoud,

welk weekelijk mocft betaden :
dat

d' eilanden Chiloves verdeelt zijn in

omtrend honderd volk - plantingen :

ds Chileefen dienen den Cajiiliaenen als

lijf-eigenen : voor getrouwe dienden

maekt de koning over de volk-plan-

tingen gcfach-hebbers : dat de Chilee-

fen ter verfcheide plaetfen wederom

aen 't muiten lloegen. Brouwer nam
ettelijke Chileefen, op haer verfoek , herwaerds, fommigetepaerd, ande

met wijf en kinderen binnen boord : re te voet, alle voorfien van lancien

voorfagze van wapenen : ontgroef
;

lang achtien voeten. Herkmans gafte

uitd'aerde een kift vol filver en een
|

kennen door een tolk : hoe zy,dood-

metael ftuk gefchut. Terwijl met > \yznden der Spanjaerden, met de Qiï-

dufdaenige verrichting befig is, over- leejen 'm een naeuw verbond wilden

vald hem de dood. Sljn ftaet volger treden tegen dien algemeinen vyand:

Elias Herkmans bevorderde niet min verfochtenop de markt van Baldivia

yverig de gemcine zaek. Uit Brou-
{
een vafle fterkte te (lichten , ten rug-

wers-baven ging d'onder-ftuurman van fteun tegen alleoverlaft en inval: als

tPEendracht nevens eenig volk entwee ook eenige mond-koften , welke de

Chileejche Cafiquen met de boot zeil na
;
vloot noodigvereifchte. De chileefen

Carelmappa. Door een fwaere Itorm namen de voorflagaen : bragten in-

beloopen, fet onder 'tPaerden eiland, fchelijx overvloedig fchaepen , ver-

ahvaerhy , defiskael enCafquen aen kens en koe-beeften na boord. Doch,
land ftappen. Seven matroofen fou- foohzett. Herkmans van goud begonde

den de boot in veiliger boezem bren-
j

te reppen , Honden alle gantfeh neer-

gen ; doch wierden door de fterke flagtig : feiden , geen goud bergen te

wind van de wal gerukt : fchommel-
j

kennen : ja dhairen reefen te berge

den vol : en verdronken alle. Op
j

als goud hoorden noemen : dewijl de

't Paerden -eiland wasnoch fpijsnoch
,

Spanjaerden eertijds haer voorouders

lijf berging. Sulx niet anders dan een

gewiiïè dood voor oogenfagen-.tenzy

eindelijk een klein hutje vonden; bin-

nen 't fel ve fes fchoone fchaepen, en

meenigte patateefen , wortelen ver-

llrekkende voor brood. Doch einde-

lijk geraekten ten einde des voedfels

om t goud verdoemelijkfter wijfe

hadden mis- handelt. Zedert fchee- w*eromde

nen de Chileefen meer vervreemd ; fa-
c'"lc

'J"
t

u
. van at*

gen ongaerne den voort-gang van H»/wff,

't bouwen der fterkte : bragten hoe J
rx"w*-

langer hoe minder leef- rogt in de
vloot : welke dan diefweegen be-

by gevalindebootvan'tfchip/tfw/ifer- noodfaekt wierd, fonder merkelijke

dam: en met de gantfche vloot voor) verrichting met d' hulp benden der

Baldiviater rcedc. Defe ftad, door^
;
chileejèn, d'ankcrs te lichten: en na

Cajtil/aenen gebouwt, had eertijds vijf
i 'tliicijfo te kecren.

'1 WEE-
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TWEEDE BOEK:

BESCHRTFING
VAN

'tN O O R D E R-

AMERICA:
Eerfte Hoofd-ftuk.

K V A F \A K C I A.

'Sffhry-

ving van
<Jr</enld»d

Wonderlijk

kloofter al-

daer.

F Groenland aen Ame-
rica valt is , blijft als

noch verborgen : al-

leenlijk kan gefeid

worden , datfoo veele

ooit de ftevens wen-

den , om tulTchen Groenland en

't Noordelijkfte America een weg te

vinden na de Zuidzee , nimmer haer

oogmerk bereikten. Nelfon , Da-

vis , Forbijfer , Button , Smith , Hud-

fon en andere ondekte ruime binnen-

Jandfche meiren; doch nergens een

water , welk Groenland van America

af-fneed. Indien de Deenfche hifto-

riefchrijvers geloof verdienen , heeft

Erik Roothaer d'eerfte dit landfchap

ontdekt : en des felfs zoon Leif&e.

nieuwe Yflandfche volk-planting op
Groenland en d'oude inwoonderstot

een rouw chriftendom gebragt. De
nakomelingen, allenskens vermee-

nigvuldigt, bouwden twee vlekken

Garde en Alb , als ook een kloofter,

aenfant Thomas toegewijd. Een blin-

de monnik verhaelde op Y/land aen

Dithmar Blefken : ( naemaels wierd

Blejken tot Giffen , een Hollandfch

dorp, predikant) hoehy, eenGroen-

lander geboortig , langen tijd binnen

Thomas-klocfter leefden, alwaer een

fontein, ziedend water door deka-

mersgoot. 't Water gegooten op bik-

fteen , vallende aen een na-by gele-

gen berg, maekt een (lijm , welk

voor kalk verftrekt , en beide tot een

valte timmering. Ten zuid-oolten

van Groenland ftrekt fich wijd en zijd

uit Nova Francia : alder-eerftontdekt

door dcnVenetiaen SebaftiaenCaLotus,

afgefchikt by d'Ergelfche konink
Henrikdefevende : zedert nader op-

gedaenby een Portugees Ga/par Corte-

real. Doch dewijl de Franjche boven NovaVran-

anderelandaerdditgeweftbevaeren, ""•'

heeft het van haer de benaeming ont-

leend : leid tuffchen veertig en vijf

en vijftig graeden noorder breete.

d'Inwoonders beftrijken haer met w;«-
oolie : by zoomer gaenfe halfnaekt

,

veonders •'

des winters bedekt in pelteryen. Zy
gebruiken ten oorlog pijlen , knodfen
en boven gemein groote fchilden:

leven by verfche en gefoute paelingen

enwild-braed: vegen onder 'teeten

de befmeerde handen aen 't hooft-

hairof ruggen der honden : verzae-

digt kloppen op de buik, enfehreeu-

wen : Taponè mikijpoun , waerlijk ik

ben zad. De kranken worden dood ~<^«* :

geflaegen,ofergens in een bofiachaed-

je weg - geworpen , of indien fchie-

lijk fterft, roepen ovè, ove : om de

zielen uit de hutten tejagen. 'tLijk

word onder den blaeuwen hemel op
houte gaffels geplaetft,en met boom-
fchorfen gedekt : nevens leggen de
klederen en wapenen des afgeïlorve-

ne. 't Geen van de lijk-maeltijden

over-fchiet word in 't vuurgeworpen:
daer anderfints'tgeen ter tafel komt
moet opgegeten, fchoongenoomen

P 2 bar-
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•vreemd ge -

•voelen -van

tfomtere barften fouden. Sommige ftellen hacr

mZahJftig.
htt ten Procf van manhaftigheid,

i.e:.i. wonderlijker wijfe- Twee verdracgen
onderling: bindende bloote arm aen
des anders arm : op welke branden-
de fulfer gieten , fulx 'r vleefch ren
been afbrand. Die alder-eerft den
arm te ruyge trekt , word voor blood-
hartig gekeurt. Zy pallen God de be-

naeming Atahocan toe. Gelooven
voorts , hoe een zekere Me(Jou den
weereld, dooreen algemeine water-
vloed bedorven , hcrïtelde , by een
zeltzaeme voorval : namentlijk Mef-
Jou ging terjagt met wolven , die lucht

kreegen op wild : 't wild fprong in een
naeflgelegen poel : de wolven volg-

den en verdronken. Mejfou derwaerds
genaedertüond verbaeü: over een vo-
gel , die hem bericht deed, dat de
wolven in den grond vaftgehouden
lagen,doorleelijke wanfchepfels: wef-

zmd-vhet. halven onder water duikt. Aenftonds
begon de poeltefwellen.en eindelijk

daerdboodem te overltroomen.Mf/-
fou liet een raeve vliegen , ten einde
een klomp aerde toebragt ; doch de
raeve fag nergens kans , dewijl alle

landen diep onder water laegen. Ten
laetften dompelde een ratte na de
grond , bragt eenigekley boven. En
uit die kley herftelde Mejfou de wee-
reld : fchootpijlenin deboomen : de
pijlen wierden vruchtbaere takken.

Alhier onthouden fich ontallijke too-

Toventert. venaers, Pïllotoas genaemt , die fom-
tijds , met raeferny bevangen , haer
felf ongenaedig af-rofTchen : fulx

't bloed aen alle leden uit gudft. Defe
duivel-jaegersftaen in groote achting.

De inwoon- Voorts roemen fich uit den hemel

jiïZdT herkomftigby dufdaenige toeval. De
doorluchte vrouwe Ataentfic woon-
de boven de lierren. Haer kranke
man droomde , dat tot voorige ge-

fondheidfoudegeraekemfoohaeftde
vruchten at van een boom by welke
d'hemelingen leefden; doch de boom
moeft noodvvendigh om gehakt.
Ataentfic hakte naeuwelijx twcemael

,

of de boom viel tot haer groote ver-

baeflheid uit den hemel ter aerde. In
den hemel was nu niet meer te eten.

Ataentfic dan volgt den vallenden
boom : en alfoo grof ïwanger was,

hemel her-

komjlig

:

haerzreem-

de vertel-

ling liief-

acngaendi.

baerde een dochter: en de dochter,

tot mondige jaeren gekomen , twee
zoonen Taovïjcaron enjouskeba ; doch
d'oudfte verfloeg den jongden. Lich-

telijk kan iemand in dufdaenige vcr-

dichtefelen fien een verkrachte waer-
heid van dezund- vloed, Noacb,Evaes
val en Cains moord. Niet min befpot- a

}> ook v<<»

telijk is het 't geen gelooven wegens •££'.'«»

defchepping. De wateren lagen, be- tieimder

flooten onder d'oxels van een vorfch:
a

J&
ellurve-

welkcjouskeha door-vlijmde. Sulx de
ftroomen , poelen en Oceaen hier

haer oorfprong ontflngen. De felve

Jouskeha opende een hol , waer uit al-

lerley dieren te voorfchijn quamen.
Zy fchrijven den zielen lichamentlij-

kegeftalte toe , als ook een onftcr-

fclijkheid; doch woonende te zae-

menineen groot dorp om deweft;
uit welk fomwijl voor een tijd ver-

huifen : kloppen des nachts aen de
deuren van oude vrienden : bezaei-

jen verlaetene akkers. Wonderlijk
gaet de reis toe na 't zielen-dorp. De
ruime weg derwaerds begind aen een
rotze Ecar eqnïen

d
'i : alwaerdeaenge-

fichten fchilderen : aldus gefchildert

komen voor een hut , bewoond by
een oud man Ojcotarach : defe neemd
d'herzenen uit de hoofden der zielen.

Breinelooswandelenze na een wijde
flroom : en langs een fmalle plank
overdefelve; doch een hond valt foo

fel toe , dat in de rievier neder-plot-

fen , en drijven voorts met de vloed

na 't genoemde dorp. Erkennen een
Oki voor beftierder der zee en jaer-

getijden. Byzonder word de rotze Vreemd»

Tjanhohi Arafta godfdienüigge-eert :
UUt

- -

gelooven dat voor veel eeuwen een
menfeh was ; maer nu een rotze , bin-

nen welke de duivel woond , die haer

reife voor- of tegen-fpoedig maeken
kan: waerom hem tot verzoening ta-

bak op-ofTeren. Haer gevoelen van Donder.

de donder is feer befpottelijk. De
duivel Manïtou tracht uittebraeken

een vreefelijke flang : foo dikwils hem
'tbraekenover-komtkraekt de locht

door donder flaegen. Eindelijk ver-

haelenze van een dwerg Thakabech Th*k*ietk

die ten top eens booms klom : de
""*&*

boom wierd door fijn blaefen foo

hoog, dat den hemel bereikte : fulx

7b«-
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Thakabech gemakkelijk binnen flapte.

Hy vond hier niet als allerlei vermaek;

doch alfoo een fufter op aerde had,

klom langs den boom derwaerds, en
geleidze boven de ftarren. Ondertuf-
fchen foude Thakabech by nacht be-

fichtigen, ofeenig wild in fijn gefpan-

nen net verftrikt fat : vond alles vol

vuur : bemerkt tenlaetften , hoe de
j

fon gevangen was : hy felfderfde we-
gens d'hette niet naderen : blaefteen

muis foo groot, datze 't net aen (tuk-

ken knaeuwde,en defoninvryheid
nood-mxel- ftelde. Om denvaelf jaer houdenze
t<jdm> een verwonderens - waerdig dood-

mael. Ter gefetter tijd en plaets

vloeyenze aller wegen te zamen : ie-

der torfcht de lijken en beenderen
van d'afgefturvene bloed -vrienden

met nieuwe kleederen bedekt : han-

genze boven de fpijfe , welke fin-

Befihry- gende nuttigen. Voor Nova Francia

7erfi»i"f.
^e'^

'

c

e

'lan^ Terra neuf, binnenwaerds
befpoelt door d'inwijk faut Laurens en

degrooterievierGztfj^j.-isalder-eerft

gevonden by de Franfchen , op 'tjaer

vijftienhonderd en vijf. Deboodem
rijft doorgaens met heuvelen en ber-

gen , befchaeduwt van pijn-boomen.

Elders brengt de grond alderley aerd-

gewafch en imaekelijke boom- vruch-

ten voort. Behalven beeren en wol-

ven, zijn ook viervoetige dieren, die

groot voordeel geven ; want d'eek-

hoorenrjens, voffchen en bevers ver-

fchaffen koftelijke pelteryen. Doch
de zee en ftroomen zijn diervoegen

vifch-rijk : dat de netten van verfchei-

de Europifche volkeren voor dcie

kuft jaerlijx geworpen worden. By-

fonder diend fich Frankrijk van de
Terreneuffche gedroogde vifch. 't Ei-

land is flechts bewoond ten weftcn en

noorden : in'tooftenen zuiden ont-

houd haer geen volk. Deinwoonders
ftaen den Franjche, Bifcayers en Engel-

Jche flaefachtig ten dienft voor een

ftuk brood: fnijden en zieden dege-

vangenewalviffchen, droogen de ka-
beljauw. Haer hutten zijn ftaeken ,

rings gewijsind'aerde geveftigr, bo-

ven te zamen geboogen , en voorts

met huiden bekleed. De fchuiten, van

boom-fchorzentoegefteld , maeken
over fteeven halve maensgewijs twin-

tigvoeten inde lengte,en vijfte halfin

de,breedte uit. Zy lelf.met roode oker

geverft, hebben platte aengefichten

en groote oogen. Rondom 'teiland

leggen voor allerlei vaertuigbequae-

me havenen. Soodaenige zijn Raze

aen de zuidelijkfte punt : ten noorden

Agua Forte , naeuwaen de mond, hoe-

wel binnen ruim en veilig. Onder alle

munt uit de reede Jantjoan , op feven

en veertig graeden. Verfcheide klei-

ne eilandekens vertoonen haer , of in

d'inwijken van Terreneuf , of weinig

verder buiten de wal zeewaerd. Mee-
nigte vogelen, niet ongelijk den Pen-

guim , de Terreneuvers noemenze apo-

rath, bxozyzn hier ontelbaere duifend

eyeren jaerlijx uit. De Bifcaeyersvif-

fchen veel binnen de bogtfant George,

welke ftrand by wilde menfehen be-

woond word. Haer hutten, van ftae-

ken opgericht , zijn met vuure-boom
fchorzen bekleed. Doch.de Franfchen,

Spanjaerden, Portugeejenen voorts an-

dere Europeers werpen haer netten op
de vermaerde bank , wijd en zijd voor

Terreneufuit-geftiekt. Het grimmelc

hier van allerlei viffchers en gevoo-

gelte, welk op 't grom buitenboord

geworpen aefen. De vangft duurt van

't begin der gras-maend tot 'c einde

des hoymaends. Aen de ftrand Morue
Verte word de vifch gezouten en ge-

droogt. Op d'eilanden de Salie brag-

ten de Portugeefen eenige tijdtevoo-

ren koeyen en verkens : welke , te

mets voort-geteeld , feer wel quamen
den Franfchen : die, door mark graef

de la Roche derwaeids gevoerd , vijf

jaer alhier huis hielden. De Portugee-

fen hadden ook 't eiland Breton be-

volkt : maer verhuifden eerlang, de-

wijl de koude niet konden verdrae-

gen. De walrufTen , die byfonderaen fTal-ruffi»

tkleinfte der eilanden Oijeaux langs

de klippen houden , zijn feer fel : der-

ven een gewaepende floep aen-doen.

Dit zee gedrocht maekt de groote

van een kalf uit: heef t een rondekop

,

offen-oogen , wijde en platte neus-

gaeten die op en toe-gaen , een ronde

bek , kraeke- beenige wijn braeuwen,

dikke tong, fcherpe tanden , een kort-

hairige huit; twee witte flag tanden

benedenwaerd om-gekromt, en vier

P 3 voe-
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voeten,ieder in vijf vingeren gefplitft.

Doch , behalven dufdaenigflag, zijn

andere vvalruflen met wijder mond,
gekartelde ftaert en vinnen boven
de voorfte voeten , langwerpig van

lijf. De flag-tanden dienen haer, om
by de rotzen op te klauwteren : de

mannelijke roede heeft byfondere

kracht tegen de fteen in de blaes. Ter
felverplaetsvaldfoo veel kabeljauw,

dat fomtijds binnen een uur derde

halfhonderd gevangen worden. Niet

min gelukkig lwemmen de terbotten

in'tnet. Op 'teiland Breft zijn rae-

vens, metroode bekken en beenen

die gelijk de konijnen onderdeaerde

neftelen. TufTchen Terreneuf, Canada

Accadïe fpoeld een ruime zee

.

en

j; ; .';i«.( Na- Onder vetfeheide eilanden aldaer,

ttjeotec.

den.

munt uit Natifcotec, rijfende op ala-

ballcr- klippen , vol geboomt , bei-

ren , lollen en yfcre verkens. Hier

omtrend houden haer veel water-

paerden , die des nachts aen land flae-

pen , en by dag in zee zwemmen.
Deic hebben twee uit fteckende vvit-

j

te tanden . kleine maenen , oflen-

klaeuwen .flaerten van wilde fwijnen,

olifants licchaemen, ooren niet onge-

lijk den beiren , wijde bekken, ftompe
tanden , korte beenen, ingedrongen

oogen, harde en bruine huiden. Alle

jaeren krijgenze jongen : briefchen

gelijk paerden : fchuuren tegen ried,

om eenadertelaeten : loopen achter

uit van 't land na zee. De droom Ca- Rivier ca-

nada, by andere genaemd Hochelaga, "*'ia -

ofookJant Laurensjlroom, is eerfl ont-

dekt door Jaques Quartier , op 'tjaer

vijftien honderd vijf en dartig:zy vald

tufTchen ''t hoog gebergte Honquedo,

en neemt veel beeken , doorvrucht-

baet vlak land gevloeyd in haer boe-

zem : de oevers ftaen vermaekelijk

wegens allerley geboomte: 't water is

' buiten gemeinvifchrijk. Onder andre
1 fwemmen hier viiTchen(byd'inwoon-
ders genaemr adbothuis) de welke ha-

fen-koppen enfneeuwvvitte licchae-

men hebben : zy onthouden haex

meeft voor 'teiland Lïeves. 't Land
van de haven Tadoujjac, met rotzen

rond-
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rondom befet,tot Qj<el>ecq een vevma.-
j
fneeuw gedekt: devalleyenenvlak- rvondtru.

kelijke hoek vol allerley gewafch, f ke beemden zijn bewoond van ver-
"""''

noemende Franfchen Nouvelle Bi/qua-
\ fcheide landaerd : als namentlijk hier.

Hoehelacb.i
j,v-.'t Geweft Hochelacha ontfangt haer

! dlYoquois, Ochataigi<ins,Algoumeqians,

benaemingvaneen ftad , eveneens
j
Nibtceriners ,

Quenongelin , Ouefcha-

genaemt. Defe, rond gebouwt, heeft
[

riners , Algoiugequhis en MatouOu-

koorn.elands en bever-vleefch. Wan-
neer fomtijds de fneeuw 't land feer

hoog bedekt , eten zy flekken , hon-

den , doode krengen en d huiden

waer mede bekleed zijn. Vallen

wraek gierig , bedriegelijk en vrees-

achtig. De dochters worden van haer

houte flaeken door malkander 'ge- 1 tvefchariners : alle, langfaeminfpre

vlochten voor een wal.boven plat be-
, ken , leven by gedroogde ael , Turks

leid,vol groote fteenen en keyen , om
beftormers afte keeren : men klimt

langs hoos;e ladders nadekruin. De
ftad, voorfien vaneen poort,vertoond

houte huifen: ieder is vijftig fch ree-

den lang en vijftien wijd , met boom
fchorfen bedekt , in verfcheide ka-

mers verdeelt: op 't midden vanie- 1 vijftienjaer af in'thonderd beflapen

der kamer ftaeteen haerd ftede. De
burgers hebben alles gemein : leven

byTurkskoorn, erweten, boonen,

meloenen, konkommers , vifch en

wild: flaepen ter aerde opplanken,

met huiden bedekt: de huiden dienen

tot haer twintigfte toe : nemen als

dan een man , met welken voorts

kuifch leven. Hetlandfchap Accadie

is driehoekig, befpoeldvan d'inwijk ™"*

Jant Laurens en de Noord zee , met
kleine eilandekens en klippen befet,

voorfien van veeierhande havenen

Befcbrij-

van
Accntiie.

haer ook voor kleeding. 't Koftelijk

fte , 't geen befitten , is een fpier-wit I en doorgaens vol kreupel-bolTchen

,

korael ejitrgni , waer uit arm en hals- tegen welker oever deOceaengevaet-
'• ketenen maeken. 't Verdient geen ! lijke barningen maekt. Binnen 'tzui-

gemeine verwondering; te fien, hoe j delijke hoofd Forchu , leid 't eiland
Itorae'. efitt-

gni.

zy 't efurgni uit de ftroom krijgen

:

namentlijk. als iemand de dood ver-

diend heeft, of gevangen is, wor-
den hem de vleefchachtige partyen

aen lange riemen gemeden. In de

Longur, voorfien vaneenfilver-mijn.

De haven Royal word voor de befte

van Accadie gekeurt : meer als dui-

fend fchepen konnen hier veilig leg-

gen. Drie vifch-rijkerievieren/'^w/-
vloedgeworpen, dobbert twalef uu- 1 te, Jant Antoine en delaRocbe wate-

ren op de grond : thans boven ge- ren in de haven uit. De inwoonders
haelt, vinden dewonden vol efurgni.

j
Souriquois drijven fterke handel met

Jaques Quartier begroete haer koning
Agouhanna , en verwinterde zen Jant

bevers-vellen en andere pelteryen.

Schuin over Accadie valt de beruchte
Croix, een zandachtige uithoek, met ftnoom Pemtagouet : voor de mond

leggen meenigte eilanden. 'tGroot-

Vrtcmie

•viffchm

ihMufarou.

hooge vloed der rievier Canada onder
gefet. f n in defe rievier watert uit

't meir de champlain , rondom bewa£
fchen van kafhnje-boomen. Alhier
onthouden fich de wonderbaerlijke

viilchen chaoujarou , doorgaens lang

tien voeten, met koppen, niet on
gelijk den fnoeken: de bekken heb
ben een dobbelde ry tanden: de hui-

den , vol fterke fchubben , zijn fteek-

vry : verflinden veel vifch en gevoo-
gelt. 1 uflehen de liefen ingefwom-
men houden ftillekens den bek even
boven water : de vogels op defelve,

als op een ftruik , neder fittende , dere wilde menfehen : zy fcheeren
worden onder water gerukt, 't Ge- 't hoofd-hair tot over de kruin kael
bergte leid alhier wijd en zijd met af : dragen echter lange vlechten,

vol

fte Monts Dejerts heeft goede vif-

fchery en jagt: vertoond fich gelijk

acht bergen , wegens lbo veel breu-

ken , in welke doorfneeden is. 't Volk
Etechemins veranderen allegangs

haerwoon-plaetfen en naem : alfoo

de benaeming der vorften, onder

welke ftaen , fich toe-paffen. De
ftroom Quinibequi is feer gevaerlijk

wegens klippen. Weftelijk af leid

Bacchus-edand vol wijngaerden voor

de rievier Cbovacoet. De landzaeten Merkw^r-

alhier veifchillen feer veel van d'an- *««k*«w-
manier.
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gen

vol veeren beftooken -. verven de
\

aengcfichten rood en fwart : gaen

mee knodzen, boogen, pieken en

pijlen gefcherpt van vifch-beende-
j

ren. Zv bouwen de landeryen feer
j

zindelijk, heggen de velden tuins-
|

gewijs af : planten tabak , wi j ngaer-

den, kowoerden, maizen veel-ver-

vige boontjens : de (huiken der maiz

dienen den boonen tot ftaeken. Om
't hoofd de Rocher leid de fchoon e ha-

ven Beaufort : een klein eilandeken

midden weegs maekt dereede veilig

tegen alle winden, 't Gewelt wijd en

zijd bebouwt en vruchtbaer voed

overvloedig menfehen en vee . De
haven Malebarre is rondom befet van

kleine hutten , met groove matten

gedekt , welke in 't midden een gat

hebben voor de rook. De oevers zui-

delijk zijn zandig enfeergevaerlijk.

<2>u*rtim d'Lerfte die defe kuilen aen deed was
" Jaques Quartier , uit lal! des Franfchen

koninx Francifcus , op'tjaer vijftien

honderd vier en dartig. Vijf maen-

den duurde de togt. Thans na faut

Malo gekeert, had ontdekt d' inwijk

Laurens , Terreneuj en Natifcotec

.

'sjaers hier aen hervatte hy de reis:

voer de groote rievier Canada in:

vond de ftad Hocbelaga : en over-win-

terdeaen d'oeverfante Croix. Alhier

fneuvelde een groot deel volks aen

defcheur-buik,een ziekte toenmaels

»<imeer be. onbekend. En 'tftond gefchaepen,

dat niemand 't leven albragt, tenzy
d'inwoonders een genees -middel

hadden getoond ; namentlijk de

fchorze en blaederen des booms An-

nedda. Zedert bcquamen vele. Quar-

tier, 't anker lichtende, voerde lifte-

lijk den koning Donnacona , nevens

verfcheide edelluiden, gevangen na

Frankrijk. Alfoo de meefte atlijvig

wierden , keerden weinige te rugge

,

wanneer Quartier fijn derde togt

deed, fesjaer zeder d'eerfle. Inde

U:\ycnfant Croix wierp hy een fterkte

Charles-bourg Royal op ; alwaer ver-

winterde, loan de la Roque . aen wien
deFranfche koning 'topper-bewind

over Quarüers ontdekte landen op-

droeg , ontmoete met drie zeilen on-

der Terreneuj de vloot van Quartier ,

die de ilcvens t'huifwaerd wende

:

Verrichting

van de In

Roi;iie

;

•van d*

Monts :

koid.

teroorfaek geen kans fag, de wilde

menfehen te bedwingen, met foo

kleine magt , als uit Frankrijk voerde.

De la Roque deed groote vlijt, om&-
»ada verder en verder te ontdekken.

Sijn fwaerftereis ging de rievier Sa-

guenay op. Doch , dewijl veel geld

ipildefonder verrichting ,\vierddoor

den Franfchen koning 't huis ontboo-

den. De vruchtloofe togt bleef ze-

dert twee en feftigjaer fteken. Peter

de Monts bequam tot Parijs een ver-

gun-brief, om in de voornoemde
landen handel te drijven met pelte-

rijen. Hy zeilde dan met twee fche-

pen boven Accadye d' inwijk/*»/ Lau-

rens 'm , enfloeg hem neder aen 'tei-

hndjant froix ; alwaer van negen en
feventig koppen.geduurende de win-

ter-maenden , om hals raekten vijf en,,

dartig; doch met verfch volk mtVrank-

rijk geftijft , verleide fijnwoonplaets

op Port Royael : liet aldaer weinig min-

der als veertig man,en keerde na huis.

't Gefeide getal verftierf tot drie en
twintig : welke langs de zee -kult

doolden , op hoope elders eenfehip

ontdekten , om haer af te haelen.

't Gebeurde , dat Poutrincourt met een

bark de ftrand befichtigde , alwaer hy
fijn ellendige lands-genooten vond:
en te rug voerde na Port Royael; wanc
hy enkelijk over-quam , om op Ac-

cadie te verblijven . OndertufTchen

wierd de gunft-brief , aen de Monts
verleend , in-getrokken. Sulx eer-

lang de volk planting binnen Port Ro-

yael na huis op-kraemde. Poutrincourt

hervatte zedert drie jaer 'tgeflaekte

werk , vond de huifen tot Port Royael,

gelijk had gelaeten : bezaeyde 'tland

wijd en zijd : doopte behaiven ande-

re, Membertoneen Accadifche heer,

verre boven d' honderd jaeren oud.

Poutrincourts zoon deed aen 'tFran-

fche hof bericht wegens den gant-

fchen toe-ftand. Lucht kregen de Je- vmfammU

Juieten hier af, en verlof van de ko- *l„se

M"
tnk-

ninglijke weduwe : dat derwaerds »**rd>g.

uit haer orde fonden Peter Biard en

EuemcndMaffe: op voorgeven, dat

Henrik de vierde haer fulx by fijn le-

ven mondeling toe feide. Doch de

i
koopluiden, die tot Diepen d'onko-

j

ften der nieuwe volk-planting nevens
Pou-

vttn Pou-

trincourt

:
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Poutrinccurt 'm maetfchappy bekof-

j

tigden, wilden de twee Jefuieten
|

niet over-fchepen. Zy bragten in :

j

'tbloeddes Franfchenkoninx, door

de Jefuieten vermoord, rookte noch
binnen Parijs. Wat verzekering had-

den haer goederen onder menfchen
die den Spanjaerd toe gedaen waeren?

Moet 't chriften- geloof voort- ge-

plant? Immers zijn foo veel mon-
niken ordens, welke lichtelijk twee

mannen fullen uit-maeken. Indien

nochtans de koninginne beliefde , Je-

fuieten af te fchikken : zy verfoch-

ten dan herflelling van haer in-ge-

leide peningen. Biard enMajje had-

den hier ooren toe : liepen 'tge-eifch-

te geld allerwegen op-zaemelen; als

llrekkende tot voort-fetting des chri-

ftendoms , onder af- gelegene hei-

denen. Men kocht eerlang met de

vergae derde fchat de gefeide koop-

luidenuit : fulx de volk-planting den

Jefuiten voor d' helft aen-ging. Dek,
tot Port Royalzen-gekomen, fmeeten

alles over hoop. Zy fetten Poutrin-

court diervoegen den voet dwars ;

dat fich benoodfaekt vondklagtig te

vallen aen 'tFranfche hof, wegens
derJefuieten overlaft ; als die enkelijk

toe leiden , om alles in te flokken.

121

Terwijl ditten hoove diende, ban-
denze Poutrincourts zoon, bckleeden-
de deplaets van fijn afweefendeva-
der, van de gemeinfchap der kerk:
kregen den mark-graef Guercherville

'm Frankrijk aen haer moer, dieaen-

part in de nieuwe Maetfchappy voor
ettelijke bedongen peningen foude

draegen. Zedert ontfingenze allerley

wapen-rufting, metael gefchut van

den jongen koning Luidewiik ds dar-

tiende , en vordere giften uit de ge-

meinte verzaemelt voor twee nieuwe
Accadifche apoftelen.G///*?/-/ du Thet,

eengefleepen man uit de felveorde,
voerde 't een en ander over. Het liep

nu met de Jefuiten alles voor wind.
Zy maekten fich meefter van Port Ro-

yal : begonnen een fterkte op te wer-
pen aen de ftroom Pemtagouet. Doch
alhier fluite de gelukkige voort gang;
want d'Engelfche hopman Argal, der-
waerds gezeild, vvierd door du Thet
vyandelijk bejeegend ; doch betael-

demet gelijke munt. Du Thet feil

\

die 't gefchut eerft lofte , wierd uit

Argals fchip over dwers door-fchoo-
ten. Biard en Maffe zijn gevanke-
lijk gevoerd na l'irginia ,et\deüerk-
ten aen Pemtagouet en Port Royal ge-

flecht.

Tweede Hoofd-fuik:

KIE UW-EKG E LAK<D.
Merk-vaer-

dtgettgt

•van Ver»- Ui
it laft des Franfchen koninx

Francifcus , fette foan Verazano

van de Canarifche eilanden

den ftreek weftwaerd , in 't jaer vijf-

tien honderd vier en twintig : ont-

dekte een laege Americaenfche kuil,

op vier en dartig graeden ten noor-

den : en aldaer naekt volk , welk ach-

ter duinen tegen de zee feer vrucht -

baere beemden bebouwde. Zedert

honderd mijlen langs de wal noorde-

lijk voort-gezeilt,befigtigde een land-

fchap volfchoone wijngaerden, tuf-

fchen de takken van hooge boomen
in-gevlochten : liep binnen een ver-

maekelijke ftroom : ftapte uit aen

't eiland CLndia , vol boom-rijke ber-

gen, en weinig verder op 't vafte land.

Alhier byden koning, gekleed met

een konftig gewrocht herten-vel,

beleefd onthaelt, zeilde by een boe-

zem, aen wiens mond een rotze lag,

twintig mijlen in : binnen d' inwijk

deedenhaer op vijfkleine eilanden,

buiten gemein vruchtbaer. Zedert

vond hy (na dat honderd en vijftig

mijl ten noorden vorderde ) feer

woefte menfchen , welker kop-

pen by beire-huiden en zee-robben

uit - ftaeken. Hy had nu Terreneuf

aen ftier boord : wanneer over ftaeg

na Diepe fmeet. Verazano dan deed
eenige opening van de kuft , die

d
' Engelfche zedert naeuw- keuriger

ontdekten : en , dewijl bevolkten ,

Nieuw Engeland noemden. Ditftrekt Be/ihij-

fich uit van Pennobfcot tot d' uithoek v»£v">

cWfeventig mijlen : heeft fchoone e^w.
Q^ have-
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havenen en {hoornen : word be-

woon dby verfcheide volkeren, wei-, honderd en twintig gingze uit Pley-

nigverfchillendeinfpraek en zeden,
j
mouth onder zeil: geraekte , na elf

Hoewel ieder haer eigen opper-ge-
[

weken, binnen d inwijk CW, vier mij- inwijk c»d,

fach-nebber erkend, foo is nochtans ! lcn, ruim, rondom bewaflchen met

meert aenfienelijk de Bashabes van
\
eiken-jenever en pijn-boomen uit

Pcnnnl kot . De boodemis fich felfi zandige duinen, welker boven grond

geenfmts gelijk: als die aen d'eene
|
een fpit-diep vruchtbare aerde heeft,

kant vol ichoone boflehen groent: !
't Volk, te land geflapt, vond ette-

(deboiTchen grimmelen van bevers)' lijkeledige hutten en kooren ineen

aen een andere oord rijftze met zan- mand begraeven . Wettelijk voort

di^e en fteenachtige heuvels , wel- gezeild wierpen 't anker in een vifch-

ker valleyen verftrekken voor hoo- ,

en vogel-rijke haven , befpoelende

ven en koorn-velden. De Oceaen Ie-
j

een vermaekelijke landfdou , door-

vert overvloedig kabeljaeuw. Pen- waeterd van veïfehebeeken: vonden

tioljcot, in'rnoo'rdelijkfte deel gele- akkers eertijds bezaeyd; doch geen

gen , heeft een groote boezem vol menfehen. ' Alhier bouwdenze op

ichoone eilanden: tegen haer hoog een hooge grond 't vlek Pleymouth,
'^fh

f!V
gebe.at ftaet veeltijds een holle zee. nevens fpringende fonteinen. Ne-

"

TuflTchen 't gebergt valt de ftroom gen -tien huifgezinnen , behalven

C/^t'j<rof/,weder-zijds bewoond van d'een-loopende gefellen , floegen

verfcheide landaerd. Maffachufets fich ter neder in twee rijen hutten .

fpand de kroon bovenalle geweften Dit getal groeyde te mets aen door

in Nieuw Engeland. Hier leggen nieuwe volkplanting , uit Engeland

koorn rijke eilanden, bequaemelia- .

afgefchikt : alfoo 'tland allerlei le-

vens, vermaekeiijke hooven , on- vens - middelen overvloedig ver-

telbare moerbeefie-boomen. d'Uit- fchafte. Behalven d' aerd-gewafTchen,

hoek cWfteekt een hoog zandig ge- hennep, vlafch, wijn-gaerden , ka-

bergtezeewaerd: achter welk fchui- ftaenjen , cederen, aeid-beezien,

len deStaetsnBaey en FuykBaey. By heeft 't omleggende land overvloedig

orde des Engelfchen komnx Jacob, patrijfen, endvogels, ganfen, fwae-

Ftfbams voer Joan Popham by den mond der nen, kalkoenen, duiven en een ge- ^
vnruhting {hoorn Sagadaboch in : bouwde aldaer dienltigbeeflw^: dit wijkt in groot- derl

™~
tt
fl

op een halfeiland de fterkte Jant Ge- i heid niet voor een os ; anderfmts moffi.

orge: ver{tonduitd'ingezetenen,hoe
j

ontleend hetiets van verfcheide die-

langs de rievier landwaerd men- i ren; want dekop met breede hoor-

fchen-eters woonden , welker tan- 1
nen gelijkt na een bok, de nek na

den drie duimen lang by den mond <
een hert : voorts heeft het korte

uitftaeken: hoe de duivel Tanto haer
\

maenen, lang hair gelijk een eland,

alle maenden eens verfcheen , en een groote quabbe onder de ftrot, i

jammerlijk plaegde. Met Popbams af-
j

lange beenen , koeije - voeten :

Jijvigheid kraemde de nieuwe volk- \ 'tvleefchfmaekelijkwordby d' inge-

planting wederom na Engeland op.
[
zetenen tot winter - voorraed ge-

Zedert is 'twerk nu en dan hervat by droogt. Om de moffen te vangen , be-

d'Engelfche hopmannen Argal, Hob- \ fettenze een groote hoek lands : ftoo-

fon, Hunt, Smitb, Darmeren Roeraf-J kenwijdenzijd vuuren :loopen hal-

maer de toeleg had geen gelukkige

uitflag.Onaengefien de voorigeflech-

te togten , is binnen Londen een maet

fchappy opgerecht , die een vloot na

Nkitw Engeland fchiktcn. Den feiten

ve-maens-gewijstot maikandsr zee-

waerd toe : en drijven 't wild te mets

na 'twater: alwaer andere in booten

gewapend oppaflen , die de moffen,

geneegen tot(wemmen afmaeken.

Derde
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Derde Hoofd-ftük

:

K I EU W- KEDETV L J N (D.

B'fchrij-

vtng en ont-

dekking van
Nieuw Ne-

derland.

Ieuw-Nederland ten zuid-we-

den bepaeld door Virginia,

(lort ten noord-ooften tegen

Nieuw - Engeland, in 't noor-

den befpoeld van de ftroom Canada,en

tegen de ftranden door d'Oceaen , blijft

noord-weflelijklandwacrdonbekent.

d'Eerlte , die dit geweft aen-deed

was Henrik Hudfon. Defe , gehuurt by

d'Ooft-IndifcheMaetfchappy , om in

't noorden van America een doorgang

te foeken na China , ging zeil met

'tjagt de Halve Maen , op 't jaer feftien

honderd en negen. Voor Terreneuf

wierp hy 't zuid- wettelijk overftaeg:

geraektein eengrooterievier : aldaer

by twee mannen met elands huiden

bekleed : en zedert gelukkig binnen

Amflerdam. Nieuw - Nederland aldus

ontdekt , maekte veel koopluiden

gaende , om de voet van een vafte

handel hier te veftigen. Weshalven

verfochten en verkreegen op 't jaer

feftien honderd en veertien een gunft-

briefby d'Algemeine Staeten in 's Gra 1

venhage , ten einde Nieuw Nederland !

bevoeren met ui r-fluiting van andere.

Ernftig wierd nu de vaert by de hand

gevat. Adriaën Blok en Godijn ont-

dekten eerlang alhier verfcheide ku-

ilen , eilanden , havenen en ftroo-

men. Onder de ftroomenis<r/?M<7«-

hattans of Groote rievier verre de voor

naemüe : als welke met twee wijde

monden, befpoelende 't magtig eiland

Matouwacs , in dOceaen uit-waterd.

De zuidelijke mond word genaemt

Port May of Godijns Bay : midden-

weegs leid 't Staeten-eiland , en wei-

Mknbat- nig hooger 't Manhattan s , alfoo ge-

tamfiroom. noem t na het volk , welk aen d'ooft-

zijde der ftroom 't vafte land be-

woond. Dit zijn wreede en wreeveli-

ge menfehen, vyanden der Hollanders:

gelijk ook van de Sanhikans , die den

wefttiijken oever beflaen. Opwaerds

leggen de Makwaes en Mahikans, die
'

geduurig elkander beoorlogen : ge-

lijk voorts alle de inwoonders aen de

weft zijde der ftroom Manhattan veel-

tijds in wapenen ftaen tegen die'd'oo-

ftelijke walinhebben. En defe voeden
infchelijx geduurige partyfehap met
d'Hollanders , daer d'andere volkeren

ten weften goede vriendfehap onder-

houden. Op een klein eilandeken,

dicht onder de ftrand der Makwaes

,

lag eertijds een fterkte , voorfien met
twee gotelingen en elf fteen-ftukken,

doch is eindelijk verlaten.Op 't eiland

Manhattans leid Nieuw- Amflerdam

,

vijfmijl van d'Oceaen.-metecn ty lopen

de fchepen aldaer uit zee ter reede. De
ftad heefteen aerde fterkte.Binnen de

fterkte ftaet op 't uiterfte bolwerk na
de rievier een wind-moolen, enfeer

hooge ftaek , by welke een vlagge

wordopgehaelt, wanneer eenigvaer-

tuigin Godijns bay haeropdoed. De
kerk rijft met dubbeld verheeven dak,

tuflehen welk een vierkantige toorn

boven uitkijkt. Ter eener kant leid

't gevangen-huis : ter ander zijde des

tempels de wooning der flotvoogd.

Buiten de wallen zijn d'huifen , meeft

door Amflerdammers getimmert. Aen
de waterkant ftaet galg en wip. Een
prachtige ftads - herberg beflaet d'af-

gelegenftehoek. Tuflehen de fterkte

en defe herberg is een ry van bequae-

me wooningen : onder welke af-ftee-

ken de pakhuifen der Weft-Indifche

Maetfchappy. Voorts heeft Nieuw-

Nederland doorgaens befiens-waerdi-

ge water-vallen , uit hooge rotzen ne-

der geftort, ruime kreekenen killen,

verfche meiren en beeken , aengenae-

me fonteinen en water-wellingen , die Heiifaeme

by winter-tijd rooken , des fomers roa!eren -

feer koud zijn , en nochtans veilig ge-

dronken werden. Ondertuftchen lij-

den d'inwoonders nooit overlaft van

de vloed : noch uit zee, dewijl met
fpring-ty 't water Hechts een voet

hooger wafcht : noch met op-water,

welk alleenlijk eenige laege landen

plasfet voor een korte tijd, en de fel-

vemetflibbe vetmaekt. Dezeekuft
valt heuvelachtig uit zand en kley

:

weshalven allerlei kruid en geboomte

Q^2 over-
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Hoornen

hoedaenig

:

viingaer-

dcn\

overvloedig voort - brengt, 't Eiken-

hout wafcht gemeinelijk feftig en fe-

ventig voeren hoog , meelt ibnder
quaften , weshalven feer bequaem
tot de fchip-bouw. De nooten boo-
men verfchaffen een heete en duur-

faeme brand : en een wonderlijk be-

fchouwen, wanneer de boffchaedjen

worden aengeftooken : het zy om
een vryer jagt te hebben : het zy om
de grond tot bouwery te on tleedigen.

Sommig gevvafch uit Holland her-

waerds gevoerd, aerd beter als in Hol.

land feit : namentlijk , appel , peer,

queen , kers, pruim , acl-beezie , apri-

koos , kruis-dooren , mifpel , milka-

ton en ajuin. De wijngaerden waf-

fchen aller wegen in 't wild : en drae-

gen overvloedig blaeuwe , witte, muf-
kadellcn en fpek-druiven. Ecnigetijd

hervvaerds hebben fommige met ge-

lukkige uit-flag 'twijn-perfenonder-
ftaen. De wijn behoeft geen Rhijn-
fchc ofFranfche te wijken. Alle aerd-

gewafch, onder de Duidfchen bekend,
word in dehooven geteelt. De water-

limoenen , niet min fmaekelijk als wttr-U-

gefond , hebben , tot rijpheid geko- moenm:

men , de groote van een gemeine
kool. d'Etigelfche drukken uit de felve

een nat , , welk den Spaenfche wijn

geenfintsfoude toegeven, indien niet

haeftig aen 'tzuuren floeg. Dekala-

baffen uitgehold verftrekken voor

water-vaeten. Tabak krijgt bladeren

lang vijf vierendeel. De pepoenen
vallen weelig en aengenaem. Detar- tarwe

i

we , gezaeyd in kuilen fes voeten van
elkander , fchiet hoog enfchielijk op

:

fulx 't onkruid onder flikt. Turkfche
boonen , nevens de tarwe geplant,

vlechten haer rondom de ftruiken.

Graeuwc erweten flaegen hier foo- «»««».•

dacnig, dat tweemacl 'sjaers opeen
akker gewonnen worden. Genees-

kruiden en indigo wafTchen overvloe-

dig in 't wild. De garft kan boven
't hoofd toegeknoopt. Voorts geven

allerlcy bloemen een aengenaem ge-

ficht en reuk. 't Gebergte beftaetuit grondde*

vol-aerde, ofeenkley ; bequaem tot
bcr&tn:

fchotels , potten en tabaks pijpen te

bak-
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bikken. Elders is ook overvloed van

berg-kriftal en Mofcovifchglas. An-
dere bergen leveren marmor, ferpen-

goud en fit- tijn , biaeuwe en hert deen. En hoe-
vir-mtjnen: w£j je^e(fer/anJers nooit veel moei

te hebben aen-gewend, om na mijn-

dofTen te graeven , het zy niet derk

genoeg , het zy om niet andere de

tanden waterig temaeken : foo blijft

het echter buiten tegen-fpreken , dat

d'onder aerdfche kuilen der bergen

goud en fiiver verbergen. Wanneer
Küfts on. 'topperhoofd Wilhem Kieft, in 'tjaer

i^eZ
d'"S feftien honderd vijfenveertig ,

d'In-

'tgtuA: diaenfehetolk Agheroenfe gebruikte*

(teneinde door hem d'onluden, ge-

reefen tulTchen de Wed-Indifche I

Maetfchappy en 't woede vo\kMak-
!

waes , ter neder leide) befchouwde,

hoedegefeide tolk 'taengeficht met
geel-blinkende verve beftreek. Kieft

oordeelde eenig kodelijk berg-vverk

te fchuilen in dit werk-tuig : (lelde

Agheroenfe te vreden : bragt het in de

fmelt- kroes : kreeg twee dukjens

goud , waerdig drie gulden. Hy hield

't geheim flil : haelde een emmer vol

doffe van den berg by Agheroenfe aen-

gewefen met gelukkige uitflag , alfoo

de doffe goud leverde. Kieft meinde
nu iets groots gevonden te hebben

:

vaerdigt Arend Corjen Nieuw -haven

aatrom met de floffe na Holland. Doch alfoo
Heef (leke». '

t fchjp noo if; ce voorfchijn quam , ge-

lijk ook namaels niet de fluit de Prin-

ces , welk 'topper-hoofd Kiep voerde,

die fich voorfien had van de voor-

noemde berg.ftof, bleef 'tnador on-
scbHderyen derfoek deeken. De ingezeetenen,
fmmmt:

verfcheidentlijk verdeelt , komen on-

derling over een, belangende 'tfchil-

deren der licchaemen, fchilden, knod-

zen en richel-werk binnen de huifen.

Hier gebruikenze verven , ofuit plan-

ten geperft , of uit fijn gedampte
fteenen. Devoornaemfteplantisden
mehe niet ongelijk , behalven dat een
flruik veel fcheutcn krijgt en rood-

bruinebeefien : welker nat in de bin-

nenbad van boomen vergaedert te-

gen de fonne te droogen geleid werd:

en gedroogt in fakjens bewaerd. De
inwoonders temperen de verve met
water, en bedrijken dan'tlicchaem:

geeft 'tfchoonfte purpur, dat ergens

te vinden is. Hacr fchildefyen ver-

toonen fchepen , boomen en dieren ;

doch feer rouw. In plaets va"h pluimen

tooyenze fich met geürikr hair vol

fnoerejens. 't Hair heeft een hoog- h»»lcu-

e verve en verwonderens-waer-

dige glans , welke noch verblikt, noch

door regen afgaet; De paerden in paerden:

Nieu-NederLind zijn' of uit Engeland

of 't Uitrechtfche Sticht gebragt. De
Stichtfche overtreffen verre d'Engel-

fche. Beide blijven een wonderlijke kurwkt'r-

ziekte onderhaevig, waer aen mee-

nige binnen weinig uuren derven,

't Selve quaed treft de koebeeden , als

op verfche gronden weiden. Doch
hier tegen drekt tot genefing hooy
gewaflehen in brakke valleyen. d'Ae-

ker-boflehen meden overvloedig ver-

kens ; die met Turkfche tarwe ge-

voed worden geven 'tfmaekelijk-

de fpek. De fchaepen , hoewel weg- fihaepép

lig voortfetten , worden fchaers ae*v

gehouden, ter oorfaek de volkplan-

tingen geen volk konnen milTchen,

j
om wacht te houden tegen de wol-

|

ven. Ook geeft 't herten -vleefch

s fuik een vervulling , datze de fchae-
1 pen dies te meer konnen milTchen.

Voorts zijn hoenders , kalkoenen ,

ganzen , end vogels , duiven en ander

pluim-gediert wel te bckoomen. De
leeuwen , welker vachten d'Jnd/aenen leeuwen-.

,

ter markt brengen , vangenze op een

: hoog gebergte , vijftien dag-reifens

zuid-weüeüjk af- gelegen. Hier val- behenMer

len ook veel pek-fwarte beiren, fchuwJJ^
voor menfeheri - doch aengerand,

! loopen op de jaegers los toe : doppen

cerft de wonde met een prop blaede-

|
ren : en , indien de fchutter onder-

tuflehen fich bergt in een boom, klim-

men na om hoog , deeken 't hoofd

tulTchen de beenen en vallen neder-

waerd. Zy flaepen gcduurende de

winter : fes weeken leggenze op een

zijde , en c\en foo lang op d' andere

,

zuigende acn hacr poot. Een kreu-

pel bofch of hol gebergte verdrekt

voor flaep plaets Op de grenzen van feerwem-

Canada worden nu en dan beeltenge-

fien ,
gelijkende eenigfints na een

I

paerd : hebben geplitüe klaeuwen ,

ruige maenen , een hoorn recht aen

! 't voor-hoofd , eenïlaert als de wilde

Q^, fwij-
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fwijnen , fwarte oogen , een herten-

hals beminnen de naerfte wildernif-

{en : zijn fchuvvvan malkander: fulx

't mannetje nooit nevens 't wijfje

weyd , dan alleenlijk wanneer tot

voort-teeling vermengen. Thans leg-

gende haer wreedheid af; foo haeft

cle teel-tij dover is, vallen niet alleen

ander wild; maer felf haer eigen ge-

,»erk-n>aer- flachtaen. Ten zuiden op Nieuw-Ne-
jgeee m-

(ferianc{s b00dem vindmen veel eelan-

den; heeften die , volgens Erafmus

Stella , een middel (lag uit-maeken

tuffchen harten en paerden. Zy fchij-

nen by de Duitjchers haer benaeming

teontleenen van elende : ter oorfaek

aen deminfte wonde, hoewel ander-

fints fterk , fterven : als ook nadien

veeltijds met vallende ziekte gequeld

zijn. Zy draegen breede getakte

hoornen, een korte ftaert , een ruige

nek , veranderlijk hair , na de ver-

icheidendheid des jaer-gety , wijde

en lange ooren, uitfteekende lippen

,

kleine tanden , een dikke huit , die

niet licht kan door-gehouwen. De

wijfjens verfcheelen van de mannet-

jens , datze geen hoornen hebben. '

Beide konnen lichttam gemaekt. Na
gejaegt fpouwen heet water op de

honden uit. Zy hebben groote kracht

in haer klaeuwen , fulx met een flag

een wolfdood-fmijten. Haer vlcefch,

verfch ofgezouten , geeft goed voed-

fel : de klaeuwen genefen de vallende

ziekte. Doch geen wild is hier over- harte»:

vloediger dan d' harten , die allen t-

halven met groote troppen weiden.

Als voor wolven of wild-fchutten

vluchten , nemen veeltijds den loop

na de ftroomen : begeven haer te

water : alwaer in meenigte gevan-

gen worden ; want terwijl over-lvvem-

men, fchrikken door de weer -galm,

die van 't gebergte komt , gemaekt

door de jaegers die d' ander oever

beflaen : waerom geen land derven

aen-doen : middelerwijl binden de

jagers houten te zaemen , met wel-

ke na de harten, te mets af-geflooft,

afdrijven. Voorts voed Nieuw -Ne-

deiiatjd veel mufcus-katten , byfon-

der
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der op waterige gronden. Defe bee-

ften zijn boven gemein fchoon :

de huit door fwarte vlakken aerdig

onder fcheiden : de bek flaet vol

fcharpe tanden : de ftaerten fleepen
zivet.vaer lang achter na. Veele geleerden zin- : pende water. De neften verdienen
•van omt>.

twjften wegens de zivet, of het na-
;

geen gemeine verwondering : wor-

mentlijk 'tzaed der zivet-kattenis: den aldus toegefteld. De beevers

Cardanus dreeffulx; maer is byJulius brengen eerft te zamen alle los hout,

Scaliqer diefwegen grondig weder- 't geen lanx de rievier vinden : en

dat de felve niet konnen quijt rae-

ken , dan te gelijk met 't leven.

Voorts levenze in 't water en op
't land , by troppen te zamen , in ne-

ften van hout getimmer t over loo-

Tim lih

tap. 3.

leid
g

Matthïolus s wiens gevoelen
i
wanneer hier tekortfc'niet.n, bijten

verfcheide omhelfen, houd het zi- ; in 't naeft gelegen bofen de fihafke-*

Vette zijn der katten fweet , alfoo lijkfte boom-b;iften rondom

a

f
:ictia-

't fel veóvervloedigft vergadert wort, J ven dan metdeilag-tanden, die twee

wanneer defe beeften door tergen

moede gemaekt, hijgen. Doch dewijl

't fweet van 't ganfche lijf af drupt,

en nochtans niet over al zivet levert,

foo kan 't fweet geen zivet wefen.

Andere keuren zivet voor een af-

gang der katten. Defe verdeden alle

afgang in een onnutte , als fweet , et-

ter , drek : of in een dienflige , ge-

lijk melk en zaed tot teeling. Onder
de laetfle zoort moet zivet geree-

kent. Want waerlijk 't is niet anders

als een afgang in de klierige partyen

omtrend het baer-lid of mannelijke

roede, door in gefchapen kracht ge-

maekt : even gelijk de lever 't bloed,

duyers en vrouwen borften melk,

d'ooren vuiligheid , d'adders vergif j de 't water open houd , door ge-

tuflehen haer tanden voortbrengen, duurig bewegen der ftaert. Deftaert

Ondertufichen zijn de katten met ' is platachtigfonderhair, en'taenge-

haer zivet verleegen : waerom'tfel naemfte vleefch, welk eigens voor

ve quijt-macken door vrijven tegen ! lekkerny verfchaftword. De beevers

boomen : en vriendfehap bewijfen ,
j

dragen feftien weken : krijgen eens

aen die het in de kooyen meteen Ie- j 'sjaers vier jongen , die even alsjon-

pclaf ftrijken. Doch boven alle wild, I ge kinderen fchreyen en zuigen;

leverd N/?uiv-NederIandja.er\ï}x, vol-
j

want de moeder rijft ophaer achter-

gens d'oog getuige Adriaen van der fte pooten , en geeft t'ellekens aen

boven en foo veel onder aen'tvoor-

fte tand-vleefch uitfteken , door de

ftam heen : tot de boom neder-

plotft: wanneer voorts de ftukken

op gelijke wijfe korten, na vereifch

der voorgenoome timmering. 't Wijf-

jen voert de ftukken op de rug,

't mannetje beftiert de felve achter,

ten einde niet afvallen. De neften

rijfen konftig tot vijf verdiepingen

hoog: boven tegen de regen met kley
toegefmeert : in 't midden is een
doorgaende opening : om in de
ftroom te duiken , lbo haeft men-
fchen vernemen. Weshalven ook by
beurren een uit den hoop fchild-

wachthoud, en 's winters eentwee-

Donk , ftijftachentig duifend beevers.

Plïnius verhaelt, hoe defe beeften

haer fweferkens af-bijten , en fulx

twee ieder een borft . alfoo flechts

twee borften heeft tufichen de voor-

fte beenen : en defe zijn niet onge-

denjaegers vertoonen : alfoo om de lijk der honden : d'achterfte komen
fweferkens, feer dienftig genees- i met die van ganzen eeniger maeten
middel tegen onzinnigheid , nage-

boorte , ophouden der ftonden,

hoofd lwijmeling, jicht, verlamming,

over een. Weder-zijds der fchamel-

heid leggen twee gefw ellen , binnen

byfondere vliefen beflooten. Uit de

buik-entand-pijn,verduifteringvan ! fchamelheid fweet een ooliachtige

oogen ' vergif en voet euvel , ge- ( vocht , met welk zy alle deelen des
Xtfcbyomg

foc [lt worden. Doch Plinms taftby- 1 lichaems.die bereiken konnen, fme-
•van cte na-

1 1 1 1

u i» fter mis ; want de beevers hebhen ren, om niet nat te worden. Van bin-
'£e%

'J\
Je"' feer kleine fweferkens, aen'trugge- nen gelijkenze na een opgefneeden

been binnen in'tlijfdiervoegen vaft:
j

varken : leven by biaederen en ha-

ften :

r/,srktsatr

i. 1
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ften: beminnen buiten gemein haer

jongen: de wind-hairen , boven de

rugge glimmend' uit kijkende , vallen

des foomersaf, en wafTchen weder-

om tegen den herfft : zijn kort-balfig:

hebben fterke zeenuwen en fpicren :

|

maeken in 't water en op land een

fnelle beweeging : befet van men-

fchen of honden , bijten vinnig.

cafimum \ Rechte cajlorïum, foo koftelijkge-
hud*mg.

warcj eert Dy de genees- meefters ,

zijn lankwerpige fweferkens ; niet

ongelijk een rimpelige peer , wel-

ke aen 't ys-been der bever -wijf-

jens vaft hangen : d'Indiaenen kerven
deklootjensvandemannetjens, de-

wijl geen cajlorïum uitmaeken , on-

der haer tabak. De lucht boven

ce voogtlt Nieuw - Nederland heeft ook allerley

m Nttuw. eev0 (Te l t . Behalven d' haviken , fper-
Ntdcrlami. t> O . » c

wers, fteen-knjters en andere root-

voogels , is alhier overvloed van aren-

den onderling onderfcheiden ; want

fommige zijn graeuwachtig , andere

bruinder , behalven 't hoofd , hals ,

ftaert en flag-pennen , die een fpier-

witte verve vertoonen. Alle hebben

een vaft lichaem, beenderen fonder

merg , de klaeuvven lang een mans

vinger , de fnebbe fterk en krom , de

herïenen droog , d' oogen klein en

hol , de vederen hard , de rechter voet

grooteralsde flinker, beide leelijk,

'tbloed grof, d' afgang feer ftinken-

ArenAcn de. Zy onthouden haer meeft in ou-
hMraerd. je boifchaedjen , welker grond van

ruigte ontbloodleid, als ook nevens

't water : dewijl op vifch aefen , en al-

lerley gevoogelt verfcheuren , en

felf konijnen , haefen,fchild-padden

en ander vier- voetig gediert in de

lucht weg fleepen : ja taften elkander

aen , wanneer verhongert zijn. Som-

mige arenden vliegen ten buit op den

middag: andere met 't rijfen derfon-

ne. Zy vallen gelijk een blixem op

'tnagejacgde aes. Drinken weinig,

aengefien 't bloed der beeften voor

drank verftrekt. Zijn boven gemein

geil, fulx meer als dartig maei daegs

te zamen vermengen , niet alleen

met haers gelijk ; maer zelf met de

wijfjens der haviken en wolvinnen.

Zy broeyen de groote eyeren uit in

dartig dagen, de kleindcr in twintig.

Krijgen doorgaens twee of driejon-

gen : welker oogen tegen defonne-
ftraelen keeren. Indien defe fonder

toe-knikken 't hemels-licht befchou-

wen, voedenzeop : anderfints,die

fuik een proefniet konnenuit ftaen,

worden buiten 't neft geworpen. De
jongen , als beginnen vlug te zijn , bo-

ven in de lucht ge voert, en aldaer aen

haer felfgelaeten , worden by d' oude
onder-vangen ; en door defelve weg-
gejaegt, wanneer bequaem zijn ten

roof te vliegen. Verwonderens-waer-

dig is haer fcherp gefigt ; want verhe-

ven onder de wolken verre buiten

's menfchen oog , befchouwenze ech-

ter 't kleinfte visjen in de ftroom

,

en een fchuilende haes tulTchen de
ftruiken. Haer adem ftinkt leelijk:

waerom ook de licchaemen haeft

verrotten , aen welke knaeuwen. En
hoewel geil zijn , levenze lang -. fter-

ven meeft door honger, dewijl de

fnebbe by ouderdom diervoegen

krom vvafcht, dat nietkonnen ope-

nen. Weshalven eindelijk in 'top-

perfte der lucht tegen de fonne in-

vliegen ; in de koudfte ftroom neder-

vallen : haer vederen niet fonder

klamfweet uit-pluifen : en alfoo den

adem geven. Maer behalven de ge-

noemde roof-voogels valt hier een

overvloedige meenigte reigers, pi-

toors , ravens , kraeijen , uilen ,

fwaluwen , vinken , ys-vogels , tuin-

fluipers, korhoenders, faifantenen

winter -koninxkens. Onder vele

munten uit de fpechten metfchoone mrJerHjkt

vederen en kuiven. Defe pikken st"h'm -

groote eaeten in de boomen : en11 I 1 c
maeken hierdoor een geluid, alsof

houd-hakkers aen'tbofch arbeiden.

De duiven vliegen byfulke troppen, Duiven:

dat dy

Jndïaenen na de broey-neften

metopfet verhuifen : alwaer dejon-

gen , met honderden uit de neften ge-

rtooten , een maend lang voor 't gant-

fche huifgefin ten fpijs verftrekken.

Vorders heeft Nieuw-Nederland een

wonderlijk vogeltje, ftijf een duim aerdigvo.

lang, volglinfterende vederen, zui-
sctJe '

gendaen bloemen gelijk debyen : is

foo teeder, dat met water gefpuit

aenftonds fterft, en ge droogt voor

een vreemdigheid bewaerd word.

Maer
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vijjcutn

:

kalkoenen: Maer dit geweft blijft buitengemem
,

voorfien van kalkoenen , welker
I

getal niet minder verwondering ver-
|

dient , als de fmaekeiijkheid en
;

grootheid ; want zy troppen aller

wegen by veertig en vijftig te za-

men : weegen door den bank by de !

dartig en meer ponden : worden ge-
|

fchooten, ofaeneen lok aes, d'an-
j

gel verbergende, gevangen. In de
'

lente en herfil grimmelen de wate-
|

ien alhier van fwaenen , ganzen

,

pijl-ftarten, teilingen , fmienten,;

duikers , ael fcholfers en pelikae-

!

nen, behalven ander vreemd flag,

)

welk Europa niet kend. Devifch-rij-
\

ke flioomen en meiren verfchafTen
j

fteur,la!m,karper,baers,fnoek ,voo-

ren, bliek, alierley ael.fpiering.fonne-

vifch, den poft in fmaek gelijk , en
j

gulletjens, die fich by water-vallen

laeten grijpen. De zee levert krab-

ben , met en fonder fchelpen , zee-

haenen en paerdjens, robben , ka-

beljauw, fcheivis, wijting, haring,

makreel, rog, fchol, bot, fleen-

t>raezem, fchild-padden en oefters,

welker fommige een voet lang zijn,

en peerlen hebben ; doch weinig

bruin. Onder vergiftig gediert,'t geen

Nieuw-Nederlandqaelt , is de vreefe-

iijke ratel-flang. Oefe veel-vervig,

hcett een dikke kop, vier lange fcher-

pe tanden en hoornachtige ftaert

,

met leden over malkander meer of

minder verdubbeld , na ieders ou-

derom ; want jaerlijx groey t de ftaert

een lid uit. Door 'tichudden der

ftaeftonftaet eenyfelijk gedommel,
ten bewijs dat bijten lal. De ratel

fUng ipert als dan een wijde bek op

:

?tbovenfte verheemelte heeft een

blaeuw vlie% , dubbeld over malkan-
der. geflaegen,waeruitdoodelijk ver-

gif tiuTchen de tanden fchiet. Een
gequetfte \di\ dit ongediert wierd be-

ïwaerlijker geneefèn indien niet

het veld een heillaeme tegen-gift

vérfchaften , welk d' Indïaenen ge-

Geftaitedsr duurig by haer draegen. Dit volk is

in verfcheide landaerdonder-fchei-

den.alle welgefchaepen en fterk:heb-

benpik-fwart en (luik hair, hardge-

lijk een paerde-ftaert : breede fchou-

clers.-fmalie middelen : bruineoogen

Fjtetel-

flar.g.

üteH-m-Ne
derlantlcrs

en fneèuw - witte tanden : zy zijn

door den bank zaluw van verve

:

matig omtrend fpijs en drank : water

lefchthaerdorft; Turkfche terwe en baervtad-

boonen , vleefch en vifch gebruiken
>'

'

edele en onedele met gelijke toe-be-

reiding. De terwe geilampt, word
dagelij x tot een pap gekookt , by
haer genoemt Jappae». Zy onder-

houden geen gelette tijd om te eten.

Wanneer honger krijgen gaet de
maeltijd aen. beevers-ftaerten ver-

itrekken voor de fmaekeiijk (te lek-

kernijen. Op dejagt levenze ettelij-

ke dagen by gerooite terwe, in een
klein fakje om 't lijf gebonden, ten
weinig terwe dijd in 't water uit tot

eengroote klomp. HenrickHudfon ver- Hndfim

haelt, hoe hy binnen de ftroom Mon- %%££
iahies , op d' hoogte van veertig grae- vaerdig.

den in-voer , en aldaer te land flapte:

(tlndïaenen maekten vreemde pot-

zenmetdanfeu en fingen : droegen
pijlen , welker punten beftonden uit

fcherpe fleentjens , aen 't hout met
harsvaft gekleeft : zyfliepen onder
den blaeuwen hemel op gevlochte

! matjens of boom-bladeren : zoogen

J

fterke tabak: vvaeren vriendelijk;

j
doch feer diefachtig. HuAjon dartig

! mijl hooger aen-gezeild, begaf fich

j
in een fch uitje , by een oude Indïaen

gefach-hebber over veertig mans en
levenden vrouwen , die hem voerde
na ftrand. Alle onthieldenze haer in

een huis, konftiggebouwt uit haften

van eikenboomen. Rondom lag meet
als drie fcheeps-laeding Turkfche
boonen en terwe te droogen : behal-

ven 't gewafch , dat weelig te veld
ftond. Soo haefthad Hudjon 't hoofd
onder dak niet , ofwierd geplaetft op
twee matjens , ter aerde neder-ge-

fpreyd.Gefwind kregen twee mannen
laft , om wild te fchieten. Defe brag-

ten na een oogen-blik twee getroffen

duiven. Een vette hond, wiens huid
met fchelpen leer handig af-vilden,

wierd aen 't vuer geleid. Menmaek-
te voorts andere toe-ftel tot Hudfons
goed ónthael; doch alfoo fich, niet

vertrouwde aldaer te vernachten,

heeft niet genuttigt : onaengefien

d' Jndiaenen haer pijien braken en in

't vuur wierpen , ten einde Hudfon
R alle
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KifMnj tier alle vrees benaemen. De kleeding

2232«. Nieuw-Nederlanders is niet min-
" der als prachtig, 't Vrouw-volk tooyt

haer meer als de mannen, En hoe-

wel de winters hard nijpen, gaenze

tot haer dartien jaer naekt : alleen-

lijk is de fchamelheid der jonge

dochters bedekt. Allehebbenzeom
de middel een gordel uit walvis-vin-

nen , baleynen of zee-wand. De
mannen fteeken een lap duffels-

laeken , leer of bond , breed een

half elle en negen vierendeel lang.

tuflchen de beenen door; fulx een

vierkantig ftuk achter over de bil-

len , en voor over de buik hangt.

De vrouwen hebben een onder-rok

ter halver been, met zee-wand dier-

voegen konftig gewrocht, dat de

rok fomtijds op drie honderd gul-

dens ftaet. Voorts fteekt 't naekte lijf

in een harte-vel , welker tippen vol

dunne neftelingen flingeren. Een
lange tabbaetd op de rechter fchou-

der meteen knoop , om de middel

met een band geftrikt , verftrekt

den mannen en vrouwen vooreen
opper-kleed, en by nacht voor een

bedde -kleed. Beide gaen meeft:

bloots hoofds. 't Vrouw-volk bind

'thair achter tot een tuit, over wel-

ke een vier-kante kap , vol zee-wand
gevlochten , trekken. Met de felve

ftof pronkenze haer voor-hoofd-

fpanfel. Om de hals en handen

dragenze fnoeren van zee-wand:

en fommige ook om de middel.

Eer d' Hollanders fich alhier neder-

floegen , beftonden defchoenenen
koufen uit harten- of eelands-leder.

Andere maekten ookfchoenen van

tervven ftroo. Maer , zedert eenige

tijd herwaerds, bevinden haer betcc

by Hollandfche fchoenen en koufen.

De mannen fchilderen 'taengeficht

vcelvervig. De vrouwen fettenflechts

hier en daereenfwart flipjen. Beide

zien buiten gemein ftaedig. Haer haer huifin:

huifen 2ijn meeft op een gedaente ge-

timmert : verfcheelen alleen in meer

of minder lengte : de breedte van

twintig voeten komt allerzints over

een.
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h*erjiirk-

ttn:

verhuifmg

veelheid

der vriu -

ven:

iftumn

icht-fchei-

ding:

een. 'c Bouwen gaet aldus toe. Zy
fteeken gcfchilde nootcn- takken in

de grond, volgens 't beftck van de
ruimte der timmering. Boven wor-

den de toppen tot malkander geboo-
gen , na de wijfo van een galdery

:

en over de geboogen takken in de

lengte latten valt gebonden. Thans
bekleedenze de wanden en 't dak met
baden van ypen , elTen en caftanje-

boomen : de baften fchieten tegen

't krimpen over malkander : de gladde

zijde is binnewaerd gekeert. Na de

grootheid der huifen , fchoolen vijf-

tien , meer en min huifgefinnen te

zaemen. Ieder weet fijn beftek. Haer

fterkten leggen meeft op (teil gebergt

by water-ftroomen. De toegang is

alleenlijk aen een kant. De timme-

ring gaet aldus toe. Zy veftigeninde

grond fwaere boomen , wederzijds

met eike paliflaeden , kruis-gevvijs

door malkander befet : tuflehen de

kruifen voegenze wederom boomen,
om 't werk te ftijven. Binnen 't Hot

bouwenze gemeinelijk twintig ofdar-

tig huifen, welker fommige honderd
en tachentig voeten lang, en fommi-
ge kleinder zijn. Alle gepropt vol

volk. Desfoomersflaenzehuttenop
langs de vloeden, teneinde devifch-

vangft voortfetten. Tegen de winter

verhuifenzena de boffchaedjen, om
de jagt dicht by te woonen , en fich

van brandhout te voorfien. De veel-

heid der vrouwen gaet hier niet in

fwang, dan alleen onder d'overften,

de welke drie of vier wijven ten hou-

welijk nemen. En onder defe blijft

fuik een eendracht, dat nimmer we-

gens eenig verfchil over hoop leggen.

Minder-jaerige trouwen niet , als met
raed van ouders en vrienden. Wedu-
wenaers en weduwen volgen eigen

zinnelijkheid: alleen word inficht ge-

nomen op ieders ftaet en afkomft.

De bruidegom moet den bruid ver-

eering doen. Om het minfte mis-

verftand ftoot de man 't wijf , dicht

afgerofcht, buiten de deur : en trout

met een andere.Sulx fommige jaerlijx

een nieuwe vrouw hebben. By hou-
welijx breuk volgen de kinders den

moeder, na welk ook 't gedacht word
gerekent. Zy keuten overfpel , voor

131

namcntlijk gepleegt onderden blacu-

wen hemel, fonde te zijn. Hoererv hoer"v&e-
~ 1 - il I •••/!

. ,.
J OOrioft e/t

echter itaet den vnjlters vry , indien ;,av.^ ;

hier voor geld genieten. Weshalven
niemand fich ftoot, om met foodae-
nige in d'echt te treden. Ja de ge-

trouwde beroemen haer , dat van vele

beflaepen zijn by ongehouden ftaet.

Die trouwens- gezind is , bedekt ^reemd

'tgantfchelicchaern, en fet haer aldus
~ ry"'

bemopt op de weg ter neder. Een
voorby-gaende vryer maekt eerlang

de koop bundeling klaer.' Befwan- P»»*>ger*

gert, draegen naeuwezorge, ten ein- IZ'ZZ-'
de de vrucht niet eenige hinder krijge. dtninaOtk

Als de baerens-tijd , (welke zy duide-

lijk weten) genaekt, vertrekkenze na
een eenfaeme plaets in 't bofch , felf

by de felfte koude : flaen een hutje

van matten op : verloffen buiten ie-

mands bywefen van 't kind : fpoelen

'tfelve af in 't water , en omwinden
't met matten. Na weinig dagen t'huif-

W7aerd gekeert ,voeden voorts de zui-

gelingen forgvuldig op : niemand
doedze ter minne. Soo lang een
vrouwe zoogende is, ofleven draegt,

fal geen vleefchelijke vermenging dul-

den. Een maen -ftondige komt niet

te voorfchijn. In ziekten ftaenze mal-

kander getrouwelijk by. De naefte

vrienden luiken d'oogen derafgeftur-

vene. Defe, na eenige dagen bevvae- ^ ook om.

kens , worden aldus ter aerde befteld. 21.

't Lijk heeft een fleen onder 't hoofd

:

isgefteld fittens-gewijs : nevens 'tfel-

ve plaetfenze een pot , ketel , fchotel,

lepel
, geld en ect-waeren , om in

d'andere weereld tegebruiken. Thans
ftouwenze rondom hout, welk boven
met planken toeleggen : op de plan-

ken , met aerde en fteen gedekt,

worden paliflaeden diervoegen ge-

veftigt : dat 't graf na een huis-

je fw ijmt , aen welk godfdienltige

eerbiedigheid toe paffen : waerom
voor een groot fchelm-ftuk achten

,

foodaenige plaetfen te fchenden.-

Over dooden maeken de mannen
geen misbaer ; do'ch de vrouwen ftel-

lenhaer buiten gemein wan-gelaetig

aen : flaen op de bord : bekrabben

'taengeficht : roepen dag en nacht

dennaemderafgefturvene. 'tGroot-

fte misbaer maeken de moeders, by
R 2 aflijvig-
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Rouwe over

dooden,feer

tnerkmur-
iti'.

Vreemie

handel van
tovtnaeri :

en van be-

tooverde.

Tael der

Nieuw-Ne-

derlanden

Zee -wand.

sler.l !: r

Kieuw Ne-

derlanders.

aflyvigheid der 7.oonen. Zy fchcercn

't hoofd -hair af : welk op de grae-

vcn , in tegenwoordigheid van alle

blocd-vrienden , verbranden. 'tSelve

doen ook de vrouwen , als de man-
nen fterven : bchalven dat ook 't aen-

gefichtdanpek-fwart maeken, en al-

dus in een herten -lecre hemd -rok

over 't naekte lijf een gantfeh jaer

rouw draegen ; onaengefien fbmwijl

tezamen lelijk huishielden. Tegen
fommige vonden houdenze vergade-

ringen tot duivel dienft. Alhier ipee-

len de toovenaerseen wonderlijke

rolle. Dcfc buitelen met vreemde
fprongen over hals en kop : flaen haer

fel ven : fpringen,nietfondernaer ge-

tier , door en rondom een groot vuur.

Eindelijk heffen alle te gelijk een

vervaerlijk gelol aen : wanneer de

duivel (foo zyfeggen ) verfchijnt in

gedaentc van een verfcheurend of

tam beeft : 't eerfte beduid iets

quaeds, 'tander goed : beide geven

bericht wegens toe komftige uit-

komften ; doch t'eenemael duider:

wacrom dan ook haer onwetendheid
toe-fchrijven , niet verftaende 's dui-

vels rechte meininge, als de zaeken
anders uit -vallen. Voorts betoo-

verenze fommige diervoegen , dat

fchuym-bekken , fich in 't vuur wer-

pen en ongenaedig fmijten: en, foo

naeit zy den betooverde eenigc

woorden aen 't oor luiftcren, gaetde
verwoedheid over. De tael van dit

volkisfeervcrfchcide; doch konnen
verdeelt in vier hoofd-fpraeken, na-

mentlijk Mahatans , IVappanoo , Sia-

vanoo en Mhiquaes : zijn feer befwaer-

lijk voor vreemdelingen te leeren,

alfoo fonder grond -regels gefproo-

ken worden. Haer geld beftaet in

zee wand , welk niet anders is dan

't binnenfte ftijltje van kink-hoorens,

door de zee tweemacl 'sjaers opge-

worpen. Dit ftijltjcn flijpenze glat

:

drillen door 't midden gaten : korten

het tot zekere maete : en rijgen de
ftukkcnaen fnoertjens. Defe fnoert-

jens vervullen de plaets van goude,
filvere of koopere munt. Vorders
befpeurtmen in d'inwoonders niet

min uitfteekende gebreeken als deug-
den ; want behalven dat flordig en

onachtfaem zijn , wordenzeinfche-

lijx bevonden , diefachtig, halfterrig,

gierig en wrackgicrig. Anderfints be-

toonen fich ftaetig: gebruiken weinig

woorden , welke , na lange overden-

king , langfaem uitfpreeken en lang

onthouden. De verftanden , door

d'Hollanders een weinig gefieepen

,

hebben fchranderheid genoeg , om
goed en quaed voorfichtig te onder-

scheiden. Willen geen overlaft dul-

den. Geenfints genegen tot gulfig-

heid, konnen koude, hette, dorften

honger lijdfaem uitftaen. Wonderlijk
l

Vr
,

e"'hie

,
&

, ., n i» j oad-fiooven

is t gebruik van ftooveri in daerde

met kley toegefmeert. Een klein

deurtje verftrekt ten ingang. Een zie-

ke kruipt binnenwaerds : fet fich ter

neder : en plaetft rondom de kant

heete keifel-fteenen. Wanneer een

geruime tijd gefweet heeft , fpringt

te voorichijn in koud water : waer by
groote baet tegen allerlcy ziekten

vind. Hoewel dit volk fuik een on-

derfcheid tufTchen menfeh en menfeh

niet kent , gelijk andere landaerd,

evenwel heeftze edele en onedele

ftammen, minder en hoogergefach-

hebbers , welker heerfchappy erfelijk

aen de huifen blijft. Alleenlijk wor-

den de krijgs-ambten vergeven , na

ieders heldaedige dapperheid. De ^rijgs-orde:

veldheer fchaert de foldaetennietin

regimenten , benden of gelederen;

maer leid enkelijk toe , om den vyand

uit hinderlaege te verfchalken. By
nacht voerenze haer meefte aenflae-

gen uit. Voor de vuift houden niet

lange ftand : ten zy rondom befet

zijn : dan vechtenze totdenlaetften

man toe. Wanneer eeniggevaer voor

handen ftaet , worden vrouwen en

kinderen elders in een veilige fchuil-

hoek gebergt. Haer wapenen plach- wapenen:

ten eertijds te wefen pijl , boog en

vuift-hamer. Nu zijn ook fnap-hae-

nen, met welke behendig weten om
te gaen , in gebruik. De vierkantige

fchilden bedekken 't licchacm tot de

fchouders toe. Om 't hoofd leid een

flange-vel , waer tufTchen een voflè-

ofbeire-ftartopwaerdsfteekt. 'tAen-

gezicht is nietkenbaer wegens aller-

lcy verven. Selden worden degevan- Merk»a*r-

genen te lijve gefpaert : ten zy wijven £' hmdd

en
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tottgtvim- en kinderen , welke d'overwinnaers

genen. geenfints anders handelen , dan haer

eigen : ten einde op dufdaenige voet

fielt fterk maeken. Indien nochtans

eenbe gevangen niet terftond na de

flag aen kant geraekt ; maer in han-

den van iemand , wiens bioedvriend

by de verwonnene eertijds nederge-

mackt was , word drie dagen lang ge-

braeden , eer den geeft geeft, 't Ver-

dient geen gemeine verwondering,

dat de lijdende in 't midden des

mtten. doods, geduurig fingt. Onaengefien

geen ftrafTên toteenig mifdrijf ftaen,

gebeuren felden boofe ftukken. 't Ge-

ftoolegoed, wanneer ontdekt werd,

gebied d'overfie wederom te geven.

voocL-(i*g. De naefte bloed-vriend des gevelden

mag den doodflaeger om hals bren-

gen , als hem binnen vier en twintig

uuren achterhaeld. Doch indien later

wraek doed , ftaet de wreeker bloot

voor 'tmoordgeweer van een bloed-

vriend des tweeden gedooden , onder
vretit-han- beding der gefeide tijd. Alle verbin-
dt/ «» ver- ./-r

3
i t- i j,

bonden- tenilien ontkenen kracht uit. daen-
genoomen gefchenken. 't Gaet aldus

toe. Zy draegen zoo veel flokjens,

als zy beding-punten voorflaen. In-

dien wegens alle over -een -komen,
leid ieder op 't flot der redenen de

fchenkaedjen voor elkanders voeten.

Somtijds hangenze de vereeringen

op : terwijl nopende de voorflagdrie

dagen ernftig word beraedflaegt. In-

gevallen 'tgefchenk word afgenoo-

men , is d'onderhandeling zeker ge-

llooten; maer des niet, foo treedmen

in de zaek niet verder, ten zydever-
foeker de voorwaerden en 'tgefchenk

raeds-ver- verander. By gewigtige voorvallen,

{**'ler'"- vloeyd de gemeine man na 't huis des

gelach-hebbers : ten einde verftaen

mag 't befluit by den adel , aldaer ver-

gaederr , genoomen. Thans ftaet de

welfpreekenfte op : en foekt by 't volk

fmaekelijk te maeken 't geen beraed-

ilaegt is. 't Gebeurt , dat fomtijds een

roervink geen redenen plaets geeft

:

vvaerom iemand uit d'edelen den
muit-maeker met een bijl den kop in-

flaet. Niemand loo koen, die by luik

geval derf kikken. Men kan naeuwe-
hjx voetftappen van eenige gods-

dienft alhier befpeuren. Alleenlijk

J 33

gen:

fchryvenze den maen groote in- cods'-dienfl:

vloeying omtrend Tgewafchtoe. De
fonne, als alles fiende, word tot een
getuige genoomen , foo dikwils een
eedfweeren. Zy draegen groot ont- r>«»w-

fag omtrend den duivel, ter oorfaek dkriJl :

op dejagt en viflchery fwaere overlafl

vanhemlijden:weshalven d'eerftelin-

! gen der vangften t'fijner eere verbran-

(

den , om niet befchaedigt te worden

:

alfoo alle onheil hem toefchryven.Als
aen eeniglid pijn gevoelen : feggen:

j

daerfet een duivel in. ïy erkennen wel, gevoelen

!
datter een God boven de Herren v™ Goi

woond ; doch die fich geenfints be- teTjjk:

moeyd met 't doen der duivelen op
i aerde : ter oorfaek ficn geduurig ver-

! maektmeteenoverfchoonegodinne,
welker herkomft onbekend blijft.De-

fe zakte eens af uit den hemel in 't wa-
ter, (want voor de fchepping was alles

water) en foude verfonken zijn , ten

zy fchielijk onder haer voeten land

opborrelde. 'tLandgroeyde meeren «hooi der

meer : fulx eerlang een geheeleaerd-^^"
7^

kloot gefien wierd , diegefwindalier-

ley kruyd en geboomte voortbragt.

OndertulTchen baerde de godinne
een hart, beirenwolf, en vermengde
haer wederom met defe beeften : fulx

befwangert wierd , en in 'tkraem-

bedde beviel van verfcheide gedierten

t'eener dragt. En hieruitontftaetde

verfcheidentheid niet alleen der bee-

ften ; maer ook van menfehen, diein

verve fwart , wit of zaluw zijn , in

aerd of vreefachtig gelijk de harten,

of wreed als beiren , of bedriegelijk

als wolven. Na dufdaenige verrich-

ting keerde d'algemeine moeder he-

melwaerd : en lchept volkoomene
genoegte met den Opperheer, welken
niet kennen, nadien hem nooit fagen:

waerom ook minder fullen verant-

woorden als de Chriftenen : voorge-

vende hem te kennen een ftrafler aller

boofe ftukken , die nochtans by haer

bedreven worden. En uit defe opge-

vatte ergerniflen konnenïe befwaer-

lijker tot 'tChriftendom gebragr.

Wegens de zielen der afgefturvene, Gevoelen

geloovenze : datze zuidwaerdin een
J
ande *#>

getemperde landftreek alle vermaek
genieten, die 't goede hebben gedaen:

daer de quaede ellendig omfwerven.
R 3 't Naer
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'tNacr gehuil , welk 't wild gediert

by nacht maekt, oordeelenzc te zijn

de klagten dergceften uitgoddeloo-
rodspla*- fe hcchaemcn verhuift. De goede
ungn» . ji • i

°.

Nteiiv-Ke grond en gclegendheid van Nieuw-
deriand. Nederland maekte d'Amfterdamfche

Burgermeefteren gaende, om der-

waerds een volkplanting af te vaerdi-

gen. Weshalven vcrdraegen met de

Wcft-Indifche Maetfchappy , onder
goedvinden der AlgemeineStaetcnin
'sGraeven-Hage. Op 'tjaer feftien

honderd fes en vijftig fcheepten dief-

halvcn feventig huifgefinncn , waer
byfich voegden driehonderd verdre-

vene IValdenfen uit Piemond',na Nieuw-
Nederland over. Den vijftienden van
Wintermaend ftaptenzeby trommel-
flag binnen fcheeps-boord. De volk-

planting fette gelukkig voort : alson-

dertuffchen d'oorlog tuilchen d'En-

gelfche kroon en 't Vereeniqde Neder-

landopïïond : fulx na een tien-jaer^g

befit , onmagtig tegen d'Engelfche

,

haer aen die landaerd over gaf. Ze-
dert kreeg Nieuw Amfterdam de bena-

ming Nieuw-Jork. De verheerde inge-

zetenen vervielen tot groote ongele-

gendheid, alfoo de koophandel t'ee-

nemaelftililond.

Vierde Hoofd-ftuk

:

V 1 \ G l K 1 A.

Verrichting

•van Dr/ieL-,

feer gedenk-

vaerdig.

En tijde des koninginne Eliza-

_ beth waeren d'Engeltche flerk in

't vacrwater , welk 't Wefterfch Indien

befpoelt./>tf».f Z)/'^,geboortigin De-

ven-jhire uit flechte ouders , voor een

geruime tijd voor matroos , by een

fchipper die flerk handelde op Zee-

land. Defchipperaflijvig maekte aen

Draek by uiterfte wille fijn fchip:en hy
't felve tot gclt:vvelk hy gereift naAme-

rica met d'ammirael/0j» Haukens, in 't

jaer vijftien honderd feven en feftig,

cpijt rackte. Zedert doorzee-ruiten

verrijkt , takelt drie zeilen toe : wend
de (levens na Nombrede Dios.rooh een
onwaerdeerlijke fchat : 't goud neemt
hy binnens boord : begraeft het fil-

ver : en leid de flad Croff'e langs de
ftroom Chiruge aen kooien. Detogt
gelukte te wel, om niet hervat te wor-
den. Hy licht eerlang d'ankers van
vijfzeilen in de Pleymoutfche haven

:

loopt voorby 't eiland delFuogo , wel-

ker vlammen yfclijk flikkerden : ont-

halft den onder -zee -voogd Joan
Doughty, overtuigt wegens oproer on-

der de vlootelingen : fond twee fche-

pen te rugge:geraekte door ftorm van
de twee overige af : flapt aen 't eiland

Moucba uit ; loopt een fchip met vier

honderd ponden gouds af: vind op
Taurapa/a twintig groote (tukken fil-

vcr en vier duifend dukaeten by een
flaepcnden Spanjaerd: in d'haven Me-
rica, drie zeilen ibnder volk, gelaeden
met leven en vijftig klompen filver,

j

ieder wegende twintig pond: en voor

)

Lima twaelf fchepen , voerende veel

:
zijde en een kift vol gemunt filver : de
(chippers jongen was alleenlijk bin-

:
nen boort. Zedert verovert hy een

I

galjoen van Cacofoga, wiens rijkdom

!
beftond, behalven dekoftelijkeklei-

noodjcn,eenfwaergoudkruis,dartien

kiften filver , in tachentig ponden
gouds. En even foo veel goud haeld

hy uit een klein vaertuig. Hyhadnu
de weereld omgezeild , wanneer by
Detfordaenqmm -. door d'Engelfche

koninginne tot ridder geflagen. Doch
Bernardine Mendoza Spaeniche gefant

klaegde feer over de onwaerdeerlijke

fchade, dicS/>anieby Draek had gele-

den. Op fijn aenhouden wierdeenige

herftelling gedaen . Onder-tulTchen

konde Draek niet ruften. Na America

over-gefteeken brand -fchat de (le-

den fant Jago , Dominico en Cartagena.

Met een groote buit verrijkt, loopt

na de nieuwe Engelfche volk-plan-

ting Virginia , ontdekt in 'tjaer vijftien virgimaby

honderd vieren tachentig, opkoften ™' mdekt -

van IValter Raleg : hy neemt alhier
1 over Ralph Lane , die aldereerft tabak

in Enge/and bragx. Doch Virginia,d\dus

j

genaemt na de maegdelijkekoningin-

j

ne Elizabeth
,
(Virginia beteekend by

|

de Latyniflen maegdelijk) leid op de b*wgeU-

hoogte van feven- en negen en dartig
itnd

! graeden ten noorden des middagh-

lijns. De zoomerfche warmte komt
over-een met de Spaenfche , en de

kou-





(

c
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Wtrovoco-

m».

koude met de Franfche Winters. De
winden wacyen alhier feerongeftae-

dig-De zuid-wettelijke brengen groo-

te flag-regenen , warmte , donder en

blixern voort : de noord-weflelijke

koelte en fchoon weder. Uit'tooften

en zuid ooften onftaet milt en regen:

uit 't noorden koude : ter zee is

Hechts een toegang na Virginia : na-

mentlijk tuflehen d uithoeken Henry

enCbarles, twintig mijl van elkander

aigefondert. Hier leid de mond van

d'inwijk Cbefapeak , welke door een

ruime water -boezem 'tLandfchap

Powbatan fcheid van Kuskarawaoks.

d'inwijk. felf heeft veel eilanden

,

meelt onbe\voond,eenige zijn boom-
rijk , andere kael : ftrekt fich noord
en zuide tot twee honderd Engelfche

mijlen 'm de lengte uit : de breedte

haeld twaelfmijl meer ofmin. 't Land
ten noorden is bergachtig. De bergen

verfchillen onderling ; want fommi-
ge beflaen uit arduin en andere uit

marmor-fteen. Als de fneeuw ge-

fmolten van 't gebergte afloopt ,fpoe

len meenigte flukken kriflal bene-
denwaerd , en te gelijk foodaenige
glinflerende verven , dat de grond
hier en daerfchijnt verguld te wefen.
En defe gelijkt elders na volders aer-

de en mergel : hoewel doorgaensof
uit vette kley , offwarte veen beftaet.

Voorts vertoont'tgeweft vermaeke-
lijke heuvels en vruchtbaere val-

Ieyen , bewaeterd door kriftallijne

beeken. Langs de flroomen leggen
effène velden. Landwaerd in ftaen

woefteboffchaedjen. De bevaerbae-

re fcroomen , die ten wellen in d'in-

wijk Cbefapeak vallen , zijn vijf. d'Eer-

fte ontleend haer benaeming van
'cvoornaemlte koningrijk Powbatan,

voortgevloeyt uit 't weflelijk gebergt
opwaerds , bewoond by de Monacans.

De flroom Powbatan ontfangt ver-

fcheide rievieren en kreeken , langs

welke verfcheide volkeren , onder
't oplicht van haer gefag-hebbers JVe-

rowances , fich onthouden. Veertien

mijl noordelijker vloeyt de llroom
Pamaunke , langs welker oever Wero-

wocomo leid , eertijds zitplaets des

opperflen koninx. Voorts Hort de

rievier Toppabanok uit de fteile top-

pen?/»

.

xitnt.

Safciuefuha-

nok.

pen , tullchen welke de Mannaboaks
wijd en zijd verfpreyt leggen. Paw-

tuxunt is verre de kleinfle llroom;

doch vifch-rijker dan d'andre. 't Volk
alhier heeft geen gemeinfehap met
d'anderein Virginia, alfoogefchikter

leeft. Hopman Smitb voerde twaelf

man in een bark na 'tnoordelijklte

einde van Cbejapeaks inwijk , alwaer

vier rievieren uitwateren. Hy vond
hier 'tLandfchap Safquefabanok. D'in-

woonders , buiten gemein groot en
wel - gefchaepeii , quamen omtrend
fefligdEngelfchebefoeken : vereer-

den haer eerbiedig huiden , boogen,
fchilden , pijlen, fvvaerden en tabak.

Defpraek defer menfehen valt hol,

niet andersof uit een verwulfde kel-

der voortquam. Zy draegen wolven
of beiren -huiden, 't Hoofd fteekt

door der wolven ofbeiren hals : wel-

ker ooren op de fchouderen , de fnuit

en tanden op de borfl hangen. Som-
mige draegen een wolfs-hoofd aen
een keten , tot cieraed. Zuigen uit

konftig - gefneeden tabaks - pijpen

,

drie vierendeel lang , met welke by
tijd des noods vinnig van haer tallen.

Anderfints zijn ook van pijl en knod-
ze voorfien. Zy voeren geduurig oor-

log met de Majfawomekes. Weshal-

ven haer dorpen door palifTaeden in

't ronde tegen alle aen-val iïerk mae-
ken. De palifTaeden , boven fcherp,

flaen gefchikter orde even hoog : aen
den ingang fchietenze voor-by mal-

kander. Een dubbelde weg leid , van
buiten derwaerds, weder-zijds belet

}

met takken gevlochten half-maens

}
gewijs. Binnen de palifTaeden ftaen

j
d' huifen, feer gelijk 't verdek van

i een koets -wagen. Alleenlijk ver-

!
fcheeld de woonplaets des gefach-

hebbers, zijnde fes-kantig met een

J

Ipits dak. In'tmidden der gellerkte

kring leid een ruime opene plaets,

|

alwaer vuur flóóken, om haer fpijs

j
te bereiden. Smitb kreeg een der

\
Sajqttefabanokers aen boord. De kóp, haer kie-

zer eener zijde kael af-gefchooren ,

; enter andere ruig bewanchen , met

|

een flreek hairs over de kruin , niet

i ongelijk een haenenkam, (tak door
de hals van een beiren -huid : fijn

j
kuiten waeren drie vieren-deel dik :

en

Vreemde in-

tsoonderi

:

haer dorp:

dirt'.
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en voorts alle de leden grof en wei-

gefchapen : hy droeg een fvvaere

knodfe , pijl en boog. Zuidelijk af

leggen deCbawonoks en Mjngoags by

Ralegs vloot ontdekt. "tVlek en in-

wijk Chejapeak vonden d'Engelfche

hopmannen Heriots en Ralph Lane.

Voorts is Virgmia verdeelt in ver-

fcheide landaerd , welker tael noch

zeden onderling geen gemeenfehap
cebtomtin hebben, 't Land felf brengt over-
Firpvi*: -yloedig geboomt voort. Byfonder

munt uit de eiken, wiens akers, een

halven dag gezooden in ververfcht

water , niet alleen een zoete ooüe

geven ; maer ook voedfaem brood.

Van d' olmen en efTchen brandenze

zeepaiTche.Decyprefien vallen door-

gaens even boven de wortel vijf va-

demen dik ; hebben een rechte (lam-

me , feven tig en tachentig voeten

hoog, fondec eenige takken of uit-

fpruitfels. Men vind hier ook moer-

bezien , hafel-nooten en driederhan-
fnümin: de pruimen , roode , witte en een

derde flag , by d 'hidiaenen ptttcbamins

genaemt : is feèr fweemende na een

mifpcl, eerft groen , dan geel, ge-

rijpt rood en feer fmaekehjk; doch

onrijp genuttigt trekt den mond toe

met groote pijn. De krieken krijgen

de groote van een kroosjen. d' Ap-
pelen vallen fchaerfch, klein en bit-

ter. Dewijngaerden, hoewel onge- mijngw-

fnoeyd , brengen overvloedig drui-
den:

ven voort. Raivocomenes is een zoort

van fleekel-beefien. Ocougbtjfiamins

zijn den kappers niet ongelijk. Defe

waflehen in waterachtige valleyen:

worden by zoomer gedroogt:en,

ten zy een halve dag kookten , fou-

den vergiftig wefen. 't Brood uit mat- brood:

toume gebakken houdenze voor een

byfondere lekkerny : De witte po-

pulier geeft een wei-riekende gom-
me. Maracoks hebben de gedaente

van citroenen, en een gefond voed-

fel. Voorts groeyen allerlei moes- ™i> ****

kruiden door de boilchaedjen. Doch dm

:

alder-meeft levenze by de wortel »**/*«»-

kockawougbe , waflehende in modde-
*mHg

rige gronden. Indien niet toe bereid

is,
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is , word vergiftig gehouden. De toe-

bereiding gaet aldus toe. Zy dekken
de gefeide wortelen met een meenig-

te eiken-blaederen en vaeren : floo-

ken rondom een groot vuur, vier en

twintig uuren achter een. Aldus ge-

kalkoeten
, patrijfen , arenden , krae-

nen, reigers, ganfen , end-vogels,pa-

pegayen, duiven, fwaenen en andere
onbekende. De zee en (hoornen Ie- w/ebt

veren uit een meenigte allerley vifch,

als roggen , welker Heek feer gevaer-

ttorn hoe

geplant

:

droogt en onder meel gemengt dient
j

lijk is, fleur , bruin-vifch, zee-kalven,

tot gewoonelijk zoomer -voedfel, t witte falmen, tongen, voornen.kreef-

onaengefien den keel boven gemein
| ten, ael, lampreyen, haring, baerfen,

prikkelt. d'Inwoonders hebben veel' oefiers en moffelen. Dochvreemdis
moeite met 'tkoorn te planten : ter ! de padde-vifch , die uit 't water ge-

oorfaek de grond wegens geboomt
j

haelt, tot barflens toe op fweld: als

over-groeyt flaet. Zy hakken deboo- ( ook een klein vifchjen ,fwemendena

faddt-

vtfeh.

men by de wortel af, en verzengen de

wortel, die 'sjaers hier na word uit-

gevroet. 1 hans makenze putjens,

vier voet van elkander : in ieder wer-

(ant)orïs draek , behalven de voeten
en vleugels. Beide vleefch en vifch

worden ofmurwgezooden , oflang-

faemgeroofl. 't Land, fchaerfch be- vbgim*

penze vier graenen en twee Turkfche volkt, heeft weinig mannen , meer fch* ers be ^

boonen ; tot d' helft op-gefchooten , I vrouwen en kindren. Seftigmijlin't
*'

aerden de putjens aen : vrouwen en ronde leveren naeuwelijx vijfduifent

kinderen paffen op 't wieden. Elke zielen. De mannen laten 't hoofd-hair

flaekdraegtgemeenlijktvvee of drie met twee fchelpen door haer vrouwen
airen, en ieder air van twee honderd , aen d' een zijde af-fcheeren, d'andere

tot vijf honderd graenen. De flaek
, |

blijft ruig hairig. 't Vrouw-volk gaet

foo lang groen is, bevat een zuiker
|
anders en anders gefchoren, na ouder

foet zap : weshalven 'tkoorn groen
! ofjonger zijn; doch draegen langs de

Bceflcn , feer

vreemd:

geplukt , geroofl en in een mortier

geftamptword. Door een fijn mande-

ken gefchommelt , ziften de bloem

van de zeemelen. Virgjnia voed ook
overvloedig allerleybeeflen : als na

eeneflaepdeshoofdsaltijdlangehair-

vlechten. 's Winters lopenze gekleed vragtaet

in ruige vellen , des foomers in kaele ^l

"Z
e

T

'

fonder bont. d'Arme behelpen fich vreemd:

met gevlochte boom - bladeren. De
mentlijk herten , byfonder langs de I rijkfle hebben ook mantels uit kal-

rievieren;beversmet voor-voeten als

een hond, d'achterfle plat, nietonge-

lijk der fwaenen, kael fonder hair: ot-

ters, welker vellen ten zieraed ver-

koete vederen , feerkonflig gebreid.

't A engeficht , armen , beenen en bor-

ftenzijnbefchildert met fwarte flip-

jens, en afbeeldfels van allerley flan-

flrekken: kleine wolven en beiren.
j

gen. In d'ooren,driemael door-boord,

De honden baffen hier niet; maer hui- hangen groen-geele (langen , een half

len. Haer voffen zijn filver-hairig, en ellelang,dieom denkalsflingeren.en

Hinken niet. retcbunquoies vertoond

de geflalte van een wilde kat. Arough-

cun fweemt na een bever ; doch is

geenfints foo groot , en leeft op de plaetfenopdekruinen vogel vlerken

boomen. Ajjapamk gelijk een eek-

jioorn: fpringt, met uit gerekte bee-

nen en vel , veertig roeden verre , niet

anders of vloog. Opajfem heeft een

fwijns-kop,ratte-flaert,eenfak onder

debuik.waerin dejongen gedraegen

en gevoed worden. Mujjajcus , den

water- rat niet ongelijk, riekt feer na
Cevtogtlt: mufcus. Niet min overvloedig is Vïr-

ginia voorfien van gevogelt. By win-

ter-tijd vliegen hier valken,qüakkels,

de mond der Vïrginïaenen kullen. An-
dere pronken metdoode ratten , aen

deflaerten vafl-gemaekt. Sommige

fommige (lange ftaerten : ofook wel

een brede kopere plaet,de gedroogde

hand van een verflagen vyand,of 't vel

van een valk. De wortel^oowe.njn ge-

flamptenmetoliegemengt.dientom
de fchouders rood te verven.Alle zijn bann*.

fterk , gefwind , hardvochtig , veran-
""""•'

derlijk,wraek gierig. Zy (leelenniet, «^»-*

uit vrees de toovenaers den dief-flal

aen den dag mogten brengen. De
vrouwen plegen geen onkuisheid,

meerlen, lijfiers rood gevlerkt, wilde
j

ten zy met kennis der mannen. De
S hui-
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huifen ftaen meeft lanx de ftroomen

,

ofby fonteinen en kreupel-bofTchen

,

en oude om -gehakte boomen tot

brand.Zy maken vuur met een droog

hout , gedraeyt in een vier-kantig gat.

De wooningen , gevlochten uit jon-

ge takken , matten en baflen , rooken
Teer , hoewel in 't midden van 't dak
openinge hebben : anderfintszijnbe-

ftendig tegen alle ongemakken des

hemels, 't Vrouw-volk en kinderen

bezorgen de kooken en bouwery : de

mannen viiTchen , jaegen ofoorloo-

gen. Haer krijgs-geweer beflaet in

pijlen , knodfen en ronde fchilden.

De vifch-booten trogs-gewijs uit een

hout geholt, doorgaens een elle diep

,

twintig , veertig , vijftig voet lang

,

maeken vaerdig fchot, 't Spinnen gaet

onder de Virginiaenfche vrouwen
feer infwang : zy maeken feer fijne

draeden van boom-baften , herten-

zenuwen en 'tgraspemmeMauw. Haer
gods-dienft word verricht omtrend
alles 't geen fchaede toe-brengt : als

vuur , water , donder, blixem en win-

den. Der winden God beeldenze in

haer tempels feer yfelijk af. Hy heeft

een pek fwarte kop en kroon : uit de

mond gaet een pijl : over beide de

fchouders hangt een keten , die voor

de kolk des harts te zamen komt in

een gordel met vijftien knoopen. De
armen git-bruin hebben weder-zijds

ter midden weegs een groote ftrik

hangen. De eene hand bevat een

rad, uitwelk onder een langefluyer

hangt : boven flaet een verdek fwee-

mende na een klok. In d' andere

hand houd hy een kring : 't midden is

half verlicht , half verduiftert : op
d'opperfte rand ftaet een vier kanti-

geitijl, en op de ftijleen Moriaens-

kop. Beneden hangt een gefpikkelde

waeyer. Voorts vertoond hy een

fwarte broek en koufen. d'Opperfle

God evenwel is de duivel Oke-. wien Ah** °*««

outaeren (zy nocmenzepawoorancfs)

in 't veld (lichten : offerende aldaer

bloed , herten-fmeer en tabak, wan-

neervan krijg ofjagt weder-keeren.

Anderfints worden ook in de tempels

gevonden vreefelijke afbeeldfels de-

fer Oke. Doch om aen te wijfen , hoe
ef'En-



Verrichtin-

gen van
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J'Engelfche alhier van tijd tot tijd heb-

ben huis gehouden, fal niet ondien-

flig zijn den gantfchen handel korte-

lijk voor te ftelien. Zedert Walther

Raleg , Ralpb Lane en Heriots de Virgi-

nifche kuften ontdekten, heeft Bdr-

tbolomivus Gofnoldystüg gearbeid , by

vertrouwde vrienden en d'Engelfche

koningJacoL- ten einde een volk-plan-

ting na Virginia bevorderde. De toe-

leg gelukte. Op 'tjaer feüien hon-

derd en fes gingen drie fchepen der-

vvaerds , onder beleid van Cbriftofftl

Newport. Na veel zukkelens geland,

bouwde 'tflot James Towne. Drie en

twintig man voeren de rievier , die by
;
t hoofd Hetiry uitwaterd , fes dagen
opwaerds : flapten thans aen 't wellu-

luftige dorp Poxvhatan te land. Aller

wegen vriendelijk onthaelt , keerden

te rugge : en vonden 't werk t'eene-

mael uit de plooy : alfoo d'Engelfche

niet alleen onderling overhoop la-

gen ; maer ook quaelijk leefden met
d'ingezetenen : fulx 't weinig fcheel-

de, offoude alle aen een deerlijk ein-

de geraekt zijn. OndertufTchen ver-

trokken de fchepen volheden met

i Smithi

klaphout. Honderd zielen bleven bin-

nen James Towne ; doch eerlang geen

tien gefond, wegens fchaersheid der

lijftogr. Binnen vier maenden ftierf

ruimd'helfr. d'Overige bleven te lij-

ve by fleur en zee-krabben. Hopman
joan Smith voerde 't opper - gefach :

'

verfchafte bequaeme wooningen , en

koorn , geruild tegen eenige fnuiflery

met de Cbichabamins, by hem ontdekt:

voer de rievietChicbamine op:en wiert,

door onachtfaemheid der matroofen,

gefchikt tot bewaering der boot, ge-

vangen. Een volle maend fat hy in

hechtenis : thans los gelaeten, kreeg

levens-middelen voor 't volk binnen

James Towne .-welk , ten zy verhindert,

was, de fleven van een pinas foude ge-

wend hebben na Engeland. Terwijl de

zaeken aldus jammerlijk Honden

,

bragt Newport in een fchipfefligman

aen , tot verflerking der volkplanting,

't Ander zeil verviel door florm voor

Brafil. Newport begeeft fich na JVero-

mocomoco , alwaer de koning Powbatan Koning

huis hield. Defe fat op een bedde van pw**"w -

matten en geborduurd Ieder-kuilen

,

gekleed met vellen. Aen fijn voeten

S 2 ver-
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vertoonde haer eenjonge dochter: ter

weder zijde des huis twintig byfit-

tcn : de hoofden en fchoudcrenwae-

renroodgefchildert: een keten witte

koraelen hing om d'halfen. Nemport

vereerde aen Powhatan een Engellche

jongen , en ontfing Poivbatans boe-

zem-vriend Namontak. Naeuweiijx

wedergekeert, drukte eenfwaer on-

geval : alfoo de vlam niet alleen d'hui-

fen, by de nieuwe volk-planters ge-

bouwt,vernielde; maerook depalifla-

James den rondom James Towne, totverze-

vtrbr'Jud
^er 'ng tegen vyandlijke aenval in de

aerde geflaegen, en demeeftevoor-
raed.'t Quaed trefte te meer,dewijl by
de winter trefte. 't Had flechter afge-

loopen ,ten zy 'tafgedwaeldefchipte

voorfchijn quam, redelijk van levens-

middelen voorfien. Terwijl d'afge-

brande plaets herbouwt wierd , ging

smithstogu Smith zeil in een open bark met veer-

tien man : ontdekte twee eilanden

tig?™" voor d'uithoek C/w/<rj, acn welke hy
richting, fijnnaem toe pafte : fette voorts d'in-

ham Chefapeak in : midden weegs la-

gen verlcheide eilanden, die de boots-

gefellen Ruffels noemden. Voor de
rievier ivigcomoco vondenze een drab-

bige zee: noordelijk voortgefet, een
boezem vol verfchen heet water : en
eindelijk twee Virginiaenen , die d'En-

gelfche lanx een kreek geleiden na
Onawmament. Alhier lagen ettelijke

honderd in een hinderlaege , door
Powhattans beftelling , om Smith afte

maeken. Zy fprongen gefvvind te

voorfchijn, als duivels toe-gemaekt;
doch getroffen uit vuur- roers, lieten

den moed zakken. Smiths toeleg lag

eenidcels om 't land t' ontdekken
,

en anderfdeels de half- filver mijne
tot Patawomek , tien mijl landwaerd in

gelegen. Naernftig onderfoek wierd
'tmetael bevonden van flechtewaer-

dy. Sulxhy voorfoo verre onverrich-

ter zaeke teruggekeerde: naeuweiijx
genefen van een vergiftige wonde in

d'arm,vcroorfaekt door een vifch,den

rogge niet ongelijk , terwijl by Toppa-

hanoknen de grond vafl fat. BinnenJa-
mes Towne lag alles over hoop. 't Volk
met iwaere ziekte befocht, morde te-

gen elkander. Den voorraed had de
regen bedurven. Smith tot opper-
hoofd gevordert bragt den verwarden

I ftaet op een goede voet.-maekted'hui-

I

fen dak-dicht : de booten ten handel

! vaerdig : en de mannen afgevaerdigt

J

op 't geweer. Middelertijd quam New-
port voor de tweede reis met nieuwe
hulp benden : fchonk aen den koning

1 Powhatan een filvere lampet , fchotel,

bedde, klederen en andere koftelijk-

hedemontfïng flechte vergelding, een
weinig koren : voerde honderd en
twintig foldacten na 't land der Mona-
cans : liet Smith binnen James Towne,

tot bevordering van de fcheeps-lae-

ding mettachentig man : en keerde
eindelijk fonderecnige verrichting na
Engeland. 5w///jverkondfchapt, hoe
Powhatan enkelijk toelcide, om d'En.

getfche te vermoorden,was in de voor-

baet. Ten dien einde pikt hy acht en
veertig vaerdige gaften uit de twee
honderd, welke James Towne tot een
befetting had : trekt na JVerowocomoco,

en land befwaerlijk, alfoo de rievier

meer als een half mijl van d'oeveraf

bevrooren lag. Een Hoog-duitfche
foldaet onder Smiths bende waer-

fchouwde Powhatan heimelijk , we-
gens de toeleg^/- Engeljche : weshal-

ven fich bergt met de vlucht. Smith

voortgerukt na Pamaunke vond den
koning Opechancanoug metfeven hon-

derd man in de wapenen, 't Stond
hier gefchaepen tot een fcherp ge-

vecht. Doch Smith vat den koning by
de kop: fethem'tpiftoolopdeborft:

en dwingt den vyand de wapenen ne-

der te leggen. Powhatan hervatte nu
ook den torn , alfoo door twee Hoog-
duitfche van fwaerden en vuur-roers

voorfien was ; doch d'aenflag , te

vroeg uitgelekt , deed hem 't hoofd
wederom in de lchoot leggen : fulx

voor de tweede reis een peerl fnoer

aen Smith toefond. De vreede wierd

aller wegen tuffchen d'inwoonders en
Engeljche getroffen. 13y dufdaenige

ruit vorderde de volkplanting hand
over hand. Binnen James Towne wier-

den twintig huifen getimmert , een

bornput gegraven , vier laften pek en

tarregemaekt.Drie zeugen bragten in vometUag

een jaerfeftig biggen voort, en weinig ™" ver '

hoenders vijf honderd kiekens. Op
HogJle wierd een blokhuis geleid, om
bericht te hebben van d'aenkomende
fchepen. Eerlang echter veranderde

de
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de welfland in een droevig ongemak ;

wancalfoo de ratten 't koorn op-aten,

moeften de befettelingen haer wijd

en zijd verfpreiden,omaen dekoftte

geracken. Sommige leefden by oc-

fters en fteur : andere by beefienen

ekels. Voorts haddenze veel met de

Hoogduitfchetedoen : als die de zij-

de der Virgïniaenen koofen , ten einde

de nieuwe volk-planting uitroeyden.

OndertuiTchen lichten negen fche-

pen, bemand met vijfhonderd zie-

len , op 't jaer feftien honderd en ne-

gen , d'ankers in Pleymouths haven ,

onder 't gefag der ridderen Thomas Ga-

tes en George Sommers : welke met het

ammiracls fchip fchip-breuk op de

Bermudas leden. d'Overige geraekten

behouden voor JamesTowne : alwaer

zy 't werk meer als ooyt uit de plooy

hielpen;want de zee hopmannen niet

alleen Smïth over lang een quaed hart

toedroegen ; maer voerden een hoop
verdorven witte-broodskinderen.die \

d'ouders uit vreefe voor de galg, fich

quijtmaekten. Defefmeeten 't geheel

in 't wild. Weshalven Smïth ettelijke

by de kop kreeg : andere te rugge ver-

fond. Honderd en twintig, waer over -

Welt gefach had , voeren de ftroom
j

Powhatan wettelijk op : koofen the fa-
\

/es,by een fterke water-val, ten woon-
plaets ; doch leer onvoorfichtig: alfoo

'tland, behalven andere ongelegend-

heden , 'tover-ltroomen der rievier i

onderhaevig lag. Voorts mishandel-

den zy diervoegen de Virgïniaenen

:

datze lang getergt verfcheide £»g<7-

yc/^afmaekten. Martin voerde gelijk

getal als IVejl na Nanfamund : ontfing

gelijke bejeegening , dewijl infche-
;

lijx leelijk met d'inwoonders leefde.

Smïth, door bus-poeder gequetft, ver-

trok na Engeland : liet de volk-plan-

ting voorfien van vier honderd en ne-

gentig man , vier en twintig (lukken

gefchut, drie honderd roers, drie fche-
[

pen , feven booten , verfcheide han- !

del - waeren , voor tien weeken leef-
j

togten oorlogs-gereedfchap. Onder-

tuiTchen wierd de noordelijke mond
van Powhatans ftroom bevolkt : kreeg

de benaeming Point Comfort. Doch
alfoo de voorraed eerlang te kort

fchoor ; vaerdigden een pynas af, ten

einde elders voedfel bequam. Weini-

I N I A. 41

Engeïjche.

James
Torene een

gevan'tfcheeps volk keerden te rug-

ge : de meefte waeren door d'inge-

I zerenen , meer en meer verbittert

op d'Engtljche , dood-geflaegen. Ja Vtrginiae-

'tfcheen de Virqiniaenen aller wcsen "e"' ese'"le

r 1
ö /-ti/- . Enoellrhe

zamen-ipanden,om lich deler nieuwe
gebuuren te ontlaften.'t Woeden ging
foo fel toe, dat binnen fes maenden
de vijf honderd tor feftig ellendige

menfehen verfmolten.Terwijl 't werk
aldus jammerlijk gefchaepen fiond,

bragten Gates en Sommer s in een klein

fchipken honderd en vijftig man uit

de Bermudas voor Point Comjort. Dele
vonden geraedfaemft 't volk af te

brengen: wanneer de baron de la Hare
alhier met drie fchepen vol levens-

middelen ter reede liep. d'Opkrae-
mende kregen laft tekeeren na James
Towne : Sommers en Atgalxxi.de Bet mu- ]ul',

das ; enGates, om nieuwe hulp-ben-
den uit Engeland over te voeren. Doch
alfoo de la Ware doorfvvaerekrankte
overvallen wierd , is benoodfaekt
t'huifwaerd de fteven te wenden.
Eer hy 'tanker lichte, bragt Argal,
van de Bermudas verlteeken , een
fcheeps-lading viich voorJames Towne

aen : Thomas Dale drie fchepen , en

zedert ook Gates gelijk getal , alle

voorfien van volk, groot vee , noo-

dis;e voorraed en oorlogsgereetfchap.

Thans is op de nieuwe volkplanting

goede orde gefield : de feven honderd

man in gilden en ambachten verdeelt

:

een gaft-huis gebouwt en tachemig

flaep plaetfen : aen d' uithoek Henry

een fterkte geleid.Zedert nam 't werk
merkelijk toe. Suix op'tjaer feftien

honderd een en twintig.twintig zeilen

met dartien honderd koppen, by de

graefvan Zuid-hampton bemand, der-

waerds gingen. Het zuidelijkfte ge- 'tzuide.

deelte van Vïrginia verfcheelt eenig- %a 'h

'

eJa.

fints van 't geweft der Powhatans. »ig.

't Zuidelijkfte is, op IValther Ralegs

koften , door Philips Amadas , met
twee barken uit de Teems geloopen,

ontdekt. Vijftig mijl hield hy langs

d'Americaenlche wal: ftapte uit aen

't lege efn fandige eiland YYokokon , vol

wijngaerden en cederen, op welke on-

tallijke kraenen meelt wit haer ont-

hielden : de boffchen grimmelden van

wild en gevoogelt. Voortgefet tot de

kuft WïngaudoQoa , d'Engelfche veran-

S 3 der-
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derden de nacm in Virginia ) kreeg

veel booten aen boord , en in de fclvc

Granganïmeo broeder des koninx Win-

gina , met fijn gemaclinnc en kinde-

ren. Degemaclinnc had om 't hoofd
een keten witte korael: aen d'ooren

flingerden peerl-fnccren tot de mid-

del toe. d'Anderc mannen en vrou-

wen droegen koopere oor-bellen en

harten vellen, mantels gewijs: wae-
rcnallezaluw van verve. Zy verruil-

den buffelfs en harten vellen tegen tin-

ne fchootels, ketels en yfcr-werk.

///wtfetarvoerzedert degroote rievier

Occam op: aen 'teiland Raonoak , al-

waer een dorpken lag van negen hui-

fen, over welke GranganJmeo gefach

had. IndeftroomöcMw \ald C/po, op
wiens grond overvloedig peerl moffe-

len gevifcht wierden. Amadtu keerde
eindelijk t'huifvvaerd , na dateerft be-

figtigde de drie koningrijken
, gehoo-

rig onder drie te zamen-verbondene
koningen Wingwa , Pooneno en Mena-
tonon. Hy doorliep infchclijx 't land-

fchap Secotan, en d'eilanden wijd en
zijd in de lengte verfpreyt voor fl'/n-

gandocoa .-voerde twee inboorlingen
na Engeland'over. Defe togt bevielfoo

{lcchtnie^ofrüd/êg hervatte't begonne
werk : takelde op 't jaer vijftien hon-
dertvijfentachentig feven zeilen toe:

onder welke R/chard Greenv///e de
vlagge voerde. Aen H/jpaniola uitge-

flapt, liep voorts langs de kuft van Elo-

rida, en achter 't hooft van Feare ten

anker. Zedert ,genaedert voor IVoko-

kon, verloor by quaede toeverficht fijn

fchip : vond 't grootc meir Paquipe: en
üakSecotanskoomin brand, teroor-

faekeengeftoolefilvere kop niet wil-

den ter goeder hand herftellcn.Op het

eiland Raonoak fette hy honderd en

feven man uir.onder 'tgefigt van Ralpb

Lane : ten einde aldaervaftc woonin-
gen maekten:cn de geweften rondom
her ontdekten. Tien maenden brag-

tenze door met alles op tefpeuren:

wanneer haer de zee-voogd Draek na
Engeland af-haclde. Eer vertrokken,

verllocgcnze den koning lï'ingina, die

berceds met alle fijn bond genooten
tegen dEngelfche in wapenen flond.

Om de nieuwe volkplanting te ver-

flerken had Ralech een fchip afgevacr-

digt ; doch dewijl 't volk weinig te vo-

weede Boek
ren bercees met Draek opgekracmt

was, quam te laet. Greenville kort hier

op gevolgt , vond fichinfeheiijx be-

droogen : weshalve te rugge keert: al-

leenlijk liet hy vijftien man op Rao-

noak, ten einde d'Engeljche in bcfitting

bleven. Onaengefien Ralech aldus

't hoofd flict, hervat echter de toet: „ . , .

vaerdigt Joan lYite met drie knepen, vmuht.

voerende honderd en vijftig koppen,

na Raonoak. Defe vond de vijftien

landsluiden niet; maer wel d overblijf-

fels van de verwoede fterkte, by Lane

opgeworpen , en d'huifen metruichte

overgroeyt. Menmaektede woonin-
gen fchoon tot lijf berging: vermoor-
de een merkelijk aental Dafaenongne-

pungersxen onrecht verdacht.als of de
vijftien Engeljche aen kant geholpen
hadden. OndertufTchengeraekten de

vlooteiingen dapper over hoop : wes-

halven d'ammirael IJ'/te t'huifvvaerd

over ftaegfmijt: en liet een en negen-

tig mannen , feventich vrouwen en elf

kinderen tot bevolking van Raonoak. Bevolking

Na defe menfehen foude niemand Vém
,

Rat> -

hi , f ._. noak tl won-
ebbcn omgehen, ten zy iY/te,na derlijk;

IVed-Indiën geknikt, op Ralechs ver-

foek.d'achter-blevenen beloofde af te

halen. Doch alfoo een boot voor Rao>

noaks ftrandomfloeg, fulx feven man
verdronken,wierd 't volkfchuw om te

landen. By bedaerd weder uitgeftapt,

vonden niemand. De huifen binnen ™m k"ft

defterktewaerenafgebrooken: alhier T'nJ^gê.
lagen noch ettelijke fiacven , eenyfer bUvmk.

ft.uk gefchut en eenig loot , met on-
kruid begroey t. Ten verfcheide plaet-

fen wierden kiften op gedolven. De
bolwerken en palifTaeden van 't flot

ftonden ongcfchcnt.In een boom was
met Romainfche letters ingefneden
Cro : en Croatoan aen een ftijl der fterk-

te , fondcr kruis boven de naem ; want
alfoo warenze verfprooken voor drie

jaer met den vertrekkende zee-voogd
lYïte : dat wanneer elders op-kraem-

den , fulx in eenig hout graveerenfou-

den , ten einde mogtcn werden opge-

fogt : en by aldicn grootc nood had-

den , wilden 't kruis ten teiken ftellen.

Wite had graeg na't landfehap Qoatoan

gevorkht; doch de fierkebuyenbe-

noodfiektcn hem 't anker te lichten

t'huifwaerd. Zedert heeft niemand
na haer getaelt , als Joan Smith , die

uit
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uit James Towne zuidelijk trok , om
cenig bericht te krijgen , wegens
'tweder-vaeren der voorgenoemde;
maer niemand heeft ten huidigen

dag toe tael of teiken vernoomen.
Eindelijk dit zuidelijke deel van Vir-

gittia is warmer dan 't noordelijke

:

4
anderfints brengt by na de felve

vruchten en beeften voort. Alleen

word hier gevonden de boven ge-

mein vreemde \i(chfeekanauk , een ^te>»de

voetbreed met krabbe voeten, oogen
v,

' c

op de rugge en een lange ftaert vol

fchelpen begroeyt.

Vijfde Hoofd -ftuk:

F L \ l <D A.

Togt v»n
Leo».

P 'tjaer vijftienhonderden

twaelf ging Joan Ponce de

Leo» uit d' haven/W German

voor Porto -Rico met drie

fchepen onder zeil : fette flreek

noord-noord wellen : liep aen d' ei-

landen delVeio,Caycos , Taguna, Ama-
guyao , Manegua en Guanahani , alder-

eerfl by Chrijioffel Colonus ontdekt,

en Salvador genaemt. Zedert hield

hy noord-welt , en eindelijk lanx een
kult , die (dewijl haer ongemein ver-

maekelijk op-deed ) Florïda gehee-

ten wierd. Om ergens een haven te

vinden bleef den ftrand in 'tgeficht

houden , op-douwende zuid-zuid-

Woniu-vni- welt. Alhier vervielen de fchepen in
firtom.

Zn O/m.
een uevier.

XiUnden

ilarliri).

fuiken val ftroom , dat met een her-

de voor -wind den vloed niet dood
konden zeilen. 'tEene fchip dreef

zeewaerd uit 'tgeficht. De twee an-

dere lieten d' ankers vallen ; doch die

flipten door : fulx na de wal gefet

wierden. Ponce, gewenkt doord In-

diaenen flapten buiten boord. Ge-
fwind vloogen d'Jndiaenen toe , om
fich meelters te maeken van beide

'tvaertuig : floegen een Spanjaerd

dood : quetfen twee andere. De nacht

fcheide 't gevecht. By de rievierAi

Cruz , om water en brand-hout in-ge-

zeild, vonden tegen-Hand by feftig

inboorlingen ; doch verflooven haeit

voor 't gefchut : een kreegenze ge

vangen : richten hier een fleene

kruis op. d'Uit-hoek, langs welke
de flerke vloed valt, leid op acht en

twintig graeden : kreeg de benae-

ming Cabo A~e Corrientes : gelijk de

reex eilandekens voor 't vatte land

los Martires , ter oorfaek de klippen

van verre menfehen vertoonen

,

ftaende aen ftaeken. Ten laetïten,

na eenige fchermutfelingen met de

Floridaenen, keerde Ponce onverrich-

ter zaeke te rugge : door 't bericht

fommiger Indiaenen bedroogen : na-

mentlijk dat in Florïda een ltroom,en

op 'teiland Bïmini een fontein was, „„

welker wateren d oude luiden jong eudjong

maekten. Zedert bleef Florïda niet maekmde.

onbefocht. Acht jaer na de verhaelde vafauesngi

voorval, lichte Lucas Vajquezde Ayl~ »P */«"''«•

Ion d' ankers van twee fchepen voor

Hifpaniola : om aen de om-leggende
eilanden flaeven te haelen voor de

goud -mijnen , tot welken arbeid

d' inboorlingen op Hifpaniola be-

fwaerlijk quamen. Hy wend de (le-

vens noordwaerd : vervald langs de

kult Chïcora en Gualdape : by hem her-

noemt Cabo defant Helena en Rïojor-

dun. d' Amerïcaenen alhier fagen de

fchepen voor zee-wanfchepfelsaen;

doch , bemerkende gebaerde man-
nen, vluchten. DeSpanjaerden ach-

ter-haelden een man en vrouw. Bei-

de wel onthaeld , en in Spaenfche

klederen geflooken , maekten de

vreemdelingen by haer lands-luiden

fooaengenaem : dat de koning vijftig

man na boord fchikte met leef-togt:

en de vlootelingen noodigde , om fijn

rijk te befichtigen. Hy felf had een Dragtva»

lang kleed, op de fchouder toe-ge-
°™

el\T
knoopt , bedekkende den buik , hal- komng.

veborft, gantfche rugge en billen:

de lange flip droeg een dienaer achter

na. Om d' ongedekte fchouder hing

een drie - dubbelde peerl - fnoer

dwars voor deborfl , tot over de dije.

't Hoofd flak in een muts, welker
kruin met ftrikken pronkte. d'Elle-

boogen en 't been onder de rechter

knie-fchijf vertoonden over'tnaek-

te vleefch een dubbelde keten van
peer-
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peerlen. In de rechter- hand droeg

hyeenkoftelijke ftaf. De koningin-

neging fondereenige kleeding. Al-

leenlijk hing een ruige reep van de

flinker fchouder over de fchaemel-

heid : eentwee-voudigepeerl-fnoer

om d'halstuiTchen deborften : en het

hoofd-hair wijd uitgekemt tot de kui-

ten toe. Aen d'handen en enkels flin-

gerden infchelijx peerl fnoeren. Uit

's koninx laft door-fnufTèlden de

Spanjaerden 't rijk Chicora: allenthal-

ven beleefd onthaeld , niet fonder

goude en fdvere fchenkaedjen. Aen

Trouwloof- boord gekeerd , noodigt Vafquez d'In-

beid-va» diaenen , onder voor-wending van

dank-bewijs voor genoote vriend-

fchap. Soo haeft een merkelijk aen-

tal fich binnen de fchepen bevond,

gingenze onder zeil ; doch'teene

indiaenm fchip verging, 't Ander quam wel be-
mijhandeit. noU(\cn VOor Hijpaniolu ten anker;

maer met weinig Indiaenen : alfoo de

meefte van hart-zeer en honger op
zee ftierven : de weinige over-ge-

blevene leefden by doode krengen.

OndertufTchen kreeg Vafquez by
'tSpaenfche hof een gunfl-brief , om
//o/vfl'rftebevaeren, met uit-fluiting

van andere. Op 'tjaer vijftien hon-

derd vier en twintig taekelt hy een

fchiptoe derwaerds. Ditbragttoon-

felsgoud, filver en peerlen terugge.

Weshalven eerlang de reis wederom
felf aen-vaerd. In de ftroom lordan

met drie zeilen gevordert, verloor

een. :

t Bleefby dit ongeval niet. Hy
werpt twee honderd man te land • die

door de Floridaenen ofafgemaekt of vafyuesne-

gequetft wierden. Sulx Fajquez met^p^^_
lchaede en fchande den attogt blae- »<•».

{en moeit. Weinige vonden zedert

fmaek in dit vaer-water : te meer al-

foo d'ingezetenen arm fcheenen,

voorfien van weinig goud , welk met
dOtapales en Olagntonos , feftig mij-

len ten noorden landwaerd in gele-

gen , ruilden. Onaengefien fuik flecht

weder - vaeren , behield Pamphilus

Narvaez foo veel moed ; dat op een

verlof fchrift vankaifar Carel de vijf-

de , vier zeilen en een brigantijn toe-
1

tae.
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taekelde. Voor Cuba lichte hyd'an-> voorfiens op Apalache: kreegdenCa- Komt tot

kers met fes honderd man en tachen- 1 fique gevangen ; als ook overvloed At.»
lm

,

h*-

tig paerden , in 'tjaer vijftien hon- van terwe , mortieren om de felve

derd acht en twintig. Aen Florida te ftampen , huiden en mantels uit

fette hy drie honderd krijgs-knech- draeden gefponnen. Vijf en twintig

ten en twee en veertig ruiters uit: i dagen hield hy hier ftil. Geduuren-
vreemdt vond de hutten ledig : in een groot ; de welke tijd de Spanjaerdcn drie
"'

huis een goude belle onder de netten land-togten deeden ; doch vonden
verborgen: kaiTen vol koopman- niet als arm volk , ongemakkelijke

fchap, en in ieder een dood licchaem , wegen en een onvruchtbaeren boo-

met huiden van wild gedekt en be-
\

dem. Tweemael vielen d' inboor-

fchildert : lapjenslijwaed , laeken en ' lingen op haer uit : fchoot ettelijke

ftukjens goud. 't Goud bragtenze, I paerden en mannen onder de voet.

volgens bericht der Florïdaenen uit Dit waeren fterke menfehen : liepen l^i^T
't verre af-gelegen gëweft Apalache. moeder- naekt, en fnel gelijk harten : menfehen.

Narvaez , hoewel tegen 't gevoelen ontdooken de kogels onder water,

des penning-meefters Nunnez Cabe- Narvaez was niet weinig bedraeyt.

ca, fetlandwaerd in : de vloot foude 'tGeraedfaemft ; 't vlek Aute , op de

ondertuflehen lanx de wal houden, zee- ftrand gelegen , aen te doen.

Vijftien dagen voort-gereift , vernam Negen dagen zukkelde hy jammer-
noch wooningen noch menfehen : lijk, eer de tarwe , kalabanen , erwe-

hier en daer Honden palmitos boo- ten en andere vooraed binnen Aute

men. Swommen thans door een rie- roofde. Ook ftond de buit hem duur

vier, of roeyden met vlotten over. genoeg; want de dorpelingen weer-

Twee honderd inboorlingen befloe- den fich mannelijk : fulx meenig
gen de ftrand; fes kreegen de Span- Spanjaerd en paerd fneuvelde. Zy
jaerden gevangen. De gevangenen hadden nu, zedert uit d' inham fant

voorfaegen d' h ongerigen overvloe- Crus fcheiden , twee honderd en tach-

digvan Turkfche tarwe. Zedert we- entigmijlaf-geleid. De paerden uit-

derom vijftien dagen , fonder men- geteerdkonden dezieken en gequet- hind'ui-

fchelijke voet- (lappen te ontdek- ften niet draegen : 'tvolkaf-geflooft'"^ "!''-

ken, gevordert : ontmoet eindelijk befweck op de weg. 't Naefte, vijf
'*""

een Indiaenfch heer met aenfiene- barken te maeken :d'hembdendien-
lijk gevolg: voor uit gingen verfchei- den voor zeilen , de paerde-ftaerten

de fluiters. Gaven hem te kennen, en maenen tot touwen, de huiden
hoe haer reislag na Apalache: en hy om water te bergen, Scheep gegaen
beduide, vyandtezijn van die land- fagen geen land in feven dagen :kree-

aerd : geleide de Spanjaerden met gen uit vijf Ajwo^eenige gedroogde
een kanoa over een fnel vlietende ! vifch : liepen door de ftraet/d»/ Af/-

ftroom : en onthaelde alle feermin- guel: voorts lanxtdekuft na r/o dePal-

zaem binnen 't vlek, over welk 'top- mas :leeden giooiendorft, fulxfom-
per-gefach voerde. Narvaez kreeg mige aen 't zout water llierven -.aen

eindelijk, naeengantfchmoeyelijke
|
landgeftapt, wierden des nachts door

togt, Apalache \\\\gc(\chx.. Dit dorp,, een Calïque befprongen : die Narvaez
twee honderd en veertig ftroo hui- fwaerlijk in 't aengeficht verwonde,
fen groot, leid tuiTchen 'tgebergtop en eindelijk de vlucht nam, achterla-

tende een zabels-mantel,ruikende na

amber. Drie dagen fworvenfe weder-

om by de zee : wanneer de bark van
Nunnez Crf^fwafdwaelde,en eindelijk cabecuge-

doorftorm op ftrand dreef : alwaer^"1"^

Karvaez.

wonder-

hnei lijkt

tcgt.

een moeralTige grond , vol nooten

pijn- en favel-boomen, eiken , lauw-

rieren en laege palmitos. Behalven

't geboomte , door de wind by de

bergen vallende , hier en daer om-
geflaegen , bekommeren de diepe d'lndiaenen honderd fterk los gingen,

poelen den weg buiten maete feer: om de vreemdelingen te vermoor-
gelijk ook de beiren , leeuwen en den;dogdefefteldendegeftoordemet
ander fel gediert. Narvaez viel on- eenige fnuiftery , uit de fchip-breuk

T ge-
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i „ vonder-

iijlconlhael

op Maihxdo

en behou-

denis.

Verrichting

van Sottus

op F'lor ida ,

/eer merk-

waerdig.

Vreemdt

l wdel der

Cofjquiers.

146 T
gebergt, te vreden. Zy waeren uu
wapenen, leef-togten alles quijt:

bevonden hacr op een eiland, Mal-

h.ido by d' inwoonders genaemt :

wierden door de felve geherbergt

,

en onder-houden foo lang iets had-

den. Maer te mets nam d' honger

diervoegen toe , dat elkander op-

aeten. Binnen korten tijd bleven van

tachentig man alleenlijk vier ten lij-

ve , namentlijk Nunnez Cabeca , Ca-

ftillo , Orantes en Efievanico. Defe ge-

raekten eindelijk over land in Nieuw

Galicien , en voorts binnen Mexico,

niet fonder duifend hacchelijkhe-

dtn. Van Pamphilus Narvaez is nooit

befcheid in-gekoomen : word ge

looft verdronken te zijn. Zedert

fuik een droevig wedervaeren, bleef

't werk van Florida elf jaer ftil. Fer-

dinand Sottus tot land - voogd over

C#/agekooren, verkreeg bykaifaroj-

rel de vijfde» foo veel , dat noch eens

een torn waegde op Florida. Behal-

ven 't boots -volk voerde de vloot

vijfhonderdkrijgs-knechten en vier-

de half honderd paerden. In d'inham

del Efpiritu Santo geland trekt den

Cafique Vitacucho onder d'oogen :

krijgt hem nevens duifend inboor-

lingen gevangen : alleneder-gehakt,

of door d'honden verfcheurt. Bin-

nen Apalache over- winterde hy :

fterkte de plaets : voorfag fich van

leef-togt : verftond , hoe dartien

dag-reifens wettelijk 't koning-rijk

Cot'acbiqui , goud fil ver- en peerl-rijk,

lag. Ieder vlamde na de togt der-

waerds , onaengefien vol gevaer;

want de ü.r\)db<iero- Floridaenen ver-

borgen haer in de/ koorn - akkers ,

waer uit meenigen Spanjaerd met
pijlen of queften of dood-fchooten.

Sottus, foo haeft de lente begon, ver-

vorderde weg. In 't arme landfehap

Achalaqui vond hy weinigejonge lui-

den, en d'oude meeft blind. Uit

Cofaqui volgden hem vier duifend in-

gezetenen , die der Spanjaerden pak-

kaedje droegen , en haer geleiden

door een boifchaedje en wildernis.

Den fevenden dagfluitenze vooreen
fwaere ricvier. Sottus fond vier ben-

den, om een overtogt op tefpeuren.

Drie benden keerden onverrichter

B O E K

zaeke. De vierde, beleidb) hopman
Annajco , en d ovei'fte van duifend

Cofaquiers geraekte in een dorp lanx

de fhoom gebouwt. De Cofaquiers

hielden hier erbarmelijk huis : floe-

gen alles dood, fonder iemand te

lpaeren : hingen de bekkeneelenacn
haer zijden : ontgroeven de dooden
op 'tkerk-hof. Na dufdaenige ge-

pleegde wreedheid , trokkenze te

rugge. Sottus vond eindelijk een dorp

op d' o ver-zijde des oevers : wenk-
1 te, iemand beliefde over te komen.
Ses fcheepten na hem toe : en be-

richt, hoe minnelijke onder-hande-
ling verfocht , beloofden fulx bekend
te maekenaen haer opper- voosdefie, zmmaegd

'

• 1 . J t-v / te/liert het
zijnde een jonge maegd. Dele voer

iM„d

feifnaSottus : befchonkhemmeteen
peerlfnoer; doch klaegde over de

i
fchaersheid van mond-kofhechter zy

i foude d' helft by-fettcn. Hier trok

't heir over : vond een fchoone lands-

douwe , groote peerlen ,
gelijk graeu-

: weerweten, kooper hoog-geverftals

goud; maer geen goud. Uit de be- ,,
GrM"

' graef-plaets der vorften lichten de len
M

Spaenfchebehel-hebbers, met bewil-

liging der gefei de maegd, eenonge-

j

looflijke fchat peerlen. Binnen 't vlek

! Tolomeco gingenze op gelijke manier

tewerk. Dewijl de levens-middelen

naeuw om-quamen, is 't leger twee-

fmts verdeelt. Balthafar de Gallegos

|

leided'eenehoop , Sottus & andere.

Op 't landfehap Cbalaque was 'tge-

|
munt. Derwaerdsinaen-togt, wier- swar»

den beloopen van foodaenigen liorm'

ftorm, dat weinige de tijding des

wedervaerens hadden af-gebragt

,

ten zy't geboomte de flagen brak;

want niet alleen de donder en blixem

diervoegen woeden, of hemel en

aerde foude vergaen; maer ook ha-

gel-fteenen , gelijk groote eyeren ,

vloogen in een yfelijke buy bcne-

den-waerds, fulx groote takken te

flarzen geflaegen wierden. In de t0£tVM„

lullige valleye Xuala , gehoorig tot sot!U! ,feer

\r\)kcofachiqui, ververfchenzevijf- ™£
w*er~

tien dagen : trokken door de landen

Guaxale , Acofle en Coza : alwaer meer
dan duifend lndiaentn , met pl-ui-

jmaedjtnen rijk-gevoyerde mantels,

ide Spaniaerden verweliekomden. De
Calï-
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C7/fy«<?verfocht:zybeliefdenteover- j als moeyre-gerackt aen de andere

winteren aldaer ; doch Sottus floeg , zijde des ftrooms el Grande , ont-

d'aenbod af , als die d'haven Achuji I dekte een dorp ruim vier honderd

meende aen te doen. Zedertbefich- ; huifen groot : rondom lagen vcr-

tigde hy Talijje , met hout en aerde
;

maekelijke maiz-velden : de mee-

bolwerken gefterkt. De Caftque Taf- nigte fruit -boomen ftonden voor

calufa , een man , eens foo groot als ' het oog en mond luftig. Ses da-

een gemei n e Spanjaerd, onthngSottus gen onthaelde^e Cafique Cafquin her,

feer beleefdelijk : geleide hem bin- ; S'paenfche heir : trok nevens 't fel-

nen Mauila : gelegen in eenvermae-
j
ve met vijf duifend onderdaenen

kelijke valleye. De ftad , omringt nzCapaha: voorfien van een df peen v r>o,p ca-

rnet dubbelde palifTaeden tuffchen breede gracht aen driekanten: de?"

beide vol aerde gevult , (op ieder vierde had fterke palifTaeden. Dz

tachentig fchreden ftaet een toorn
\
Spanjaerden echter door-gehrooken,

tot verweering voor acht man) heeft ï maekten ruimbaen voor Cafquin , die

twee poorten , tachentig huifen , (ie
|
alles voor de voet aen kant hielp. De

der verftrekt wooning voor duifend dorp-voogd felfontvluchte in een Aa-

man) en een ruime markt in 'tmid- noa op 'tnaefle eiland. Den ingang

den. Terwijl de Spanjaerden alhier I derwaerds hadden nu de Spaenjche

vroolijke maeltijden houden , gaet |
vermeeftert : wanneer Qahutn ĉnie'

onvoorilenseenyfelijkewapen-kreet j
lijk t'huifwaerd toog. Na des felfs

op- Met d'eerfte torn ftormden fe-
j

vertrek maekte Sottus vrede nr-r Ca-

ven duifend , geftijft t'ellekens door \ pakaes-gefach hebber : nam fijn win-

verfche hulp-benden. Eindelijk brae- ter-leger in 't vlek Vitangue , alwaer

ken de Spaenfche door : terwijl de geduurighaen ftoot leed. Hy hield

flad lieverlaey in brand ftónd. Meer
j
vijftien Caciquen gevangen, wc

als elf duifend fneuvelden in de alle levendig verbranden wilde , ten

zy goud verfchaften . Doch dewijl

niet konden op brengen , wüerden

met af- gekapte handen weg ge-

jaegt . Voorts hielp Sottus de Oua-

cbacoyars , om die van Anïko te ver-

woeften. De wrecde toelegh geluk-

te. Evenwel ging 't niet na Sottus

zin. Hyvondde goud-mijnen niet,

op welke vlamde : had in dit vijf-

jaerigh omfwerven gef} ild de groo-

te fchatten uit Attabalilaes paleis

gerooft : de peerlen in Ilorida be-

komen , konden nergens na de ko-

ften op-haelen : alfoo de oefter-

fchelpen tegen 't vuur geopent , en

de peerlen , met een gloeyendeyfet

door-gedrilt , veel waerdy verloo-

ren , dewijl in luifter af-naemen.

Ook wilde fijn volk niet toe -Hem-

men , dat een ftad bouwde aen

«.

fmook en vlam , of aen de kogels , of

aen de degens , of verplettert van
d'hoef- yfers , of wierden gefcheurt

doord'honden.ötwtyjtf/tff/Y/iftf flond

de flag op drie en tachentig dooden
en vijfen veertig paerden. Voort-ge-

te'ïtnaCbicoza, wierden byd'ingeze-

tene gefluit voor een diepe rievier,

met hooge oevers. Nietfonder moei-

teenbloedftorting in toebereide pon-
ten overgeraekt , verwinterden bin-

nen 't dorp Chicoza. Twee maenden
lieten dinboorlingen haer onge-
moeyd fitten. T hans, bynaere nacht

zamengerot , fchooten 't vuur in de

ftroo-daeken. Twee uuren duurde
't gevecht : by welk de Spanjaerden

verlooren veertig man , vijftig paer-

den.en alle haer verkens.binnend'hui-

fen verbrand. Zedert verhuifl na Chi-

cacolla leeden ( allenthalven aenftoot. d'haven Achufi. Sottus trok foo veel $<>***

Binnen 't flot Alilamo wachten vier fwaerigheden diep ter herten; en

duifend lloridaenen op haer komft; ftierf aen de roode loop. 't Lijk

doch defe wierden foo brusk aenge- I wierd gezonken in de diepe firoom
'

el Grande. Onder fijn ftaet - volger

Luidewijk de Alvarado nam 't werk een

andere keer : 't heir , over d'helft ver-

fmolten , wilden enkelijk Florida ver-

T z lae-

taft , dat d'helft ftijf om hals raek

te : en Sottus meefter der fterkte

:

gelijk ook van chïfca , onvoorfiens

geen min gevaerovervallen. Met
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mnderiijk laeten : haer kennende onbeflendig
tmfwervt» tegen foo ftrijdbare landaerd. In het
«? Hond*.

jancifchap yjuc}je voorfien van een gid-

ze, lieten den gidze doord'honden
verfcheuren , ter oorfack de rechte

weg mifchte. Zy fwerfden vorders

fondcr lcids-man. d Ongemak ver-

flond honderd man en tachentigh

paerden , behalven een merkelijk

aental Floridaenen , benoodfaekttot

het draegen der pakkaedje. Ge-

keert na de rievier el Grande, lie-

pen aldaer twee dorpen af : flcrk-

ten beide, ten einde veilig verwin-

terden. Doch alfoo 't nu het veer-

tiende jaer was , dat de ftroom,

volgens gewoonte, over d' oevers

vloeyde, en 't land wijd en zijd plas

fette , (tonden de Spanjaerden gant-

fchelijk verleegen. 't Hout, 'tgeen

bereiden ten bouw van feven bar-

ken , om af te trekken t' huifwaerd ,

dreef wegh : de levens - middelen

bedorven : haer woon-plaetfen la-

gen onder water. By lulke onge-

makken quam een fwaerder. De
land-voogden rondom bragten hei-

melijk alle krachten te zamen : ten

einde wraek namen wegens de
Spaenfche overlaft. A'harad'o kreeg
door de Cacique Anilco lucht defer

toeleg: weshalven dartig gefanten

der zaem-gefwoorenen d'handen af-

kapt. Kort hier na gingen dV Spanjaer-

den onder zeil; doch vernaemen eer-

lang meer als duifend kanooen voor
den boeg. Seftien dagen lang bleven

defe haer by : quetiten en dooden
meenigder Spaenfche vlootelingen

:

fneeden een bark met acht en veer-

tig man af, als ook de paerden , te

land volgende : 't volk wierd met rie-

men dood geflaegen, de paerden
door-fchooten. Een klein over-blijf-

fel quam eindelijk tot Panuco , en van
Panuco tot Mexico. De togtop Flori-

da, foo meenigwerf ongelukkig uit-

gevallen, is echter hervat , by toe-

(temming des Spaenfchen koninx
Philips de tweede , door Peter Ahuma-

AbumZT â en ƒ*#«* Samano. Vijf Dominikae-
\

tui*mw. ner moniken lieten fich by de vloot
vinden, diemetgrootekruifenland-
waerd flapten : teneinde, door dus-

daenige vertooning, de Floridaenen,

van Menen-

dez..

Togt vim
BjIiula ih

Laudoniere.

Vreemde

firiji.

welker tael niet verftonden , tot 't ge-

loofbragten. Doch defe beducht voor

|
feitelijkheid , fielden haer te weer:

1 llocgen de moniken met knodzen
dood : vilden de lijken : en hingen

'

: 'taigeftroopte vel in haer tempels.

! 't Liep hier allegangsflecht af : even-

wel waegde de Spaenfche koning

j

noch eens kans : fond Peter Menen-

!
dez na Florida. Hem volgden uit Ro-

men drie Jeluicten Peter Martimus,
]oan Roger en Frans Villaregius. De
fchipper door onkunde wifl niet waer
hy was. 't Geraedfaemft te landen.Ne-
gen Nederlanders en vier Spanjaerden,

onder welke fich ook bevond Marti-

nius , vallen in de boot , en gingen op
Florida uit. Ondertuflchen ftaetfulk

eenltormop, die'tfchip naCu&aftm-
gert. De gelande vonden noch lijf-

berging noch voedfel, dan wilde krui-

den. Zy zukkelden hier tien dagen.

De Franjeben volgden de Spacniche

voetftappen : Ioan Ribald en Rene Lau-

doniere ten verfcheide tijden na Flori-

da gezeilt, ontdekten alua^r vtr-

fcheide kuften , havenen , (troo-

men en volkeren : (tonden bloedige

gevechten uit tegen de Spanjaerden:

en , om te wreeken de moorderyen
der felve aen de Franfche gepleegr,

(lak Dominicus Gurgius , op 't jaer vijf-

tien honderd fevcn en feftig derwaerts

met drie fchepen , voerende twee
honderd foldaeten en tachtig boots-

gefellen. By de (troom Tacatacouru

ingevaeren , (lapte te land : vond een

jonge Peter du Bre : die ontfnapte,

toen de Spaenfche binnen de (terkte

Carolina de Franfche befetting ver-

woed afmackte. Du Bre omfwerven-
de, begaf fich eindelijk in dienft van

den Floridaenfche landvoogd Satu-

r/ona. Dc(c , nevens andere Gaciquen Heidadige

fpand met de Franfche te zamen, drijft
ver"ch"»s

de Spaenjche uit dnelterkren ; welke giM .

alle uit laftvan Gurgius gcüecht zijn.

Doch Florida , volgens Thevct alfoo wn/im'
genaemt , ter oorfack de kuft haer Ficnda:

vermackelijk vertoond : hoewel an-

dere meinen , dewijl op palme-fon-

dag , in de Spaenfche tael pajeua de

Flores, gevonden is. d'lnboorlingen

noemen het Januaja. Volgens de

landfeheiding , by'thof binnen Ma-
drit
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drit beraemt, en aen Pieter Menen-

de-:, ter hand gefield heeft. Florida

ten ooflen Bahama, ten wellen Mexi-

co , na 't noorden Canada, en zuide-

lijk befchouvvt het over zee , met
een uitfteekend' hoofd , Cuba en Tu-

catan. 't Land , bevochtigt van ver-

fcheide rievieren, is vlak en zandig

na de zee-kant. Ponce de Leon , be-

noodfaekt fich te bergen voor de be-

fchuldigingen tegen hem in gebragt

by Didacus Colonus Crifloffels zoon

,

nam de reis aen na Florida; doch was
eerflevin- d'eerfte niet ; want Sebafliaen Gabo-

tus , gaende gemaekt door de nieu-

we ontdekking van Hifpaniola, vond
laquafa, welk Leon noemde florida

,

fellien jaer te vooren , uitgeruft by
d'Engelfche kcn'ng Henrik de feven-

de. De Spanjaerden hebben hier twee

vaftigheden gebouwt: 'cgeen aen de

uithoek Helena ftaet , is toegewijd

denapoü.Q\Matthaus : defladenhet

flad Augu- flot Auquflijn leid nevens de rievier

Mn- May. Beide flad en flot hebben voor
land, binnen-waerd vol beemdenen
geboomt : de kant rijft heuvelach-

tig. Tuflchen 't voor land loopt een

ruime en <J; :pe kil in een wijd vaer-

vvater , welk de fterkte en flad be-

fpoelt. De fterkte is achtkantig ge-

timmert: weder-wijds flaet een ron-

de toorn : binnen zijn foldaeten brak-

ken. De grond afgefneeden door
twee flroomen , uit 't land vallende

in 'tvaer water tuflchen 'tvafte land

en 't voor-land, brengen groote va-

fligheid toe aen 't flot. De flad leid

by na vier kantig : alleenlijk dat te-

gen over de fterkte dichter bebouwt
is, verdeelt in vier ryen flraeten. De
kerk flraet ter zijde buiten de flad:

reent voor de flad word gezien het

. .. Auguaijneiklooller. Voorts zijnde
Flortdaenen °

, ,.. r .
•> r

hwiMnig. inwoonders ohjt-vervig , groot fon-

der mifmaektheid , gelchildert over

't vel : draegen een harten huid voor
de fchaemelheid : fwart hair hangen-
de tot de heupen ; doch meefl tulps-

gewijfe op de kruin gevlochten

:

twee kleine fchilden voor de borfl

:

feskleinder om d'armen : twee bellen

aen ieder oor : en een muts , welkers

boord getakte vederen en de top een

kruin vertoond. Dekooker, vol ge-

49
fcherptc pijlen met vilTche- tanden,

hangt op zijde. In de flinker hand,

boven voorfien van een vierkantige

koopercplaet, houdenze een groote

boog. Aldus flappenze ten oorlog.

De koning heeft de voortogt meteen
knodze. Dagelijx raeds -pleegenze haervmm-

over de krijgs- zaeken in 's kon in x
derat/-P1*-

huis, die op een verheeven zetel fit.

d'Aenzienelijkfte begroeten hem
eerfl, met de handen gelicht boven
't hoofd : roepende , ba . he

,
ya

:

de weer-galm der overige luid: ha,
ha. Thans fet fich elkopfloekn ne-

derrondom binnen 't huis. Indien de
voorval van fwaer belang is , ont-

bict de koning d'oudfle en priefters

\Jawas genaemt. Thans word cajptte,

j
een drank uit bladeren , feer heet

|

den koningh toe-gereikt : voorts

j
drinkt ieder op orde , uit de felve

kop. De drank verwekt fweet : flilt

honger en dorfl voor vier en twintig
uuren. Als te velde leggen tegen den f^r/pijs;

)
vyand , leven by Turkfche terwe

,

;

honing, gerookte vifch , haege dif-

I fen, en alle wilde wortelen: jamen-
f

gen zand en kooien onder de fpijs,

om de felve te verlengen. Soo haeft

krijgen de legers elkander niet in het jgfiE
geficht : of de koningen weder-zijds ge» feer

draeyen d'oogen in de kop rondom: %nemd-

mompelen tuflchen de tanden: mae-
ken feer vreemde gebaerten : en ver-

heffen tuflchen beide een yfelijk ge-

fchreeuw : beantwoord met algemei-
ne kreet des gantfehen heirs, flaen-

de te gelijk op de dyen. Thans
neemt eikkoning , eerbiedig gekeert
na de fonne, een houte fchotel vol

water , welk over de krijgs-knech-

ten werpt, foo verre hem doenelijk

is : bid , de fonne gelief te vergun-
nen : dathy op gelijke wijfe 't bloed

der vyanden mag florten. Terflond
giet hy een tweede komme waters in

't vuur: wenfehende den krijgs-knech-

tentoe: zy d'afgeftroopre huid van
de weder-partijders alfo aen de vlam-
me op-ofFerden. Ook komen dan te **»• ***«-

paffe de priefters , ervaeren in dui-
w/'Wri -

vels konflen. Defe gezeeten op een
fchild in 't midden des legers , trek-

ken rondom een kring , binnen welke
vreemde kriskraflen en wonderlijke

T 3 gra-
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hettrijvm gramatzcn maken, niet fonderpree-
vonderiijkc velende woorden : zy fchijnen een
fot

krachtig gebed te doen, geduurende
't vierde deel van een uur. In 't gebed
Hellen fich diervocgen aen , dat eer

duivelen fclf gelijken als duivel -ja-

gers : zy draeyen d'oogen 't achterfte

voor, en 'slichaems gewrichten niet

anders dan ofalle beenderen aen Huk-
ken knakten. Eindelijk ftappenze af

gcflooft uit den getrokken kring: be-

richten denkoningwegcns'tgetalen

Wretdh id
toefland des vyandlijken legers. Den

tegm -ver. verwonnenen word met meden uit
mtmm. fcherp riej ,,. yej des h^ffe meJ .

't hair afgevilt, en tegen 't vuur ge-

droogt. Dit bindenze aen hooge
Hokken : en keeren diervoegen
zeeghaftig te huifwaerd. Even foo

j

handelenze d' armen , koppen en
beenderen. Doch de (lokken plaet-

fenze op een ruim veld : rondom fit-

ten mannen en vrouwen. Thans
Hapt de priefter met een houte beeld
in 't midden der vergaedering ; ver-
vloekt de verflaegenen. Aen een

hoek des akkers knielen drie man-
nen : d'eene klopt voller flags op een

(leen , na 't getal der vloeken by de

priefter uit-gefprooken : d' andere

twee rammelen ondertuflehen met
kalabaflen vol fteentjens , en fin-

gen niet fonder vreemde gebaerten

vreemde liedekens. Soo haeft neemt
dit gedoen geen einde, of de vrou-

wen , welker man nen gcfneuvelt zijn

in den (lag, treeden tot den koning,
dekkende d' aengefichten met haer

handen : mae ken groot misbaer : ver-

foeken wraek over der mannen : by-

ftand in haer weduwlijke ftaet : en
verlof, omtergewoonelijker tijd te

mogen trouwen. De koning ftaet dit

toe. Aldus getrooft, keeren huilen-

de t' huifwaerd: en eerlans na de be-

graef-plaetfen der mans. Alhier fnij- Merkwan-

denze 'thoofd-hair tot d'ooren toe f'LTJL
af: werpen 'tfelve op degraeven,
gelijk ook de wapens en drink-pot-

ten , eertijds by d'afgefturvene ge-

bruikt. Mogen zedert niet treden in

den echt , voor 'thair gegroeyt is op
de

over lijken.



Merkvder-
dige rouw

over lijken.

Floridaenen

verfcheelen

onderling.

Man e» vijf

fdijk.

Huis hou-

ding der

Fiortdae-

nen.

Krekodil-

•ututgft

:

en AÏbardaofia bewoond by een door-

trapte iandaerd, boven andere Indi-

daien\ d' Inboorlingen van laguazïa

zijn fnelder in 't loopen dan een

hart; vermoeyen niet.fchoon een

gantfchen dag rennen. Nergens

vindmen wonderbaerlijker fwem-
niers , als in Apalchia , Authïa en So-

movïa. De vrouwen fel fbaeden door

diepe en fnelle rievieren , met kin-

deren in den arm. Hier worden vele

gevonden , die man en wijf te gelijk

zijn : defe draegen de pakkaedje,

als 't leger te velde gaet. Tweemael
'sjaers brengt de felve grond Turk-
lche térwe voort, 't Land word nooit

gcmefl; maer als de tarwe, welke in

lente- en zomer-maend geplant , van

't veld in een groote fchuur verzae

melt is , Iteekenze 't onkruid aen

brand : die aflehe verftrekt voor

mefting.- De koning deelt de terwe

om, na ieders huifgefin. By de win-

ter wijkenze vier maenden bofch-

waerd , onder kleine hutjens van
palm-takken : leven by 't wild, ge-

rookte vifch en krokedillen : defe

hebben fchoon en wit vleefch ; doch
rieken na mufcus.. De vangit defer

woeite beelten gaet aldus toe. Aen

F l o R r D fi. 15 t

de fchouders. De felve gewoonte om-fmijten : fchieten dan den buik

grijpt ook fland, als de koningen ter volpijien , enflaenhem vordersmet

aerde belteld worden : alleenlijk knodzen dood. Konltiger worden a's ook der

komt hier noch by , dat d'onderdae- ! d' harten gevangen : namentlijk zy **"'"•

nen drie dagen vallen en huilen fijn
\
verbergen haer onder een harte vel,

graf vol pijlen befteeken : endesfelf ; feer aerdigop-gefet , niet anders of

goederen met'thuisdoor de vlamme I leefde : plaetlenditbydeftroomen,

aen-lleeken. Voorts verfcheelen de waer d' harten gemeinelijk drinken :

Floridaenen onderling feer. Die 'tland welke dan onvoorfiens door-fchie-

fchap Pattuca bewoon en , grenzende ten. In ziekten laeten geen aders;

aen Nieuw Spanje , zijn Itrijdbaer en
\

maer zuigen 't bloed De prielters

wreed: offeren de gevangenen aen bedienen te gelijk 'tampt van ge-

haer afgoden , en etenze op. De . nees meelters: waerom met lich om-
mannen plukken de baerd uit: door-

' draegen een fak vol kruiden, meelt

booren neus-gaten en ooren : trou- 1 tegen de pokken, want dit volkbui-

wen niet voor haer veertiglte jaer. ten gemeinhocrachtig valt -. ja Sodo- vUrüaer.en

Hier aen volgen de rijken Avanares'

nietgerekent voor zonden. En hoe- "Zr*.

wel fich feer toegeven in dartele geil-

heid , bereiken doorgaens een hooge
ouderdom. Rene Laudoniere uit de

rievier May , niet verre van de ftad

Auguftijn te land geflapt , ontmoete
den Floridaenfchen landvoogd Satu-

riona, die hem bragt by 't wapen des

Franfchen koninx , voor tweejaer op-

gerecht. Saturïona had 't wapen, ten

bewijs van goedgunftigheid tegen de

Franjehen , met lauwer-kroonen en

bloemen gepronkt. Nevens Saturiona

flond fijn zoon Atoreus , die by ei-

gen moeder verfcheide kinderen had

voortgeteelt. Zedert bekende de va-

der niet meerd'huifvrouw, welk aen

Atoreus overgaf. De over-over groot-

vader van Saturiona telde nu meer als

anderhalf honderd jaer, en kinds-

kinderen tot in 't vijfde gelid. De
gods-dienlt in Florida is niet min ver- hnerfchrik.

doemelijk als wreed. Wanneer zeeg- keiijkegodt-

haftig te huis komen , nemen de oude '"* '

wij ven 't gedroogde hair van de voor-

noemde Itokken af: fteeken 't felve

omhoog, dankende den fonnevoor
de bevochte overwinning. Bloediger

gaet de offèrhande der eerft-geboo-

ren zoonen {toe ; als welke voor
d' oever der ltroom word een huisjen den koning de herzenen te piet-

vol ronde gaeten gebouwt. Binnen teren geflaegen worden met een
Itaet wacht : defe waerfchouwt tien

j

knodze op een blok. Meer befpot- ahookbe.

of twaelf metgefellen , gewaepend
j

celijk is dejacrlijxe dienll aen defon. ffouel>i
k-

met een Itam vol korte fcherpe tak-
\
Zy vullen 't afgcltroopte vel van een

ken : welken den krokodil , die wijd- hart met wei-riekende kruiden : cie-

gaepende ten roof toe-loopt , ter ren d'hoorens en hals met kranfen :

bek in-douwen, en alfoo op de rugge voeren het tulTchen gefang en fluiten

na
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na een hooge tronk, op welke'c ge-

vuld hart plactfcn met 't hoofd na de

fonne gekcert : uien voorts veribe

ken , liy belicve 't land fulkc vruchten

overvloedig te vcrleencn , als aen

hem nu offeren, 't Genoemde vel

blijft tot 't volgende jaer. De Spanjaer-

den hebben zedert de neder-laeg in

de fterkte Carolina, en op 'tjaervijf

tien honderd vijf en tachentig 't on-

heil by d'ammirael Drdek toe-ge-

bragt , weinig tegen-ftribbeling op

Verrichting Florida gevoeld. Draek had Domingo

Y\uïdm' cn Carthagena gebrandfehat
;

wan-

neer lanx de kuft Florida (treek

hield, en aldaer een baek ontdekte.

Derwaerds fend hy verfpieders, die

een mijl nevens een rievier op-gin-

gen •. ontdekten aend'over-zijdeeen

ïterkte , en weinig hooger 't ftede-

ken Auguftijn , getimmert uit houte

huifen. Draek , hier af veikundfchapt,

wende de (tevens derwaerds : loite

tweemacl 'tgefchut op het flot, aen

Jant Joan tocgewijt. Eens fchooten de

Spanjaerden, en vluchten voorts met
haer gefach- hebber Peter Menendez.
d

' Engeljche maekten fich ftorm vaer-

dig: wanneer een gevangen Franfch-

.
man in een boot na Draek toe-roey-

de : uit welken verftonden , hoe de

!
Spaenfche de ftad Auguftijn en fterkte

j

JantJoan hadden verlaeten. Weshal-

ven Draek na 'tflot toe-fet, vind al-

I leenlijk palifïaeden door malkander
gevlochten ; een platte beukery op

' pijn boomen, tuffchen beide vol aer-

de gevult ; en een kift met twintig

duifend guldens tot betaelingderfol-

daeten. Veertien metaele (tukken

lichten d' Engeljche uit de fterkte, ver-

nielde alles : en ging onder zeil.

SeHe Hoofd-ttuk :
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tanden

E zee voor Florida is feer zor-

gelijk wegens ontelbaere

klippen en plaeten. Meer
als vier honderd kleine ei-

landen leggen wijd en zijd verfpreid,

behalven de grootc , onder een be-

uicajos ei- naeming Lucajos geheeten , noorde-

lijk van Cuba en Rifpaniola af. De
voornaemfte zijn Bahama, Lucaione-

que , Cignateo , Caio Romano , Jabaquem

en andere, 't Volk defer eilanden is

buiten gemein wel-gefchaepen, en I

byfonder de vrouwen : waerom de).

Spanjaerden aller wegen derwaerds

zamenvloeyen tot geile vermenging,
j

De dochters gaen moeder-naekt

,

ter tijd toe haer maendelijke reini-

ging krijgen. Thans word een groo-

tc maeltijd aen gerecht, op welk e zy

haer fchaemelheid bedekken met
een kotoene kleed , nets-gewijs ge-

breyt , en vol bladeren befteeken.

De mannen gebruiken geen kleding,

dan als feeften vieren of oorlog voe-

ren ; wantbyfulke voor-vallen, trek-

kenze een kotoen - gewaed aen ,

door-vlochten met veel- vervige ve-

deren. Op't hoofd ftaenluftige plui-

maedjen. 't Gebod der koningen , ja

van de minfte heeren , word (tip na-

gekomen. Geen dienaer of dienae-

reiTe , die na reeden van eenige laft

vraegt , hoewel 't leven felf aen de

gegeven laft hangt. Liever fterven-

ze , dan verwijt draegen , dat in on-

gehoorfaemheid leven omtrend haer

opper-hoofden. Ondertuffchen mif-

bruiken defe fuik een magt feer zel-

den. De koningen gaen naeuwelijx

verder , als omtrend orde te (tellen

voor ieder, wegens zaeyen ,
planten

,

maeyen, viflchenenjaegen. 't Geen
het veld , bofch of zee geeft , om te

konnen bewaeren tegen verderf,

word in onder -aerdfche kuilen ge-

bergt : en ter gewoonelijker (ton-

den , na 'skoninx goed- vinden en

iegelijx nood , uit-gedeelt. 'tVoor-

naemft cieraed der eilanders beftaet

inroode (teentjens, binnen fchelpen

op zee gevifcht , beflooten. Of ,

't geen waerdiger achten , de keyen

cobici , welke onder d' herfenen der

groote (lakken cohoho verborgen leg-

gen. Om d' hals armen en beenen

draegenze fnoeren , te zaemen ge-

reegen uit door-luchtig en veel-ver-

vigkorael, op d'oevervan fommige
wa-

vreemdt fe-
den der in-

woonden :

byfonder in

gchoorfaem-

heid aen op-

per-hoofden.

haer cie-

rxtd.
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hoornen :

duiven :

vrucht j*
riima.

Btfthrij-

vmj van
Chlh i

(tderen

:

waterpoelen gegraeven. Demeefte ftorax-hout, welk d' inboorlingen (iorax:

inwoonders der genoemde eilanden
|

gewend zijn des nachts te branden.

eten geen vleefch : ja derven, wan-
;

Maer niet groeyt weelderiger als

neer fulkefpijs nuttigen. De duiven ! wijngaerden . De ftammen hebben
J%j"

s*"''

neftelen in geboomt, niet ongelijk dikte van een mans middel : bren-

dengranaet-boomen, welker baften gen ampère druiven voort. Behal-

na kaneel en gengber fmaeken, en ven patnjfen , ring -en tortel - dui-

ruiken alskruid-nagelen. Soo over- ven , vliegen lanx de zee -kant by

vloedig vallen hier de duiven , dat de duifenden kraen- vogels te zamen: teemde

na buuren fchuiten vol weg-voeren, die jong, fpier-wit zijn; doch met
*""'"

Een niet min fmaekelijke als gefon- d' ouderdom veelvervig worden:
de yruchijaruma , Tweernende na een fitten met de beenen in 't zout wa-

grootevijg, walcht aen een boom, ter, welk drinken. De papegayen- taf es*eym

niet veel verfchillende van een vlier- vangft gaet vreemd toe. Een jonge

boom : de blaederen hebben byfon- wiens hoofd onder kruit verfchuilt,

dere genees-kracht tegen wonden, klimt ten top van een boom : roert

Defelucjjos; hoewel buiten gemein eenpapegay op fijn kop , fulxklae

vruchtbaer leggen meed onbe-
!
gend geluid maekt: waer op andere

woont : ter oorfaek d' inboorlingen
t

toe -vliegen. De jonge afgerecht

vervoert zijn by de Spanjaerden , om
;

werpt een ftrik , aen een ftokjen vaft,

in de goud-mijnen van Hifpaniola en
\
den papegaeyen om d' hals : en rukt-

elders te werken. Doch onder d' ei-
j

ze t' hemwaerd. Voorts dienen ten

landen alhier munt Cuba uit. Dit,
\
fpijs d'yguanas vier-voetigc flangen, fl"»£t» :

door cbrilioffel Colonus ontdekt, '
niet ongelijk den hagedilTen. By-

wierd eerft genaemt lo.mna, zedert ï fonder fmaekelijk valt 't vleefch der

ook ttmandina en dlpha-Omega, is ! fchild padden , welke fomtijds hon- /Mdpaii-

eindelijk beft bekend gebleven on- derd en dartig pond haelen. Haer
m '

der de benaeming Cuba. In de leng- vet geneeft melaetsheid en fchurft.

te van de weftelijke uit-hoek Anton Stieren en koeyen worden meeft

tot d'ooftelijke de Maizi maekt het om d'huid geflagt. Deverkens, aen

twee honderd endartien mijlen uit, riemen gefneeden , en in de fonne

by de grootfte breedte vijf en fe (lig, gedroogt , verftrekt ten voedfel

tuffen d' hoofden de Jard/nes> en Lu- voor 't fcheeps - volk na Spanje af-

canaca : anderfints krimpt het ook fteckende uit Havana, 't Kotoen ter
elders tot twaelf mijlen. De grond wafcht in 't wild , en levert goet

draegt door-gaens veel hooge bergen lywaed. Eertijds was Cuba beftiert

en fwaere boffchen. 't Gebergte by verfcheide heeren : ieder be-

brengt voort vifch rijke rievieren, heerfchte zijn eigen landfehap.

die of ten zuiden of noordelijk in Onder de voornaemfte zijn Maï- landfchap-

d' Oceaen uit-wateren. Deftroomen, zi , Bayamo, Cueyba , Carr^guey , Ma-
{en '

welke d'haeven Xagua aen-grijpen, caca , Xagua , Habana en Uhïma.

hebben waerdigergoud, alsd'ande- Sommige vlak , andere bergachtig ,

re vloeden. Voor de voornaemfte en meer of min vruchtbaer , wier-

worden gereekent Arimao, laLuna, den dicht bewoont voor d' aen-

de Mares en Qauto , de grootfte van komft der Spanjaerden ; doch ze-

alle, ten zuiden zeewaerd geftort.
j
dertdiervoegen ontvolkt, datnaeu- meeft onbe-

Alle voedenze overvloedig kroko- vvelijx oude inboorlingen te vin-
a"""if:

dillen , die meenig menfeh en beeft den zijn. Weinig Spanjaerden ont-

na 't water rukken , en aldaer op- houden fich op dit groote ei-

eeten. De cederen waffchen hier land. In 't geweft Camaguey leid

niet min groot als wel riekend. Ie- een valleye , drie mijlen groot , al-

der ftamme kan een fchuit, voor waer de natuur feer overvloedig
veertig, ja feftig man, leveren. By moolen-fteenen voort -brengt , van wonden

't op-gaen der fonne verfpreid fich foo keurige rondte; dat geen paf- ^eenm

:

feer verre d'aengename reuk van fer volmaekter kring kan trekken.

V Vor-
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goud :
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Vorders is' berucht 'tgebergt , uit

welk jooJ.cn -lijm diep zeewaerd

vloeyt ; alwaer door de wind her-

waei d en derwaerd gedreven word.

De lucht vak doorgaens feer ge

d f. Boek
cüandekens,waer achter de fchepen,
felf by 't hardde onweder , veilig

fchuilen. Waerom cok de nieuwe
veding , om de fchoone gelegend-

heid, eerlang dier voegen toe-nam

,

maetigt, en de grond vruchtbaervan I dat twee duifend burgers telde

krappe, caffie ridel, gengbermadich, ;
een hoofd-kerk kreeg, Mindet-

iloë ,kaneel en zuiker. 't Goud welk broeders kloofter , en biilehop

in de mijnen en flroomen gevonden

word is nergens na 't zuiverfte ; doch

m der

I

daer vuil

trouwen

:

dacnde onder die van Domingo. Drie

mijl beneden de ftad-leid een mijne,

'tkooper daet de hooglle proef uit.
j

wiens vijffcheepels berg-aerde twee

De llangcn op Cuba verdienen geen fcheepels zuiver kooper uit-leve-

gemeine verwondering. Defe heb i ren. d'Aen-wafch derdad is einde-

ben de grootevan een haes , de ge- lijk tot fuik verval gekomen, dat de

daente van voflen , konijne voeten , meeftehuifenleedigftaen, ennaeu-

een wecfels-kop , voffen-daert, daf-
!

welijx twee honderd inwoonders

fen-hair : leven by kleine beedjens hebben. Waerom dan ook foo licht «'»£«»««««».

gtubittiquinaz.es : verflrekken tot een !
in handen verviel van honderd en

niet min gefonde als fmaekelijke
;
feftig Fngelfche, by hopman Clifi

fpijs. De oude inwoonders gingen
\
aen-gevoert, op 'tjaer fedien hon-

eertijdsnaekt. De mannen zijn leer ; derd en een. Dele ontfing voor

ongefchikt. Verlaeten de' vrouwen
i

brand fchatting honderd duifend

na welgevallen , om de minde oor- dukken van achten en een fcheeps-

fiek; doch de vrouwen blijven van laeding huiden en zuiker. Doch.be-

haer zijde altijd aen d' echtverbon-
j
halven Jant Jugo , bouwde Vclafques

den. Haer trouwen gaet goddeloos
j

'tftedeken Baracoa aen d'ooftehjke
/}ad Bara .

toe. De bruidegom beflaept den kuil van Cuba , vermaekelijk bc- "*

bruid niet d'eerfte nacht; maerword
i

Iproeyt door de rievier Mares, in

beflaepen van des bruidegoms be- «Orfaewuit-waterenderuilchentwee

kenden, die in gelijke ftaet met hem
|

bergen ter eener en een vlak hoofd

zijn: foo dat die aen een heer trouwt ter ander kant;fulx een heerlijke hae-

met hceien vleefchelijke gemein- ven rnatkt. Hier omtrendvaltfchoon

fchap heeft , aen een koopman met ebben hout. Hy dichte ook de de-

koopluiden , aen een vifleher met
viflehers. Zedert chriftoffel Colonus,

uit Hifpaniola af-gefcheept , Cuba

ontdekte , is 'teiland onder Spaen

oorhogen

tegen Span-

en.

Stad font

?*£'

dekensJant Salvador , op de gefond- Salvador:

fte hoek van geheel Cuba aen de

droom Bayamo , welke ronde fteenen

voott-brengt.bcquaemomingefchut

fche heerfchappy gebragt , hoewel te gebruiken : en infgelijx Trinidad, Trinidad:

geenfmts fonder bloed -vergieten;
|
voor wiens moeyelijke haven menig

want d' inwoonders , dagelijx met
i

fchip fneuvelde. Doch defe vefting

de Canibaelen drijdende , waeren ' wierd door een grouvvelijke dorm
niet onbedreven in wapen-handel. ten grond toe over hoop geworpen.

De Spaenfche hopman Valdiviaïszl-
i

By de haven van 'tftedeken Puerto -mondtre

hier afgemaekt , en fijn fchip aen ; del Principe is een fontein , uit welke fmem:

Hukken gekapt. Niet beter voer l o- fomtijds pek vloeyt. VülaSantli spiri- uus.stk.

geda, wiens volk op Cuba inde loop \tus word befpoeld door de ftroom

bleefdry felfbragt 't leven wonderlijk Saaz , fes mijl van d' Oceaen, telt vijftig

af; doch bedierf eerlang fijn wonde \ prachtige huifen. De voornaeinde

binnen jant Domingo. Twee jaer na
j
vadigheid , by de Spaenjche in IVeJl-In-

defe voor-val voer Diego Valajquez. dien bewoont, is Ckri[lovalde Havana. Befchry.

na Cuba , in 'tjaer vijftien honderd Defe daddondeerd op de zuid-zij- ™ru«»

en veertien, t Lerde werk was de \ de van Cuba ; doch isnamaels verleid

dichting van een dad , welken Jant [
ten noorden tegen over Florida.d'HA-

fagp noemde, gelegen aen een zui- ven is niet min veilig als groot; want
delijke inham , vol vifch en kleine

j
duifenden meer fchepen konnen be-

qua-
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quaemelijk binnen loopen, buiten be- t

denken van eeaiggevaer. d'Ingang
j

heef: de lengte foo verreeen goote-
]

ling kan toe reiken, ahvaer tuffchen

een uitfteekende punt lands en een

vierkantig waterflot diervoegen eng

blijft, dat geen twee fchepen gelijke-

'

lijk binnen fteevenen. Op 'tnaeuw- j

fte duikt de grond onder fes vade-

men zee. Wederzijds van de buiten-
j

fte mond der haven leid een fterkte

langwerpig vierkant, d'eene Mefa de

Maria ter zijde van de ftad Havana

opeen vlakke grond : d'andere Mor-
\

ro genaemt aen de voet van twee
bergen , welker toppen van gefchut

voorfien , Havana lichtelijk over

d'haven dwingen. TufTchen Morro

en Mefa de Maria verheft fich een

tooren, dik, hoog en even-rond: bo-

ven gedekt met een gefplitfte kloot,

en voorfien van wacht , die foo veel

vaendeis opfteektalsfchepen uitzee

ontdekt , tot waerfchouwing voor de

ftad, een mijl binnen waerd gelegen.

Voor Havana felf leid een derde flot.

Alle zijn voorzien van fwaer gefchut,

tot twee honderd en veertig toe, en

frerke befetting : volgens beftek des

veld-overften ]oan de Texeda en veft-

bouwer Baptifia Antonelli , door de
Spaenfche koning Philips de tweede

na Havana afgevaerdigt : ten einde de

plaets tegen alie vyandlijke indruk

volkoomen verzeekert bleef : te

meer dewijl de rijke filver-vloot en

andere fchepen uit JVefl-Indiën alhier

tezaemen vergaederen, om gelijke-

lijk na Spanje» over te fteeken. De
ftad leid lanx de haeven : heeft twee

kerken met fpits toeloopende toor-

nen. d'Huifen zijn getimmertnade
Spaenfche wijfe. De fterkte tot be-

fcherming der ftad is voorzien van

twaelf metaele kortouwen , en een

graft , in welke uit d'haven water

vloeyt. Maer niet altijd was Havana

vretmd ge-
diervoegen vaft gemaekt. Op 'tjaer

vecht tuf- vijftien honderd fes en dartig konde

"/trJj""'
het niet afkeeren een kleine Franfche

spaenfche. roover, die van de vloot afgedwaelt,

herwaerds by ftorm verviel , en Hava-

na bemagtigde. De Spanjaerden koch-

ten 't verbranden der houte huifen

met ftroo gedekt af, voor feven hon-

derd dukaetcn. Met dit geldftaeken

de Franjehen van de wal : wanneer des

anderen daegs drie fchepen uit Nieuiv-

Spanje voor Havana ter reede quamen.
Gefwind lofienze de koopwaeren, en

vervolgden flagvaerdig den zee-roc-

ver.Eer lang kreegenze hem in 't oog.

d'Ammirael,die de voortogt had derf-

de alleen geen kans waegen : weshal-

ven d'andere zeilen inwacht. Moed
fchepten de Franfche uit fuik een

bloodhartigheid : vallen den Spaen-

fchenzeevoogd op 't lijf. Defe loopt

tegen ftrand, en geeft 't fchip ten be-

ften, 't Naefte zeil, verfchrikt door de

vlucht des ammiraels, wend infchelijx

over ftaeg van dcnvyandaf : 't derde

volgt 't voorbeeld van detweevoor-
fte. Alle drie vervielenze in handen
der Franfchen : welke, moedig door

fuik een onverwachten zeegen, de fte-

vens voor de tweede reis op Havana Havamin-

wenden : alwaerze den burgers eens s cncfilf»

foo veel brandichatting afperfchten, ^elT
boven de voorige.Zedert bouwden de

Spanjaerden alhier fteene huifen : en

een fterkte aen de mend der haven.

OndertufTchen lag dt ftadechteraen

deland-zijde bloot. dEngelfche , hier

afverkundfehapt, ftapperizedertuit,

ander-halfuur boven de ftad : en val-

len voor 't krieken des daegs Havana

in. De Spaenfche, aldusfchielijk over-

vallen, vluchten bofchwaerd. Metge-

mak wierd de ftad uitgeplondert en

verwoeft. Dit was de laefte flagniet

welke Havana jammerlijk trefte. Gc-

duurended'oorlo2iuiTchcn kaifarGr-

rel de vijfde en de Franfche koning

Henrik de tweede , liep een fchip mee
negentig foldaeten uit Diepe nzCula.

Dit volk maekt fich meefter van fut
Ja^p, enfleept een grooce buit weg.

Aldus verrijkt rukt binnen Havanaby

donker; doch bevind fich in hoop be-

droogen: alfoo d' huilen overal leedig

vond ; want de Spaenfche driemael

doorover-val verarmt, hielden haer

goederen op d'hof-fteden , wijd en

zijdlandwaerdverfpreyt. Terwijl de

Franfche alle huifen en hoeken door-

fnuffelden.quamen twee Spanjaerden:

onder fchijn , om beding te maeken
wegens brand-fchatting; doch waer-

lijk ten einde 't getal der vyanden af-

V 2 kee-
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kccken. De Franfchen vorderden fes

duifend dukaeten. De twee Spaenjcbe

betuigden; dat al haer goederen foo

veel geld niet uit-maekten. Defe,

tot de gevluchte gekeert , bragten

bericht, wegens der vyanden getal

en eifch. Hier over vielen weder-

zijds verfcheide zin - twiftingen.

Sommige oordeelden geraedl'aemft

aen een dwingende noodfaekelijk-

heid toe te geven : en , indien niet

konden afdingen , de gevorderde

brand-fchatting te betaelen. De mee-

fteverftonden de zaek anders: 't ge-

tal der Frattfchen was te klein , en het

ge-cifchtegoud te groot, dan om het

geld te geven , en de vyanden niet on-

der d'oogen te trekken. Men trekt

dan met honderd en vijftig man. Om-
trend de darde nacht-waek ging de

ftrijdaen. Met d'eerfte torn wierden

vier Franfchen ter neder-gefchooten.

Op 'doffen der vuur-roers geraekten

alle in wapenen : en de Spaenjcbe , na

kleine tegenweer, aen'tloopen. De
overwinnaers, getergt door de trouw-

loofe toeleg fier Spanjaerden , üaeken

Havana in brand. Juift was toen-maels

aldaer veel pek en teer. De poorten ,

venfters, foldcringenendaeken , al-

lenthalvcn mee fulkvlam-voedfelbe-

fmeert , flikkerden binnen weinig

uuren liever Iee. De kerken wierden

nu ook aen 't hout-werk beftreeken

ten felven einde : wanneer een Span-

jaerd vrymoedig verfocht : dat de

tempels, ten gods-dienft gefchikt,

ongefchent mogten blijven. De fmee-

ker kreeg ten antwoord: Menfchen,

die qeen gelooj bielden , badden geen

kerken van nooden , in welk baer Joude

geleert worden geloof te houden. De

Franfcbe niet verzaedigt met branden,

wierpen ook de muuren ten grond af.

Van 't flot bleef naeuwelijx een fteen
|

op den ander.Voorts is alhier berucht
j

de reede Man/enille , befchut door

een voor-leggend' eiland : alwaer ,

!

op 'tjaer feflien honderd en fes , de !

Zeeufche zee-voogd Hauteyn flaegs 1

geraekte met feven Spaenfche galjoe-

1

nen. d'Onder-ammirael Abraham du

Verne klampte den Spaenfchen ammi-
rael a n boord ; doch wierd foo door-

naegelt.- dat, om niet fondcr wraek

te zinken en 't vuur in 't bus-poeder

ftak, fulx van beide de zeilen flechts

een man 't leven af braet. d'Haven Havc»x«-

Xagua kent naeuwelijx haers gelijk.

De mond heeft de ruimte van een

boog-fcheut: binnen ftrekt fich uit

tot tien mijlen: drie eilanden ver-

fchaffèn een veilige berging, alsook

de bergen , die in 't ronde lanx ftrand

op rijfen. Voorts is d'inwijk Matanca Matanca.

niet alleen bekent door deronde berg

el an de Matancas haer verheffende

van een laege grond; maerbyfonder

wegens de verrichtingh des zec-

voogds Pieter Pieterjoon Hem. Defe,

by de Weft-Indifche Mactfchappy af-

gevaerdigt , om voor Havana op fil-

ver-vloot met een en dartig fchepen

tckruifen , verviel van Havana door

een fterkeftroom voor Matanca. Al-

hier hield hy by de wal af en aen : wan-

neer tien Spaenfche zeilen hem in de

mond liepen : een alleenlijk ont-

fnapre. Tegen den middag wierden

negen andere fchepen ontdekt, die

tot d'inwijk Matanca lanx de wal bin-

nen geraekten,en aldaer aen de grond

joegen. Pieter Hein volgde mer het

krieken des daegs: verovert, na klei-

ne tegenftand, de vloot, gefchat op

meer als honderd en vijftien tonnen

gouds, behalvcn de muskus, ambcr-

grys, bezoar , de laeding van twee

galjoenen en een rijke prijs. Eindelijk cubahoê

verdient het geen gemeine verwon- ontvolkt **.

dering, dat dit magtig eiland Cuba,

]
eertijds in foo veel volk-rijke rijken

verdeelt , tegenwoordig byna onbe-

woond leid ; want (volgens 't getui-

genis der Spanjaerden , die deZeeuw-

,
fchezeevoogd Henrik Jacobjzoon Luci-

fer voot fl<mj»rfachterhaelden,woon-

den in 'tjaer feftien honderd feven en

twintig niet meer als feftig duifent zie-

len op Cuba. Maerdienafiet'tgeen de

biffchop Bartholomaus de las Cafas na-

gelaeten heeft,(fijn boek is gedrukt in

de Spaenfche tael binnen Sevilien, en

namaelstot Antwerpen overgefct'm't EySeba-

Franfch met goedkeuren der Sparn- $£",ƒ£
fche koningen ) fal de oorfaek licht en vram

vinden : waerom Cuba , nevens ande- J*^''**
reIndifchege\veften,fowoeft leid.Ik

fal flechts een ftaeltjen uitpikken. Las

Cafas dan verhaelt : hoe een Cacique

Ha-
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Hathuey voor de Spanjaerden , aen fijn

landgenaedert op'tjaer vijftienhon-

derd en elf, van Hijpaniola vluchte na

Cuba: alwaer zedert in Spaenfche han-

den verviel, 't Vonnis, over hem ge-

velt , beheifde een levendig-yerbran-

ding by groen hout. Terwijl aen de

ftaek gebonden vvierd, hield hem een

Francifcaener monnik voor de ge-

heimenuTen des Roomfchen geloofs

,

van welk nooit gehoorthad : en te ge-

lijk , hoe ten hemel foude vaeren , in-

JSefchry-

•ving van
Hijpimiol».

HlSPANlOLA. l^j

|

dien hy in fuik geloofftierf, ofander-
1 fints hellen waert.Hathuey vracgde den
Francifcaener : ofook Spanjaerden in

;
dliemel waeren.Kreeg ten antwoord,
de goede Spanjaerden woonden al-

daer. Neen, hervatte Hathuey: ik Wonderlijk

williever onder de duivelen verkee-
a

^
trv0

^
ni

renind'helle, dan onder een Spaen- thmy .

fchelandaerd, welker wrcedheidfoo
verre uitfpat, dat niemand nergens

foo ellendig kan zijn, als daer Span-

jaerden zijn.

Seyende Hoofd -ftuk.

'tEILjN® HISVAKIOLJ.

Mormtjens

Cuyero '.

•vifcb Ma-
r.ati , (eer

tncrkiPAtr-

dig :

Ifpaniola , eertijds by d'in- I

woonders genaemt Haity en
!

Quijqueia, is op 'tjaer vijftien

honderd twee en negentig ,

ontdekt door chriftoffel cdonus : ge-

lijkt na een caftanje-blad, en maekt

in d'ommegang uit drie honderd en

vijftig mijl. De lucht brand voor den

middag : doch word zedert bekoelt

door de zee-wind. De vruchtbaere ,

grond behoeft voor geen landfchap

te wijken. Paerden , koeyen en {lie-

ren uit Spanje herwaerdsovergevoert,

zijn diervoegen vermeenigvuldigt

,

dat geen eigenaers hebben. Haer
vleefch, hoewel feerfmaekelijk, blijft

voor de honden leggen. d'Huiden,

in welke de voornaemfte handel be-

ftaet , dracgenze alleenlijk t'huif-

waerd. Varkens plagten overvloedi-

ger door de beemden te weyden.
d'Hönden , weelig voortgefet , heb-

ben een groot getal vernielt. Onder
't vreemd gediert welk alhier te vin-

denis, munten uit de wormtjes Cuye-

ro : defe hebben de groote van een

vingers -lid , vier vleugelen , twee
groote onder welke foo veel mindere
ichuilen: byfonder wanneer vliegen,

gevenzefulk een glans, dat byduifte-

re nacht een kamer met dag-licht ver-

lichten. Niet min verwonderens waer-

dis is de geftalte van de vifch Manatï

:

welke niet ongelijk een ledere wijn-

fak, cen olTen-kop, kleine oogen , een
graeuwe hairige huid, tweegeklaeuw-

de pooten onder den kop , foo veel

gaeten in plaets van ooren en twee
fleenen als kaets- ballen in d'herze-

nen heeft : van 't midden afloopt

fmal na de ftaert toe •. doorgaens haelt

hy vijftien voeten lengte : de dikte

maekt weinig minder uit. 't Wijfjen

heeft uyers , waer aen de jongen zui-

gen. Verfch gedood fmaekt gelijk

ka\h-\leefch.De Manati onthoud fich

meeftinzee : hoewel ook binnen de
rievierenfwemt, op 't land komt, en
graseer. De caciqueCaramatexi voede
een in 't meir Guaynaho , welke foo

tam was, dat byde naem Maton ge-

roepen te voorlchijn quam : binnen

's huis maeltijd hield : en verzaedigt

na 't meir keerde , mannen en jongens

hem met gefang, waer aen vermaek
fchepte, derwaerds geleidende. Som-
tijds voer hy tien kinderen van d'een

oever tot d'andere op fijn rugge. Als

een Spanjaerd met een piek na hem
had geüeeken , quam zedert nooit

voor den dag, foo haeft een gekleed

menfeh vernam. Ses en twintig jaer

duurde de gemeiniaeme ommegang
der Manatï; doch by toeval de ftroom
Hayboaïcin 't voornoemde meir over-

ftorte , keerde de vifch zeewaerd. Be-

halven dit wanfehaepen water- ge-

drocht , vallen hier ook de visjens v;^m Abn-

Abacatuaia , meteen kleine gefronfle catu*m.

mond , fwarte oogen beflooten in een

filverachtige kring , vijf fwarte vin-

nen , twee lange onderden buik , een

op derugge , en wederzijds der kop

:

de ftaert is gefplitft : heeft een dun-

ne en blinkende huid , fmaekelijk

vleefch, en de groote vaneenfchol;
doch dikker en rondachtig. Als de

Spanjaerden fich eerft. op Hijpaniola

V 3 ne-
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ncderfloegen , wierdenze feer ge-

plaegt van fpringende vvormtjens
ven?.

t
jer.s ïiigiu, die tuffclVen vel en vleefch dier-

voegen inboorden, dat meenig armen
en boenen verloor. Eindelijk vond-
men een heel middel tegen dit quaed:

namentlijk 'tfchroeyen met heete

Landfcbap. yferkens. Hifpanïola was eertijds ver-
pmopHir deelt in verfcheide landfehappen.
JpAMOla. T) I . • i i „ . . 1

Keent over 't eiland Porto Rico leid

'tberaachtig geweft Hyzuey. 't Ge-
bergt boven plat heeft tuflehen punti-

ge ftenen een vcelverge aerde , die

ieerwecligalderley vruchten, byfon-

der de wortelen cafabi en meloenen
voortbrengt. Aen Hyguey paelt Tcaya-

gua : ten noorden leid Samana : zuide-

lijk 7aquimo,a\wiCt veel Brafüien-hout

valt : en tuflehen de ftad Domingo
en Tiiquimo 't geweft Baoruco , beflaen-

dc met 't gebergte , een ftreek lang fe-

ftig , breed twintig en meer mijlen

,

fonder water en voedfel voor vee of
menfeh. Volgt vorders deilandftreek

'

Xaragua, gelegen aen dengrootenin-

,

ham, welke Hijpaniola tweefints ver-

1

deelt; want d'eene zijde ftrektfich uit

na d'uithoek./ö»? Nkolaes , d'andere

na 't hoofd Tiburon. Dit gewei! brengt

overvioedigkotoen voort. Eindeiijk

zijn alhier berucht geweell de land-

fchappen Guahaba, Ha>tiguagya,Cahayt

Cibao vol goud rijke mijnen, la Vega

Real,Maguana, tuflehen de twee grote

rievieren Neyba en Taqni,\ harde land

Ciguayos en de laege kuft Darien , al-

waer Cbrijloffel Coloniu de ftad Navi-

dadbouwde , welken namaels verliet.

Dcgember uit Ooft-Indiën hcrwaerds £«»*«••

over-gebragt , wafcht feer overvloe-

dig : fulxjaer voor jaer meer als twee
en twintig duifend quintaelen na

5/><7«/V»af-gevoert werden. Niet min
gelukkigh groeyt 'tzuiker-ried en

maiz. Peter Martyr raeds - heer van Dec* 3.

Kaifar Carel de vijfde verhaelt : hoe'- 8 -

by fijn tijd Hifpaniola , behalven fil-

ver , koper en yfer, jaerlijx uit-leverde

meer als vijfhonderd duifend dukae-

tengoud. Over-lang evenwel is niet^»*

verricht omtrenddit koftelijk berg-

werk , ter oorfaek aldaer geen volk

is
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is om te werken. Ja ten zy binnen
Domingo d' hooge koninglijke vuur-

fchaer gefpannen wierd , 't eiland was
lang verlaeten , onaengefien de bui-

ten gemeine vruchtbaerheid. Alfoo

de Spanjaerden diervoegen alhier

huis-hielden, dat van feftig duifend

inwoonders , zedert 'tjaer vijftien

honderd acht tot veertien , geen veer-
' tien duifend te lijve waeren geble-

ven , volgens 'tgetuigenis van den
biflchop de Las Ca/as. Ta de voor-

noemde Martyr verhaelt , dat de
mannen afgeflooft in deberg-werk-
mijnen haer felfuit wanhoop om 't Ie

venbragten : en de fwangere vrou-

wen de vrucht met dranken afdree-

ven; om geen flaeven of flaevinnen

te baeren voor de Spaenfche vreem-

delingen. Hydoedhier by; hoe van
j

twaelf-mael honderd duizend zielen
!

binnen kleinen tijd een klein getal

te vinden was. Delandfchappenhad- i

lehtdir den eertijds ieder haer cacique , wel-
',

<qnen.
fcer pracnt enkelijk hier in beftond;!

dat danfende ten gods-dienft ging,
|

Rievieretl

met een gordel vol bellen om den
middel, een peerl-fnoer om d' ar-

men , een dekfel voor de fchaemel-
heid, en een pluim op 't hoofd. Een
trommel -flaeger hield hem gefel-

fchap. De vordere ftoet beftond uit

weinig gewaepende. Voorts «heeft

H/Jpanioiafeer fchoone ftroomen. De
voornaemftezijn Hayna, A'/zrfo,lanx vanHlfp^

welkers oever 't eerfte zuiker-ried
"'"*'

geplant is , Neyba een geweldige
vloed , Taquïmo , Taqui, welke Colonus

noemde rio de Oro , ter oorfaek de
grond als goud glinfterde. Eindelijk

zijn ook bekend de rievieren Nkaya-
gua , in wiens zanden goud wentelt,

N/gua ontleenende haer benaemina;

van de voor -noemde fpringende
wormtjens , de fnelle \\otajuna , we-
der -zijdsaen d' oevers met bouw-
huifen befet , laquïn , voorficn van
zout -pannen. De ftroomen halo,
Ocoa, CeJ>l i B/a, Cazui , Sanate , de
Plata en chiabon hebben fommige
een , andere meer zuiker- moolens.
Doch de voornaemfte rievier is

Oza-
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Ozama, breed en diep : fulx de fwaer-

fte fchepcn dicht aen de walle gekort

legden, om te lollen en beden : zy
Btfibrj- befpoelt Junt Domingo. Dek ftad

,

V"fi
er

hoofd-plaets van alle d' eilanden ron-
ftau Dj- r
mingo: dom her, is gebouwt door Bartho-

lomazus Colonus , en op 't jaer veer-

tien honderd vier en negentig be-

volkt. Zy flond nu acht jaer : als

een fchrikkelijke ftorm alles over

hoop fmeet. Nicolaes Olanda ver-

plactfte deflad op de wettelijke oe-

ver van Ozama : ter oorfaek de Span-

jaerden . meeft ten weften wijd en

zijd neder- geflaegen , niet benood-

faekt fouden zijn , om over te fche-

pen: onaengefien anderlints d'eer-

11e plaets veel bequamer lag : als

welke niet alleen voorfien was van

een fontein vol foet water ; maer

ook geenfints gequelt met d'onge-

fonde dampen die d'op-gaendefon-

nedagelijx na 't verplaetfte Domingo

jaegt: welk, by rouw weder , dik-

wils om verfch water verleegen is

,

alfoo niet dan gevaerlijk tot de gefei-

de fontein kan worden over-gevae-

ren. Doch Olanda m einde fuik on-

gemak voor te komen , mits grae-

vende de nabuurige ftroom Hayna in

d' Ozama. De toeleg is blijven ftee-

ken : anderfints foude Domingo dier-

voegen zijn gelegen , dat voor geen

plaets ter weereld behoefde toe te

geven. Want zy leid op een vlakke

grond , aen de zuid-zijde befpoelt

van de zee; tenooften vloeytderie-

vier : in 'moorden en weften brei-

den fich luftige beemden wijd en

zijd uit. De ftad , byna vierkantig

gebouwt , is verdeelt in lange en

rechte ftraeten vol fchoone huifen,

na de Spaenfche wijfe. Midden-

weegs pronkt een vierkantige markt

met een heerlijke hoofd - kerk.

'tKerk-hof, beflooten binnen een

hooge muur, foude by tijd van nood
veritrekken voor een verweer-

plaets. d' Opper • gefach - hebbers

over d' inkomlten des Spaenfchen

koninx, bewoonen alhier prachtige

paleifen. Voorts hebben de Domini-

cacnen , Francijcaenen en de la Mer-
cede koftelijke kloofters , behal-

ven twee andere voor de nonnen.

De Larijnfche fchool en 'tgaft-huis

genieten rijke inkomften. d' Arch-

biffchop tot Domingo heeft gefach

over de bifdommen van Conception,

la Vega, Cuba , Venezuela , Porto Ricocn

d' abdye op Jamaica. Vordert leid de

ftad binnen een fteene muur : en , tot

meer verzeekering , gefterkt met
een flor, welk twee bolwerken in de

ftroom Ozama uit-fteekt : na binnen

leggen infchelijx twee halve mae-
nen : op d' uiterfte oever ftaet een

ronde toorn nevens 't zuider - bol-

werk. Eer de nieuw ontdekte landen

veel volk t'ellekensuit Domingo lich-

teden , en de zilver-vlooten Havana
aen-deeden, viel hier groote handel

in huiden, talk,zuiker, caffia, paer-

den en varkens. Op 't jaer vijftien

honderd fes en tachentig lande Draek

met tvvaelf honderd Engelfche : nam
de ftad ftormender hand in: hield ™j™~„,.

hier een volle maend huis : en liet

een gedeelte , welk gebrandfehat

wierd, ongefchend ftaen. Eindelijk
Stejeaep

leggen ook op Hifpaniola de fteden BiftamU.

Salvaleon , Zeylo , Cotuy eertijds be-

woond by goud-mijnders , Azua,

(rondom ftaen veel zuikcr-moolens )

Taguana , wegens haer goede haven

ook genaemt Maria del Puerto , door

d' Engelfche hopman cbrijloffel New-

port verbrand , Conception vermaerd
wegens een hoofd-kerk en Minder-

broeders kloofter , fantjago een feer

vermaekelijke plaets , PuertodePla-

ta aen de voet van een gebergt

,

wiens hooge top onder fneeuw
fchuilt, lanx een haven , fweemende '

na een hoef-yfer. Monte Cbri/lo be-

flaet de noorderlijkfte kuft, befpoelt

van de ftroom Taqui , wiens oever

veel zout pannen heeft. Alle defe fte-

den zijn feer vervallen en fchaerfch

bewoont: alfoo de Spanjaerden meeft

na anderelandfchappen vertrokken

,

gelokt door nieuwelinx ontdekte

goud - en filver - mijnen : en d' eerfte

ingezeetenenjammerlijk om halsge-

raekten. De biffchop de las Cafas fient-

baere getuige verhaelt : hoe de ko-

ning Guaccanarillo 't goed van 'tge-

bleeven fchip, over welk cbriftofjel

Colomis gefach had, gedienftigbergde,

en den Spanjaerden beleefd ontfing.

Doch
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Gunccama-
rillo . fijn

TveUcrvae-

re/l.

Goud in Hi-

fpanïola.

Van v>asr

d'eerfte in-

woonden :

Doch defe eifchten goud, wclkhacr

by zekere maet toe-gemeeten wierd.

't Begon echter eindelijk te ontbree-

ken : weshalven d'invvoonders haer

gewoonelijke maet tot d' helft ver-

minderden : dewijlfoo veel niet kon-

den by-een-raepen uit de mijnen of

ffroomen. De koning geen afflag

konnende verwerven , vlucht na

'tlandfchap Ciguayos , welkers Cacique

fijn leen-man was. De Spanjaerden

diefwegen gebelgt branden alles voor

de voet af, en verfchoonden jong

noch oud. Guaccanarillo , in fwaere

ketenen gekluiftert , is gevangen na

Madrit gevoert. Doch bleet met

'tfchip , niet fonder voorige hart-

zeer wegens fijn gemaelinne , ge-

fchonden door een Spaenfche hop-

man. Immers foo ellendig geraekte

deland-voogdeffe Anacaona om hals:

want befchouwende haer drie hon-

derd raeds-heeren binnen een groot

huis, by de Spaenfche rondom aen-

geftooken , branden : en d'onder-

daenen door d' honden verfcheurt,

of aen Hukken gekapt , verhing uit

wanhoop haer felf. Op gelijke wijfe

fneuvelde Higuanama koninginne

over Higuey. Voorts wierden wijven

en kinderen , die te lijf bleven , ge-

fpaert tot de land-bouw. De man-
nen ftierven van ongemak in de goud-

mijnen : en die hard-vochtiger den

bloedigen arbeid onder d'aerde uit-

ftonden , mogten nooit tot haer

vrouwen genaeken : waer op een

noodwendige ontvolking ontiiond.

't Scheen enkelijk toe -geleid om
d'inwoonders van Hifpanïola uit te

roeyen : hoewel de Spaenfche van

haerflaefachtigen dienft groot voor-

deel trokken, 'tGoud plagt hier

overvloedig gevonden te worden;
want 't lag tulTchen defcheuren der

rotzen, welkers aderen de mijneer-

ders dieper en dieper na-vorfchten,

nietfondergevaerlijkemoete. d'Eer-

ftebevolkers zijn herkomftig, vol-

gens 't gemein gevoelen, uit Matini-

no een hoog bergachtig eiland door

inlandfche twift verdreeven ; gelijk

eertijds deTyries met D/do nzLybien,

en de Batavier s uit Heffen na 't gewelt

tuffchen de Rbyn en IVael, by Gel-

derjche en Hollanders tegenwoordig
bewoont. Doch de Matïninoènfers

floegcn haer neder op Cahonao aen de
ftroom Bahaloni. 'tEcrftehuisnoem-
denze Camoteïa, namaelsin een tem-
pel verandert, aen welke haer voor-

naemfte godsdienft , en rijke fchen-

kacdjen toepaften. Evenals d'oude,

die Tyrma op een hooge rotze van
Groot Canarïen voor bylonder heilig

hielden : fulx vele van boven neder-

fprongen , door de priefters wijs-ge-

maekt, dat de zielen der affpringen-

den verhuifden na gelukfalige woon-
plaetfen. Hifpanïola kreeg de benae- haer bemt'

ming Haity , foo veel als ivoejl : ter
m,n£ '

oorfaek op fommige plaetfen met
verheevene toppen hemelwaerd rijft,

en elders onder dichte bollchaedjen

duikt. Te vooren wierd het gcheeten

Quifqueia , beteikenende onmeetelijk

groot : dewijl haer eiland hielden voor
degantfche wcereld, waer buiten de

fonne niet fchcen. 'tVolk eenvou-

dig heeft geen kennis aen letteren.

De kinderen leeren van buiten de
aeloudeherkomflvan Hifpanïola, en

de oorloghs-daeden der voor oude-

ren. Beide vervatenze in liedjens,

areitos genaemt, welke op trompet-

ten en trommen , aerdig danzende,

zingen. Boven andere oefenen haer

de edelen met et areitos en danze-

ryen. Het verdient onfe verwonde-
ring, 't geen de raeds heer Frans Frank sandese.

verhaelt : hoe hy namentlijk in fijn J^'f
**

kintsheid , lang voor d'aenkomft van Boek.

d'Hartoog Alba , hoorde fingen een

liedeken beftraiknde de Nederland-

fche brood - dronkenfehap , welker

flot-vaerfen t ellekens aldus luiden :

Onspatroon van Alven , Salu met fijner

zalven Beftrijken alfo wel.Immers fo ge-

denkwaerdig zijn de vereeuwde arei-

tos lang te vooren eer de Spaenfche

aen Hijpaniolahnden op een droevige

wijfe , niet fonder zuchten, gefongen.

d' Inhoud luide : dat maguacochïos , vreemde

beduidendegekleedenmenfchen, op Hif-
voorfei-

paniola , jouden uit-flappen , etie met

fcherp geweer de koppen en armen afkap-

pen , onder welkers ondraegelijkejok de

nakomelingen, buiten hoop van verloffing

moeden bukken.Wat wegens dufdanige

voorfegging te houden zy , willen wy
X alhier
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Gevoelen

•van de

fcheffing

dei menlek.

alhier niet naeuw- keurig onderfoc-

1

ken. Immers kan het door deduive-l

Jen , met welke de Prieftersgemein-

faem omgaen , bekend gemaekt zijn :
j

te meer nadien defegeeften den toe-

leg van verfcheide volkeren wiften,

om nieuwe landen te ontdekken.
Beelden ze- Hacr beelden Zemes , binnen met ko-

toen gevult,zijn den bullebakken niet

ongelijk. De kleinfte bindenze met
touvvetjens aen 't voorhoofd, als ten

ftrijd trekken. Ieder landvoogd heeft
Haer God. een byfonderen Zemes , dien hy eert

:

van welken verwacht regen, zonne-

fchijn en overwinning tegen de vyant:

houd hem voor een boode aen 't eeu-

wig en oneindig wezen , by haerge-

nitmtjocauna Guamaonocon : fijn moe-
der paffenze vijf naemen toe , Atta-

beira Mamona Guacarapita Lie/la Gui- ;

mazoa. Wegens de fchepping des

menfeh luiden de beuzelingen aldus.

'tLandfchap Caunana rijft met een ge-

1

bergt, uit welkers kleindcr en groo-

terhol grooteren kleinder menfehen
tevoorlchijn quamen. 'tGroote hol

Cazibaxagua en 't kleine Amaiauna
wierden nacht voornacht toegefloo-

ten , ten einde niemand uitfnapte

,

door den fchild-wacht Machochael.

Maerdefe, uit nieuwfgierigheid van

't gebergte Cauta landwaerd in afge-

weeken , is by de zonne ontdekt

:

wiens glanz alfoo niet konde ver-

draegen, bleef verandert in een rot-

1

fteen. Diergelijk ongeval trefte an- 1

dere : als de welke in 't donker fich
j

wcgpakten om te viffchen , terwijl na

;

den dageraed tot haer hol keerden,!

de gedaente kregen van okker-noo- 1

ten-bcomen. Alleenlijk wierd een!
der viffchers, afgefchikt door d'op-

1

per -gefag- hebber Vaguoniowa , een
nachtegael : waerom ook niet zingt,

foo lang de zonne fchijnt. 'tGefang
bcduit een verfoek om hulp aen Va-

guonïona. Defe door (ulk een klagt ge-

prikkelt
, laet 't man -volk binnen

't hol : leid de vrouwen en zoogende
kinderen na buiten. De vrouwen
icheepthyovernaAto/»/#0 ; de zui-

gelingen verhongert fchreeuwden ha,
toa ; wcshalven gebelgt , verandert
alle in vorfchen. OndertufTchen fa-

ten de mannen in 't hol londer vrou-

wcn. Vaguoniona vond een fchoone
vrouw in d'afgrond der zee, van wel-

ke ontfong marmore fteentjens en
kopere placten, ingroote achting by
de koningen. Middélerwijl liepen de
wyveloofe mannen uit haer hol, om
fich te baeden : wanneer t«r mid-
dernacht beeften vernaemen , krui-

pende met groote fwermen lanx de
takken van okker nooten-boomen.
Defe beeften vertoonden fchoone
jongvrouwen. Weshalven ieder man
derwaerds rept , om een uit den hoop
te grijpen ; maer gegreepen wrongen
gelijk paelingen tuffchen de vingers

door. Men foekt , volgens raed der

oudfle, melaetfche en fchurfde, ten

einde de fchijnbaere vrouwen uit de
zoore handen niet ontflipten. Defe
Caracaracoles (foo noemenze die rap- caracar*-

pige mannen) konden niet meer als
coles'

vijf vrouwen uitdegantfehemeenig-

te vaft-houden. Met de vaft-gehou-

de wilde ieder vleefchelijke genuïn-
fchap hebben : iederfcheurüetnruk-

te ; doch eindelijk is bevonden, dat

de gemeinde vfouwen fonder baer-

lid waeren. Waerom te raede wier-

den, de beenen vaft te houden , en

den dienft van een fpecht te gebrui-

ken: die pikkende een opening maek-
tevoor defchaemelheid. Zedertzijn

de wijven bevrucht , en hebben te

mets meer en meer inwoonders ver-

fchaft op Hijpaniola. Miffelijker ver- °°rjfr<>»2

hael doen de Pnefters wegens oor-

fprong derzee. 't Verdichtfel luid al-

dus. Jaia een magtig man begroef

't lijk van fijn zoon binnen een ko-

woerde. Na weinig maenden, geprik-

kelt door liefde tot d'afgefturvene,

opent hy dekowoerde : uit welke

aenftonds meenigte van walviiTchen

te voorfchijn quamen.OndertufTchen
bleef een vifch-rijke zee binnen de

kowoerde beflooten. Dit wonder , al-

lenthalven ruchtbaer, maekte onder

andere vier broeders eener dragt, wel-

ker moeder 't baeren beftierf , gaende

om de kowoerde in haer magt te krij-

gen. De toeleg gelukte. Doch ver-

ichrikt door Jaiaes overkomft , (die

dikmael de beenderen van fijn zoon
befichtigde) vlieden , en werpen de

kewoerdeweg. Door den val gebor-

ften.
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flen , vloeyde de zee aen alle kanten Loopen alfoo met een fteen en ftuk

uit, en bedekre diervoegen de vlak- vleefch in den mond na den zieken:

ten : dat de bergen alleen de toppen drijven alle huis-genooten buiten de

luéoina

deur , behalven een of twee , wel-

ker tegenwoordigheid de kranke toe

ftaet. Vier mael gaet de Boitius om
't ziek -bedde , niet fonder vuile ge-

baerter de lippen en neufgaten nij-

pende : blaeft op 't voor-hoofd , in

;

den hals en flaep des hoofd van de

weigerende brood , befpoog \ bed-legerige , en zuigt hem aen ver-

fpeekfelveroorfaekteeen doo-
j

fcheide ledemaeten : voorwenden-
de, dat de ziekte uit d'aderen trekt.

Voorts vrijft hy de fchouders , dyen
en beenderen , en bind d' handen

aen de voeten van den kranken

vaft. Vliegt thans na d'open deur

:

fchreeuwt , hoe de kranke binnen

weinig tijd ter vooriger gezondheid
herftelt fal worden. En met uitge-

fpreide armen na den zieken gekeert,

haelt een ftuk vleefch uit de mond,

boven water ftaeken. De vier ge-

broeders van Jaia verfchrikt , dool-

den over woefte wilderniffen : fulx

van honger eindelijk vergaen fou-

den zijn , indien niet een bakkers

huis acntrofFen. De voorde binnen-

geüapt eifchte cazabi ; maer de bak-

ker ,

hem
delijke water -zucht. De broeders

vinden geraedzaem opening te mae-
kenmeteen fcherpe fteen, om 't wa-

ter af te tappen. De wonde fettefich

tot fvveeren. d'Etter bragt ten hel-

ften een vrouwe voort , by welke

alle vier zoonen en dochteren teel-

tHtiJotm- den. Voorts houdenze in groote ach-

ting 't ho\Jouaxa boina , met duifen-

derhande ichildcryen verciert. Aen
d'ingang weder zijds ftaet een Zemes ! en geeft het van achter hem te eten

:

Binthaitelles en eenandere Marobus
Herwaerds vloeyenze van aller we-
gen ten gods-dienft : ter oorfaek de

zon en maen uit dit hol quamen ,
j

zelijk oordeelt , maekt hy den zie-

jtfgtftutvt- om de weereld te verlichten. Vreemd
|

ken wijs : dat Zemes vertoornt is,

is infchelijx haer gevoelen wegens
J

ter oorfaek voor de felve geen huis

feggende : gy zultgezond uit gaen , de-

wijl ik uwe ziekte heb weg-genoomen.

Maer indien hy 'tquaed ongenee-

mg
d'afgefturvenen. Defe fwerven des

nachts door boffchen en beemden:
eten een vrucht guannaba : kruipen

by 't vrouw-volk in mannen- fchijn

te bedde : en yeinfen fich alsof vlee-

fchelijk wilden vermengen ; doch,
als 't tot het werk felf komt , ver-

dwijnenze : byfonder foo de wijven

na de naevel der dooden taft ; want

getimmert heeft, of hoeve toe-ge-

wijd , of niet eerbiedig genoeg ge-

dient. Soo de ziele verfcheid van met&e&oe.

'tlicchaem , word 't lijk befwooren dm-

met fchrikkelijke toovery , om be-

richt te geven ; ofhetgefturvenister

oorzaek volgens Gods fchikking was

uit-geleeft : dan of 't by fchult der

Boitms toequam : het zy niet genoeg

de felve konnen alle menfchelijke
|

fich heiligde door vaüen,toen tot den

bed-legerigen toe trad : het zy geen

bequaem genees -middel in 't werk

ftelde. Indien door de duivel , fpre-

kende uit de mond des afgefturve-

befcheid krijgen , dat de Boi-ne

leden aen-nemen behalven den nae-

vel. Een reifiger, indien voor een

verfchijnende afgefturvene fchrikt,

krijgt groot ongemak ; doch ftout

toe-tredende pakt fich'tfpook weg.

Dufdaenige beufelingen zijn vervat
j

tius fijn plicht heeft vergeeten, wree

inliedjens, welke de prïefters Boiti, ken de naefte vrienden 'tmifdrijf.

opeen hol hout kloppende, fingen.
j

Anderfintsftaen defepaepen in hoo-

Beiiii vrk- De Boitü geven voor -. hoe met de Ze- ge achting. De vrouwen winden

fiers. . wd-xgemeinfaeme zamen-fpraekhou-
1

defteentjens , welke onder de tong

den, tot ontdekking van toekomfti- j van een Boitius lagen , gods-dien-

ge voor- vallen. Wonderlijk fpnngen- | ftelijk in een doekjen : en meinen

ze om met een aenzienelijke kranke.
Vreemd be-

drijf met
krituken: Zy kaeuwen cerfteen kruid cohobba

verwekkende dronkenfehap. Dron-

ken zijnde fchuim-bekken yfe'ijk.

alfoo lichter te baeren. De Caci-

quen , begeerig na toe-komftige uit-

llag van oorlog of aenftaende ge-

wafch , flappen binnen een kapelle

X 2 aen
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Hinder-

laerlijk on-

der/oek na

toekomfttgt

•voorvallen

Vreemde

dien/l om-
trend de ge-

boorte der

ren.

II ondtre er-

fenis:

aen Zemcs toe -gewijd : (huiven

't dronkenfehap verwekkende kruid

cohobbaby de neufgaeten in : fchreeu-

v en , hoe 't huis ten grond toe word

afgebrooken , en de menfehen op

't fioofd wandelen. Als de kracht der

cohobba begint te vergaen , komen de

dullende Caciquen een weinig tot haer

fel ven : buigen 't hoofd , en leggen

d'elleboogen op de knyen. In fuik

een gedaentebiijvenze een wijl tijds

vcibaeft fitten. Eindelijk wenden

d'oogen hemelwaerd, niet anders of

uit een diepen flaepfchooten. Thans

mompelenze eenige woorden bin-

nens monds. Denevens-ftaendehoo-

velingen ondertuffchen (want dege-

meine man magdefen handel niotby-

woonen) bedanken haerluids-keels,

datze believen weder te keeren van

zamen-fpraek met de Zemcs. Maer
eindelijk beginnen de Caciquen ope-

ning te doen , wegens'tgeen geopen-

bacat is : namentlijk , hoe deZemes

hem bekend gemaekt heeft geluk" of

ongeluk in doorlog , vruchtbaere of

on vruchtbaere tijd , gefondeofonge

fondc dagen. Merkwaerdig zijn de

dienftplegingen , welke waergenoo-

men worden omtrend de geboorte

van kinderen der Caaquen. De na-

buurige land -voogdelfen befoeken

den kraem-vrouw : ieder geeft'tkind

een vevfcheidennaem. Waeruitont-

flaet, dat meenigwerf iemand veer-

tig nacmen heeft : en fichbelgt, in-

dien een uit alle vergeeten wotd

,

wanneer iets laetaf-kundigen. Won-
derlijk gaet d'erfenis der heerlij-

kyen toe ; want niet haer eigen oud-

1'te zoon ; maer d'oudfte deroudfte

fufter, by afiijvigheidderoom,'trijk

aenvaert. Indien de fufters geen

mannelijk oir hebben, zijn broeders

zoonen fbetvolgers : en by mangel

defer erven de kinderen van haer ou-

ders. Anderfints vervalt d'opper-

hoofdigheidaen de magtigfte, by al-

dien de Cacique fonder neven ofzoo-

.1 ilev ft. Ln defe trouwt fo veel ge-

Onder/cbeid

der tael.

Merkmaer.

Alge rotze

inC.itz.i-

mu.

maelinnnen als hem goeddunkt. Die njkftaetfit.

hy aldermeeft bemint , word met
d'overleeden man levendig begrae-

vcn , in haer koftelijkfte cieraedje.

Nevens de lijken ftaer een kop vol

I

water en 't brood cazaby. De tael op
Hijpaniola verfcheeld onderling. In

tLandfchap Caizimu valt een andere

uitfpraek , als in Bainoa. Caizimu ver-

[

dient een naeuwkeurige befichtiging

wegens de rotiteen aldaer , gelegen

lanx de voet van een hooggebergte.

Onder de rotfteen leid een vreefelij-

ke hol , en na 't hol een ingang niet

j

ongelijk een groote tempel- deur.
' Hier vallen verfcheide fwaere {hoo-
rnen te zamen , met fuik een fchui-

I mende neevel en over-maetig ge-

I
ruifch : dat geficht en gehoor quijt

\

geraeken, die den waterval naderen.

1
Doch, belangende de tael des land-

\
fchaps Baïnoa, levert PeterMar tyr een

;

ftaekjen. Dehuifvrouw,feidhy,^/dr
Cacique alhier bad ineenkapelle, by

1
de Spanjaerden gelticht. Haer man
veifocht vleefchelijke vermenging:
zy weigert : feggende, teitoca, teitoca,

ioo veel als , zijt te vrede» , zijt te vre-

; den : techeta cynato guamechyna , dat

i is , Godjoude Jicb ten hoogflen vertoor-

! nen. Waerop de Cacique antwoorde :

1
Guaibba , cynato machabuca guamecby-

'' na ? /Fat vraeg ik daer na, ofGodver-
\Jioort word ? Eindelijk^leid Hijpaniola

omringt met verfcheide eilandekens.

Ten ooften vertoont haer Saona vol

geboomt en beeften , op een laege

grond weidende, hertijds verfchaf-

! te het overvloedig cazabi voor de

ftad Domingo; doch zedert de Span- sasmauit-

jaerden alle d'inwoonders vermoor- £«»»«"

den , op 'tjaer vijftien honderd en

: twee , is het nooit wederom be-

woont. Voorts lethen hier 'trotzi-

ge Jant Catalina , Abaque , Nauaza,

;

Guanabo , Tortuqa vol verkens , en

|

Beata , berucht door uitfteekend pok-

hout en een ihelle ftroom , die de
', fchepen menigwerf maenden lang

! ophoud.

Tael van
Btjp.tmola

;

cilandektns

rondom.

Acht-
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Achtfie Hooft-fiuk:

J A M A I C A.

Amaka, ten noorden van Ck-

ba, weftelijk. van/aw/dw.en
na 't ooften van Hifpaniola af-

gelegen, maekt honderd en

vijftig mijl uit in den omgang. Door
Chrijtoffel Colonus ontdekt , wierd ze-

dert , onder 't beleid van des felfs

zoon Diego,byJoan de Squibel bemag-

famaica
t^ë t- ^e kiffchop ^e ^as CaJM befchrijft,

uttgemom. hoe fulx toeging : namentlijk , dat

binnen weinig tijd vijf duifend in-

woonders tot min als twee honderd
quamen : alle aen een yfelijk einde

geraekt; want fommige zijn levendig

gebrand of gebraeden , andere door

£>paenfche honden verfcheurt. Het
waeren anderfints menfehen , vol-

gens Hugo Linfchooten , van fcherpfin-

nig vernuft , gaeuw in handwerken

en kloek ten oorlog , boven alle land-

aerd om her. 't Eiland rijft verdraeg-

iaem van de ftranden rondom na

ii feer
1
't midden tot een hooge berg. De

I vruchtbaerheid fielt Peter Martyr, "'uchtbaer.

I
eerfte abt op Jamaica, wijd luftig ter

|
neder. Hy betuigt , hoe noch ftrenge

' koude noch over-maetige hette het

landfehap quelt.'tGantfchejaer gedu-

rende, draegen de boomen vruchten,

te gelijk rijpe en onrijpe. De beem-
! den ftaen altijd vol gras en bloemen.

|

Nergens getemperder lucht als hier.

j
Tweederhande brood is in gebruik.

\
'tEene beftaet uit geftampte worte-

1 len, 't ander uit koorn , welk drie-

1 werf 'sjaers word ingezaemelt. Een
pint koorn gezaeyt brengt twee hon-
derd voort. Wonderlijk maekenze de Kotken van

koeken cazavi van de wortel Jucca, merkvaer-

welke twee jaer goed blijven. Zy dis- .

drukken 't zap in een fak metfwaer
gewigt uit. 'tZap raeuw gedronken
veroorfaekt een haeftige dood ; ge-

kookt is fmaekelijk en Yoedzaem.
X 3 Over-
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Ritmen.

Aa/mat.

Overvloedig walTchen bier de pata- ma/ca de gengber geplant hebben, isGengber.

ten, wortelen niet ongelijk d'artifiok- alhier buiten gemein wceligvoortge-

ken onder d'aerd. In een lichte grond, fet. 't Gewafcli ftaet even als een riet-

en middelmaetig vochtig, fchietenze bofch : alleenlijk heelt 'tmannerje

fachte bruin-groene blaederen, fwij- grooter blaedercn dan 'twijfje. De
mende na ipinaefie. Depataten krui- ftruiken fonder knoppen hebben
pen lanx d'aerde, en wortelen door meer loof na boven , dan beneden-
veezekjens : draegen een bloem ge- waerd. De wortelen , fwaerder of
lijk een klokje , aén welker einde lichter, zijn bultachtig over de grond
tgraengroeyt. De wortelen zijn ge-

j

verfpreyt. Met 't verdorren derbla
meinelijk wit ; rriaer anderfints ook
rood , gemarmort , geel en violet.

Worden gehouden niet min gefond
als fmaekclijk , gebraeden in een

dicht toegeftopte pot , met weinig

water. Veel lekkerder evenwel valt

deren is de gengber rijp ; doch foo
fcherp niet verfch als gedroogt , na
dat eerft onder d'aerde begraeven
lag. Ook valt hier overvloedig ko- £«<*»•

toen , vvaeruit lywaed en hang- bed-
den toegefteld, over dewefter-wee-

d'ananas. Defe vvafcht op eenitronk,
|
reld wijden zijd vertiert worden,

ruim een voethoog, befet van feftien
!
't Kotoen felf wafcht aen een boom

groote fcherpe blaederen , tuflehen ; niet ongelijk den rooden dennen-
welke een vrucht

, pijn -appels -ge- !
boom, met een rechte ltamme, waer

wijs, doch vry fwaerder, meteen^ge- uit takken, even lang en verre van.

fchubde fchorze, bleek- groen enin-
j

elkander gefcheiden , voortkomen,
karnaet geboord op een geele grond, Tuflehen fmal-lange bladeren waf-
vol geurige en veelvervige bloemt- ! fchen roode bloemen , die eindelijk

jens , die te mets afvallen ,uitfchiet: 'veranderen in langwerpige knop
boven op ftaet een roode tros

, ge
vlochten van blaederen en bloemen.
'töihnenfte zap fmelt in de mond,
diervoegen fmaekelijk, datallelek-

kernyen voor de felve verre wijken
moeten. De voort-teeling leid ver-

borgen in de roode tros ;

pen : welke gerijpt een wol en zaed

i
als peper binnen fich beiluiten. Te- steden op

genwoordig bewoonen de Spanjaer-
>"**'"*•

den op dit eiland drie Heden. Recht
over Cuba vertoonen haer Sevilla en
Melilla. Aen de zuid-kant leid Ori-

jtltijd-lt-

leiid kruid

want foo Jlan. Van de itad de la Fega , na wel-

haelt met aerde bedekt word, geeftze ke CbriJloffelColonus en fijn zoon Die*

haer ftronk, aen welke Hechts eens go eens hertoogdoms eer-tijtel voer-

vrucht groeyt. d'Ananas zijn onder-
(
den, is huiden geen voetltapte vin-

fcheiden in witte, fcherpe en renette:
j

den. Onder de voornaemlte havens havenen.

van welke renette de kroon fpant. I zi)r\ Janta, Guayano , Anton en Guai-

Hccft een genees-kracht tegen fwak-
{

gata. Op 't jaer vijftien honderd fes

kc macgen , graveel, vergif en be- I en negentig vermeelterde d'Engel-

droefdheid. De drankuit ananas ge-
]

fche hopman Antonim Sherly ftor-

perfcht, behoeft voor geen malvezei menderhand Sevilla. Doch eerlang

te wijken. Men kan hier ook befpie- i
verliet hy de gewonne plaets; fulx

gelen een merkwaerdig natuur-won- 'Jamaica zedert wederom geheel by
der in d'altijd-levende kruiden: wel- de Spaenfche kroon bleef. De ruit

ker fommige op oude boom-itron- geduurde een en feftig jaer. Thans
ken, andere uit d'aerde en wederom gefpt Olivier Crornwel 'tharnas tegen

andere op rotzen eninbofTchaedjen

waflehen. De ftruik , omringt met
groot loof vol bruin-roode vlekjens,

draegt een wel -riekende violette

bloem. Zoo haeft aengeraekt is, ver-

zlenfen de bladeren : en na meer of
minder aengeraekt zijn , duurt defe
wonderlijke verwelking langer of
korter. Zedert de Spanjaerdenopja-

tn"chO>men.

Spanjen-xtw. taekelt elffchepentoe,

onder de zee-voogden Fortejcu en

Goojfen. Defe landen op Jamaica, en jamücaby

maeken haer des eilands meelters. f***^**

Goofen voorts by d' uit-hoek Levella

na de Broed-baey gefet , (om aldaer

een fterkte op te werpen , ten einde

de peerl-viiTchery aldus" beveiligde)

vond fuik een tegen-ltand : dat {treek

en







Porto Rico.

Sant M.ir-

tha vtfo-

lert.

en voor-neemen veranderde, 't Gel-

de fant Martha. d'Haven van dit ei-

land lag verzeekerr met twee burg-
j

ten, dooreen borft-weeringaeneen

verbonden. De burgten bliefen uit
j

veertien en negen ftukken gefchut

een uur lang op d' Engelfche. Defe
j

bleven niet fchuldig. Eindelijk fla-

bakten de verweerders, en vlooden

boffchwaerd met de koftelijkftefchat. I

d'Engelfcbe vcrftoort , dat haer de
buit mifchte , fetten twee honderd
huifen en twee kerken uit vvraek aen
kooien : flechten de gefeide fterkten.

en keerden fonder roof na Jamaica.

Alhier had het flechter af-geloopen ,

vermids de leef-togt buiten gemein
fcha.ers om quam: ten zy hopman Hu-
nifride ververfching van volk eneed-
waeren had over gebragt uit Engeland.

Negende Hoofd-ftuk:

<P %_ T % I C 0.

Kamen des

tilands :

natuur en

x.ede/1 des

jelven

:

Leons -ver

richtingen

alhier.

E fiad Porto Rico , foo veel

geleid als een rijke haven,paft

haer benaeming 't eiland toe,

welk de Spanjaerden nu fant

Joan; doch d'oude Indiaenen noem-
den het Borriquen. Wanneer Cbriftoffel

Colonus de vlootelingen , die geenfints

langer met een woefte zee wilden

hardebollen , niet wilt te bepraeten

,

om verder te zeilen, bereid Itond om
t'huifwaerdoverftaegtefmijten : ten

zy binnen twee dagen landvoorden
boeg quam : ontdekt hy in Slacht-

maend op 't jaer veertien honderd
drie en negentig een aengename kult,

Van welke 't gequeel der nachtegae-

len over zee klonk. Hy gaf het den
nzem foannes Baptifla. Dit eiland , ge-

legen onder een getemperde lucht,

maekt ooft en weft een lengte uit

van vijf en veertig mijl : de breedte

loopt tuffchen twintig en dartig.

Brengt by na 'tfelve voort , 't geen

Hifpaniola. d'Inwoonders voerden

eertijds fwaere oorloogen met deCa-

nibales , gewend 'sjaerlijx derwaerds

.overtefchepen. d'Overwonnen,foo
welvand'een als d'anderekant , ver-

ftrekken ten fpijs. Colonus vond alhier

een groot huis omringt van twalefan-

dere; doch alle verheten. Toenmaels
beheerfchte een koning met byfon-

der oncfag 't gantfche eiland. De Span-

jaerden maekten in 't eerft hier niet

veel werk af: ter oorfaek genoeg te

doen vonden op Hifpaniola , alwaer

't goud beter en overvloediger viel

dan op Porto Rico. In 't jaer vijftien

honderd en tien verkreeg Joan Ponce

de Leon'i hoogde bewind over dit ei-

land, by orde van 'tSpaenfche hof:
bouwde Caparra. Twalefjaer wierd
de plaets bewoont , onaengcfien ach-

ter een moeyelijk gebergt en dichte

boffchaedje landwaerd in verfchuil-

de. De luft tot goud, welker ade-

ren aldaer ontdekt wierden, fag de
ongelegendheden over 't hoofd. Ein-

delijk echter kreegenze verdriet in

haer barre woon-plaets : verhuifden

na Guanica , door goud rijke ftroo-

men befproeyt. Doch hielden niet

lang ftand. Trokken vier mijl vorder:

en noemden de nieuwe volk-plantin-

ting Soto Major. Ten laetften keer-

denze te rugge: floegen fich neder

indevoorigevalleye Guanica: ftich-
Nieun"P

n ï i r il den-

ten t itedeken fant German by de

ftroom Guaoraho , die een ongelegen

haven maekt. De voornaemfte üad
is Juan de Porto Rico , aen 't begin der

noord kult ten ooften op een klein

eilandeken.af-gefcheiden van 't groo-

tegelegen; maer door een rijs-hoofd,

Puentede Aguilar , aen 't groote vaft

gehecht. Nevens de mond der haven
legt op een hoogte defterkteMo/ro

Empinado , omringt rondom van de

zee: weshalvenonwinnelijkis: by-

fonder zedettjoan de Texelaen Bapti-

JlaAntonelli 'tflot drie-puntig bouw-
den, en van veertig kortouwenvoor-
faegen. De ftee-voogd Diego Men-
dez de Valdes maekte vijftien honderd
vveerbaere mannen en tachentig paer-

den uit: wanneer hem d'Engelfche

graefvan CUmberland met vry minder

magt, op 'tjaer vijftien honderd fe- uZTZemt
ven en negentig, foo manhaftig be- deftad i,

fprong: dat niet alleen de ftad Porto

Rico:

Stad Porto

Rico

:

Graefvan
Cumber-
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Canib.tlin

vermoorden

de i>pan-

facrden.

IVonder ge-

voelt n wc -

gem de

Sfaenfcbt.

Zigentlijke

befchryvmg

•van Mi/l.

Indien.

H.itveys

mtrkvcaer-

digfeggm.

Rico ; maer felf vcrfchcide fterkten

bemagtigde. Behalven een onwaer-

deerlijke buit, vielen ook tacher.tig

{lukken gcfchut in fijn handen. Voor

dufdaenige nedcrlacg hadden de Span-

jaerden noch een andere gefmaekt,

ten tijde als Cbrijlojfel zoondesPor-

tuoaclfche graef van Camïgna dit ei-

land bcfticrde; de Canibalen, ophem
los gegaen , hielpen alle Spaenfche

inwoondcrs aen een rampfaelig ein-

de. Niemand ontfprong den dans,

alsde biflchop, met fijn onder-heb-

bende dienaers, torzendede tempel

cieraden, bytijds gevlucht. Sulxde

eilanders niet meer behoefden te

'

twijfelen of de Spanjaerden ook fier-
j

felijk waeren : gelijk twijfelden,

wanneer over hacr groote fchepen,

en byfonderlijk de flag des gefchuts

verbaeft ftonden. Hugo Linfchooten

verhaelt , hoe deCacique Taguara een

Spanjaerdonder water dompelde, ten

einde proef nam , of ook fmoorde

;

maer bemerkende, dat den geeft had

gegeven, en by gevolg defelandaerd

fterfelijk was : viel haer , beefig met
goud te foeken , op 't lijf , en verfloeg

meer dan honderd en vijftig. Peter

Martyr getuigt vorders , dat dit volk

buiten gemein met de wapenen om
ging, en evenwel fomtijdseenfchen-

dige neep kreeg. By fijn tijd voeren

de Canibaels uit Porto Rko weg vijf

duifend menfchen voor haerwinter-

koft. Maer zedert de Spanjaerden 't ei-

land bemagtigden
,
ging 't moorden

immers foo vinnig toe. Die geen

goud konde opbrengen was lijf-loos.

Waerom , (volgens de Priefter Peter

Ordonnez de Cevallos) de Cacique Hat-

vey , van der Spanjaerden aentogtver-

kundfchapt,fijn onderzaeten een eed

afvorderde : nimmer te fullen mel-

den waer 'tgoud lag , fchoon diefwe-

gen mocften ftcrven ; want, feid hy,

't Goud is haer God : om welke Joo ver-

vloekte bloed-haeden aller wegen aen-

rechten. IVerpt dan 'tgoudin onmeete-

lijke diepe ivater - kolken : wanneer de

Spaenjche God verzonken leid
, Jal den

Spanjaerd den moed ontzinken , om we-

gens goud tephegen , 't geen niet te vin-

denis. Soogefeid.foogedaen. Voorts
leid hier ook 'tftedeken Arrecibo

,

wettelijk van Porto Rico af , alwaer een

der voornaemfte havenen is : ander-

fintszijnmeefl met riffen en zanden
befmet. 't Eiland ten noorden, min
vruchtbaer dan ten zuiden , brengt

goud voort. Binnen vloeyen veel

beckjens. Men vind hier ook filver,

tin , lood ,
quik- filver en azul , by

de fchilders gebruikelijk. De regen

valt meeft tulTchen bloey-maend en
d'herf ft. Weinig voor en in 't begin

derherfftontflaen d'Huracanes , wel-

ke diervoegen uit de wolken uitge-

borflen waeyen , dat onmoogelijk

geen vaertuig zee bouwen kan. Een
noordelijke ftorm , doedhier byzon-
dere fchaede op'tgezaeyde. Voorts
rijft, tien mijl ten zuid-ooften buiten

Porto Rico , 't gebergt delLoquillo , van

welk een vervolg van bergen loopt

door 'tgantfche eiland ooft en weft

tot de zee toe, wiens oever fant Ger-

man beflaet. Drie en twintig rievie-

ren wateren in d'Oceaen uit. Onder
de voornaemfte word gereekent Cai-

rabon. Tien zuiker moolens fouden

'sjaers meer leveren , ten zy volk ge-

brek hadden. 'tGeboomt, welk de

bergen en valleyen wijd en zijd be-

flaet , verfcheelt onderling. De ge-

denkwaerdigfte boomen zijn tabunu-

co, verfchaffènde een fmeerige en ge-

fonde gomme , dienftig tegen ver-

flijftheid en wonden , als ook om
fchepen te pekken : de bitterheid der

gomme bewaerd de kielen voor 'tge-

wormte. Maga heeft een onverder-

felijk hout en groote bloem roos ge-

wijs, 't Zap van de bladeren Higillo

Pintado geneeft zekerlijk alle quet-

zuuren. De felve kracht verfchuilt

ook in 't kleine boomt)efantla Maria,

als ook in een ander Balfamo by de

Spanjaerden genaemt. Deftamme van

Zejla is foo dik, dat vijftien mannen
hand aen hand den felven naeuwelijx

om vaedemen. 't Pok-hout en cajfia

fiftula valt hier infchelijx overvloe-

dig. Sommige appel-boomtjenslanx

ftrand hebben een fterk vergif. Wie
onder haer fchaduwe flaept , word
lam. Een vifch , d'appelen etende,

krijgt fwarte tanden : en gegeten ver-

oorlaekt dedood : of, indien dena-

! tuur de dood te fterk blijft, valt den

eter

Natuurlijke

befchryvmg

•van Porto
é

Rko.

t Gebergt

Ltqutllo:

BJevierin.

Moolens

:

Boom tabu-

nuco:

Maga:

Higillo Pin-

tado :

Maria :

Balfamo

:

Zeyla

:

Vergiftigt

appel boom-

tjens.
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JiltrUrpaer-

digt boom

Guaia&A.

Kruid tui- eter'thairuit. Immers foofchadelijk
hey- is 't fteekende kruid </#//£<?ƒ , mee wit-

te bloemen, weinig langwerpiger als

violetren. Maer dit eiland lijd de
grootfte fchaede by 't geboomte gua-
iaba , ter oorfaek leer waelig voort-

fet : ja gantfche beemden en bergen

hand over hand meer en meer in-

neemt : wasr door 'tgrast'eenemael

vergaec , dewijl onder guaiabas lom-
mer niet wafcht. De boom draegt

bruine appels , binnen vol korrelen,

welke, by 'tvee of gevoogelte gege-

ten en gelooft met den afgang , uit

den afgang aller weegen tot boomen
groeven : weshalven 't land overal
verwildert. Deftamme derguaiabais

glad en bleek : de bladeren, hard en
glinfterig , ftaen twee en twee over

malkander : de bloemen krullen vijf

blaedjens om, midden-weegs fteekt

een kroontje , niet ongelijk der paeu-

wen. De vrucht, ruigen weinig lang-

werpiger dan d'Europifche appelen,

vertoont doorgefneeden een bleek-

rood vleefch , vol eed-baere fteenen,

fweemendenaJievan mefpilen. De
vrucht noch onrijp heeft een wrange

fmaek ; doch gekookt helpt den mae-

ge. Gerijpt is niet min aengenaem

van geur , als lekker van fmaek : beur-

zig verwekt buik loop. De worte-

len , buiten rood, binnen wit , zijn

fappig, zoet en buiten gemein lang:

de bladeren zuur en trekkende. Ein-

delijk voed Porto Rico wonderlijke

beeften. Onder vele verdienen aenge-

teikentjavaris , Opaffum en latou. Ja-

varis word gehouden vooreen zoort javam
van wilde verkens; hebben koxx.QOO- h

f
eeian

'z

ren,weinig fpek, een naevel op de rug-

ge : zijn byna ftaerteloos , fommige

fwart , fommige ook wit gevlekt.'

't Wild-braed valt buiten gemein fma-

kelijk;doch om te vangen moeyelijk;

want, alfoo 't verken door een lucht-

gat in de rugge adem haelt
,
.blijft on-

vermoeybaer rennende : benart van

d'honden gaetftoutmoediglosopde

naefte, en tarnt aen Aarzen wat voor-

komt. Opjjjum haelt de groote van

een kat: fijn muil is fcherp : 'tboven-

Y fte

dier :



lyo Tweed
fte kaekcn- been fleekt over 't onder-

de: heeft lange ,breede en rechte oo-

ren.en een byfonder lange ftaert.aen

't einde kael en beneden waertomge-

kromt: derugge vertoontfwarthair,

tuflchen welk grijze plekken : onder

d'hals en buik is het met vael bont ge-

dekt : fijn fcherpe nagelen dienen tot

op-k lauwteren der boomen : leeft by

vogelen, hoenderen oflandvruchten.

De natuur voorfiet dit beeft meteen

wonderbaerlijke beurfe onder den
z.un won- •> r . . ,

ierUjkf buik. De beurfe , binnenwaerd van
iew.e. faehter hair voorfien dan buiten , ver-

ftrekt ten leger-fteede voor de jon-

gen, die aldaer zuigen. Alszeont-

flooten word kruipen de jongen uit

lanx de grond. 'tMannetje mamme-
loos heeft infchelijx een beurfe; doch

alleen om de jongen by poozen te

Tatou draegen. De tatou heeft harde fchub-
ureemd ben tot een wapen , den muil van een

bigge , aen ieder poot vijffcherpe na

gelen . Wanneer vervolgt word of

nacht-ruft neemt, rolt hy hoofd,

beenen enftaert, gelijk een bal, on-

der de fchilden in malkander : en leid

alfo onquetsbaer voor alle geweer of

beet. Toen den eilanders, voorde
Spaenfche aenkomft , haer gods-

wmbrUjk dienft vryftond, wierd'sjaerlijxeen

fee(i op por- vreemd feeft geviert. De Cacique be-
toRico.

ia fl.e donder- daenen ter gefetter

tempel te verfchijnen. Alhier hiel-

den fich de priefters befich met'top-

fchikken van den af-god . Nevens
haer nam de Cacïque zit placts. Op
fijn trommel-geflag flapte 't gemeine
volk na binnen. De mannen veelver

vig gefchildert , droegen allerley

pluimaedjen : om d'hals , beenen en

armen flingerden gefnoerde zee-

fchelpen. De gebouwde vrouwen
hadden de fchamelheid bedekt : de

vryfters liepen naekt. Alle zongen-

ze, niet fonder vreemde danzeryen,
liedekens ter eeren desaf-gods: en

E Boek:
tgrocten ondertuflehen den tromme-
lenden Cacique . Thans ftaekenze

ftokjensin de keel, en braekten ge-

lijkelijk uit , 't geen in 't lijfwas : ten

bewijs, hoe geen vuiligheid meer by
haer verfchuilde. Eindelijk faten ne-

I

der met de beenen kruis-gewijs on-

der 't lijf : hervatten een fwaermoe-
dige wijs, en neurden dan ook we-
gens d'achtbaerheid der Cacique.M.id-

delerwijl droegen ettelijke wijven
gecierde korven met brood rondom
de zingende : ftorteden gebeden, by
zommige uit den hoop beantwoord,

't Brood zegende de priefters, en
deelden ieder een ftuk toe : waer
mede blymoedig t'huifwaerd gingen.

Doch dufdaenige dienfl-plegingiste

gelijk met d'inboorling verdweenen,
te metswreedeiijkuitgeroeyt. Wes-
halven de Spanjaerden benoodfaekt

zijnfichte voorfien van Africaenjche

Mooren : om in de mijnen en zuiker-

moolens te werken. Doch alfoo defe

infchelijx 't hard onthael niet konden
draegen , verliepen by m eenigte. De
zaek leid aldus. Als een Moor niet Wreedheid.

gouds genoeg des avonds t'huisbragt, j"Jj*"~tem
bond hem d'heeraen een dwers hout gendtUot-

naekt : floeg den gebondene met rie-
ren -

men ten bloede ; fnerkte ziedende

oolie in de wonde: ftiooyde thans

ook peper en zout in de felve : en

liet hem alfoo leggen : of ftak den
mishandelden ineen put, uit welke
alleenlijk de kop ftak.. Dufdaenige

ftraf oefendenze, (volgens 't Spaen-

fche fpreek-woord) nae de wet van

, Bajona. Doch de gevluchte rotten

meeren meer tezamen : en vergol-

den de Spanjaerden , wanneer in han-

den kreegen met gelijke munt. Ja op
H/Jpaniola byfonder fettenzefo wee-
lig voort: dat de Spaenfche kroon,
beducht voor een algemeine opftand

alhier, vack een yfelijke vernieling

te gemoed ftg.

Thien-
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Bermudes Eilanden.

Thiende Hoofd-ftuk

:

£ E TKM U £> E S EI L J K <D EK.

*7 l

XI Ngelfche koning Jacol had

de nieuwe volk-plantin-

gen in Virginia door ver-

fche hulp-benden en le-

vens-middelen nu en dan geftijft.

Onder 't beleid van d' hopmannen
Gofnol ,Smitb, Eduarden jong vrouw
ManalVinkefield fcheepten honderd

man derwaerds. Zedertbragt Neljon

meer volk over : als ook iVejl , Gates,

Sommers en Argal. Met dartien hon-

derd zielen ging Frans iViat zeil. Niet

min be yvexdejacob de bewooning
van Nieuw Engeland. Tot voort fet-

ting van 't een en 't ander lagen de

Bermudes vlak in 't vaer-water , op
twee en dartig graeden benoorden
den middag-lijn , vijfhonderd mijl

ooft-zuid-ooft van de Virginifche

spanjaerd uithoek Roanoak. De Spanjaerd had

i^wT
r
nulanS te vooren'tooghier op; al-

u bevolken: foo de hlver-vloot , uit Havanaes ha-
vuunm! Ven door de ftraet Bahama na Spanje

geftooken , aen Bermuda een bequa-

me ververfching; vond. Weshalven
met Hernando Camelo over een komt

:

om ettelijke Caftiliaenfche en Portu-

geefche huifgezinnen aldaer te vefti-

gen. Hen nieuwe bevolkers zijn wel

leer fmackelijke voorrechten ge-

gunt; doch weinige vonden fmaek
in de voorflag. 't Werk dan viel ein-

delijk op een ftoiting uit : te meer na
dien kaifar Carel de vijfde ter felver

tijd d'handen vol werk had ; want hy
toenmaels Romen 'm nam flormender
hand : en met den boerenkrijg in

Duits-land en hoog fweevende ge-

loofs-verfchillen niet weinig bediem-
melt ftond- Zedert bleefBei muda fes

enfeitigjaer by eenigmenfehonbe-
fichtigt. De Franfche hopman Barbo-

riere verloor toenmaels alhier fijn

fchip. 't Selve onheil trefte namaels
George Somers : dewelke de fchip-

breuk bedierf , en d eilanden byui-

terfte wille na hem felf Somers eilan-

den noemde : hoewel d'eerfte bena-
ming Bermuda (tand gehouden heeft:

hetzy na de Spaenfche pieloot, die

lies.

Schip -kreu

Ven voor

Bermuda.

'teerft ontdekte , het zy na'tfchip,

welk hy voerde. Op 't jacr feftien

honderden twalef is binnen Londen

;

een Maetfchappy , met 's koninx
gunft-brieven gefterkt,ingeftelt. De-
ïe\2.er:d\gde RicbardMoor gehg-heb Moors ver

beroverfeftigmanna2?e/-wWrt. One ruht'»S">-

jaerleide Moor tekoft aen'tverfter-

ken des eilands : terwijl de ratten, uit dotten-ver-

een fchip op land geraekt , eerlang
"">en M"

\

diervoegenvermeenigvuldigdcn: dat

alle gewafch enfelfleef-togtbinnens-

,

huis vernielden. Sulx d'hongers-noot

\

dapper toenam. Alle middelen tot

demping van 't fchadelijk ongediert
liepen te loor. Eindelijk quam de

I
fterit onder de ratten , die binnen
weinig dagen alle geheel weg nam.

}

On dertufichen wierdMoomw en dan
geftijft met verfch volk. Barlet bragt

' feftig man over, enhaeldetachentig
pondamber-grijsaf, te mets byeen
vergadert. Allenskens vermcerder-
de de volk-planting. De fchepen
Blejjing, de Starre en Margariet\oet-
de vier honderd en tien zielen der-

waerds. Uit de rirgima quam Daniël
Tuckard , om Moors ftaet- volger te Tuekards

•

zijn. Dapper queetüch Tuckard' -. hy
plunte allerweegen boom en uit de
Weft-Indifche eilanden, alsook ta-

bak, met welke een fchip na Londen
bevrachte. De dartig duifend pon-
den tabak beliepen een groot geld.

Voorts wierden de landen in kav din-
gen verdeelt: ten einde ieder deel-

genoot en volk-planter fijn eigen be-
iittingkende. De kabelingen ontke-
nen haer benaemingen van hoofd-
deel genooten Hjrington, Smith , De-
vinshire,Pembroke,Paget,IVarwijk.Sou-

thanton, Sandys. Men bouwde nu ook
fterkhuifen. Tuckard wierd vervan-
gen door Nathanaël Butler , op'tjaer
feftien honderd negentien. Butler

voerde in vier fchepen vijfhonderd
zielen tot verfterking der eerfte

volk planting, die zedert de ratte ja-

ren feer verfwakt was , en weinig gae.

degeflaegen by de Londcnfche rce-

Y 2 ders.
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ders. Nu wierd ook een tempel ge-

fticht : een vuurfchaer gefpannen :

en alles gefchikt op de voet van een

wel gefield gemeine beft. Eerlang

volgden fel f adelijkc huis-gezinnen

met 't fregat de Mag^ziin. Weshalven

de nieuwe inwoonders , vijftien hon-

derd fterk , twintig mijlen in de leng-

te befloegen. Op 't ooftelijkfte lang-

werpig eiland Georges ftichtenze

Warvoyks- en Davers-fort. d' Andere
sterktm. flerkten en tooi ns onileenen haer be-

naeming van cavendiJch,Paget, Sm/tb,

Pembroke, Care/'en Davïd. Vermaerd

a**«w. zijn d' haven Soutbanton , d' inwijk

Harittgton en Groote Sond.Voorts heb-

ben de Bermudes , beftaende uit vee-

Ie minder en grooter eilanden, dege-

daente eens halven maens, rondom
Klippm. befet van klippen , by leeg water bo-

ven kijkende,by hoog niet diep fchui-

lende , aifoo het zelden meer dan vijf

voeten ebt of vloeyt. De flrand meefl

rudzig en verhard door zonne en

wind , lijd nergens afbreuk van de

crond. deflag der golven. De grond felf is

veeierley. Ter fommiger ftede tuf-

fchen kley en zand : elders roffe,

witter offwarter.De roffachtige wort
voorde flechtftegekeurt, de fwart-

achtige voor de befte. Drie voet on-

derde roffe aerde verfchuilen dikke

fchaelen; doch onder de fwarteeen
witte korft niet ongelijk den puin-

fteen , in welkers vochtige hollighe-
Tutten. den de boomen wortelen. De putten,

hoewel met dezeeopenafloopen

,

verfchaffen nochtans een gefond

tucht. verfch water. De lucht , doorgaens
helder , wanneer door wolken word
betrokken , fchintelt van yfelijke

blixemen en fwaeredonder-flaegen.

Anderfints blijftze feer getempert,

fonder overmaetige koude of hette.
Weshalven de Europifche vruchten

alhier weeliger waflehen, als in haer

eigen geboorte-plaets . Tweemael
Oo$?- 'sjaersvaltd'oogft. 't Gcenin delen-

te gezaeyt is, word gemaeyt in zoo-
mer-maend. Thans begint wederom
de zaeying met d'oogft maend, welk
by winter maend ter fchuure komt.
Geen ichadelijk gediert voeden d'ei-

landen. Selfdegeelefpinne, die zij-

de webben nabootft , is fonder ver-

j

gif. De plante nucbtly , voortbren- vlam

gende gefpikkeldc peeren , groeyt mtchtb-

i
tuffchen de reeten der rotzen , drui-

|

pende van zee water. De verkens, vtrkeiu.

die uit 'tgcbleven Spaenfchefchipte

j
land fwommen voor meer als ander-

;
halfhonderd jaer , zijn zeer vermee-

,' nigvuldigt ; doch wegens magerheid

] naeuwelijx eetbacr. Defe leven by

de foete beezien , welke van de pal-

, miet boomen vallen. Rondom de

witte en roode moer-beezien krui-

i pen duifende zijd wormen, fpinnen- zijd-ver-

[

de roode en witte zijde. De zee, men -

;

hoewel fchaers, verfchaft ook peer-

I

lenen amber-grijs, geenfints van de Amber.

flechtfte flag. Met 't begin des jaers

tot bloey-maend toe , vertoonen haer

nu en dan de walvifTchen onder de i^hifch.

wal. Wonderlijke zee-voogels ne-

ftelen in hooien, gelijk dekonijnen.

Behalve vreemde vogcltjens , vlie-

i gen meenigte reigers door de lucht.
' De tabak , by d'Enge/fcbe geplant,

i flaegt feer wel. Men vind hier groo-

i

te fchild padden , vol fmaekelijke /^*'WH-
ii j j j

den:

eyeren , welke zy onder dun zand
aen den oever bedekken , om by zon-

nen-ftraelen uit te broeyen. 't Vangen hoe gevan-

gaet aldus toe. By nacht verfpieden vm '

d'op-paiTers, waerde fchild-padden

na flrand komen, en een kuil ander-

halfvoet diep in d'aerde graeven.Met

dit werk beefig worden op den rug

gefmeeten. Aldus gekeert konnen
( niet wederom ter been komen : wes-

I

halven fwaere zuchten voort-bren-

j

gen.Sommige zijn voorfien van twee herbneyen:

I

bekkens vol eyeren in den buik. De

i

eyeren , niet wijkende voor kaets-

; ballen in groote, hebben eenweeke

j

fchael , anderfints ook een wit en
' dooyer. Wanneer op de fefte week
! blijven begraeven, door-booren de

;

jonge fchild padden de fchael en het
1 zand : en kruipen aenflonds zee-
' waerd. 't Vleefch valt niet min ge- haer

fond als fmaekelijk. Haer oolie wijkt **4*fc

I

voor geen boter. Eindelijk groeyen

op Bermuda cederen , welker gelijk cederen.

\
de weereld naeuwelijx befchouwt.

De blaederen zijn yl en fteekelachtig

aen d'uiterfle einden, en foo leenig

nietalsderjenever-boomen , ander-

fints verfchillen onderling weinig.

't Hout
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't Hout heeft een aengename reuk,en

beezien fwijmende na myrten. De be-

zien geel rood beiluiten binnen vier

witte korrelen, en geven driederley

fmaek; want de buitenfte fchelleis

foet,'tbinnenfteomdekorrelenzerp,

'tvleefch tiuTchen zuur en zoet. De
boomen behouden een geduurige

jeucht: fulx te gelijk in bloefem ftaen,

rijpenen gerijpte vruchten draegen.

De beezien gerijpt beginnen te gae-

pen : vallen met den daeuw en regen

af: enlaeteneen rond fteeitjen aen

de takken, 't Steekje verlieft geen

baft, ten zy na twee jaer.d'Helftdefer

tijd vereifcht de beezie tot volkomen
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rijpheid , welke meeft voor valt in de
winter. De takken groeyen buiten

gemeingefchikt hemelwaerd: als te

fwaer worden krommenzeden (lam

om. Dit edel geboomte beflaet ten

verfcheide plekken de grond derBer-

mudes. 't Verdient ten befluit onfe Merkwan.
• 1 •

, ..r/i dige vaere
aenteikening, tgeen vijlitoutewa- -van-vijf

ter zielen , niet fonder algemeine tootsgefei-

verwondering, op 't jaerfeftien hon-

derd en feftien , beftonden. Afge-
ftooken voor Bermuda met een open
boot van drie tonnen,ontleiden d'yfe-

lijke ftortingen der Oceaen.-donden uit

afgrijfelijke ftormen : en liepen bin-

nen feven weeken tot dlerfche kuft.

Elflie Hoofd-ftuk:

C AKI<B ALES EILANDEN.

Otrfprong

der Caniba-

lesofCarm-

bales.

E Canibales, noemen haer felf

ook Oubao-bonon bewoonders

der eilanden, en Caraibanen.

Defe laefte benaeming is

niet alleen wijd en zijd over d'Ame-
ricaenfche voor eilanden aengenoo-

men ; maer felf op 't vafte land van

't noorder en zuidelijk America, lang

voor d'aenkomft der Spanjaerden.We-
gens d'herkomft van dit volk word
verfcheidentlijk gezintwift. Die haer

onder de Joden te huis brengen, heb-

ben geen ander bewijs, als 't onthou-

den van verkens-vleefch. Die haer

erkennen te zijn gevluchte uit de

groote eilanden Hijpaniola , Jamaica,

Cuba, Porto Rico, toen de Spanjaerden

niemand aldaer te lijve lieten, kan-

ten fich moedwillig tegen een beken-

de waerheid ; want wie weet niet,

hoe d'Indiaenen, de Spaenfche moord-
priemenontfnapt, niet deminftege-
meinfehap hebben, noch in tael, noch
in zeden , met de Canibales

, jageflae

gevyandender felve blijven ? behal-

ven dat de Canibales bereeds de woon-
plaetfen befloegen, diezy nubeflaen,

als Colonus hier aenquam. De Caniba-

len komen felf onderling hier niet

over een. Sommige Hellen haer wie-

ge op Guyana, alwaer de Calibitende

felve tael, zeden en Gods-dienft heb-

ben. d'Oorfaek der verhuifing leg-

gen ze te laft den Arouages , welker

overmagt de volkeren rondom her

flaefachtig drukte. Om de fchoude-

ren fuik eenjuk t'ontrekken.ftaeken-

zealder-eerftoverna7(ï^7g0 : en, te

mets vermeenigvuldigt beftonden

wraek te nemen van d'Arouages , die

zy in een bloedige veldflag t'eene-

mael ontdeeden. Niemand wierd

verfchoont , dan 't vrouwvolk , tot

voort-teeling. Hieruit ontftaet, dat

de Caraïbaenfche vrouwen over een-

kom ftige zeden en woorden met
d'Arouages als noch behouden. Doch
d'Engelfche edelman Brijlok , door

langwijlige ommegang ervaeren in

vericheide Americaenfche taelen

,

ftelt ter neder : hoe de Caraibaenen,

welker gedeelte als noch onder d'A-

palacbiten in Florida overig is , uit

d'Apalachiten haer oorfprouk trek-

ken. Dit, een moedige land-aerd,^^""1"'-

loofdc een groote fwerm landzaeten, Jfj^j*//
1

om op den Mexicoojchen boodem jipaUM-

plaets te maeken ter wooning Zy £"/*,£'"

bouwden dan alhier een ftad, na de

geftalte van Apalache. De Cofachiten,

van hier noordelijk verfpreyt over

een broekachtig onvruchtbaer land,

dienden fich wegens dufdaenigege-

legendheid : om namentlijk de ver-

laeteneplaetfen te bemagtigen. Ter
gefetter tijd worden de dorpen aen

kooien geleid,en alles vernielt,'t geen

niet konden wegvoeren : ten einde

Y alle
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alle hoop van wcder-kccrcnaf-gefne- ; tal op den berg Olaimi voor de zonne
den bleef. Men moeft ftervcn of knielde. Paracoujfis diende fich van

overwinnen. Onverwacht vielenze dufdaenige gelegentheid : liet door

d'Apalachiten op 't lijf. Hacr koning de Jaoüas verkondigen onder deCaraï-

ParacoujFis had echter foo veel tijd, > banen: hoe, met den aenvang naai-

dat hy de gewoonelijke toe-gangen ' rimsoi derLente-maend, eenplech-

lanx 't gebergte en boflehaedje , na I tige dienft aen de zonne foude ver-

de meelt bewoonde vlakte, bcfene. richt werden ter gewoonelijke pluets.

M&et etApalachiten lieten d'heere we- De koning wilde gefchenkenengaft-

gen leggen : klauwterden over on-
j

maelen bereiden voor alle zonnen-

tocgankelijke toppen: engeraekten
\
dienaers. Hec is aenmerkens waer-

alfoo in 't hartje des lands. Verfet
j

dig, dat naeuwelijx eenigeafgodery

Hond diefwegen Paracoujfis , gelegert , fuik een hooge ouderom bereikt, of

aen 't hangen van een berg. De voor-
i
foo wijd en zijd haer verfpreid heeft,

togt der Apalachiten was nu aen den I als dele met de zon. Ten tijde Jobs y„h.
3 8.

voet des gebergt genaedert , tegen i kuflen de zonne-aenbidders d'hand 2Ó 2 7-

wclkegehjkemagtaf-vaerdigt. Hee-
j
toreerbewijs. Zedertkromdenzede Metam^ .

vig ging de ftrijd aen. Toen weder- 1
rechter voorfte vinger tegen den

zijds pijlen ontbraeken ,
gingen el- duimom, en zoenden, volgens Apu-

kander met knodzen re keer. De
[

lejus, den duim : terwijl fich rechts

nacht fcheide 't bloedie gevecht. Nie- om draeyden , en d'oofter zon aen-

mand konde hem den zegen toe- baden. En hoe kennelijk is 't godde- zmnt-

fchrijven. d Oorlog eindigde tenlaet- \ lijk verbod by Mofes? Dat gy uwe oo- dienjizeer

ftcn in een vrede: namentlijk de Co-
\

gen niet op-beft na den hemel, en aen- "'' ' IHt'

fachiten fouden ter eeuwiger ervebe- i Jiet denzon en maenenfierren , des he-

fitten 't landfehap Amana: een volk
;
melsgantfche heir , en word aengedre-

mct^'//^ï/jt/v^«uit-maeken:enden ' ven, dat gy u voor die buiget en haer

koning van Apalacha voor opper-

hoofd erkennen . Zedert kregen de
ctraibxnm Cofachiten de benaemins Caraibanen

,
n<:irr van J

i ƒ" 1 l

foo veel geleid als on voorziens over ge
*ner van

:

dient. DeSyriers, welker grouwelen
//rji/overnam, eerden den zon on-

der de benaeming -ötf/W, foo veel als

Heer. De Pheniciers noemden hem wiiktvol-

komene. Niet lang bleven defe twee Beël-famen, heer des hemels: debur- ""'„'£_

e eren.

d'stp,

ten af.

volkeren onderling bevreedigr. De
j

gersvan Accaron Baal-zebahim , heer die»ftig

Caraibanen verwierpen de dienft-ple- der offerhanden. Maer Godverander-

ging der Apalachiten in 't geweft Be-
\
dedenaem verachtelijk in 2?jü/s^k^,

marin , en tegelijk de fchuldi >e ge-
|

Vliegen-God. Moloch of M/lcom beteï-

hoorfaemheid des koninx : verkoo-
\

kenda by d'Ammonieten infchelijxde

ren ten opper-hoofd Ragazin .-onder- zon : tot wiens eer d'ouders haer kin-

deren droegen tufïchen twee vuuren,

of door de prieflers lieten draegen,

om gezuivert te worden. Andcr-
fintszijnze ook verbrand inMolochs

wierpen fich 't naeft-geiegene land

fchap Mat/ka : en maekten eindelijk

7%liZZ bcfokndmctd'Apalacbiten. Defe, de-

wijl gewaependcr hand te kort fchoo-

tcn , trokken 't voffe-vel aen. De !
glocyende beeld met fevcn kamer-

naefle weg , een fchcuring te maeken kens. Macrob'uis getuigt , hoe d'Ajfy-

tuffchen de Caraibanen. Hier toe boo- 1
riers aen de zon Adad toefchreven

den de priefters de behulpfaeme 't opperfte, en aen de godinne Adar-

hand. De toeleg gelukte. Want alfoo
}

gatis een ondcrgefteldgefach. Adads

de Caraibanen lbnder eenige gods- !
beeld fchoot ftraelen nederwaerds

;

dienft leefden ,
(alleenlijk vreefden-

zeden boofen geeft. Mabouya) had-

den de Apalachitifche priefters

Jaoüas groote vlijd aengewent : ten

einde hacrnabuuren de zonne dienft

maer Adargatis na boven. Met 'r eer-

ftc g.ivenze te kennen, dat 's hemels

kracht beftont in zonne ftraelen,

't aerdrijk verwarmende : met 't twee-

de , dat door dufdaenige beftraeling

inboezemden. Soo veelvermogtde alles op quam. Deuiummtcnftetem-
onderwijfing, dat een merkelijk ge- pel, die syria Apamena befchouwde,

(lont
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cli

(lont den zon geheiligt. £ Arabier

s

offerden hem dagelijks wierook op

outaèrs boven de daeken. En geen

andere was Ckamos en Baal Peor , der

Moabieten en Medianieten afgod.

Lanx de Roode Zee lag de üad Baijam-

fa,(o veel gefegt als 7 /:?«/* des zon s,be-

rucht door byfondere dienll-pleging

aen de zon . De Perfen hielden dit

licht voor d'hoogfte God, wien drie-

voudige feeflen vierden : ter oorfaek

in hem bemerkten wijsheid des ver-

ftands , goedheid der wille en magt

van uitvoering : of ook om uit te

drukken fijn driederhande werking,

door warmte , licht en onderfchei-

ding des tijds : of eindelijk wegens
fijn drievoudig afdcelen der dagen, in

gelijke als by lente en herfft , lange by
zomer, korte des winters. d'Egypte-

naers eerden de zon onder de benae-

ming Ofiris , en naderhand nevens

hem Mitfraïm Chamfzoon eerfte {lich-

ter des Egyptifchen rijx. In Egypte»

ftak boven alle (leden uit met haer

zonncn-dienfl Heliopolis , Zonne-ftad:

ahvaer d os Mneuis , den zon toege-

wijd , godfdienftig wierd aengebe-

den. Macrobius befchrijft Mneuis al-

dus : Mneuis is enkelgoud ,Jlaetfonder

haerd : de rechter - hand verheft een

fweep na de ivijje der voerluiden : de

Jlinker beklemt een blixem enkoorn-ai-

ren. Merkvvaerdig offer bragten de

Mooren aen Ajfabin of de zon. Haer

Priefters alleen hadden vryheid om
kaneel te plukken : onder beding

nochtans, dateeril ter eeren Affabins

vier en veertig offen , geiten en ram-

men flachteden : noch kaneel voor of

. na zon inzamelden. De kaneel pij-

pen zamen gebragt worden dooreen

geheiligde piek verdeelt : 't geen voor

d'handelaers over-fchiet, draegenze

weg, mitsbecaelende. Een rechtmae-

tige deeling ontdekt de zon : wanneer

de fnipperingen des kaneels aen brant

(leekt. De Grieken , volgens Proclus,

behingen een lange ftaek met lauvvrie-

ren en bloemen , op ieder fevenfte

dag der maen. De top droeg een

fwaere kopere kloot , aen welke

kleinder en kleinder afhingen. Mid-
den weegs van de ilaek llingerden

drie honderd vijf en feftig kranzen.

7$

wrd.

De voet was bekleed met een geele
vrouwen-rok. De bovenfte kloot be-

duide de zon , de mindere de (lerren,

de kranzen de jaer-dagen. En aldus

vierdenze den zon. Omtrend'tfelve
fchepfel hebben fich eertijds in afgo-

dery uitgeflooft de Maffagetencn ou-
de Duitjchers. En noch huiden ten da-

gen befteeden de volkeren onder
't uiterfte noorden , Japanders , Chi-

neejen
, Tattars, Oofter- en IVejler-In-

diaenen de voornaemfte dienft plech-

tigheden aen 't felve fchepfel. d'Oor-
faek hier afkan lichtelijk nagevorfchr.

'tlsnamentlijk een gemein gevoelen
aller menfehen

, gelijk Arifloteles,

Simplicius, Themidiiu en andere hei-

denen getuigen , d'eeuwige godheid
in de boven-plaets, welke 'taerdrijk

omringt te (lellen : waerom ook de
biddende d'handen verheffen hemel-
waerd. Nu , dewijl de hemel niet »*«-«»

heerlijker vertoont als de zon, is de "^"JZ'
zon voor d'eenigfte of voornaemfte e.ncodge-

Godgehouden.Want'tzydefchoon- é

heid en glanz in aenmerking komt:
't zy de grootheid, honderd en feftig-

mael d'aerde overtreffende : 'tzy de
fnelle loop , volgens welke in een uur

afdoed tien honderd duifend mijlen

:

'tzy de heilzaeme kracht , door in-

vloeyende warmte, tot voortteeling

engroeyfaemheid : 'tzy denoodfae-
kelijkheid des lichts, tot alle menfehe-
lijke verrichting : 'tzy d'afmeeting

der dagen, door een beweeging van
ooflen na weden, of der jaer- getij-

den , door een loop van 't zuiden na

't noorden,ofvan 't noorden na't zui-

den: 'tzy dat eeneenige zon genoeg-

faem istotfoo veel verfcheide heilfae-

me werkingen : dit alles te zamen-
genoomenby de fchranderfte heide-

nen , of(luks-gewijs gemerkt by min
verftandige , heeft haer weggerukt,

om d'eere des onzienelijken fchep-

pers over te brengen tot 'tziene-

lijk fchepfel. Diergelijke bezeflingen

maekten de Cara/banen gaende na Be-

marin , alwaer 'tzonne-feeft foude

geviert worden. d'Apalachitifche ko-

ning Teltlabin omhaeide denabuuren

buiten gemein vriendelijk binnen

d'holftad Meldot. Gedraegen in een

zetel op de fchouderen van vier man-
nen,
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TeUUbim ncn , welke vier andere verpoofden,

««*! om- tu^c licn pijpen en trommen, nictfon-
;«•,:/ dt dcrontelbacrgevolg, kreeg eindelijk.

""*' de kruin des bergs Oldimï onder de
Panen r>

voet : verrichte aldaer een ftaefelijk

offer acn de zon : liet de Cardibanen,

mildaedig befchonken , t'huifwacrd

keeren. Drie jaer duurde dufdaenig

onrhael: wanneer ondertufïchen 't be-

liand ten eindeliep: metwelk Teltla-

bin c\:n Cardibanen d'ooriog verkon-
digde , ren zy by den dienft der zonne
Volhardcdcn. De voorflag wierd ver-

CMTMïbanm fcheidentlijk pevat. Sommige oor-

deelt
deelden te ltnjden met haer duur be-

vochte vryheid : door een nabuurig
koning wetten des Godsdienft teont-

fangen. Indien de zonne eer toc-

cjuam , fulx kondefoo wel gefchieden
op 't gebergte van Amana als binnen
Teltlabins rijk. Andere , omhelzende
devreede, en diep ingenoomen met
een zucht tot Oldimies godsdienft,

verwierpen devoorwaerde niet. Al-

dus geraektenze onderling over
hoop. Ieder trok fijn ftreng even-

eengeiccite fterk. Evenwel vonden devoorftan-

^gt-.m ders der vryheid den grootftenaen-
leacnm

: hang. Weshalven de zonnen dienaers

d'Apalachiten in den arm namen. De
•fe , ter hulp afgezakt , verjoegen de
partyen : en erkenden de verdrijven-

de Cardibanen voor een volk fonder
onderfcheid van godsdienft of land-

beftier , tot een eenig licchacm za-

men gefmecd. Doch de verdreevene
fvvorven , niet fonder duifend onge-
makken , tot d'Oceaen toe. Alhier
fcheep geftapt

, geraekten aldereerft

acn 'teiland Ayay , nu 't Heilig Kruis.
bevolkende Zedert by voort-tceling vveelig Ver-
foor eilnn- - 1 1 • 111 ° ,.

dmzanA- mecnigvuldigt , hebben te mets alle

mmca: de voor-eilanden van America be-

volkt : met de Calibiten naeuwe ver-

bonden getroffen tegen d'Arouacas,

Taos , Sappayos en andere vyanden op
de vatte kuit : enfelfwijd uitgeftrektc

landpaclcn aldaer ingenoomen tor

Brafil toe , niet fonder diep ontzach
voor haer manhafte fcherp-zinnig-

»£" hcid. Eindelijk dewijl de geheugenis
der verceuwdc voorvallen geen vafte

grondflag vind in de boeken ; maer
alleen van hand tot hand onder de
dra/banen word overgeievert : foo

kan de juifte tijd der verhuifing uit

:
Florida niet wel aengewefen. 'tBüjft

buiten tegenfpreeken evenwel ,of'c is
: voor meer als vijf eeuwen gefchied ;

want foo veel tijd ten miniten ver-

eifchtde bevolking van foo veel groo-

teeilanden en koningrijken. Wegens
d'oorfprcng der Apalachiten , bren-

gen zy feifby, dat nietbcfhpt kon-
nen feggen , wanneer fich alhier ne-

dcr-flocgen ; maer wel hoe zedert

een onbedenkelijke tijd de land-

i fchappen Hemarim , Amana en Matika
bevolkten. Anderfints zijn geen dui- °°rfPron£

Ücre voec-ltanpen van een latcan- cbiten\

fchen herkomit tebefpeurenin woe-
1 fle zeden

,
plompe af-godery en zin-

rijke tael. Onder andere hebbenze

I

als noch den Tattars ontleent , een

,
heilige gedachtenis te bewaeren der

koningen , die eertijds 't vaderland

door groote dienÜen verplichteden.

Byfondcr gedenken dApalacbiten 'm

haer liedekens een koning Maydo

,

berucht wegens heerlijke helde-

;

Hukken en wijfe land-beftiering. Zy h*ergois-

gelooven, dat de zon vier en twintig
""'

uuren voor \ecl eeuwen verduiftert

bleef. In die lange nacht overftèlp-

ten de wateren 't hoogft gebergt : al-

leenlijk wierd de top Oldimï , ahvaer

de zon een prachtige tempel voor fich

gebouwt had , verfchoont , nevens

menfehen en vee derwaerds gevlucht.

Uit defe gefpaerde is de verdronkc

|
wecreld herftelt , foo haeft de zon
wederom hcuchelijk te voorfchijn

quam : waerom hem in den opgang
deTonatzuli verwellekomen , en fijn

keeren verzoeken, terwijl onder de

kimmen duikte. Detonatzuli hebben 1
onatx-uh

degedaentc van een di(tel-vink;doch vcgcitjenu

buik en wieken verguld geel , een he-

mels-blaeuwe rugge totdeftaerttoe,

een vcclvervig geveedert hoofd, bek

en klacuwcn als yvoor. Haer zang

behoeft voor geen nachtegael te

wijken. Doch Olaimi is een volkoo- Befcl'fy-

1 1 1 . ving der

men - ronde berg : de toegang , in berg oUï.

harde fteen gebikt, loopt flangs-ge- mi

wijs twee mijl topwaerd, allerwe-

gen beplant met cederen , pijn-boo-

men , caffine en zaffafras. De top

heeft een vlakte, die een mijl in 't ron-

de uir-haelt. Ten ooften leid een

hol
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zomen-
tempel d-
duer :

tnhooge

fecfi.

jipalaebi-

ten ho$ tot

het Cbri-

fi iio,}i zijn

gekomen.

hol , aen welk de natuur meer Iuifter

verleent, dan konft en koften fou-

den te wege brengen. De eerfle

ftraelen der rijfende zonne fchijnen

by 't hol in. Dit lang-werpig rond
vertoont een wit gewelffel , boven
voorzien van een groot lucht-gat. De
vloer behoeft 'tfchoonfte marmor
niet toe te geven. In de vloer ftaet

eenbekkegemetzelt, om te ontfan-

gen de kriilallijne vocht, uit de rot-

fteen druipende. Terwijl 't volk op
de gezeide vlakte danfte , maeltijd

hield en zong , of7èrde de priefters

wierook en allerley reukwerk. De
klederen , die de rijke vereerden aen

de zon , wierden den armen van wel-

ke een lijfte was , ter hand geftelt.

Doch naderhand hebben ctApalacbi-

ten een fmaek des Chriftendoms ge-

kreegen. 't Werk dient een weinig

hoogeropgehaelt. Wanneer /öj» Ri-

Ara/tf een Franfche bevolking na Flo-

rida had overgebragt, en een flerkte

na koning Carel de negende genoemt

:

is de Spaenfche bevelhebber Peter

Melendez hem fchielijk op den hals

gekomen : en , verkrachtende 't recht

der volkeren, foo verwoed tegen de

Franfche geweeft; dat felf wijf noch
kinderen fpaerde. Tien alleen ont-

fnapten den bloedigen dans : vonden
by denFloridaenfchen koning Zatu-

riova veilige lijfberging. Alhier be-

richt wegens de befcheidentheid en

magtdes koninx over Apalacha, ver-

fochten derwaerds te vertrekken. Za-

turïova willigde niet alleen de begeer-

te in ; maer voorfag ook den feven

Franfchen (d'andere drie waeren ge-

llorven) van bequaeme gidzen. Zy
befochten dan Zaturiovaes bondge-

nooten,lanx de vermaekelijke ftroom

.

Selay in verfcheide dorpen verdeelt:

voeren over ftroomen op zamenge-

bondene takken : boorden door moe-
rafTchen, bergen enboflchaedjenvol

verflindende wild : floegen tegen

woefte Floridaenen , die onophoude-

lijk d'eenzaemfte wilderniffen door-

fnuffèlen •• ettelijke dag-reifen ver-

volgt by een hinderlaege, die de ko-

ning Timagoa leide , lieten twee der

gidzen in de loop : d'andere, fwaer-

lijk verwond , geraekten eindelijk bin-

77
nen Akoveka , en van daer voor den

I

Apalachitifchen koning , die alle min-

j
zaem ontflng. Weshalven voor fich

!
namen , verlokt door 't vruchtbaere

land en rekkelijke zeden der inwoon-
! ders, aldaer te blijven. Twee alleen-

lijk keerden met de leiders na Zatu-

j

riova. d' Andere hielden ftand , en
tijdig en ontijdig aen , om'tChriften-
geloof den afgooden - dienaers in te

fcherpen. Vele leerden tegelijk met
de Franfche tael de goddelijke waer-
heid: onaengefien de priefters Jaoiias

fich vinnig hier tegen ftelden. Na de
dood der Franfche , by d'Apalachiten

feer beklaegt , foud 't h eidendom we-
derom zijn bovengeflaegen : indien

niet ettelijke Engelfche huifgezinnen,

gevlucht voor de bloed-baeden in Vir-

ginia , by d' Indiaenen aengerechr,

door tegen -wind Nieuw -Engeland
geenfints hadden konnen bezeilen.

Vervallen voorF/orida,fta\nen om ver-

verfchingteland: trokken de ftroom
Se/ayop: verkooren 'tlandfchap Be-

marin ter woonplaets , in 't jaer feftien

honderd een en twintig. De gevluch-

te huifgefinnen hadden onder haer

zeer yverige gods - geleerden. Defe
bragten 't werk foo verre : dat , na ver-

loop van acht en twintig jaeren , de
koning felf, nevens een merkelijk

aental des adels , den Chriftelijken

doop heeft ontfangen binnen d'hof-

ftad Melilot. Maer dewijl ons oog-

merk in dithoofd-ftuk enkelijk leid,

om d'inwoondcrs op de voor -eilan-

den van America na 't leven afte mae-
len, fal 't genoeg zijn, ter fwenk ge-

toont te hebben haer afkomft uit de

Cofachiten , en zedert uit 't midden der

Apalachiten. Voor af moet een waer-

fchouwinggedaen, wegens de zeden
der tegenwoordigeCarazbanen , welke caraïU-

nietalleen onderling feer verfcheelen;
nen:

maer byzonder haer felf t' eenemael

ongelijk zijn , zedert d'ommegang
met d' Europeers. 'tGeen 'tvervolg

behelfenfal, vervat een oudheid van

zaeken, hoedaenig noch ftand grijpt

op [ant Vincent en de vaftekuft , al-

waer de Caraibanen geen manieren

den vreemdelingen ontleencn. De
Caraibanen dan zijn wclgefchaepen ^rgefid-

menfehen , met breede fchouders en
"

Z hcu-
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heupen , ronde aengefichten , fondcr

baerd , wijde mond , witte tanden,

kleine oogen gelijk de Tattars , ver-

eelde voeten tegen allerleyfcherpte,

platte neufen , door geweld inge-

drukt, en fwarthair, lang nederhan-

gende.Wanfchaepene zijn onder haer

niet te vinden. Alle gaen moeder-

naekt.Soo haeft's morgens uit't water

fihildtren: t'huifvaerd kceren , befchildercn de

lichaemen metroode verve. Hiertoe

gebruikenze rocouecn boom-gewafch

enoolie. Om de ocgen trekkenze

<t fwarte ringen met 't zap uit appelen

junipa. De fchildering verftrekt tot

ciermdm: cicraed en flerkte. Andere ftrijken

een drabbig qual over de ledemaeten

,

enblaefenhier op allerley vogel-ve-

deren. Sommige leggen op'tlichaem

een gegomde korft, en kleven in de

felve geurige bloemen. Voorts ge-

bruiken de Caraibanen noch andere

op-tooyfels . Zy vercieren 't hoofd

met veel - vervige pluimaedjen : de

door-boorde ooren met gladde vifch-

graeten of fchubben van caret , of

kriftallyne doppen . De felve pron-

keryen hangenze aen de lippen en

'c middel-fchot der neus. 't Man-volk
trekt armringen aen het dikke des

arms by de fchoudcr,een vrouw dicht

by d'hand. Om de beenen flingeren

koraelekoufe-banden. Andere drae-

gen ook arm-pijpen en beenderen der

verflaegene vyanden , en geregen ke-

tenen uit agouty tanden , van tijgers of

wilde katten , of kink-hoorentjens.

Wanneer ten hoogden cierlijk te

voorfchijn komen , bindenze , bo-

ven de genoemde cieraeden , arm-

ringen onder d'oxels, fluyers enve
der riemen, welke oflanxdefchou-

ders flodderen , of van den navel tot

de dyen. Boven gemein hooge prijs

word gefield op de caracolis , koope-

repronk-penningen , welker kleinfle

aen d'ooren , de grootfle voor de

borft flingeren. En dewijl de felve ge-

weldiger hand gehaelt worden uithet

vyandlijk landfehap der Arouages,

zijn het gedenk-teikcr.en van man-
burtwei- hafte dapperheid. Onder de Caratba-
derbande .' *

.,

iMl-.Ufeer nen
' die met d Europeers verkeeren,

wku.ur- gaet een tweederhande tael in fwang.
d'Oudfteisfacht, acngenaem, vloe-

d,t :

yend' , en by na geheel tuiTchen de

lippen voort gebragt. Na verfchei-

|

dentheid van uit-fpraek heeft een
' woord meenigmael verfcheide betei-

!
kenilTen. Byfonder hebbenfe een af-

I

keer van d'Engelfche fpraek. Willen

niemant de geheimenis der eerfle tael

J
ontdekken. Het verdient waerlijk

I geen gemeine verwondering : dat

1
de Caraïbaenfche mannen woorden

i fprekèn,die de vrouwen wel verflaen;

;

doch nooit fpreeken, en foo ook in

; 't tegen deel : dat d' oude manieren

j

van feggen gebruiken , welke nooit

inde mond der jongelingen komen,
en de jongelingen , welke nimmer-
meerd'oude:dat by tijden des oorlogs

fpreken , 'tgeen niemand verftaet , als

de foldaeten : ten einde haer aenflae-

gen niet uit lekken . Maer de ver-

mengde tael, heeft veel woorden van
d'Europeers , en byfonder van de Span-

jaerden overgenomen : welke, wan-
neer in onder-handeling treeden met
d'Europeers, gebruiken. Vorders, hoe h*er '"-

wel deCaraihanen over de minftebe-

lacchelijke voorval luids keels uit-

fchetteren , zijn echter van fwaer-

moedigen geeft , en ondertufTchen

leenig , op welke door hardigheid

niet te winnen is. Haer befighcden in befigheden-.

jaegen , vifTchen , land-bouwen , hui-

fenftichten, nemenze voortijd ver-

drijf van lieverlee op. Dief ftal wort
hier nooit begaen. Niemand heeft

wantrouw tegen fijn naeften : wes-

halven d'hutten dag en nacht onge-

flooten ftaen. Zelden rijft onruft tuf-

fchen d'een en ander. Een gemeine
liefde verbint alle. Indien nochtans

moeite ontftaet, de beleedigde voert

fijn wraek ten uiterften uit : inzon- mmk:

derheid als fich waend door boyes be-

toovert te zijn. Kuifcheid gaet al-

Jenthalven in fwang. Jongelingen

draegen diep ontzach voor de oude.

Vuur-gevende wapenen jagen alle

een zidderende verbaeÜheid aen.

Groote onwetendheid wegens na- »»»«'«-

i tuurlijke geheimeniflai drukt de Ca- " '"

I

raibanen. Wanneer de maen verdui-

ftert , meincn dat door Maboya word
opgegeten. Alwaer een onaenge-

naeme reuk vernemen . waenen al-

dacr den duivel te zijn. 't Bus-poeder

hou-
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houdenze voorzaey-graen. En hoe- fchijnt haer meenigwerf in fuik een

welfchoonezout-putten hebben, ge-
1
vervaerlijken gedaente , datze zid-

bruiken echter geen zout: gelijk deren en fweeten. De paerze neepen
ook geen verkens-vleefch , waer van

\

en bloedige ftreepen over'tgantfche

"kensvitefch d' eilanden overvloed verfchaffen , lichaem betuigen ook genoegfaem

ThlJ'pad. uit vrees voor kleine oogen , 't welk
;

't ongenaedig onthael 't geen hy haer

rcaerom

geen ver -

den. eengrootemifmaektheidoordeelen,
j

doed. En onaengefien dufdaenige

daerze nochtans alle met geringe oo- wreedebejegeninge, doenze de min-

gen ter weereld komen. Zy nuttigen fte dienft niet aen Maboja : alleenlijk

infchelijx nimmer fchild-padden, om . vindenze verlichting , wanneei klei-

niet de plompheid van dit dier deel- ne beeldekens om den hals draegen,

achtig te worden. Eindelijk kennen- geformeert na degeflalte, in welke
zegeen hooger getal, als haer vin- deboofe geeft verfcheen. Doch bo-

geren en tenen uitmaeken. 'tGeen
!
venalhoudenze voorde befte raed,

boven twintig gaet, fchijnt ontallijk. |
wanneer tot een Chriften toevlucht

Akamloue zijn goede geeften , wel- nemen. Veel onheil veroorzaeken

kermeenigte veel, enwoon-plaetsde de piaïs of tovenaers , byfonderlijk &»k'tov$.

hemel is; doch geenfints bekommert j
by voorval van fterven. Want (oo

ejf.rlttx-

nm :

met d'onder-maenige zaeken. De
offerhanden beftaen uit cajjave en

eerftelingen der vruchten. Defe wor-

den geftelt aen 't einde der hutte in

haeft iemand den geeft geeft , vi aegt

de naefte bloed-verwand, wie d'oor-

zaek des doods is ? Indien de Piais

iemand noemt , ruften ze niet voor

itannttr

Vtiim.

vaten op kleine tafeikens, uit biezen den betichten aen kant helpen. Een
en latane bladeren gevlochten/onder \

oude overlevering word alhier wijd-

eenig gebed. Niet dan doortulfchen
!

luftig gelooft. d'Inhoud luid aldus,

komen der Boyex of Priefters gefchiet d'Alderoudfte Caraïbanen leefden on-

cenigeaenroeping van Goden,en fulx der den blaeuwen hemel by 't geen
alleenlijk : ofom wraek te nemen te-

j

het veld uit haer felf gaf. Een oud
r"

â

~Een oude
ivertffve-

er Ga-
banen.

'Boye , hoc

tnert.

gen verongelijkers : ofomgeneefing man beweende fuik een beeftehjk le-

te erlangen uit k rankheid :oi om d'uit-l ven: wanneer uit den hemel neder-

komft des oorlogste verftaen : ofom daelde een heer inwitgewaed, be-

Maboya te verdrijven.Yder loye heeft tuigende : hoe hy eerfoude gekomen
fijn eigen God, dienhy door eento-, zijn , om middelen tot een burgerlij-

ver-zang , tuffchen defmook vanta- ke ommegang aen tewijfen, indien

bak, by naere nachten totfich roept, iemand fulx eer verfochthad. Lanx
Uitdoots beenderen met kotoen om- ', d'oever fprak de heer , leggen fcherp-

wonden geeft de duivel antwoord : fnydende ftcenen, met welke boo-

maekteen geluid van klappende kae- men gevelt , en de gevelde ten ge-

ke-beenderen, niet anders als ofda- bouw van huifen behakt konnen
nacrï (foonoemenze 't geen hem ge- werden. Tegen 's hemels ongemak-
offert word) op at. Doch des daegs ken fullen de p ïlm-boom bladeren

leiddefpijsonaengeraekt: welke foo dien ftig zijn. Ditfeggende , brak de
heilig word gekeurt.dat niemand den heer fijn ftaf aen drie ftukken : ge-

Uahoyaeen felve derft nuttigen. Wegens de boofe ; bood de ftukken te planten :deplan-

hoedamf'de gee ft Muboya zijn verfcheidene ge- '
ten bragten den wortel manioc voort

,

caraihantn voelens. Sommige oordeelen, dewijl welke geftampt en gedroogt voed-
de Caraïbanen van fwaermoedige in- zaem brood geeft. Belangende de Hatrgtvta.

borft en opgefwolle mild zijn , waer
j

ziel omhelfen de Caraïbanen een e

*f"
ndt

uit vervaerlijke droomen ontftaen , i
vreemd gevoelen. Ieder meind foo

zy een inbeelding voeden,als of door !
veel zielen te hebben , als hy hart-

Maboya dapper waren afgerofcht. kloppingen heeft. De voornaemfte
Doch andere brengen een kenbaere

|
ziel nochtans is 't hert, verhuizende

ervaerendheidby.waer uit blijkt, hoe I in de dood met lchetri , elks byfon-

defe'ellendige heidenen waerlijk van dere God, na'tgefelfchapderande-

Maboja veel lijden. Want hy ver-l re Goden: alwaer op gelijke voet le-

Z 2 ven,

handelt.
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ven, als hier beneden. Weshalven : ruilen tegen yzer-werk. Zyverplaet- ««m
dan ook de knechten geflagt worden

i
ft n haer wooningen tneenigwerf: het l^f'

boven degraf-fteeden van de hceren:
|
zy veifchrikt door iemands o verlij-

om de felve te dienen in d'andere we-
j

den : het zy door eenïge ontdekte

reld. d'Andere zielen, beftaendein
[

vuiligheid : het zy dewijl d'hut van

hart -kloppingen neemen tweeder-
j

de blixem getroffen is. De vrouwen vrouvm-

hande wooningen: dè maboyas dwae- i vinden geduurig werk met'thuifge- nerk -

lendoordewildernifïènen bolTchae- i zin by goede geschiktheid te houden,

dien: d' oumekous onthouden fich
,

vifch en wild-braed ter tafel te berei-

•van den

donder:

haer hut-

ten:

bidden :

tanx de zee, en keeren de fchepen

't on Jcrfte boven. De zielen der ftrijt-

baere helden vertrekken na geluk-

den, kotoen te fpinnen , haer man-
nen te kemmen , enroodtefmeeren

:

en defe zijn infchelijx altijd befig;

zaelige eilanden; alwaer d'Arouages
|
want zy trekken ten oorlog , of ter

flaefachtig dienen. Een bloodharti- .
jagt, of ten vifch -vangft. Van tÏEu- r«„rdei

ge verhuift uit dit leven, om 't juk
j

ropeers hebbenze geleert des nachts ***&*'*

der Arouages achter een hoog gebergt te gebruiken traen en kotoene lem-

in dorre woeftijne eeuwig te dragen. ' met. Anderfints dienen zy fich van

Soo haeft een donder-buy opkomt ,
: vuur-voedende takken vol gomme,

vluchtenze na haer hutten: plaetzen , by d'Hollanders ter dier oorlaek kaers-

ftch op kleine ftoeltjens by 't vuur: ! houtzenzemt. Ieder heeft een kleine E'"> :

dekken 'taengeficht : leggen 't hoofd

in de handen : fchreeuwenfchreyen-

de : Maboya is geweldig gram tegen

ftoel entafeltjen matoutou, van welk
hy vifch of vleefch , buiten gemein
langfacm gebraeden , eet , fonder ge-

den Caraibaen. De hutten , meeft ge- I fette tijd. De breede bladeren bana-

bouwt nevens ftroomen en vlieten , nïe verftrekken voor tafel - laekens.

zijn langwerpig rond, 't Dak beftaet !
Onder de uitfteekenfte lekkernyen

uit palm-bladeren of zuiker-riet. i
zijn krabben gerooftert in eigen vet, habbtm

Takken, in d'aerde gepoot en boven
j

niet fonder citroen -zap en pyman.

tot malkander geboogen , ftijven de Wanneergrootemacltijden tezamen menfchen-

gantfche timmering. De vloer van i houden floovenze de fpijs met fmeer vett

gedampte aerde word zinlijkgehou- ! van haer vyanden Arouages. De ge- verfcbei-

den. Behalven een klein vertrek om wooneliikfte drank maby , gekookt ^mthiu

n • i j i i
• f •/•

i
va» drank.

te ruften en vrienden tonthaelen, van pataten in water, veririicht zeer,

heeft de hut een keuken tot berei- ! en fet alle flijmachtigheid af. Ouicoit

ding van fpijs, en een pak-huis , al-
j

wordgezooden uitgeweikte caffave,

waer pijlen, boog en knodzen han- ' fweemt boven gemein na bier in

gen. Gefchoore matten maeken de kracht , fmaek en verve. De infhy-

kamers. 'tHuifraed is weinig. De I ding in doornigepalm-boomen levert

vermoogenfte gebruiken kotoene a-
j
in onderhangende kalabafTcn een

makken in plaets van bedden, gerin- vocht, niet ongelijk denwitten wijn.

ger luiden cabanen , zijnde ftokken
j

Weinig gebruik heeft de drank couf-

dwers door malkander geftooken, 1 cou, dewijl'tlicchaemopblaeft, hoe-

beftrooyt vol bladeren van bananie-
j

wel anderfints fmaekelijk is. Maer
boomen, by de vier hoeken met dikke ; d'hoogfte achting haelt de zuiker-rie-

touwen gefchoort. Uitgeholde ko- ten-wijn , geperft op moolens tot

woerden en 'taerd werk canarïs die- 1 fuik gebruik enkelijk getimmert, en

nen voor keuken-tuig. In de kleine I voorts in groote ketelen zorgvuldig

canans bereidenze taumalis , honger gefchuimt. Haer groote pirauges of Haer groott

fchepen , uit een fwacre boom ge-lcheten:

holt, met planken opgeboeytenvol

fnaekeryen bcfchildert , konnen vijf-

tig gewaepende mannen voeren. Zy $«//«/£.•

fcheppen byzonder vermaek in trom-

men , fnaeren over kalebafTen ge-

fpannen en iluiten, veeltijds gemaekt
van

keuhm-

tmg-

verwekkende fpijs , in de groote den
drank oukou. Wanneer gevoeg doen,

booren met een ftok een gat , en dek-

ken aen Honds den drek toe. Ron-
dom d'hutten weiden meenighte

hoenderen: hoenderen en kalkoenen : niet foo
feer voor haer eigen tafels, als om te



N. 18.
Canibales Eilande

van de beenderen der vyanden. Ter-
!
de vlooteiingen op fchouders na

Wijl de vifch een halve 'dag langzaem
j

ftrand. Alvvaer door de Cacique uit

d*nz.en

:

vafien

no» Jige

and-b.Jiier:

bakt, zingenze liederen , opdemaet naem deseilands verwellekomt, i

eens beweegdenkalabas, volkeyfel-
j

de carbet geleid worden. In decarbet
fteentjens. By 'tgezang voegenze verwellekomt een oud man eenou-
den dans : in welke waenen d'inge- de , een jonge een jongman. Men
beelde gelukzaeligheid van t ander vraegt ieders naem af: na welke fich
yeven ten grooten deele te bedaen.

;

dan rf?Cür<w&tf» noemt, en wil degaft
Doch nooit damen de Caraibanen uit- voorts de naem der Caraibaen draeg.
gelaetender', dan als in 'tcarbet(een In defe verwiffeling van naemen
openbaer bras huis) tezamen komen, flellenze byzondere plechteiijkheid
op voorgaendeaenkundiging</a-Gj-

[

van vriendfchap. Thans biedenze
wonderlijks c/que. De vrouwen brengen toe een tot ruft een zuivere kotoene amak
hafiry

: £vmk uit cafave , die zoo wel dron-
|

aen , en fmaekelijke vruchten ter ver-
kenfchap veroorzaekt dan wijn : de

j

verfching. Soohaeftde maeltijd be-
mannen vifch en haegdiffèn. Allebe-

j

reidis, krijgt ieder een klein tatel-

ftreekenmetro«cö«, omhangen met
j

tjen en een gerecht alleen , van ge-
veder-boffchen , geven haer toe in i bakke hagediffen

, gemerkte krab-
d'uitgelaetendfle dartelheid. Ander-

j
ben of moes kruiden. Zy zouden

(mts onderhouden ook vaften-da-
j

'tqualijk nemen, wanneer de ga-
gen : het zy wanneer tot eenigeer-

j

flen niet hartig eten , of haer kioe-
ambt gevordert worden : het zy als

\ zen uit -drinken. Zy bewijfen by-
haer vyanden verflaegen hebben: het fondere droefheid op 't vertrek der
zy over de dood eeniger naed-be-

|
felve. Haer land-beftier kan drie h»<ririt

ftaende bloed-verwand treuren. De
; voudig verdeelt. Hetlaegftcgezach

/
Caraïbanen vordzts letten op hoogten,

j

daet aen dentiouboutoulthauthe
, ge-

van waer verre in zeeeenigvaertuig dek over een carbet, een huis a'waer
omtrend de gelegenfte aen-komft I den vreemdelingen goedoathaeige-
konnen ontdekken , fchiid-wachten fchied , d'oo;logs-zaeken verhandelt
uit -. die, foo haeft eenig fchipzien,

j

endegemeinevreuchden maeltijden
terftond de weet doen : waer op.de

j

gehouden worden. Tiouboutoulicanoa

vaerdigftein haer canooen vallen, en
j

voert heerfchappy over de fchuit, ten
na boord vaeren. Uit de fpraek on-

! dage des drijds; maerftaet onder de
derkennenze Spanjaerden , Franfche,

j

nhaiene , die de gantfche vloot gebied.
iervan Engelfche , Hollanders. Indien vyand Boven alle nochtans is d'ouboutou,

wien d' hoogfte eer toe komt. Nie-
mand geraekt tot fuik een verheeven
waerdigheid, ten zy verfcheide Arou-
ages, of ten minden een opper hoofd,
gedood heeft. Als deCaraibaenen uit

d'eilanden haer krachten te zamen
dcnbefpringerstoe:en vliegen voorts

I brengen ten drijd, kiezenze uit de
met knodzen tegen de hand-buflen ouboutous een , dewelke geduurende
in. Maer wanneer te kort fchieten, ! detogt'theirvoorveld-heerbedierd.
fchuilen achter deekelige haeg-door-

| Na den oorlog eindigt het gezach , en
nemofklauwterenbyontoegankelij- drekt niet verder dan over fijn ei-

kerotzen op: of.als de zee gewinnen, land. Wonderlijk gaen dekriigs be w '"w-

raedllaegingen toe. dOuboutou dek
s ,nsJ, [,„

een dag, op welke d'eilanders in de wonderlijk:

carbet tot een feedelijke vreuchde-

maeltijdte zamen zullen komen.Ter
gefetter tijd ontbreekt niemand. Als
d'herzenen, door woelen , danzen en
derken drank ontdek zijn , dapteen
oude vrouw met betraende oogenen

Z 3 droe-

fchild-

•sotchten :

mamer
oortoogen

vermerken , gewapender hand lan

dende, befetten de naewde toegan-

gen : leggen hinder -laegen : drom-
men by afgezonderde wegen te za-

men : daer 'tmeede voordeel be-

fchouwen , drijven een jagt pijlen

dienen fich van 't water: clompelen

diervoegen onder , dat na twee hon-

derd fchreeden eerd wederom boven
komen. En eerlang keerenze ten

vanontba- drijd gefchaert. Indien daer en tegen
hnder die aen komen vrienden zijn , fwem-
•urienden, r \ r \

merkwuer- men °^ vaeren de lelve te gemoet

:

&&> klimmen by de fchepen op : dragen
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droevig gelaet binnen de carbet , en

|
laeg ontfangcn , doen zee en land b°e ftch

.

t> & i'ii ii areegen :n

verzoekt gehoor, 't Verzoek word
;

weergalmen door naere rouw-klag- nederig

ingewilligt. Ieder luiftert. Zybegint ten over degefneuvelden : vermeri-

d.m op te haelen defchaede, welke gen overvloedig traenen met 't bloed

van oude tijden her d'Aroujgesucnde
\

der verflaegenen, die zy nietfonder

Cara/banentozbraQten : hoe noch on- duifend gevaerlijkheden uit d'hee-

lanx in de laetfte vcldflag foo veel vigft'vandenftrijdaf-haelemen ftap-

dappcre helden fneuvelden , of uit
j

pen alfoo neerflagtig fcheep. Doch boei,

banden tot lekkcrny der gulzige kee-

lcn verftrekten. 't Was een fchandl-

ge lafhartigheid geen wraek te ne-

men. d'Ouboutou vervolgt defe re-

I» x.t-

wanneer zeeghaftigkeeren, juichen &en '-

en zingen op de vyandlijke ftrand:

en voeren de gevangene ftijfgeknee-

velt weg. Die hem in den ftriid by fchr''k^
ï ,° r • i iii ">'hael der

den : en boezemt ieder een knjgs-
j

den kop vatte, ol uit de vlucht ach- gevmge-

mans hart in. Des anderen daegs terhaelde, heeft byzonder recht aen nen -

gaen boden afna d' andere eilanden, ! den gevangene : welke in een amak,

om bekend te maeken : datdeknod- : vaftgemaekt.lanx'tbovenftederhut-

zen bereid , de pijlen gefleepen en te, vier dagen fonder eten gebonden
vergiftigt , de bogen gefpannen , de blijft hangen : thans los gelaeten,

leeftogt vervaerdigt en de fchuiten

bner-vsrgif: toegetaekelt worden, 't Vergif , ge-

flapt luchthartig heen : fwetft grim-

lacchende , hoe hy haer vaders en

mengt uit zap van mancenïllien , Helt i naefte bloedverwanten heeft opge-

de minfte wonde doodelijk. De wa :
klooven : hoe fijn landaerd dubbeld

penen en eed waeren bindenzebin-

nens boords vaft: . om de felvete be-

houden , wanneer de piraugen (dit

betaelt fullen fetten 't verwoed ont-

hael 't geen nu geniet. Een geruime

tijd hooren de Cara/banen die fiere

zijn fchuiten voor vijftig man) of ca-
{
woorden. Wanneer hetlanggenoeg

nooen 'tonderfte boven tuimelen, | fchijnt , valt de meenigte toe met uit-

gelaetene verwoedheid. Hier brand

het vlammende hout gaten in de zij-

de. Een ander kerft wonden tot

welk lichtelijk gefchied ; doch lichte-

lijk wederom onder zeil geraeken.

baer logtm: Zy vaeren van 't een eiland tot het an-

der: nemen t'ellekens niet alleen ver- f het been : een ander ftrooytze vol

verfching aen boord ; maer vermeer- ' bytende/nwd» : eenander drijft ver-

derende vloot met nieuwe hulp-fche-
|

giftige pijlen door armen enbeenen.

pen. Genadert voor de vafte kult, ! Elk betoont fich kondig, om wreed
trekken tegen den avond de fchuiten

,
tewefen. Eindelijk flaet hem een

op het droog : fteeken onder ge-
\

mededoogende den kop ten flarzen

boomt vier Ilijlen in d'aerde, aen wel-
j
meteen knodze. Gefwind wallchen

nacht ruft-, ke d'amakken binden ten nacht-ruft.
j

de jongelingen 'tgevelde licchaem,
vecbu» uit gy duifter en uit hinderlaepen voe- en verdeden 'tgewafchte. Eenige hoeefgege-

hinderlae. J
. 1/-1 Ai-ln.it ii-J ! J ter; worden!

gen : [eer renze oorlog , als lich ontdekt vin-
,

ltukkengckookt, anderegebraeden,
tioedtg-. den, nemend'hertrednadefchepen,

\

verftrekken tot een vroolijke mael-

en vaeren t'huiswaerd onverrichter ; tijd. De vrouwen lekken felfd'houte

zaeke.Anderfints vallen on voorfiens roofters, lanx welk e 't vet WW Aroua-

d'huttcn der Aroua^es aen : uit welke, ges droop. Doch de voorverhaelde

rondom gefterkt, wanneer voordee- wreedheden gaen niet verder tegen-

lig tcgenweer gefchied , fchietenze woordig in fwang, als flagten meteen
met pijlen , in brandende kotoen ge-

i

knodze, en op ecten. Behalven d'A- c»raïbanm

wonden , d'hutten aen brand : fulx !
rouages voeden de Caraibanen een die- y"'<iea

J' i t ir i
der Engel-

d Arouages een kans moeten wagen pe wrok tegen d'Engeljche : ter oor- fch,

op 't vlakke veld. Als 't fchiet geweer |
zaek defe haer volk, onder vriend- 't*nï

verfchooten is,wordenze metboittou fchapsfehijn binnen fcheeps boord
fwaere knodze n hand-gemein. Een gelokunz Montjerrat en Ant/goainün-

niet mhTende flag flaet harzenen te verny vervoerden. DeSpanjaerdenbe

e en

'aer-

pletteren,armen en beenen te morze
ïen. Indien de Cara/banen den neder-

dankten fichgeenfints wegens wreed-
heid gepleegt omtrend de Cara/banen:

als
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als die fich dapper ten tegenweer fiel-

den :ja tegen 'tgefchut indrongen:

en vaek rijk-gelaede kielen afliepen.

Weshalven zedert beter koop gaven:

en verbonden ingingen met de Carai-

banen. Hier toe lieten hacr alle vin-

den , behalven die fant Vincent enDo-
minicus bewoonen , dewelke als noch
niet willen vergeeten de verwoede
moedwil , eertijds by de Spaenfche

Haerhou- vlootelingen gepleegt. Dehouwelij-
veiijkm: ken gaen a icjus toe . Veelheid der

vrouwen ftaet vry : ja voor d'opper-

hoofden heerlijk , hoe meer wijven

hebben. Een neef verkieft zijn nicht:

en foo haeft haer binnenshuis leid, is

d'echt voltrokken. Echt-fcheiding ge-

fchied zelden , wanneer de vrouw
kinderen heeft gebaert : anderfints

word de trouw gebrooken, na enkel

goedvinden des mans. Eenvryerfon-

der bloed -verwantfchap mag een

vreemde verzoeken. Als d'ouders

't verzoek inwilligen , is 't houwe-
lijk. Een jongeling, hoehyfich man-
nelijker draegt tegen d'Arouages , hoe
meer dochters hem van de vaders ten

houwelijk worden aengebooden : van
welke , hoedaenig ook zijn , niet een

veelheid der mag af-flaen. Uit de veelheid der wij-
v">v">:

ven blijkt d'helddaedige dapperheid

des mans. Ieder wijf heeft een afge-

zonderde woonplacts, om alle min-
yver te vermijden- Soo haeft eenige

befwangert is , word voor die tijd niet
evirjpei hoe meer bekent. De man flaet fijn over

-

gejirap:
fpeejjge vrouw m et eenknodzeden
kop te Aarzen , of tarnt haer de buik

op. Geeft de daed den fchoon-vader

te kennen : die hem diefwegen be-

dankt. Bloedfchendige worden ver-

brand , of tot hutspot gehakt. Ge-
makkelijk gaet het toemet'tkinder-

baeren. De kraem vrouw even ver-

verloft wafcht 't kind in de naefte

vloed ; en keert ten gewoonelijk huis-

werk. De man daer en tegen houd
't bedde : nuttigt niet als een ftukje

cajfave, welk uit 't midden uiteet: de

randen worden gefpaert tot de ge-

boorte -maeltijd des kinds. Voorts
fpeent hy hem een geheel jaer van al-

lerlei lekkernyen. Doch fuik een ont-

houding grijpt alleenlijk ftand om-
trend een eerft geboorne zoon : was-

183

als ook

bhedfchsn

de.

Mamitn
leggen in de

kraem.

neer ook de vader de fchouderen
worden opgekrabt met een fcherpe

aqouty-tand. Hoe hy fich min gevoe-
lig toont hoe de zoon meer ftnjdbaer

fal wefen ; waer toe zeer helpt , dat

't bloed, uit de gekrabde fchouderen
om 'taengeficht des kinds gewree-
ven , aldaer opdroogt. 'tSelve ge-

fchied infchelijx aen de dochtenjens

:

ter oorzaek voor de mannen op de
krijgs-tochtfpijs bereiden, en defche-
pen bewaeren , terwijl de felve flag le-

veren. Ten vijftienden dage door-
boort een man en vrouw 't kind d'co-
ren , onderde lippe en de fcheyding
ruffchen de neusgaten .• fleekt een
draed in d'openingen : om namaels te

dienen voor 't gewoonelijk hangende
cieraed. Te gelijk met dufda~enige

plechteiijkheden ontfangt 't kind een
naem , genoomen van voor-ouders,
boomen , viflehen of eenige merk-
waerdige gefchiedenis

, geeïuurende
'tfwanger gaen des moeders , of
'tkraembedde des vaders voorgeval-
len. Doch de naem verandert , foo
haeft ten oorlog trekken , of een op-
perhoofd der Arouages verflaen, wiens
benaeming dan met haer eigen ver-

wiffelen. De moeders bekleedenom-
trend de zuigelingen 't ambt van te-

der gevoelige voefterefTen. Op de fes

maenden loopen de kinderen door-
gaens zonder fteunfel. Als twee jaer

bereiken , word 't hair over een feede-
lijk maeltijd afgefneeden. Van kinds
been af oefentmen de jeuchd in

't boog fchietcn. Ten zy de opgehan-
gen fpijs met een pijl treffen, moeten
honger lijden. d'Inhulding tot krijgs-

knechtgaet vreemd toe. Devaderge-
Jeid fijn zoon na den carhet : draegt

hem voor de plichten van een braef

foldaet : flaet hem met de roof-vogel

mansjenis , tot des vogels hoofd ver-

plettert is:fchrapt 't gantlche licchaem

vol wonden met een agouty tand : bet

de wonden met bytend nat : hangt
den mishandelden in een amak : en
onthoud hem ettelijke dagen alle

voedfel. Wanneer foo veel ongemak-
ken, buiten bewijs van fmertelijk ge-

voelen , uitftaet , heeft hy de proef
van een krijgsknecht. Weinige voe-
den haer kinderen tot loves , welke

"de

Wondere

litsg

met de zui-

gelingen:

haer nat-

men:

ieog-fchie-

ten:

"vreemde

manier om
iemandfol-
daet te ma-
ken.
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de duivelen op -dagen. Die noch-

J

rans hier toe gefchikt word ,' moet
fich ceniger fpijs onthouden van

d'ccrftc jcuchd af : uir alle leden

bloed getapt, eer onder 't opficht van

een fwarte konftcnaer kan aen - ge-

noomen. Eindelijk bereiken de Ca-

rotbanen een niet min hoogeals vafle

ouderdom. Charles de Rochejort ge-

tuigt : dat by fijn tijd menfehen leef-

den , die gchcugden d' eerfte aen-

kom ft der Spanjaerden cfadcr Chri-
\

ftoffel Colonus , dewelke by gevolg

ouderdom: honderd en feftig jaer konden tellen.

Kraem- vrouwen van tachentig jaer

worden niet zelden gevonden. On-
dertuffchen loopenze geenzints vry

ziektm: wegens ziekten en krankten.Defe on-

gemakken mogen foo zeer niet te

laft geleid den lucht , die buiten ge-

mein gezond valt , als w7el 't quaed

voedfel welk nuttigen. Behalven de

moeyelljke over-val pyans , doende

'tganefche licchaem met bulten fwel-

len , plaegcn haer vuurige bloed-fwee-

ren en 't fpecn ; veroorfaekt door

't nuttigen van krabben , carettan ver-

giftige fchildpadden , lamantins en
j

£*»<*' haegdiffèn.Tegen 't veelvoudig quaet

,

rmddticn:
ontbreeken geen genees -middelen .

uitkruiden, wortelen, gommen, oo-
j

lien. De bittere fchorze des booms
chïpïou , in watergevveekt en met de

gerafpte pit der kink-hoorn lambys

gemengt, heeft heilzaeme werkin-

gen. By na de felve kracht fteekt in

't zap, 'gedrukt uit mïby boomen. Van
buiten leggenze zalven van gebrande

riet-afch , geroertin water , vergadert

op de bladeren eens balafie-ftronk-

Om d'ctteraf te fchciden is gebruike-

lijk 't zap uitjenipa. Ader-laeten word
nooit tewerk geleid; maer wel kop-
pen en krabben des fmertenden deels.

De wonden groeyen zonder lit-teike-

nen zinlijk toe. Doch indien de ge-

nees -middelen niet helpen, neemt-
Merkwtur- men toevlucht tot de boyes. 't Goo-

Z
dd

ge^werk g:i£t aldus toe. De hutteder

mttd»zj>. kranke dient eerftgezuivert: de tafel

*«: matoHtou voorzien van een oflêr uit

'ave , ouycou en hof-vruchten voor
den boofen geeft Maboya , foo veel

ftoeltjens als menfehen, die den ver-

vloekten handel fullen by-woonen.

K:

Na dat alle vuur en licht in de hutte is

uit-geblufch t , treed de boye by 't naerft

der nacht binnen. Alleenlijk geeft een
glimmend einde van een gerold ta-

baks-blad een flaeuwfchijnfel. Thans
mompelt hyeenige woorden : ftampc

meenigwerf met de flinker voet:

blaeft de tabakrook opwaerds : en
fmij t de tabak , aen {tukken gefcheurt,

over de hut heen. Eerlang waggelt

het dak, en een vreefelijk geloey doed
alle d' hairen te berge rijfen. Te gelijk

naderen de duivel en boye tot den
kranken : zuigen de fmert-lijdende

deelen: bevochtigen defelve met haer

adem: befmeerenze met zap uit;'«-

nïpa, tot verzekering van gcfondheid.

d'Herflelde zieke bereid een groot

gaft-mael en offèrhande voor den
duivel. Maer indien dekrankte doo-
delijk is : maekt de boye bekend : hoe
de gemeinzaeme geeft der bedleege-

rige met des felfs lijden medelijden

heeft: en bereid ftaet , om hem boven
de fterren te voeren tot 'tgefelfchap

der andere Goden. Dus lang in'tge-

mein wegens d' inwoonders der voor-

eilanden van America ; 't zal voorts

niet ondienftig wefen ieder byzonder
tebefchrijven.

Ten noord-ooften van Porto Rico

leid Anegada , feven mijlen lang , t'ee- *il<ai&

nemael omringt met ondiepten, ge-
A*ezada '

lijk ook 'tnabuurig Sombrero ; alfoo sombrero-.

by de Spanjaerden genaemt, dewijl de

gedaente van een hoed vertoont. Bei-

de onbewoond voeden overvloedig

gevogelt : onder welk de marufeny een

kleine arend , en de merkwaerdige co- coiiiryfeer

lïbry , wiens licchaem weinig grooter^00

e
"f

als een kever met veel-vervige vede-

ren, nadegelijkenisdesregen-boogs,

pronkt: om den hals glinftert een kar-

bonkel-roode kring: de buik en bin-

nenfte der wieken zijn geel verguld,

de zijde efmaraud groen, de bek en

beenen als fwart - ebben gcpolijft ,

d'oogcn glinfterende gelijk diaman-

ten : op 'c kopje goud-groen flingert

een cierlijk kuifje, 't Mannetje over-

treft in fchoonheid het wijfje. Haer

vlucht gaet de fnelle beweeging van

alle vogelen te boven. 'tSlaen der

wieken veroorzaekt een geluid als

van een draey-wind. Zy leven by den

daeuw
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daeuw uit boom bloeyfems, en by-
j

groenachtig : d'oogen fchintelenbo-

fonder van kotocn-.boomen. Haer
j

ven maeten, omringt met zilvere

reukerigc geur wijkt voor geen am-
j

ringen : in plaets van tanden gebrui-

ber. Zy neftelen tuffchendeblaede- 1 kenze flerke kacke-beencn , ver-

renondereen kleine tak on-nafpeur-j maelende alle fchelp -viffch en , op
lijk. 't Neft tegen 't zuiden konftig ge- I welke aefen. Defevifch, ongemein

bouwt uit fijne draeden der plante/>/r<?
|

fmaekelijk , kan doorgaens meer

rondom een takje, is buiten bebol- 1
als twintig pond haelen. Alhier zijn

werkt met fcheutjens van fchorzen en
i

ook zeer gemein de dorade, meerkade.

binnen met de fijnfte kotoen, zachte breed als dik, vol kleine fchubben,

vederen en dunne zijde. d'Eyertjens lang vijf voet , met een fteekclige

langwerpig rond zijn weinig grooter 1
rugge, twee vinnen nevens de fchei-

daneengemeinepeerl.Lanxdeftrant ding des hoofds , en even foo veel

btfihildirde kruipen de befchilderde krabben , by-
]

onder den buik. De dorade volgt veel-

kr*bbm zonderlijk omtrent bloey-maend : tijdsdefchepen, en fchiet geweldig

wanneer metgrootetroppen, onder- fnel voort.

fcheidenin verven , (want zommige |

Zuidelijk af van Somhrero beflaet .

draegen violette fchclpen,anderegee- ,
Anguïlla , (by weinig Engelfche ron- Eiland An-

levolpurpurefpikkels, anderetaney- dom een poel bewoont) tien mijlin &u,Ua:

te met rood beflraelt) van 'tgebergtl de lengte , en vertoont een aenge-

af-daelen gefchikter orde: alle krui- 1
naeme geficht wegens de meenigte

den en planten aen (lukken bijten: en I
junipaboome», welker takken na de J«»')*-*«-

viermael duiken onder dekabbelen-| aerde krommen : de bladeren zijn"
5

de golven. Aldus gewaffchen nemen ' die der okker-nootën niet ongelijk:

d'hertrednadebofïchaedjen.Dewijf-j de bloemen fwijmen in reuk en ge-

jens alleenlijk keeren voorde tweede daente nanarciffen: 't hout dicht en

reiszeewaerd: en leggen d'eyeren in graeuw word zeer effen gepolijft:

't water. d'Eyeren, op 'tmulle zand maendeiijk krijgcnze nieuwe blade-

gefpoek, en door dezonne-ftraelen ren :d'afvallende appelen veroorzae-

verwarmt , brengen eerlang jonge ken een fwaere (lag , vermids de wind

krabben voort , die aenflonds bofch- ] tuffchen dunne fchellén beflqoten,

waerd kruipen: en foo haeft krachten door den val een geweldige opening

genoeg hebben lanx de rotzen op, al- 1 maekt. d'Oculïem of druive-boom «*J«m.

vvaerd'oudeby ontelbaere duifenden
|

maekt d'oever luftig. 't Blad is rond

fich onthouden. Defe uit de zee we-

derom gekomen verbergen haer fes

weeken : floppen d'ingang der hoo-

ien diervoegen finlijk, dat geenfints

konnen werden na gefpeurt. Alsdan
fchuddenze de gantfche fchelp uit,

dooreen fijne opening aen de ftaert,

naeuwelijx voorfcherpe oogen ficht-

baer. Ontbloot van fchelp leggen be

dekt in een dun vliesje , welk tot een

korft allenskens verdikt , en einde-

lijk tot e~n harde fchelp. De krabben

en dik, met rood en groen door-

mengt : onder de duim-dikke bafl:

fchuilt een vafl violet hout ': aen de

takken hangen violette druiven;doch

die, behalven een weinig zuurachti-

ge vocht , in plaets van korrelen , har-

de kraek-fleenen bevatten. Anguïlla,

befchouwttenwcflen Saba , vertoo- M***

nendefich diep uit zee alsecnrotze.

d'Ingefetenen o^fantEuflatbius , der-

waerds over gefcheept,hebben gevon-

den een vermaekclijke valleye, om
verfchaffen gezond voedfel : ten zy veel huifgezinnen te voeden. De zee

onder mancenïlie-boomen weiden;want is alhier rondom diervoegen helder,

foodaenige vallen vergiftig. Dicht aen dat de grond gefien word : en te ge-

Sombrero leggen de twee eilanden las lijk, onder vele, de vifch bonïte , dik en vi
(
eh boni -

l^^tt.Virgines , omringt van tien andere en I vlcefachtig, tweevoetlang, meteen

vlakke ondiepten, fonder geboomt donker groene rugge en witte buik,

en verfch water. Hier valt overvloe-
j

fonder fchubben , zeer gülfig na al-

vifchferro- dig vifch , en byfonder de Perroket , lerleyaes. Op zijde af leid faut Cruz-santtCmü

gclchubt gelijk een karper ; maer
\
De Caraibanen, die, door d''Apalachiten

Eilanden

Aa ver-
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verdreevcn dit eiland alder-cerft be-

volkten , noemden het Ayay. Grootc

tegen-ftand vond alhier CbriftoffelCo-

lonus; want (elf de vrouwen door-

griefden de Spanjaerden met vergiftige

pijlen. En eer d' eilanders voorde

Spaenfche over-magt weeken, had-

denze meenigfehipaf-geloopen.dorp

verbrand en Spanjaerd gevelr. De

grond hoewel vol heuveltjens is niet

hoog; doch bruin en vruchtbaer. De

Engeljcbe, op'tjaer vijftien honderd

feven en tachtig alhiergelant, vonden

groote ichild-padden , en een ftil-

vreemU
fl- ien j e poel : uit welke fo meenig het

poel r , r \

aengefient wielen voor zonnen op-

ging , 't 1'elve diervoegen fwol , dat in

ettelijkedagennietkonden zien. Ein-

delijk evenwel geraekten aen een fon-

tein vol gezond water. Zedert de

Spanjaerden d'oude inwoonders uit-

roeyden , lag 't eiland, hoewel veer-

tien mijl lang, en weinig kleinder in

de breedte ,
genoegfaem verlaeten

.

Eindelijk namen d'Engelfche en 7/o/-

iandersjedet aen een byzonder oord,

befitting ; doch konden elkander niet

verftaen. d'Engtlfevty fterker, vielen

onverziens den Hollanders op 't lijf,

en maekten fich meefters. Defe voor-

val word gebragt tot 't jaer feftien

honderd negen en veertig. Maer niet

lang verheuchden fich d'Engelfche ;

want de Spanjaerd, haer achtende ver-

fwakt door 't verhuifen der Hollan-

ders , voer uit Porto Rico derwaerds:

brande alles voor de voet af : floeg
zngdfch*

c|oocj ) watm wapenen vond : en bragt

fante Cruz. weder aen de Spaenfche

kroon. Een Hollandfch fchip van Eu-

flhatiu* .verkeerdelijk berigt van 't ver-

trek der Spaenfche, viel in haer han-

den. Onclertuflchen vaerdigtdeheer

Poincy twee Franfchc zeilen af , om
den Spanjierdvan fante Cruz af te drij-

ven. De toeleg gelukte. Op een bot

ahoik de verftooven de Spanjaerden na haer
spaenfche. fcnepen : lieten de gevangene Hollan-

ders los: en 't eiland terbefcheident-

heid van de Franfche: die aenftonds

ten opperhoofd over fchikten d'hop-

man Auger. Auger was befig met een
iterktete bouwen tot beveiliging der

recde, als hem de dood weg-rukte.

Poincy echter liet 't werk niet Üceken

:

voothgfantCruz van oorlogs gereed-

fchap en lijfs-nootdruitigheden. De
kruis-kcrk,door een opgerechteMaec-

fchappy binnen Vliffwgen , onder het

hoogit' gelach der Algemeine Staetcn

van 'tPerèenigde Nederland , gebouwt,

wierd aen Franfche leeraers inge-

ruimr. 't Geboomte alhier heefteen vie^"'-'yjij ~- 11 gebruik der
vierderhande nuttig gebruik; want^,»*»:

'tverfchaft aengenaem en gezond

i

voedzel,ofheüzaemegenecs midde-

len, offtoflè tot bouwen en fchrijn-

i

werk of tot koftelijk verven. Granae- •

ten, oranje -appelen en citroenen

)
(pannen hier de kroon boven alle an-

dere des gantfehen aerd-boodems.
Voorts verdient de papaye-boom een ,

fa
f
aye'

naeuw - keurige befchouwing . Zy
wafcht zonder takken twintig voeten
hoog , dik na gelijkmatigheid , binnen

hol en voos, met drie-kantige blade-

ren , hangende aen lange flaerten in

't midden hol, bereikende eens vin-

gers dikte: boven rondom de ftamme
waflehen ronde vruchten, alsquee-

peeren. Dufdaenige zoort vanpapaye-

boorn valt aen meeft alle de Ame-
ricaenfche voor -eilanden ; doch de

tweede flag mamoa word nergens ge- m*mo*.

zien als op fante Cruz : is meer bla-

der rijk : heeft een geele fchorz met
groene ftreepen, binnen vol ronde,
murwe en bytende graentjens : de
bloezem verfpreid een aengenaeme
reuk : ieder maend krijgtze nieuwe
vrucht, niet ongelijkeen vrouwen-
borft , vleefig en buiten gemein fmae-

kelijk.

Sant Martyn maekt feven mijl in de EH*»d f»nt

lengte vijfin de breedte uit: vermaerd
Uartyn-

doorfchoonezout-mijnen : om wel-

ker bewaernis- de Spanjaerd aldaer

een ftad en fterkte bouwde. Adriaen

Pater en Martyn Thyfzoon met elf

fchepen, byde Weft-IndifcheMaet-

fchappy toe-getaekelt , uit7<fxf/ge-

loopen, kruilien vergeefs op de zil-

ver-vloot voorde vlaemfche eilanden.

Zedert binnen d 'inwijk Todoslos San-

clos gezet , vonden geen vyandlijk

vaertuig. Lanx de Pernambucfche
kuft liep infchelijx haer toeleg teloor.

Weshalvende ftevens wenden na de

Caraibifche eilanden. Aen Granade te

land geftapt, leeden eenige fchade

van
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van d'inwoonders- Blanka leverde

hacrmeer dan duizend bokken, en

Hilpaniola (lijf honderd - duizend li-

moenen. Onder Cuba hieldcnze,

tuflchen geuuurige flort - vlaegen ,

ftormen en donder-buyen , een ge-

ruimetijd af en aen : om de Spaen-

fchc zeilen van Nombre de Dros te on-

derfcheppen. 't Wachten viel op een

ftortinguit.Gefterktmetdartienhulp-

zeilen,liepen,in 't jaerfeftien honderd

negen en twintig dicht by de ftad

en llerkte \znfant Martyn ten anker,

en vonden beider gelegendheit aldus.

Ter rechter zijde der ftad vlocyt een

verfche rievier met veel kromme
bo^t-n, uit 'tgebergte geftort zee-

waerd. Aen de flinker kant maekt de

Oceaen een wijde opening , en te mets

enger geworden , breid- fich namaels
•: ; een bimielandfch meir. 't Land
tegen over de ftad, aen d' ander zijde

der gezeide inwijk , loopt heuvel-

achtig met een fcherpe uithoek diep

in zee. Op d'uiterfte punt leid een

vierkantig water-flot, beneden aen

de voet van fwaere ftcencn voorzien

tegen degoiven-flag, en boven huis-

gewijs gedekt. Opwaerds ftaet een

wacht-huis en niet verre van 'tfelve

een kapelle. Voorts verheft 'r geberg-

te Calvaria terzijde en achter de ftad

hooger en lager toppen. 'tGroc te flor,

metverfcheide bolwerken , een dikke

toorn,barakken en gefchut voorzien,

vertoont haer niet verre van de mond
derverfcherievier. Lanx d'inwijkis

te zien op een kromme bogt lands

een ruime markt. In 't midden van

de ftad pronkt de tempel, aenDomi-

nicus toe-gewijd. Voor defe tempel

na de zee-kant is een prachtig gaft-

huis. De groote kerk ftaet meer ftad-

vvaerdin. Aen 't hangen des geberg-

te ontmoetmen een koftelijke kapel-

le. Dicht onder de groote fterkte be-

woont de ftad voogd een aenziene-

lijk paleis. De Francifcaenen wijken

met haer kloofter naeuwelijx voor

eenig gebouw aldaer. De huizen,

in ftraeten af-gedeelt, geven een

goede geftalte aen 't ftedeken.

Aa 2 Doch

Jf
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zfrnd.ftai Doch , op 'tjaet-iiöien honderd

/"Jtlilr- acnt en veertig , gaf de SpaenjaerdA-

ti/n- les ten beften. Mkhïel Adriaenjz.oon

de Ruiter , hier af verkundlchapt

,

lichte volk van fant Eujlhatius, en

nam befitting wanfant Martyn in den

naem der Staeten des l'ereenigden

Nederlands. Ookfliepen de l'ranjche,

niet, dervvaerds gereid, om 't recht

'ti'een meinen te hebben op dit ei-

land , voor d'ontweldiging door de

Spanjaerden te vernieuwen. Zedert

deelden de Iranfche en Hollanders in

onderling verftand en minzaemheid
de nieuwe woon-plaets. Ieder heeft

fijn eigeihkerk ,
pak-huifen, landen

en Mooren. De Hollandfche volk-

planting wort bekoftigt by de Zeeuw-
fche heeren Lampjen en van Ree. Poe-

len vol zout water voeden alleriey

vifch , en byzonder groote fchild-

padden. De bofTchaedjen krielen van

wilde verkens , duiven, tortel-dui-

ferrokettm: ven en perroketten, in vederen en

gefblte over- een -komftig met een

papegaey; doch merkelijk kleinder:

leeren aerdig klappen. De ziltige

Hammam . poelen hebben ook meenigte flam-

mans, vogelen fwijmende na lepe-

laers : alleenlijk verfchillen belan-

gende de verve; want haer vederen

zijn eerft wit, worden dan rofachtig,

en eindelijk inkarnaet-rood. Zelden

vliegen ofzittenze alleen : meelt by
gantfche troppen in opene plaetfen

en ruime moerafTchen. Terwijl d'an-

dere onder water voedfel foeken .

houd een fchild -wacht : welke op
't minfte gerucht een fchreeuw geeft,

en weg -vliegt. Gefwind volgen alle

d' andere. Die haer fchieten .kruipen

boven wind ondereen ofTehuit, tot

de fnap-haen kan toe draegen. Om-
trent! defelve poelen zijn te vinden

Amtricam- cfAmericaenjche Jwaeluiven , met ge-
fcbejvaeiH.

fcrom£]e bekken , end-vogclspootcn,

pek-fwartlijf , witte buik en lange

Tdand Bar- flacrt. By Martyn ïcïdJant Bartholo-
thobmtm: miCus

| ccn e ,lan£l met ro tzen om-
ringt, groot tien mijl, door Poyncy

alder eerft bevolkt, aenfienelijk we-
gens fchoon geboomt : onder welk

vept-boom: uit-munten, de zeepe-boom, alfoo

genaemt, teroorfaek 't water fchui-

niende maekc tot reiniging van ly-

wacd ; doch is van een tweederley

flag ; want zommige hebben de

kracht der zeep in een rond-geele

vrucht, den pruimen niet ongelijk:

andere in een witte en zachte wortel.

Vermaekelijk groeyt ook 't kleine

boomtje caaopia, uit wiens fchorze caaoua-.

eentaeye gomme vloeyt : degraeu-

!
weroflche ftamme werd verdeelt in

\erfcheide takken : de bladeren

binnenwaerd donker - groen , zijn

boven levendig groen : debloezem

I

beftaet uit vijf blaedjens, en fetein-
' delijk tot een kars, vol geele vocht

I
en wit vleeich. Zy bloeyen meelt in

flagt en vwnter-maend : en draegen

:
rijpe beezien op de twee volgende

i

maenden. Door vuur, geflookt ron-

dom de boom, fplijt de baft : fulx

een overvloedige harz voort-brengr,

dienftig om buik-loop te verwekken.
Vorders zijn beziens-waerdig de

Paretuve hoornen, lanx de zee-oever pawuve-

en poelen weelig wallenende, met mntni

om -gekromde takken na d'aerde,

in duifend bogten door elkander ge-

vlochten : weshalven by tijd van
oorlog voor borft - weeringen die-

nen. Wilde fwijnen onthouden by
meenigte onder dit lommer. Einde-

lijkftaen hier, gelijk infchelijx op de
andere eilanden rondom her , deca-

lebafTc-boomen. Defe hebben dikke cahbajfe-

takken , langwerpig-ronde bladeren,
bomm -

by troppen aen malkander gehecht,

maendelijk bloezem en vrucht,

grijze bloemen vol groene ftreepen

en fwarte vlekken, en vruchten met
hard-geftreepte fchorzen vol zap-

pige pap en platte zaeden : uit-g*j-

hold verflrekken voor kroezen en

;

potten. Lanxdeftrand worden zom- w»-jï#tw:

tijds gevonden de zee-ftarren, geel-

achtige viffchen, welker harde hui-

den, vol kleine bulten in vijfüraelen

eindigen : 't middel-punt heeft opc-

I ning, waer door voedzel trekken.

! Wanneer hard weder voor handen is,

I maekenze haer aen de rotzen vaft.

Niet min wonderlijk zijn de zee- z.te-*ppe-

appelen, die uit een bruin vel dui- im:

zend fteekelige prikkelen vertoonen.

De binnen-woonende vifch rolt dit

huis werwaerds wil : maerfoo haeft:

de vifch fterft valt de fteekelige huid

af:
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Eiland Bar

badtt.

af : fulx niet over-blijft als een fpier-
]

witte fchelp , konftig geborduurt

door merkwaerdige bulten en bog-

ten. Op de banken en aen de voeten
z.ee-1/oome». d er rotzen waiïchen ook zee-boo-

men, welker dikfte takken ontel-

baere mindere dicht door malkander

vlechten, niet zonder vreemde ge-

ftalten : alle, verglaeft met een zal-

peeter, fvvijmen na een grijze vvit-

tigheid.

Barbada, lang vijf mijl , fteekteen

laege grond op uit een zee vol on-

diepten, d' Engelfche alhier ter neder-

gellaegen, lijden groote overlaft van

deCaraïbanen : die gemeinelijk twee

reifen'sjaerby nacht in-vallen doen:

moorden en branden wat voor komt:
voeren vrouwen , kinderen en vor-

dere buit na Domïnïcus-eïland. Redon-

da, immers zoo klein, heeft de be-

naeming van haer ronde geftalte,

rijft midden-weegs tot een heuvel,

gelijkt van verre een fwaere toorn.

De zee, rondom diep, verfchaft een

gemakkelijke aen-komft. Dichte by

Rcdonda:

leid Nieves , 'm 'tgeficht van Redon- n«w«

da, d'ommegang bereikt fes mijlen.

Uit't hartje deseilandes verheft fich

een hooge berg, ten top toe met
bofTchaedje bedekt. Rondom den

berg woonen d' Engelfche : aldaer

neder geflaegen op 't jaerfeftien hon-

derd acht en twintig , zijn onder

'tgefach van d'heer Lake tot drie

duifend zielen uk-gebreid : welke

de zaek wel konnen fiellen , door

zuiker-gengber- en tabak -handel.

DeRaed, beftaende uit d'oudfte^'j£
en aenzienelijkfte bevolkers, houd

een wel-geftelde beftiering. Tegen
vloeken , diefftal , dronkenfchap,

hoerery en allerley ongebondent-

heid ftaen fwaere itraffen. Nergers

een gefchikter volk. Drie kerken

loopen ten openbaere gods-dienft

op den dag des Heere vol. Tot ver-

zeekering der reede en pakhuifen

leid een fterkte van grof gefchut

voorzien. De voet van koopman-
fchap in leveren en betaelen ftaet

onwrikbaer. Verfcheide bronnen Ie- hroni>en
'

Aa 3
veren

>
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piflacit-

veren overvloedig verfchwater.Ook 1 fteeking : groeyen tot degrootevan

word hier gevonden een mijn-flofle- erweten, en fetten wijd en zijd on-

lijkc fpring-aderenbad plaets , met' telbaere neeten : die uit de vervuilde

gelukkige"uickomft gebruikt tegen
\

gezwellen voedzel trekken : en eer-

de felve ziekten, welke de wateren lang chïken worden. Vorders veroor-

van /?<?a^c» geneefen. Voorts vallen I zaken d'ontftee&ingen verfweering,

en de verfweering verrot vleefcli

,

welk van 'tleyendiee rondom door
hier zeer gemein de pïjïacie-nootjens,

die aen kleine boomtjens wafTchen.

De boomtjens brengen voort lange fpaens-groen , fterk-water en gebran-

zachce bladeren , beneden rond , ein- , de aluin moet af»;, beten.

Eufthatïui is meer een berg hem I' /«»<' E«-

verhetfende uit d'Oceaen by manier '
"

van een zinker biood.dan een eiland.

d'Omtrek haelt naeuwelijx vijf mijl

:

en voed echter ftijf feftien honderd
zielen : derwaerds gefchikt , onder

digendedriepuntig, en aen de ftam

meenigte telgen door malkander

;

waerom ook veeltijds dienen tot tuin

fcheidingen. 't Hout en bladeren

fweeten een melkachtig zap , welk

byzonder met den regen overvloe-

dig afdruipt. De geelebloezemsfwee- 1 'tgefach der algemeine Staeten van

men na fcliintelende Herren, en de
j

'tFereen/gde Nederland , door de

fmaek der nooten na de vrucht van Zeeuwfche heeren Lampfen en Ree.

hazelaer. 1 en zy 't vlies , welk om Behalve de natuurlijke fterkte, door goedebeitit.

de kerne zit , werde afgetrokken,
j

welke weinige een grootemagtlich- r<nz*ldner -

drijvenze van boven en onder tot telijk zouden uitkeeren, leid een vaft

ftervenstoeaf. Doch 'tgrootevoor- water flot, gebiedende wijd en zijd

deel 't geen Nieves door de natuur ge-
(

over de reede. d'Inwoonders , niet

niet,is vergefelfchapt met geen kleine min gemakkelijk als zinlijkmsd'Hol-

ongemakken, welke dit end'andere ;
landfehe wijze gehuifveft , trekken

eilanden dapper quellen. Onder vele ' ongemein voordeel uit tabak. De
mtuf'Ait .- mogen getelt de mouftikes een zoort berg vol boffchaedje fchijnt boven

van een kleine mugge, wiens vergifti- 1 fpits toe te lopen ; doch heeft een ver-

ge angel fo onlijdelijke jeukt veroor- ' maekelijke vlakte. Allerley gevoo-

zaekt : dat de geraekte 'tvleefchten
j

geit, meenigte verkens en lampreyen

bloede krabt : zulx de gekrabde par- ; verfchaflen een groote vervulling,

ty haer ftek tot een zorgelijke fwee- Nimmer zijn de pakhuifenfooleedig,

mar'mgoiny. r in g. De marïngoins maeken een groot of altijd fchiet leeftogt genoeg over

g brom eer zy fleeken. De beeten ! voor de gebrek -lijdende na-buuren.

van wefpen geneeft wijn-ruit , der , 't Mangel van verfche beeken 'of wa-

fchorpioenen de vocht uit dit ondier ter bronnen komenze te goed met

hout-iuiftm geperft. d'Hout-luifen groeyen in reegen-bakken. d'Heerlijke kerk is k#k:

verrot hout: hebben een zacht en wit t'aenzienelijker wegens de veelheid

licchaem , de kop alleen is met een der gefchikte toehoorders. Joan de

fvvart (lipje geteikent : haer gebit is Mey , vermaerd door verfcheide ge-

diervoeg;en verftaelt : dat binnen leerde fchriftcn bediende alhier voor

twee uuren door dikke koffers boo- eenigetijd'tleeraer ambt met byzon-

ren, enalles te llarzen rijten: ja knae- ; dere ftichting. Maer onaengezien

gen de hut-ftijlen , fulx 't gantfche ge

bouw nederftort. Geen minder fchae

ravelttn:

chiktn.

\

Eufihatius een gezonde lucht en

vruchtbaerc grond geniet, nochtans

debrengen de ravetten toe. Maerbo- I zijn hetgeen gemeine quaeden, die

ven al zijnvervaerlijk^ chïken, een ' dit eiland nevens d'andere yzelijk

flag van ziertjens uit afch-hoopen en ' fom wijl drukken. Wantbehaïvende

vuiligheden gegroeyt. Eerft plaet-
\
fwaere donderen, die nu en dan fulke

zenze haer onder de nagels dertee-
j

flaegen geven, alsof hemelen aerde

nen : en loopen voorts over 'tgant- f vergaen wilden -. end'aerdbeevingen,

fche licchaem. In 't begin verwek- doende de diepfte gronden waggelen:

kenze eengejeuk : thans maekenze
|
woeden , byzonder by hooy- oogft-

gaeten door d'huid , en fwaere ont-
|

enherfft-maenden, de winden, wel-

ke
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ke binnen een etmael uit alle he-

mels hoeken met een ronde keer

foo fel dormen , of 'teen en an-

der 't onderde boven fouden kee-

ren. De Caraibanen noemen 't onwe-
der ouragan. Eertijds plagt het om de

(e\en jaer te raezen : en 't duurde

ook wel langer. JVlaer zederteenige

tijd herwaerds hebben de winden ge-

buldert alle twee jaer: enfelfonlanx

twee - werf in een jaer. Hoedanige
werkingen door dufdanige bewee-

ging veroorzaekt worden, kan nauw-

lijx ten vollen uit-gedrukt. De zee

werpt gedoorde golven hemelwaert.

De fchepen tegen de ftranden ten

pletteren geflaegen : binnen d' ha-

vens felfloopenzegevaer : geen vei-

lige reecle veiligt eenig vaertuig.

'tLandfchijnt te zuchten ondereen !

algemeine verwoeding. Gantfche

bolfchaedjen leggen ontwortelt ,

of ten minilen van bladeren en tak-

ken ontbloot, 't Gezaeyde neder ge-

flaegen : de planten dor gegeezelt

:

d'huifen 't onderfte boven gekeert:

brokken der bergen af- gerukt : ja

rots-fteenen in d' Oceaen geRort. De
grond quijnt : een hongers-nood,

wegens bedorven levens-middelen

,

dreigt aen alle 't uiterde. Voor d' ou-

ragan gaen zekere teikenen, ten be-

wijs dat haedfal uit-barften: nament-

lijk de zee leid in een oogenblik dier-

voegen ft.il, dat de minde kabbeling

niet word befpeurt: de berg-vogelen

vliegen fchieiijk beneedenwaerd na

de laegfle valleyen , en leggen plat te-

gen d'aerde: deregen valt bitter en

zout. Charles de Rocbejort teikent

aen : hoe t' fijner tijd ettelijke fche-

pen , vol tabak geladen , op de reede -

van Chriftoffel door een ouiagan fneu-

velden : na 't onweder dreven ontel-

baere viflchen adem-toogende met

de buik om hoog wijd en zijd in zee

,

vergiftigt wegens de tabak. Ter zij-

den af van Eu/lhatius vertoont fich

Ch/iJl0valgtoot,tiQn mijl. Onder ver-

fcheide hout-gewafch is hier ook
'tkleinboomtje, draegende beezien

met een fwart dipje , anderfints ge-

lijk rood korael , by troffen aen d' ui-

terfte takken. 't]ajmin hout geeft een

wel riekende vlamme, uit kracht der

Eilanden.
9 r

liefelijke gomme. Lanx de grond
kruipen meenigte van d\woüs , eenig- anolU:

fints over-een-komftig met d'haeg-

diflen: alleenlijk is 't hoofd langwer-

piger, de huit geel, vol blaeuweitree-

pen op de rug : by nacht zijnze in on-

der-aerdfche hooien , waer uit fchel

geluid maeken : desdaegsfnuftekn-
ze rondom d' hutten na voedfel. De
roquetten vallen weinig kleinder:haer roquettm:

donker-graeuwe vel vertoont fvvaite

dipjens : hippelen op vier voeten

;

doch de voorde zijn hooger dan
d'achterde : fteeken den kop in de
lucht : de groote daert krult fich bo-
ven de rugge anderhalfmael om. Zy
fcheppen vermaek in menfchen : ge-

jaegt , hygen met open bek en uit ge-

dookentong. De maboujats^ekfwirt mabottpu.

en afgrijfelijk mifmaekt , onthouden
haer onder verrotte boomen en moe-
raflen, daer nooit zonnefchijnt. An- Eiland An-

tigua langfeven mijl , niet zonder on- ti&ua:

gelijke breedte , heefteen onmakke-
lijke toegang , wegens de meenigte
klippen, 't Lag te langer verheten ,

ter oorzaek geen verfch water heeft.

d'Engeljche eindelijk namen befit-

ting : groeven putten en ftelden re-

gen-bakken. Ontrendacht honderd
zielen leven hier gerudelijk by
't aerd gewafch , wildbraed en vifch.

Voor de drand iaeten haer zomwijl r , .,

zien de iwaerd-vilichen , zonder^».-
fchubben ; maer met een graeuwe
huid en witte buik, hompelig gelijk

een vijl : twee vinnen wederzijds,

twee op de rugge en een dienende ten

daert, maeken een fnelle beweeging:

't fwaerd heeft aen ieder rijg feven en

twintig witte en vade tan den : dekop
is yfelijk plat. Defe vifch dingt om
d'heerfchappy der Oceaen: derft felf

den walvifch bedrijden , en den buik

op-tarnen : dicht by d'oogen daen
znuif-gaten , waer doorze 't inge-

fwolgen water hemelwaerd uitblae-

zen.

Barboude, welk d' Engelfche bevolk- Eland Bar-

ten op 'tjaerfedien honderd feven en "
e:

twintig, haelt in den ommegang vijf

en twintig mijl : heeft meer lengte als

breedte, eenverfche droom en ette-

lijke poelen. De grond vruchtbaer tot

teeling van tabak , kotoen , gengber

en
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ktrktn

:

Ttuceii

leun

:

en by zonder zuiker , lokte veel volk

derwaerds : fulx onlanx , behalven de

Moorjckejlaeven , telde twintig dui-

fend inwoonders. 't Eiland heeft ver-

Zlï? " fclleide dorpen . verdeelt in ftraeten

vol prachtige huifen en rijke win-

kels. Met groote toevloeying wor-

den weekeüjke en jaer-maiktcn ge

houden. Hoofd-kerken en kapellen

ten openbaare gods-diend, alwaer

de /.temmen \.in geleerde herders

klinken , ftaen in merkelijk getal,

niet min kondig als kodelijk ge-

bouwt. 'tGeboomt geefc byzonder
vermaek ; en zommig ook winft.

Zoodanig, de roucon rnet fcherpe bla-

deren, witte inkarnaete bloemen ge-

lijk lierren , by tropjens af-hangende
aen d'uiterfte takjens : de bloemen
fluiten tot fchellekens, vol vermilioe-

ne korrelen. Om de verve te krijgen

worden de korrelen in laeuw water
gevreven , tot 't vermilioen quijt zijn.

't Grond zap gedroogt by dezonne,
en gekneed tot balletjens, haelt een

hoogeprijsop. Defchotze der roucou

levert duurzaeme touwen; de wortel
Hsbunde isfmaekelijk. Vorders verdienen de

Vonltti^: lichtende vliegen ten minften een
korte befchrijving. By de Caraibanen

genzemtcojouyou , hebben een kevers
groote , bruine verve , twee derke
vlerken , onder welke dunne wiek-
jens , die niet uitbreiden , als wan-
neer vliegen : in de wiekjens leid een
klaerheid, verlichtende niet minder
de duifternis , dan een brandende
kaers. Ook fchintelen de oogen ge-

lijk twee heldere lichten : in haer be-

weeging maekenze geen gerucht : le-

ven by den daeuw der bloemen : zijn

diervoegen glad , dat lichtelijk tuf-

fchen de vingeren ontfnappen : ge-

vangen zijnde verbergen de glanz
onder de wieken : ja geven flechts

een flaeuw fchijnfel uit de oogen.
d'lndiaenen binden defe vliegen aen
banden en voeten vaft , om fich in de
nacht te dienen van haer verlichting :

jazybefmeeren aengezichten bord,
op "de daetelijke feeften by duider
ge viert

, met de vocht uit de felve ge-
parft : waer door fchijnen of t'eene-
mael in vlammen Honden. Men
vangtfe met een on fteken brandhout,

in delucht beweegt: op welk aen vlie-

gen : alwaer met d hoed worden ne-

der geflaegen. Doch al haer licht

dooft uit, als dood zijn. Behalven JJgJ
de lichtende vliegen worden hier an-

dere grooter vliegen gevonden. Som-
mige vertooncn twee fuuiten , d'eene

gekromt opwaerds, d'andere nabe-
ncden. Sommige hebben twee hoor-

nen uit de kop,en een uit derugge {le-

kende : 'tlicchaeniisgitfwart. Som-
mige , drie duimen lang , pronken
meteen azuur-vervig hoofd , efma-

raude oogen tuflehen een wit boor-

zel , blinkend violette vlerken , vol

inkarnaet loofwerk, onder de vler-

ken rood-fch ariaken wiekjens enfes

fwarte pooten.

Mont-jerrat , alfoo genaemt na een Eland

Spaenfche berg buiten Barcelonïen,*?™^

wiens gedaente het eiland uit zee
draegt, fchijnttenooden en weden
gebrookenland, anderzints verheft

fich met hoog z toppen vol geboomt.

(CEngelfcke hebben alhier een heerlij-

ke kerk uit welriekend hout getim- kerk -

mert , welker overvloed de bolichae-

djen leveren. Byzonder munruit de

acajou-boom , groeyende tot een on- *caj»u-

gelooflijke hoogte en dikte met fwac-
m:

re blaeder-rijke takken, waer onder
'tgefond is te ruften. Doch d'acajou

verdeeld haer tweefints , d'een ver-

fchillende van d'andere in hooger

dam en verve. De meed geachtdeis

rood en riekende ,
geen verrotting

onderhaevig. Die wit hout en over-

vloedig gomme uit een infnyding

geeft, heeft minder waerdy. d'Jcornas nCOmu:
wijkt in groote niet voor d'acajou :

draegt lange en gladde bladeren en

geele vruchten den pruimen niet on-

gelijk ; doch wegens bitterheid bui-

ten gebruik : alleenlijk aezen de wil-

de duiven zekere tijd des jaers op de
zelve, en nemen met 't voedfel een

bittere fmaek over. Uit degeoopen-

defchorze,dieafch-vervigenfchrom-

pelig is , droomt een melkachtige

vochtigheid. Het Cyperen-hout ge- ^'r"*"

fchaeft verfchaft voor 'toog een ge-

marmerde glanz vol golven, en een

aengename geur voor de neixs.d'Yz.er- iur-boom:

boom, met kherp-eindigende blade-

ren , by de deel gefplitlt , bloeyt in

Lente-



muskus •

kruid

.

Eiland

Cuadalufe :

is bergach-

zulfir-berg

tïtiimdf

brarmen

:

naeUm:

tibntons:

Lanibales
Lenre- en Herfft maend:op de violet-

te bloeyzem volgt een hvarte karfe,

fmaekelijke fpijs voor de vogelen, het

hout levendig roodverfchiet te mets

haerglanz: heeft een byzonderehar-
digheid , welke alle bederving weder-

Itaet.Voorts veripreid V muskus-kruid

een liefelijke reuk : 't walcht gelijk

een kleine haege zonder doornen :

tuffchen lange rouwe bladeren han-

gen geele klokjens, die haertoteen

knop vormen : de knop, vol korrelen,

ruikt volkoomentlijk na muskus.

Guadalupe , eertijds Carucueira ,

groot in ommegang feftig mijlen,

word door een fmalle vaert onder-

fcheiden ; 't een draegt de benaeming

't Groote land , 't ander is eigentlijk

Guadulupe : welker ooftelijke deel

Cabes-Terre , en 't weftelijke JSajfe-

Terre , by Franfche bewoont zijn. De
grond , byzonder na 't middel-punt,

rijft hier en daer met hoog gebergte :

waervan fommige uit verichrikkelijk

fteilc diepten kaele rotzen hemel-

waerd voort ftooten: andere toppen

draegen dichte bofTchaedjen. Aen de

voet van ettelijke bergen leggen rui-

me vlakten , bewaetert door zoete

ftroomen , die eertijds de Spaenfche

vlootentot ververiching noodigden.

Een zulfer-berg rookt geduurig: en

de vloeden om-her vloeycnde trek-

ken een zulferige fmaek na fich. Te-
gen water-zucht en ziekten uit koude
oorzaekcn fpringen ziedende bron-

nen. Twee groote zee-boezemen
leveren overvloedig fchild-padden en

allerley vifch. Onder andere ook
nadien , doorgaens vier voeten lang

:

't hoofd fcherp en groot heeft glinfte-

rende oogen met roode ringen ge-

boord: deruggeuitblaeuwengroen
geftreept , de buik wit vertoont door-

mengeld rood: acht geelachtige vin-

nen en zeer fcherpe ftaert maeken een

gefwinde voortgang. Voordeftrand
baekeren fomwijl de tïburons een

boos-aerdig zee-gedrocht , die een

menfch over midden vaneen bijten :

haer huid is puntig hard : 't hoofd plat

beeft een opening vol drie ryen fcher-

pe en vafte tanden onder den muil:

vvaerom fich op den ruggeom keeren

,

als na een roof happen. Twee ofdrie

Eilanden. 193
I rambos (viffchens tuffchen de fchub- ramèoshoe-

ben fooaerdiggevcrft.dat de konüige v*%i t

penfeel de natuur in defen moet toc-

; geven) fwemmen altijd voor detilu-

rons , fnelderof traegerna de tïburons

;
volgen : welker brein geoordeelt

word een byfondere kracht te hebben
tegen (leen en graveel. Maer Guada-
lupe is aldereerit by de Franfche be-

volkt, onder 't gefach der heeren du
Plejfis en del'Ol/ve, op 'tjaer feflien

honderd vijfen dartig. Zedcrt wierd
't vlakke land geploegt , en allerley

i

aerd-vruchtengezaeyt. Rijs, mays,
maniok.patates komen weelig voort.

Ettelijke ordens der Roomfchegee-
ftehjkheid hebben fich in prachtige

' gebouwen neder-geflaegen. Raymcnd
\
Breton ruimde plaets voor de Jacoby- Jacobpim:

|

«^«op'tvruchtbaerftedeseilands. De
i landvoogd Hoiiel ontbood de Jefiïe- Jefuietcn:

ten en Carmelïeten : ten eindebinnen cmrmelu*

eennieuwe ftad kloofters bouwden. ten -

j

De ftad felf leid in BajJeTerre, ver-

j
toont rijke pak-huifen en gemakke-

i lijke wooningen, twee verdiepingen
' hoog. 't Slot dicht onder de ftad heeft

vier bolwerken met fwaer gefchut.

De naeft gelegene berg is op den top

|

gefterkr , en van brakken voorzien,

|
tot lijf berging voor de befettelin-

,

gen : 't land draegt hier en daer mon- monUin _

\ bainboomen , die langwerpigh geele *««*»;

: pruimen met groote kraek- fteenen

voort-brengen , by welke de verkens

|

dikfpek fetten. De courbary wafcht eombary.

;
boven den monbain: heeft een hard-

I gefchelde vrucht: binnen fchuilt een

j

deegachtig vleefch zaffraen geel, ge-

j

deelt door drie kernen. De gorame,
uit de boom druipende , word hard

lindezonne, en blijft doorfchijnen-

de: waerom den Cara/banen dient tot

i arm ringen , hals cieraden en oor-be-

I

hangfelen. Tien mijl ten noord we-

ften van Guadulupe vertoont haer De- El,a"d D'-

feada gelijk een galeye, waervan het

j

noord-ooftelijk einde een laege fnuit

maekt: ten noorden leggen zand-

j
heuvelen vol roode ftreepen. Chri-

JlojfelColonus noemde het in fijn twee-

de togt Defeada , na een ^paenfch
Woord herkomftie van verlangen.De
grond ftaet zonder geboomte. Al-

hier worden gevonden de vreefe-

Bb lijke
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vrnftmt üjKcland fnoeken , die in plaersvan en gezond is doorloopen met vet,

Ir.rui [nut- J
r ' . - - « • - '

vinnen om te (wemmen , op vierpoo-kc» :

ten krullens-gewijs kruipen. De
grootfte hae'.en vijftien dumi. Haer

huid vol kleine fcluibben fchittert

door een graeu w-zilverige glanz. Zy
maeken des nachts uit d'hoolen der

rotzen een niet min ichel als vervaer-

wclk gefmoltcn , nooyt fchimmelr.

Meer wordenze gevangen in de mont
van verfche rievicren, als volle zee.

Ontrend dit eiland , gelijk ook de an-

dere, vallen zee- duivelen , vier voe-

ten lang ,diknagelijkmaetigheid:zy

draegen een gebulte rug vol fcherpe

zee- duive-

len:

lijk geluid. Op dit onbewoonde ei- egels prikkelen: d'huidis fchrompe-

frtiatun: land neftclen ontelbacre fregatten, ligfwart, meteenplattekop, boven

't Lijf wijkt voor geen endvogel; doch vol klidzen, kleine fwarte oogen ,

de vlerken zijn ongelijk grootcr: wyde mondvol vinnige tanden, vvaer

waerom ook boven gemeine fnelle van twee gekromd ten bek uit ftce-

vluchthebbcn. Soohaeft uit de lucht ken. Vier vinnen en een langeftaert

een vifch tuffchen wind en water ge- aen 't einde gcfplitft, dienen tot een

waer worden , rukken hem in de fnelle vaerd. Boven d' oogen ftaen

kiacuwen weg. Byfonder verflin -. bruin fcherpe hoornen , ruggewaerd

denze veel vliegende vifch. Traeger omgekrulr. 't Vleefch is doodelijk

fauves :

Siland M/t-

rignlamt:

fterkle :

kantel hoo-

rnen:

lumnntins:

zijn defauves , doorgaens mager: zy vergiftig Immers foo verwoed word

gelijken eenigzints na een water- gehouden de lecune , niet ongelijk ktcumteu

hoen : hebben voeten als end-vogels, eenfnoek ; maer doorgaens acht voe- ""^
cf

Hjke

bekken als fnippen : tegen de nacht ten lang: valt als een dolle hond op
komenzevaekopdefchepen ruften, eenfwemmend menfeh : bytgroote

het zy de fclve voor rotzenaenficn, frukken vleefch uit'tlichaem : op dé

hetzyuitvetmoeydheid der vlucht: beet volgt een gewiffe dood. Ten
en laeten haer grijpen. MarigJante zuiden van Cuadalupe leggen de vier

doed fich van verre op gelijk een bof- woefte eilandekens Todo:- Santlos , en j£*
d£™'

fchaedjein'twater : tenzuid-ooften opderfelveftrandende groote kink- &» :

leggen een half mijl van den oever hoornen lambis , by dlndiaenen ge-

fwarte fteenen vol witte paden : we-

1

bruikelijk, om volk t'zamen teroe-

flelijkis een vlakke ftrand. De land- pen: ook de Porceleïnen , krullende

voogd Houel bragt uit Guadalupe
j

haer gekartelde boord binnenwaerd:

eenig volk derwaerds, van welk twin- i
de meeft geachtfte zijn buiten inkar-

tig zijn dood geflacgcn door de Caraï- naet-koraelig , binnen verzilvert of

banen , die op dit eiland hoven en vif- fchoon hemels-blaeuw met vergulde

fcheryen hadden . Zedert ftichte ftraelen : en voor defe wijken niet,

#o«d7aldaereenfterkte: de bezitting die buiten een git fwarte verwever-

aen de Franfche kroon bleef. In de toonen, aenzicnelijkdoorgemengt

boffchen geven alhier aen 't oog een verdervend blaeuw en kleine purpu-

aengenaem gefigt, aen de neus een re aderen. Maer alder-merkwaer-

niet min liefelijke reuk de kaneel- digft' zijn d'hoorntjens, weinig ver- kinkhoornen-.

boomen, door haer kruidige fchor- fchillendevan de Porceleïnen : welker

zenennimmer-dorrendlof. d'Oceaen ruggedenatuur fulke teikenen heeft

levert lamantins ,
gelijk abberdaen in ingedrukt, dat iemand, de zang- mttx.nng-

voorraedbewaerr. Defe vifch groeyt nooten volgende een bequaeme wij-
nmm:

achticn voet lang en feven dik. ze foude konncn neuren. Voorts

't Hoofd fwijmtna een koey : heeft flaet nootvvendig een aendachtige

kleine oogen, een dikke bruinehuid, befchouwcr door verbaeftheid weg
ter zommiger plekken gerimpelt en gerukt, wegens de beweeging der

ruig, twee kleine voeten in plaets paerlemoer-oefters aen de voet der parUmotr.

van vinnen : zy leeft by groente, rotzen. Metd'opgang van dezonne'"/'r,:

't geen de rotzen en banken voort- i
keilenze boven warer: gaepennaden

brengen. De wijfjens werpen t'elle- daeuw: fluiten gefwind defchelpen

kens twee jongen, die aen foo veel als een druppel genieten : enplom-
tepcls zuigen, 't Vleefch fmaekelijk pen thans licht-hartig grondwaerd.

Wefte-



Canib ales Eilanden.

"Eiland de

Aves.

aigretten

:

groote-krop:

c.tnides

' fchotnjle

vogel des

aerdbodems

Wettelijk af leid 'tlaege eiland de
j

Aves. Behalven pluviers , duikers,

watef-hoentjens , ganzen , die fich

met d'hand mceft laten vatten, ter

oorzaek naeuwelijx menfehen ge-
[

woon zijn, vliegen hier de fpier-wittc

d/grf//etf,weiniggrooterdankraeijen,

met korael-roode bekken en pooten

en koftelijke pluimen kuif: zy ko-

men dikwils diep in zee. Degroote-

krop leeft by vifch : heeft een dikke

kop, lang platte bek, diepe oogen, 1

korte hals , onder welk een quabbe

hangt , bevattende een groote emmer
waters- Op't geboomte dicht lanx de

j

iee-kant, houdzefchildwachr tegen
I

viflehen, tiuTchen water en lucht

fwemmende. Self tamelijk groote

vifch fchietze binnen. Veel bevalli-

gcr is de vogel arras , in groote gelij-

kende na een faifant ; maer voorts

meer na een perroket : haer lange

ftaert beftaet uit veelvervige pennen.

Sommige hebben een gewaterd he-

mels blaeuw hoofd, hals en rugge,

de buik en wieken bleek geel. Zijn

diervoegen ftout , of liever dom , dat-

fe de tweede fcheut van een fnap-

haen afwachten. Men leert haer ook
eenige woorden fpreeken ; doch foo

onderfcheidelijk niet als de canïdes ,i

geenfints wijkende in fchoonheid

voor den arras , ja verre overtreffen-

!

de. De Franfche edelman du Aio»tel

betuigt, een gezien te hebben totj

Coracao, welken aldus befchrijft. De
vederen onder de buik, wieken en '

hals fchitterden, als de bloozendej

morgen-ftond. De rugge en helft der

'

vleugelen hemels-blaeuw , de ftaert

en groote pennen inkarnaet ,
gefcha-

keert met flaeuw groen en blinkend l

fwarr, waerby 't goud doorluchtiger i

af-ftak, 't hoofd fchuilende in een

roos vervige dons, golfsgewijs ver-I

fpreid ruggewaerd , d' oog-lederen

wit, d' oogen fchintelende als een

robijn , enop'thoofdeen vermilioene

veder-bofch , tintelende gelijk een

aen-gefteeken kool , rukten ieder

weg in verwondering. De vogel lekte

met een dikke korte tong, die hem
ftreelde : lief-koofde voor eenige

lekkerny. Sprak Spaenfch , Hol-

landfch en Caraïbifch : en in de laetfte

9Ï
tael zong hy verfchcidc liedekens:

baeuwde andere vogelen en dieren

onderfcheidentlijk na : riep d' huif-

genooten ieder by haer naem.

Z)tf/«/»ifj,langtwin tig mijl, en in de

meelte breedte weinig minder , ftcot

uit haer grond zeer hooge bergen

voort , welker valleycn tot een byna

onmeetelijke diepte zinken. We-
gens de valleyen vertellen de.Caraïia-

nen, die alhier met groote meenigten

woonen : hoe eertijts in een der diep-

ten een wanfehaepen flang een leger

had: op fijn kop droeg hy een karbon-

kel van onwaerdeerhjkewaerdy. De
karbonkel bleefverborgen onder een

beweegelijke huid: alleenlijk, wan-

neer dronk of fpeelde, wierd deklei-

noodje ontdekt , en d'afgrond en

't gebergte wijd en zijd uit kracht der

ftraelen verlicht. Soo haeft de Fran-

fche zeilen defe kuft aen boord krij-

gen,vallen d' eilanders in de canooen:

en ruilen minnelijk eed-waeren te-

gen korael, kriftal en andere fnuifte-

ry. Alhier wafcht de beruchte mance-

nillïeloom , draegende luftige blade-

ren en lieflijk ruikende appels , rood

door-ftreept : gegeten verwekken

een dood-flaep ; doch anderzints

fmaekt na een hazelnoot. Inderie-

vieren of zee gevallen , verrotten

geenzints : krijgen een zalpeterige

korft: en vergiftigen de wateren ,fulx

de vifTchenfterven. Onderde fchor-

ze der ftamme en takken verfchuilt

een drabbige melk , die 't licchaem

doed op-loopen met knobbels: aen

d' oogen geraekt beneemt het gefichc

vuurig ontfteeken , negen dagen. Re-

gen , druipende van mancenillie blae-

deren , veroorzaekt pijnelijke vervel-

ling. Een ruftende onder de fchadu-

we.fwek vreemder wijze. DeCaraïba-

»f»doopen haer pijlen in dit fchade-

lijk zap.Tegen 't quaed heeft de voor-

zichtige natuur,een heilzaem genees-

middel.Onder de diertjens,uit verrot-

ting, herkomftig, zijn Americaenfche

flekken: die zonder fchelp, om fich

voor d' ongemakken des luchts en an-

dere overlaft te bewaeren , wooning

nemen binnen leedige kink-hoorens

,

ja felfpooten van doode krabben. De
groote bek verftrekttot een voeten
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vcrweering. Gevangen , maekt ge-

rucht/ Tegen 't vuur geleid komt te

voorfchijn. Wanneer veel gelijk al-

dus uit haerhuisjens kruipen, vcch-

tenze onderling , wie tot de befte

hoorn met 't achterfte lijf eerft zal

binnen geraeken. 't Water uit de bek

gedrukt , of d'olie by de zonne ge-

trokken , heelt 't onftelde lid door

manoenilie-zap. Dwars ar van Domi-

nica (alfo genaemt dewijl op een zon-

tihud dag ontdekt is) leid Martinico,by d'In-

Manmico : diaenenMatalino , haelt vijf en veertig

mijlen in den omring : vertoond uit

drie bergen, welker hoogfte de ge-

daentevaneen hoed draegt, en aen

alle zijden des eilands gezien word.

Ten noorden fchijnt het in drie eilan-

den door-ineden : alwaer drie klippen

den toegang bekommeren : en een

klein eilandeken vol geboomt , dicht

tork£ t:if- onderde oever te fien is. De flrijd-

fctl e"" baerfte der Caraibanen hebben na bloe-

carmbn- dige oorloogen den Franjehen eenig

bezit moeten inruimen. Doch eer

't werk dus verre gebragt wierd , brae-

kenze over ontoegankelijke toppen

,

door onmeetelijk diepe valleyen,

dicht begroeyde boffchaedjen en nae-

re wildernifTen tot de Franfche bevol-

king in , met fchrikkelijke voet-flap-

pen van d'uicerfte verwoedheid.Som-
mige leggen d'oorzaek van dele krijg

op du Parquet,é\c tegen dank derMar-

tinicifche Cara'ibaenen na d' eilanden

Granada en Alouzïa Franjehen over-

voerde. Andere meinen zy de wape-
nen in de vuift namen, om de dood te

wreken van haer landaerd op/ant Fin-

cent , welker geen klein getal aen ver-

giftige Franfche brandewijn de moord
itak. De Franfche eindelijk , door bui-

ten hulp gefterkt, feiten de geleeden

fchaede dubbeld betaelt ; joegen de

Caraibanen uit haer wooningen : en

beflootenfe binnen boflehen en val-

leyen. Voorts leggen de bergen vol

geboomt, ten verblijf-plaets voor het

wildgediert,byfonderlijk wilde fwij-

nen en yfelijk groote flangen. De heu-

velen daer en tegen worden bebouwt,
hoewel niet zonder gevacrlijke moei-
te , wegens de fteilten. De tabak op
de fteike overtreft verre die in de dae-
Icn groeyt, of in land-ftrceken met

1 geboomt befet. De laegten veroor-

facken ondraegelijke macg-pijn den
arbeiders. Zedert de Franfche, op vufvijken

|

'tjacr feftien honderd vijf en dartig , "l"
3r"~

afgevaerdigt uit fant Chrifloffel dooz
d' heer Dejntcntbuc , onder des felfs

plaets-houder du Pont , fich over

Martinico neder -floegen , verdeel-

denfe haerbefittingin vijfwijken , af-

gefcheiden van't gedeelte des eilands,

: by d'oude inboorlingen bewoont.
Ieder wijk heeft een kerk, oftenmin-
ften een kapellc , wapen-huis, pak-

folders en verfcheide burger-woonin-

gen, dorps-gewijsgetimmerr. d'Eer-

ite wijk draegt de benaeming Pyloot

,

na een Caraïbifch hooft-man , die

zeer gemeinzaemmetdeland-voogd
duParquet omging, en hem de hei-

melijke beraedflaegingen van fijn

volk ontvouwde. De tweede Capot,

wotd befpoelt door een evcn-eens-

genaemde rievier. Hier zijn onge-
mein vruchtbaere weiden. Carbet

heeft de Caraïbifche naem behouden;

want fulx beduid 't gemein lands-

huis , werwaerds famen vlocyen tot

feeftelijke gafteryen en o verllag we-
gens oorlogs-zaeken. 't Franfche op-

per-hoofd bewoonde hier eertijds

een tichel fteen huis, dicht by de

reede en wapen plaets in een vermae-

kelijke valleye, bevochtigt van een

verfche flroom , uit 't gebergte ge-

ftorr. 'r Huis fchuilt rondom onder

't geboomt, mettuinenvclkeurlijke

zeldzaemheden. Doch zedert het

opper-hoofd, nevens andere fchoo-

ne wooningen, ook defe den fe/uie-

ten fchonk, verhuifde fy na de vierde

wijk fant Peter : alwaer een flot

bouwde , voorzien van metael en
yzer gefchut , om de reede te beheer-

ichen. Een fteen-worp nevens des

landvoogds huis leid 't Jefuieten jefuietm

kloofter op d'oever van een aenge- klQO
fier

'

name ftroom, na de Jefuieten ge-

naemt. 't Kloofter , niet min ko-

flelijk als konftigh uit marmor en

klinkerts gefchikter orde gebouwt,

heeft een luftig geficht over de rie-

vier en omleggende luflhooven vol

planten, kruiden, bloemen, vruch-

ten en boomen, welke niet alleen

America; maerMtEurope levert. Uit

haer
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haer wijngaerden parzenze overvloe-
\

digfmaekeiijke wijn. Delaetftewijk,
j

genacmt Prediker , ftrekt fich wijd en

zijd : fom wijl rij itze methoogeber- I

gen , aen welker voet fchoone tim- i

meringen ftaen : elders zijn diepe

valleyen , of vlakke beemden. Tuf-
|

fchen de Franfche volk-planting en

de Caraïbifche wooningen vloeyt

een in-wijk uit zee : lanx de felve

groeyt veel tamme mahot , dienftig

totfchrijn-werk , want daer is een

tamme en lofdraegende mahot : de

laetfte verrot en breekt licht : d'eer-

fte. hoewel niet hoog op-fchiet,

brengt verfcheide takken voort , die

lanx d'aerde kruipen. De boom-baf-

ten vervullen de plaets van fterke

touwen : en worden veeltijds aen de

tabak-rollen gebeezigt. 't Hout felf

isduurzaem, en gemakkelijk te be-

arbeiden : weshalvende meefte hui-

zen , op heuvels getimmert , van defe

reide» dn boom ftof ontleenen. De befte reede
mbmdi : jgjj ru f]cllen tje wijken Carbet enfant

Peter , befchut tegen de ftormen door

hooge toppen. Niet \eiitden Inham

der Zout- kuilen vertoont lich een half

mijl zeewaerd de rotze Diamant,

vertrek-plaetsvoor ontelbaere voge-

len , en byzonder wilde duiven. Be-

halven de ftroomen , die ter regen-

tijd door de dellen en grachten on-

ftuiming vloeyen, teltmen tien rie-

vieren , die , uit de voet oftop der ber-

gen geborrelt , de valleyen bewate-

ren, en fich in zee ontlafkn. Som-
tijdsfwellenzediervoegen : dat, over

d'oevers geloopen, 'tgeboomt ont-

wortelen, 'tgebergt onder-mijnen,

beemden plas fetten en huifen om-
keeren. En uit dit ongemak zijn de

Franfche geleert, heuvelen te zoe-

ken tot haer timmering. De goede

gelegendheid van Martinico heeft

vele huifgezinnen gaende gemaekt,

om fich aldaer neder te flaen.

Sant Lucia ( by de Franfche Alouzie)

alfoo genaemt, ter oorzaek dit ei-

land , op den dartiende van winter-

maend by de Roomfgezinden toe-

gewijd aen de marcelaerefle Lucia,

binnen Syracufen verbrand , ontdekt

is. Het leid zuidelijk van Dominica .

Twee verheevene fpitzen worden

ftrtomen

Eiland fant

Lucia :

Eilanden. 1^7
verregenen ; d'ooftelijkfte overtreft

d' andere. Aen de voet der twee ber-

gen leggen vcrmaekelijke valleyen
,

befchaeduwt door dichte bolTchen
,

bevochtigt door klaere water-fpron-

gen. Weinige Caraibanen onthielden

lich alhier met viffchen. Dit volk liep

moeder-naekt , 't lijf rood geverft,

van d'ooren tot d'oogen droegenze

vermilioene ftreepen. Een Engelfch zngiifcht

fchip, gefchikt na Guiance, om de vermê0rd:

volk-planting te vervullen, fette al-

hier fes en feftig muitelingen aen

land : die alle door de ingefetenen

zijn dood geflaegen. Maer toen Hen-

rikJacobfzoon Lucifer , op'tjaer feftien Henrik lu-

honderd feven en twintig , in d' in-
c,jf" :

wijk van Lucia verfch water over nam,
en, by die gelegendheid, 't eiland

vlijtig doorfnufïèlde: vond hy noch
huis noch menfeh , en niet als een

dorre grond. Onaengezien fuik na-

tuurlijk ongemak , vaerdigde du Par-

quet derwaerds fijn plaets-houder

Rofjelan : ten einde Lucia bevolkte.

De zee levert overvloedig onge-

fchubde zee meppen , met fnuiten , *«-/&W» ;

die boven en onder bewegen : de

bovenfte fteekt verre over d'onder-

fte. 't Hoofd gelijkt na een verkens:

tuffchen 't hoofd en ftaert zijnze

doorgaens vier voeten lang : de dikte

isomtrenddekopgrootft. d'Oogen
glinfteren vervaerlijk. Zy hebben
gefplitfte ftaerten , twee vinnen ter

zijde, en foo veel onder den buik:

een verheeven fteekel-vinne beflaet

degantfeherug. Onderde krop han-

gen harde en fvvarte hoornen. Oofte-

lijk ter zijden af van Lucia , rijft Bar-

bados , lang vijf mijl, met verheevene

kuften uit zee. Na den opgang der

zonne is 't land geweldig uitgekab-

belt : fulx ontelbaere rifjens, een

gootelinxfchootvan de wal, boven

't water kijken. Ten zuid-wetten

ftaet de grond weelig volgeboomt:

eneenzandige inwijk verfchaft goe-

de anker-grond. 't Verfch water is

niet te bekomen, dan diep in 't land.

Op Barbados valt veel tabak : als ook ?l*ni Bar -

1 * r . 7 11 hadoi.
de juip-peere-boom, welke groeyt tot /uip.peere-

een overmaetige, hoogte, gepronkt *«»»»

metaengenaemloofengeelekarsjens

vol roodc ftipjens : die gerijpt van felf

Bb 3 af-
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af- vallen , en liefelijke fmaek heb-

ben. Beziens waerdig is infchelijx

doornig* de palm-boom , wiens ftam , takken,
palm boom. bieren doornen draegen een vin-

eerlang. De Caraibanen maken onder

de takken een infnyding , waer uit

wijn tappen.

Sant Vincent , zuid-weflclijk van

Lucia, is den vijfden der.Gras-maend

gevonden, en daerom na dien Spaen-

fchen heilig genoemt. Acht mijlen

lang en fesbreed , verheft rondom
hooge kuilen. Verfcheide bergen

kijken verre afin zee. De grond, bui-

ten gemein vruchtbaer, voed meer

Caraibanen als elders eenig eiland.

Zy bewoonen ettelijke dorpen : loo-

pen over 'tgantfche lijfgefchildert.

Zijn geflaegen vyanden asr Spanjaer-

den; doch mogen d' Hollanders zeer

wel zetten : met welke tegen bijlen,

meden en andere fnuiftering verrui-

len allerley ververfching, Aen de

weden zuid kanten leggen bequae-

me boezemen : om 'tanker te wer-

pen , en de water-vaten te vullen.

Veel werk maeken d'ingezeetenen

van den momin , wallenende tot de

dikte eens appel-booms : de vrucht

fweemtna een onrijpe konkommer:
de huid altijd groen, heeft een fchijn

van fchubben : 'tbinnenfle, gelijk

flremmelis , is aengenaem zerp.

'tZaed glad en foo groot als een boon

vertoont de verve eens toet-fleens

vol goude aderen. Vreemde befpie-

gelingen konnen zommige in de

rang-appe- bloem der rang- appelen waer nee-
lm ' men: namentlijk d'afbeeldfels van

'sHeilands doorne kroon, roeden,

nagelen, hamer en pylaer. Deplante
vmltr be- ^kruipt lanx d'aerdc , ten zy eeni-
fftetmginm - 1 J
dezelve-, ge üaek ontmoet,waer by op-klimt

.

EiUnd Be- Bekia telt in den ommeloop twaelf

mijl : heeft een veilige haven tegen

alle winden; doch, dewijl zonder
varfch water is, word niet bcfocht

als van de Vincentfche Caraibanen , die

zomwijl aldaer villchen , en kleine

hooven ten vermaek bouwen. De
grond levert overvloedig water-me-
loenen,binnen volbloed root vleefch

met een gezuikert water getempert :

zy verfriflchen zeer, en verwekken
den honger. De witte leelien, aen

flekke Imr-

gau:

Vogelei-

land :

trembloos

boom mo
mm

:

iv.itrrme-

loir.en :

e Boek:
I 't einde der blaedjensgekartelt, ve?-

fpreiden een flerke reuk. Op'tjaer
fellien honderd drie en daitig, liep

de gefach-hebber ]oan Joanjzoon van
Hoorn ten fchild-padden vangfl aen

|
Bekia: vond in 't wellen een fehoo-
ne inwijk, en ooflelijk een rif van
weinig vademen klippige grond. De
kotoen wiefch in 't wilde. De flrand

leverde de flekke burgau: onderde
eerfle korft verfchuilt een verzilver-

de fchelp met glinilerend fwarte

vlekken. Als de vifch haer huisje

verlaet , zietmen een ge-emmalieer-

de ingang vol paerlen. V Vogeleiland,

befchouwt ten xvefttn Bekia. d'Am-
mirael Boudewyn Henrixzoon vond
hier niet als trembloos , flaende ge-

du ui ig de wiekjens op en toe : de
grootekomt met der quakkels over
een , de vederen met een leeuwerk.

Ook vloogen hier d'arenden Orenoke : armden s

zy hebben helder graeuwe pluimen
volgefpikkeldevlakjens , wieken en

flaert , welker tippen geel geboort

zijn, door-dringende oogen en lan-

ge vleugels. Uit de vlucht vallen zy
op root-vogels : die , plotfelijk ter

aerde geworpen , aen (lukken ge-

fcheurt worden. Noordelijk op leid

Virgin Gorda : in 'tjaer feflien hon-

dert vijf en twintig lande aldaer Bou-

dewyn Henrixzoon : meinde zout-

pannen te vinden; doch vond niet

als een bequaeme haven', om fche-

pen kiel te haelen. De grond woefl

,

ingenoomen by fchorpioenen en

haegdiiTen {es duimen lang. Haer baegdift»

fwarte rugge vertoont graeuwe fchub-

ben : de buik bleek geel: de kop
klein en fcherp : een bek vol fcherpe

tanden : feer kleine oogen konnen
geen helder licht verdraegen : de

pooten , voorzien van vijf harde na-

gelen, maken in der yl een diepe

opening : byten de wortelen der

planten en boomen , mix fierven.

Granada, halve maensgewijs van

noorden na 't zuiden gelegen , is vol

boffchaedjen.Ten zuid-weften loopt

een verfche af-watering zee-waerd.

De flrand , alhier buiten gemein vlak,

verfchaft felf twee mijl buiten de wal

goede anker-grond. 't Y vloeytzeer

hard. t Water valt en wafcht binnen

wei-

VirginCor-

da.

Eiland

Granada.
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weinig uuren feven voet. Dirk Si-

monfzoo» Uitgeeft , Tabago afgeftoo-

ken ftond verzet , ook hem de

ftroom , buiten gifimg , foo gewel-

dig onder Granada dreef. Du Par-

.juet vaerdigde derwaerds , op ei-

gen koften , uit Martin/co drie hon-

derd mannen, die fesmaendenmet
d'ingezeetenen hardebolden , eer

tot vreedzaeme bezitting geraekten.

De Cara/banen wijs gemaekt, hoe

groot voordeel by de Franfche hulp te

gemoet konden zien tegen d'Aroua-

ges , lieten fich eindelijk gefeggen.

Degrave&7^//j<r, binnen Parys ver-

kundfehapt wegens de vruchtbaer-

heid van dit eiland , brak het vitdu

Parquefs handen voor groot geld. En
waerlijk Granada is niet een der min-

fte onderde Americaenfche voor-ei-

landen. De boodem levert vrucht-

<lraegende boomen , en andere be-

quaem tottimmering. Onder de laet-

fte flag bchooren de latane-loomen ,

met verheevène ftammen ; doch klei-

ne dikte: in plaets van takken heb-

benze bladeren , gelijk waeyers aen

lange fteelen , boven om de ftammen
vaft. De bladeren t'zamen gebon-

den , maeken een reegen-vry dak

:

't hout dient tot fwaerden en veld-

fpiefen. Maer decocos verfchaft aen-

genaem voedzel. Dek wafcht hier

nergens na foo hoog als in Ooft-lndïen.

De vrucht , fwymende na een groote

ruige noot, met een dikk« baft , komt
alle maenden verfch aen de ftamme
onder de takken te voorfchijn. Bin-

nen zit een meeuw-wit vleefch,fmae-

kende als amandelen : de vocht

wijkt voor geen muskaete wijn.

Voorts trekt 't eiland groot gemak
van verfche water-bronnen , die hier

en daerop borrelen.

Tabago, acht mijl lang en vier

breed , ftoot voor 't hoog gebergt vol

fwaere boflehaedjen : uit de bergen
ftroomen achtien vloeden, die de
vlakten bevogtigen,en voorts haer in

zee ontlaften.Hopman L7/^f/?,alhier

ter reedegeloopen, vond ten ooften

een bequaeme inwijk , om de leggers

te vullen. Een half mijl van de wal
ftaen vijf klippen , tufïchen welke de

fchepen door zeilden. Binnen de
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klippen doed fich een boezem op,
waer in een verfche rievier, vol vifch,

ftort. Wefteiijker leid een ruimer in-

wijk, die twee aengenaeme ftroo-

men ontfangt.Van de wefter uithoek
fteekt een rif noordwaerd in zee.

't Eiland is wel te kennen ; want oo-
ftelijk af, ten halver weg toe , rijft

het met verheevène kuften : zedert
daelt het meer en meer. 'tStaetluftig

wegens dicht geboomte. De zee ver-

fchaft behalven fchild-padden,welke
d'eyeren in't zandfelf nevens de ree-

de ieggen.overvloed van vifch,meeft
den Europeers onbekend. d'Homars, homars

den kreeften niet ongelijk , maer vry
v'ich

grooter, befluiten binnen de fchelpcn
een wit en fmaekelijk vleefch.hoewel
hard om te verteeren : worden by
nacht op de zand-plaeten met een
toorz gevangen. Wonderlijker gaet

vree
f
ds

j °n D ..i. , r . ,
&

, v*n%ft*elr
de vangit toe , die kreeften in twerk kueftm-.

ftellen omtrend de mofTelen en oe-
fters , wanneer defe nu en dan de
fchelpen openen , om verfche lucht

tefcheppen , werpen de kreeften een
keyzel-fteen tufïchen beide : fulx de
fchelpen niet konnen fluiten , tuf-

fchen welke opening zy met haer
fchaeren de vifch uit-pluifen. De
boflehaedjen voeden ontelbaere

meenigte hairloofeverkens, die een
lucht gat op de rugge hebben, opaf-

Jums , javaru en tatous , welker be-

fchryving weinig voorwaerds ter ne-

der gefteldis: alsook agoutys enge- '«gouiys-.

muskerde ratten, d' Agoutys donker- gtmuskerdï

bruin draegen rouw hair en een klei-
rMtmi

ne hairloofe ftaert: hebben twee tan-

den in 'topperfteen foo veel in 'tbe-

nedenfte kaeke-been : geven eenge-
fchreeuw als of onderfcheidentlijk

fpraeken couyë:

, met honden gejaegt

vluchten tot d' hooien der boomen :

waer uit gedreeven worden door

rook. De gemuskerde ratten, wijken

voor geenkonynen, belangende de

groote: haer wooningen zijn infgeiijx

onder d'aerde : anderzinrs verfche e-

len in gedaente weinig van d'Europi-

fche ratten : alleenlijk dat een fwarte

huid vertoonen.uitgezonderteen ge-

deelte des buiks fpier-wit. Verfprei-

den een fterke muskus-reuk, fulx

flaeuwte veroorzaken. Onder de

ruich-
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flangen :

M*fr.
boom

;

:.tbak :

ruichte verfchuilen ook flangen: wel-
ker zommige , t'eenemael groen, een
graeuwachtigen buik hebben : an-

derhalf en twee ellen lang halen nau
welijx de dikte van een duim : leven
by fpring-haenen en vogelen , welke
zy op de netten betrappen ; maer den
menfehen brengenze geen fchaede
toe. Byzonder pronkt Tabago nietje

Jaffafras boom. Defe fwijmende we-
gens gedaente engroote na den pijn-

boom , heeft een vafle en rechte

(lamme , en op den top takken
kroons-gewijs cierlijk uit-gebreyt.

De bad kael en donker - vaelachtig

drukteen wel riekende venkel-reuk
uit. De bladeren dun , gehakkelt en
hoog- groen zijn niet minaengenaem
voor de neus. De dunde wortels
(leeken boven d' aerde : haer buiten-
(le fchel is 'tkrachtigft tegen won-
den

, verftoppingen en ziekten uit

koude hoedaenigheid. De tabak, by
de Caraïbanen youli, zedert op Tabago
geplant is, flaegt zeer wel. Uit bit-

tere en draedige wortelen groey t een

I dikke flruik , welke gefchikt takken

I fchiet met groote bladeren , onder
ruig, debenedenfte breeder en lan-

ger als de bovenfte : de top brengt

rankjens voort , wiens tipjens drae-

gen helder-violette klokjenseenmael

'sjaers : foo haeft defe bloemtjens

verdroogen , komen in deplaetsklei-

ne knoppen , gelijk mankop , vol

fwart zaed. Om de al te weelige

g.oey te verhinderen , word de top

derftronken af-geknipt. 't Verwon-
derens-waerdige vogeltje co/ibry, we-

gens gsedeloofe fchoonheid, maekt
zomwiji haer neftie onder tabak-

bladeren. Een maetfchappyZeeuw-
fche borgers op Walchertn fchikten

voor eenige jaeren, met een gunft-

brief der Algemeine Staeten van

'tVereenigde XederlandgcRerkt, een

volk-planting na Tabago. Doch aifoo

(lechts twee honderd zielen uit-

maekien , zijn ten grooten deele by
de Caraïbanen neder-gehakt : d' overi-

ge fwak of ziek , beducht voorgelijk

onthael , zagen om een goed heen-

komen.

vfi>rd bc-

votkt^
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ken onder
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komen. Sulx 'teiland zedertniet is

aen ged ie n , als van de Martinicifche

en Guadalupejche Franfche» , ten einde

fchild padden en lamatins vingen.

Ook. liepen de Caraihanen , hetzy we-
der-keerden , hetzy op-trokken te-

gen de Arouages , alhier te land, om
noodzaekelijké ververfching. On-
dertufTchen heeft d'heer Lampje»

't geftaekte werk hervat, en op nieuw
't verheten eiland bevolkt.

Sant Chrifioffelk.xe.tg haer benae-

ming \ai\Chrifloffel Colonus , hiertoe

genoodigt door de geftalte van een

groote berg, torzende aen 't hangen

dertopeenkleinder : 't welk een af-

drukfel gaf des verfierden reus Chri-

ftoffel, die den Heiland een kindeken

op defchouderen door een gronde-

looze zee droeg, 't Eiland, gelegen

feventien graeden benoorden den
j

middag-lijn , telt vijf'en twintig mij-

len in den om trek. De grond licht

en zandig weigert geen voort-zet-

'

ting van Europifche vruchten. Uit

't midden rijft verheeven gebergt.(

'tGebergt leevert verfche vlieten :

J

die zomtijs , by fwaere regen , foo

fchielijkfwellcn; dat, over d' oevers !

geftortde valleyenen 't vlakke land
J

pais zetten. Voorts leid 't eiland, de
J

zetel der Franfche en EngelJcheheyoX-
j

kingen , verdeelt in vier wijken.
|

Twee bezitten d' Engeljche , en lbo
|

veelde Franfche

,

wonderlijk gefchei-

den; want d' Engeljche uit d'eene i

wijkkonnen tot d' andere niet-over-

gaen , zonder de Franjche te moeijen:

en wederom alzoo in 't tegendeel

!

d
1

Engeljche hebben meer ftroomen,
|

en volk, de Franjche meer vlak-land,

bequamer bouw - aerde , en vafter

fterkten , voorzien van gefchut en

bezettelingen. Aen de toepaden der

wijken ftaen fchildwacht-huifen : de
wachters verwilTelen dagelijx. In een

zee-boezem word gevonden een be-
j

ruchtezoutkuil : alwaereenzand-rif

foo verre zeewaerd loopt , dat zom-
mige van 'tuiterfte rif op 'teiland

Nieves overfwommen. Een zilver-

mijn is den Engeljche en Franfche ge-

mein: doch, by mangel der gravers,

blijft 't onderzoek fteeken. De hoo-

ge bergen, die uit 'seilands middel -

Eilanden. 2oi

punt rijzen , de born- aderen van
ziedende zulferigc wateren, en vol

ruigt bewaflehen bofichaedjen , be-

letten den doortogt door 't midden.
Degrond daelt meer en meer na de
zeekant : en is gefcheiden in gemak-
kelijk -rechte wegen : lanx welke
bequaeme huifen met roode of blaeu-

we pannen gedekt ftaen , fchuilen-

de in geboomt, uit 't midden van
lullige tuinen, 't Oog verzaedigt
haer naeuwelijx aen de groene opge-
fchooten tabaks-bladeren, de bleek-

geele zuiker-rieten, de donkergroene
gengber en blijde pataten. Doch be- cy$$tU
halven de verfpreyde wooningen ,

hebben de Franfche , voor de be-

quaemfte reede , een ftad gedicht.
De koopluiden , herwaerds zamen-
gevloeyt , bewoonen- huifen uit tig-

chelfteen en binnen met fchrijn-

werk gepronkt. Allerley landaerd
brengt [allerley waer te markt. Het
geen Europa heeft is hier te vinden,
voor reedelijk prijs , in vermange-
ling met de koopmanfehappen die

fant chrifloffelievert. Van Ambachts-
luiden en konftige hand-werkers,
door de ftad verdeelt , kan ieder ge-

dient. Week e! ijk word vuurfchaer

gefpannen op'traedhuis. Een ruime
kerk , onder roode pannen , heeft ttmpeh

een verheeven grond voet uit ge-

houwen fleen. Diverfche traelien

vervullen de plaets van glaefen en
venfters. 't Dak ruft op drie geevels.

Detempel-beftiering ftond eerft aen

de Capucynen ; doch defe in *t jaer

feftien honderd fes en veertig onder-

kroopen, is 't bewind denjejuitenen

Can»e//^e»overgedaen:diefichdoor

een merkelijk getal flaeven , prach-

tige timmeringen dagelijx bouwden.

De Jejuiet Henrik du rivier had over

't een en ander 't hoogfte gezach.

Voor de zieken zonder middelen is

een bequaem gaft-huis , by genees- 'g*ltönui

meeftersbefocht. Armeweeskinde- »«,.«».

ren hebjben haer verblijfplaets en on- derm:

derhoud. Maer boven alle timmerin-

gen fteekt verre af 't flot, waer aen 't pot des

d' heer Poincy geen konft noch koften l*"£
r

™gd'

fpaerde.Dit is gelegen een halve Fran- watrdigs

(che mij! \^n de zee, aen de voet eens

hoogen bergs, met dicht geboomt be-

C c fcha-
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fchaduwt.De weg.die derwaerdsleid,

vertoond ter zijde de paleizen der

voornaemde ambtenaeren : en gaet

velangzaemer hand na boven. Meer

en meer genadert, doed fich op een

lange dreeft van oranje en citroen-

boomen , aen welker uit-gang 'tflot

llact, achter een ruime plaets. 't Slot,

vierkantig uit gebakken en gehou-

wen iteen gedicht, rijft drie ver-

diepingen hoog. De gevel in 'too-

den geeft beneden een ruime in-

gang met een dubbelde ry trappen;

ten wellen leid diergelijke deur en

floep , nevens een groote fleene

vond , welke een water aer ontfangt

,

en voort door onderaerdfche pij-

pen geleid , aen alle de kamers by-

zonder gemak toebrengt. De ver-

trekken en zaelen zijn luchtig : de

zolderings beftaen uit rood-riekend'

hout : 't dak plat verfchaft aller we-

gen 't vermaekelijkfle uit -zicht der

weereld. De venfters in de voor-

geevel zien op de dreeft oranje en

citroen-boomen en valleyen vol zui-

kerriet en gengber : ten weften leid

't gebergt met nimmer- dorre bof-

fchaedje , en tuflchen 't paleis en

het gebergt een fchoone hof , ver-

deelt in pronkbedden, en defe voor-

zien van alle Franfche kruiden en

planten , behalven allerley gewafch

't geen de weereld elders zeldzaem

voortbrengt : in 't midden fpringt

een fontein , wiens ader aen de voet

des bergs oorfprong heeft. De wind
by 't gebergt afgevallen en die dage-

lijx uit den ooften blaeft, temperen

gemaetig de brandende hette. Als

de tijding komt van eenig krijgs-

voordeel , by de Franfche wape-
nen bevochten , blaezen de bazui-

nen en trompetten op 't dak van dit

paleis , dat 't geluid verre over zee

klinkt , en tegen de bergen weer-

galmt. De ftandaerden en veld-tei-

kenen , eertijds by den land -voogd
zeegliaftig uit veld-ilaegen weg-ge-
fleept , fteeken thans rondom ter

venderen uit. Aen de zijde des pa-

leis ftaet een kapeile voor de bezor-

gers der arme. Weinig verder , op
een verheeven vlakte , leid de wijk
by Noorfche flaeven bewoont. De

plaets draegt de benaeming Angola.

De huifveftingen der huifgenooten

vertoonen haer buiten af, getimmert

uit tichel deen. Voorts is 't paleis

gederkt met wijk-fchanfen , en defe

met gefchut. 1 ot drie zuiker-moo-

lens en bebouwing der akkers , ge-

bruikt de land -voogd negen hon-

derd flaeven , en honderd Fran-

fchen ten huis-diend. Zedert heb-

ben ook verfcheide Franfche edelen

hier en daer prachtige gebouwen ge-

dicht. Onder defe munten uit, aen

welke Peucy , Treval , Benevent , Gi-

raud , Auber , de la Rozïere , de Sant

Amant , de l' Efperance en de la Roche

veel geld fpilden. In haer wijken

hebben ook d'Engelfche niet dil ge-

zeten. Op 't punt der Palm-boomen

ontmoetmen een fchoone tempel

:

de tweede daet by de groote reede,

beneden 't hof van 't Engelfche op-

perhoofd : de derde aen de zand-punt.

Defe kerken zijn binnen met cierlijk

gedoelt , na de fchrijn -werkers

kond , ruim genoeg voor een aen-

zienelijk gehoor. De twee andere

vindmen binnen de wijk Cayonne ;

doch haelen geenzints by de luider

der drie eerde. De bedienaers des

euangeliums ontfingen eertijds haer

zending van den Cantelberfchen

aerts-biflchop ; doch ten tijde Crom-

wels van een hooge kerkelijke verga-

dering. Tegenwoordig, met de ver-

anderingin Engeland voor gevallen

,

gaet het wederom op d'eerde voet.

De paleifen , die hier en daer aen 't ei-

land een heerlijke luider toe-bren-

gen , zijn gedicht door JVaernard,

Rïche en E'uret vervolgens daet-vol-

gers in de land-voogdyfehap. De co-

lonel Geffrefon heeft geen van drie

willen toe-geven in 'tduk van bou-

wen, 'tlsaenmerkens-waerdig, hoe

te gelijk , op een dag , in 'tjaer fedien

honderd vijfen twintig, Defnambuc

geleidende de Franfche , en Thomas

fVaernard d'Engelfche, aen Cbrifloffel

|

geland zijn. De Cara/banen , gaende

gemaekt door de boyez, om de vreem-

deling te vermoorden , namen de

wapenen inde vuid; doch wierden

foo raeuwelijk ontluelt, dat den

moed eerlang lieten zakken. Onder-
&

tuf-

AngaU

:

ziiiker-

moolem

:

puleifen i

zijfEngel-
fche kerken

op Cbrtftof-

fel:

wanneer

bevdkt is

:
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tufïchen vertrokken Defnambuc en

Waernard : d'een na Parys , d' an-

der na Londen : om haer koningen be-

richtte doen, wegens den toeftand

op Cbriftoffel : en een Maetfchappy
aen te (lellen , door welke de nieuwe

volk planting te yveriger mogt voort

gefet. Beide quamenze tot 't voorge-

melde oogmerk, en niet fonder ver-

fche hulp-benden in haer landvoog-

dyfehappen.Beide de koningen toon-

den mildaedige gunil , vermits feer

aenneemelijke voor-rechten fchon-

ken, aen die derwaerds verhuifden.

•verdttiing Tufïchen d'Engelfche en Fratifcbe , om

/ïi!?J
r£ aue twift voor te komen

>
zi

Jn »
Dy

gdffbe. onderling verdrag , fcheid-paelen we-

der-zij ds vaft geiteïd. Dejagt, ree-

den , vifTchery , mijnen , geboomt
tot fchrijn-werk en ververy , zouden

gemein blijven. Ieder moed den an-

der by nood d'hand bieden. d'Engel-

fche bevolking ging fterker voort dan

deFranfche; wantbehalven dieiand-

aerd de zee zukkeling harder uit

flacr, foo kreegfe meer ftijving van

de Londe.nfche Maetfchappy. Daer

en tegen verflaemvden de Paryfche

koopluiden : als die teneerüen winft

wilden trekken van haer ingeleide

geld : daer 't land noch in geen orde

gebragt was. 't Hielp niet , wat brie-

ven Defnambuc dies aengaende af-

vaerdisde. Waerom zelf de reis aen

neemt. Soo veel bragt hy te weeg ,

dat de Maetfchappy konde bezeilen

;

hoeonmoogelijk winilkondendoen,

tenzy uit 't land met tabak, indigo,

gengber en zuiker beplant : waer toe

tijd en volk noodig. Maer terwijl de

zaekenzedert op een beter voerge-

raekten , trefte een fwaer ongeluk

:

fulx'tgantfche werk tot een hoope-

loofe ftorting fcheen vervallen. De
Machtige Spaenfche koning taekelde , op 't jaer

SUf** feftien honderd vijf en twintig , een

fwaere vloot toe, beflaende uiteen

en danig gaijoenen , drie tartaenen
,

vierpinaiTen , metfeven duifendvijf

honderd koppen bemant. Onder
het gezach van Frederik de Toledo

,

Emanuel de Minejes en Joan Fajar-

do gingze zeil van Cadiz. Voor 't ei-

land fant Jago wachten twee en twin-

tig Portugeefche galjoenen , veer-
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tien karveelen, voerende vier dui-

zend man , waer over 't gebied voer-

den Antonius Runnez Barreïo en Fran-

; cijcus de Almeida. Devlooten ,zamen
:
vereenigt , liepen na de Bahia todos

Santcos, en vermee tierden de ftad
' Salvador , zetten zedert zeeghaftig

i

na de Caraibijche eilanden : om de

,
felvete ontieedigen van EngeIfche en

Franfihe. By Nieves lagen negen En-

j

gelfche fchepen ten anker, die alle

i

in Tohdoos handen vervielen. De
' Spaenfche vloot liep zedert op een -valt of

\

gefchut-fchoot aen Cbrifloffels laege ^
ntJrbn

'

jland, alwaer de Franfche hopman
Rofèy't gefach had. De fterkten , foo
wel by de Franjche als Engelfche op-
geworpen , onvoorzien van leef-togt

en oorlogs-gereedfchap, konden te

min een beleg verduuren : dewijl de
werken noch niet geflooten waeren.

Dejnambuc lichte gefwind de krijgs- '

magtna 't laege land : en begon fich.

te begraeven lanx de kufl : om dien

vyand 't landen te betwiilen. Doch
Roffeyliet de Spaenfche, zonder bot

van tegen weer, den voet op d' oe-

ver fetten. Moediger toonde fich de

jonge du Parquet : alsdie, buiten de

befchanfing gefpat , dapper in-brak

tegen d' eerfle bende der Spanjaerden;

doch , by fijn volk verlaeten , verliet

hem zelf met. Over-ftort door de

meenigte, ftierfgcenzints ongewroo-

ken. Terwijl de Spaenfche voor-togt

aldus hand -gemein was : volgden

alledegroote Hoepen , vol volk ge-

propt, tot hulp , gefchikter orde.

RoJJey beducht, dat rondom zoude
belet worden , verliet de begraeving,

en nam d'hertred na 't hoogeland. De
Spanjaerd, zonder flagof floot mee-
ller der flerkte , vervolgde fijn zegen

niet , uit achter-docht eeniger hin-

derlaege ia de naeftc boffchaedje. En
waerlijk de gifling mifchte niet ge-

heel ; want de Franfchen hadden haer

vafligheid onder-mijnt , en in eeni-

!
ge kelders bus-poeder gelegt : welk

aengellooken meenig Spanjaerd te

flarzen floeg. Ondertuffchcn flapte tranfeke

|
Defnambuc kheep , en behield dove- *£*""

rige , die niet gefneuvelt waeren door

'svyands fwaerd. d' EngeIfche , iteu-

nende op de vrede tuffchenhaerko-

Cc 2 ning
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ningcnde Spaenfche, booden geen

tegen weer -. onaengezicn bericht

kreegen : hoe Frederik Toleclo de Fran-

fche volk-planting ten grond toe ver-

woede,en nieman ds leven verfchoon

Tolidt ver- de. Zyfchikten wel gezanten af, die

K'i'h/^' Tole({o te gemoed voerden devriend-

fchap tuflehen Spanje en Britannic\

doch hy kreunde fich hier weinig aen

.

De paus Alesander defefte , wanneer

onlult rees wegens de nieuwelinx on-

dekte landen in ooften en weften tuf-

fchen de Caftiliaenfcheen Portugee-

fche kroonen.had fuik een beflichting

getrofTcn : dat Cajlilien aen de wefter-

i'chc Nieuwe Weereld gerechtight

bleef. Weshalven, dewijl ook Jant

Chrijhffel, uit kracht der paufelijke

fchenkaedje, fijn meefter Philips toe-

behoorde , aenftonds op-kraemen

moeden : ten welken einde haer her

Helde van de negen fes fchepen, voor

Nieves genomen, onder beding: dat

in fijn tegenwoordigheid t'huifwaerd

zeil maektcn. Doch alfoo 'tvaer-

tuiade meenigteniet konde laedcn,

fouden d'over-blyvende vertoeven

op 'teiland tot de naefte gelegend-

heid , om te volgen. Toledo ftond

infchelijx toe : ieder vermogt fijn

goederen en tabak merken , en ge-

merkt fcheep brengen : ten einde den

rechten eigenaer ter hand quam. Soo

haeft lag alles niet in orde gepakt, of

de Spaenjche voerden het na haer

vloot : voorwendende
,

't was op
haers koninx grond ge waffchen. Ein-

delijk lichte Toledo & ankers. Hywas
nu uit 'tgeficht als 'tover-blijffei der

tngdfche Engelfcbe nieuwe moed greepen:
Urboum.». haer by-een dromden • en de ver-

woefting, foo veel doenlijk, herftel-

den, hoewel in magteloosheid; want
|

eed e Boek
behalven die in fes fchepen de flee-

' wens op Engelandwenden , fterktwee
i duizend zielen , had de Spaenfche

ammirael fes honderd uitgepikte En-

\gelfche over fijn vloot verdeelt. On-
\
dertulTchen zukkclde Defnambuc el-

\

lendigbyde zee: niet alleen geflin-

! gertdoorftormen; maer ook gedrukt

I door fchaershcid van levens-midde-
1 len. Hy was aen d'eihndcnfaut Mar-
tyn , Montjerrat en Antigua geweeft,

om te zien ofeen der zelve verruilen

konden met fant Chriftoffel ; maer
vond niet de vruchtbaerc grond en

en wenfchelijke gelcgendheid welke
geweldiger hand moeft verlaeten.

Eindelijk dagt geraedzaemft door
een bezeild jagt te onder ftaen na de
ftandvanC/?r///öj5iW. Bericht, hoede Vnmfche

vyand de (tevens op Havana gewend Jfr™*''
had, end'Enge/Jcbe met herbouwen cMpofel.

derhuttenen bouwen des land yve-
rig beezig waeren, keert na d'oude
bezitting. Vruchteloos had geweeft

de naerftigheid , by alle aengewent,

om 't vervallene weder op te rechten;

want d'honger en vordere fchaersheid

van levens - middelen fcheenen een

einde te zullen maeken van d'over-

geblevene, die de Spaenfche ver-

woedheid niet konde uit-roeyen: ten

zy in d'uiterfte nood ettelijke Neder-

landfchc zeilen mond-koft , klederen

en andere noodwendigheden ver-

fchaften, op enkele toe-zeggingvan

herftelling. Eerlang zegende God
de Franfche bevolkingh diervoegen

met overvloedig gewafchvan tabak,

zuiker , gengber en indigo : datze

haer fchuld-heeren deuchdelijk be-

taelden : en te mets tot een ftand

geraekten, hoedaenig boven befchre-

ven is.

Twaelfde Hoofd-ftuk:

C J L I F \ K 1 A,

En 't "vordere noordelijk[Ie deel Van America hnx de 2uid-^ee

en binne-ivaerd.

Us lang de befchryving van niolajamaica, Porto Rico, Bermudes en

Nova Francia, Nieuw-Enge- de Caraibifche , alle befpoelt door de

Inad, Nieuw-Nederland, Virgi- Noorder- Oceaen. Wy fullen den draed

ttia, Flor/da, d'Eilanden Cuba, Hijpa- weder ten noorden acnhechten; doch
met
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met de Amcricaenfche geweftcn , te-

gen welke de Zuidzee kabbelt. De
manhaf te fchippers Davis en ForbiJJer

beftonden uit de Noorder-Oceaen een

weg te zoeken na de Zuider .- de kou-
de bedwong haer 't onderzoek te

ftaeken , behoudende een onfterfe-

lijke naem in de ftraeten , binnen wel-

ke ftoutmoedig in-fteevenden. Hud-

fnn nam de togt beneden Davis meer
zuidelijk: vond een groote binnen-

landfche zee , tuflehen vijftig grae-

den en feventig,wijd en zijd verfpreyt

Io 5
ftrand , vol geboomt ; doch zonder
verfch water. Zedert , lanx d'hooge
wal van Nieuw Spanje af en aen ge-

zeilt , wende ten laetften de (leven

t'huifwaerd. De miflukte togt her-

vatte de mark-graefdV/ Valle met drie

fchepen : flapte binnen boord tot

fantefruz , daer de voorige ammirael,
nevens 'tmeefte volk, by d'ingeze-

tenen wierd dood gefmeecen : zulx
d 'overige boots-gezellen , onmagrig
'tfchip te beftieren, 't fchip verloo-
ren voor Nieuw Ga/icie». De mond

en overwinterde aldaer. ThomasJacob I der hdvenfante Cruz zeer eng, binnen havenf*mt

floeg'tfelve vaer-wate*in, en boor- ruim een mijl breed, ontfangt twee
"Cruz.

fwaere rievieren. Del Valle meinde"fj**"
rfrfde meer weftelijk binnen 't noorde-

lijk ingewand van America. Thomas

Button geraekte vry verder: vernam
alle twaelf uuren een vloed en ebbe

ooft en weft beweegt, die vijftien

voet viel of wiefch. Met een wefte

wind ging noch hooger ty. Zedert

heeft niemand onder-ftaen, noch te

water, noch te land, om America in

haer noordelijke boezem, of lanx de

oevers van ftroomen , meiren en

Oceaen , te door-fnuffelen. 't Leid hier

alles onbekend. En wie weet , of ooit ! 't grootfte , bevoeren ten vifch vangft
Europa de moeite nemen zal van der- Xd'Oceaen. Del valle buiten geraekt
waerds te fchikken , daer ontdekken , moeft loopen lanx de kuft van Nieuw
't geen tot noch toe niet wordgewe-

J

Spanje : geraekte eindelijk tuflehen

ten?geenmenfchekentdetoe-komfti-
j

klippen op het droog voor een in-

ge verrichtinge der volgende eeuwen, j
wijk : alwaer ter naeuwernood bin-

De voorige tijd heeft geleert , 't geen
j
nen was geraekt, of 'tfchip, lek ge-

hier buiten te kruyfen, wanneerhem
een fchielijke florm overviel: fulx
binnewaerd geflingert wierd. Ette-
lijke dagen benoodfaekt voor 't anker
te ryen , leed groot gebrek : alfoo
't land niet had by te feiten. Dewoe-
fte inwoonders zaeyden noch plan-
ten niet: leefden, by 't geen het land
en water dagelijx verfchafte , onder
den blaeuwen hemel. Op vlotten van
vijfftukkenhouts, welker middelde

voor die tijd verkeerdelijk gemeint
wierd. Alzoo hielden onder andere
de land- befchry vers » zedert een
eeuw , California een valt gedeelte te

zijn van '/ Noorder -America ; daer

't nochtans rondom in zee leid. Uit

de togten derwaerds gevallen , kan
bequamelijk verftaen de gelegend-

Californi*.. hejd des over-machtigen eilands Ca-

lifornia. Op 'tjaer vijftien honderd
vier en dartig , vaerdigde Hemando

ftampt,zonkfchielijktegrond. 'tGe-
raedfaemft te keeren na fante Cruz :

alwaer eenig volk te land liet , met
genoegzaeme leef togt voor een rond
jaer. Francifcus deUlloa hervatte eer- Tootvande

lang 'tgeftaekte werk. Uit Acapulco VUo"*a

inzeegeltooken na de jtraet Vermio, Sede»k-

die de vafte Amencaenfche kuft af- WMrdis-

zondert van California , ontdekte,
niet verre buiten W\oo£dfante Cruz,

vlak land vol geboomte, achter ge-

Togtvan CortesXmd-voozó. over Coliman twee ! dekt van gebergt, groote meiren met
Cortes der

waerds,
zeilen afuit fantjago : om nieuwelan-

den in de Zuid -Zee op te zoeken,

d'Am mirael , van 't ander afged waelt,

quam nooit te recht, 't Ander fchip

fette noordwefte ftreek tot feftien

graeden ; doch veranderde eerlang.

Gevordert op drie en twintig graeden

ontdekte 't eiland Thomas , groot vier

en twintig mijl , met een hakkelige

de zee gemein, en fterke ftroomen,

welker vloed drie mijl in zee vernoo-

men wierd. Zedert zag hy een zee-

boezem : foo verre landwaerd inge-

boort , dat tot een ftilftaende poel
veranderde. De boot vernam in de
mond niet meer dan anderhalf vadem
waters : voorts een vlakke ftrand

,

en achter een ry grooter en kleinder

Cc 3 groene
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grocnebergen. Op negen en twintig

graedert gefet voor d'uithock Roxo ,

befchouwde een onciiepe ricvier , al-

waet de zee buiten gemcin brak. Ver-

volgende de ftreck noordelijk , ankert

binnen een haven met verfcheide

monden en (hoornen ; fu!x de natuur

geen bequaemcr plaets voor aller-

hande vaertuig ergens gemaekt heek.

De Uilo.i nam bezitting deslands, met

behoorlijke plechtclijkheden : rechte

een kruis op : vond vifch-wand , (luk-

ken van konftig gevormde aerde pot-

ten, een vifch-njk water, graczige

weyden en groene bergen. Noord-

weuclijk reis vorderende, zaghooge
rotzen , in welker hooien duizenden

vogelen netelden. Geraektc einde-

delijk tullchenland ter wederzijde:

waeruit zommige hoewel verkeerd,

oordeelden , datJante Cruz op Califor-

nia aen Kieuw Spanje va ft is. Van
't hoofd de las Plagas gezeik lanx een

oever vol kleine heuveltjens zonder

gras ofgeboomte, quam binnen een

grondelooze ftraet , wiens mond,
twacll mijl breed , met twee eilanden

bezet lag : een broekachtis; water

fhoomde over een laege grond. Ont-
moete vorders kleine klippen voor

een lange punt lands, vier mijl van

de wal : een ondiep water , wit ge-

lijk kalk , en zedert ondieper en fwart-

modderig , welk met fterke drift bin-

nens lands invloeyde, en alle fes uu-

ren wederom af-liep. DeUlloa uitge-

flapt,bevond de boodem laeg en zan-

dig , geen voetftappen van menfehen,

ofdoor-togt voor de vloot : hy wend
dan de fteven zuid-weft: loopt bin-

nen een groote haven , van wiens oe-

ver een dikke lmook opging: be-

vond alhier zulfer putten aen de voet

des gebergte. Voor de haven lag een

eiland: op welk meenigte zee-rob-

ben vong en een naekte Indiaen uit

acht andere , die aldaer vifTchten. Op
de hoogte van twee en danig graeden

in d'havcnƒ#«/ Andries geankert, ont-

dekte een onvruchtbaeren boodem,
een hutte met hooy gedekt , een
drooge put en twee Indiaenen van uit-

fteekende groote geftalte. Zedert
hield hy tuflehen de vafte kuft en een
eiland , by gilling honderd vier en fe-

ventig mijl lang, in een vaer water

j

twee mijlen breed. Een canoa, uit

;

riedgevlochten.voer na boord; doch
dewijl ^/'/«^//^«eKnietvcrftaen wier-

jden, kcerdenze te rugge. Eerlang
quamen vijf andere fchuitjenstotop

een (teen-worp aen'tfchip : en hiel-

den gefwind wederom af. Matroos
in de boot gevallen, achtcr-haelde

een. <t Indiaen begaf fich te water:

en ontduikte de Spaenjaerden , wat
moeite acnvvenden, om te 'grijpen.

j

De Vlloa komt eindelijk binnen d'ha-

i ven Jante fiuz: vaerdigt twaelf man
I af, ten eindeeenige landzaetcn ach-

ter-hadden; maer die hadden fich.

weg gepakt in een afgcleegen hoek

j

Pozo de Gryalva. Als de vloot 't anker
lichte

, qua men twee te voorfchijn

uiteenricd-berch: nagejaegt, v/ae-

rentefnel, dan dat gegrepen konden
werden. Een geruime tijd hardebbj-

de de Ull.io metfwaere ftormen , don-
der en blixem, niet zonder 't uiterfte

I

gevaer , dewijl te dicht op de wal ver-

' vallen w7as. Uit de vuuren des nachts

{
maekte hy overdag, dat 't land niet

1 onbewoond lag : te meer alfoo ten

; hoogftcn vruchtbaer fich alknthal-

( ve vertoonde. Ettelijke vlooielingen

om verfernvater geland, wierden lbo

behendig by twee benden Indiaenen

' aengetalt , dat de fchildwachten haer

niet vernaemen , voor bereeds op
j 't lijf vielen. Alle vvaeren menfehen

;

van groove licchaemen , fchooten

\
met pijlen en wierpen met fieenen

,

; danzende en fchreeuwende. De U/Ioa,

denfhijdendctehulpgekomen, joeg

haer fuik een hagel-buy kogels op het

blootelijf, dat d'hertred namen nae
een achter-hoede. Drie wreede Spaen-
fche honden deeden een groote

moord onder de Wilden. En defe

ftookten een groot vuur , rondom
welk fich ftil hielden. Met den don-

kcr'nam ieder een vlammende brand-

hout , en ging fijns wegs. De piloot

Joan Caftellon voer by de mond van een

meirin: 'tfcheenfichvvel dartigmijl

uit te (trekken : fig aen den oever een

hutte : werwaerds roeyt tot nader

befigtiging; doch dewijl verfcheide

Indiaenen te voorfchijn quamen, hield

hy af De vaert befloeg foo gemak-
kelijk
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keiijk niet , of de fchepen flinger-
|

de door gevaerlijk onweder : twee
verlooren ankers en zeilen : fulx,

benoodzaekt wierden over flaeg

te fmijten na d' haven fan Abad.

De koude begonde nu in winter-

maend te prangen. Men nam hier

water in : en onderhield middeler-

wijl d' lndiaenen met mangeling van
koraelen tegen pluimaedjen en fchel-

pe n. Maer als 't boots-volk d' ankers

lichten , fchootenze met groot ge-

fchreeuw een dichtejacht pijlen. Zy
lichten de hielen , foo haeft uit twee
vuur -roers een dood neder- florte.

Defe landaerd verflond den lndiaen

niet op Calijornia achterhaelt. Voor-
by d' uithoek de la Trinidad gevor-

dert , ontdekte voetftappen van men-
fchen op een rouwe boodem : liet

'teiland Cedros leggen : focht op de

vaftekuft water; in welk voornemen
tegen fband vondby d' lndiaenen, die

hard met ileenen wierpen , en einde-

lijk de vlucht namen : twee wierden

önderfchcpt van de honden. De Ul-

loa lietze gaen , niet zonder veree-

ring vaneenige fnuiftering. 'tQuaed

weder dreef de vloot te ruggenaGf-

dros : alwaer verfch water, hout,

vifch, twee-bak, wild braed en ko-

nijnen bequam. Weder zeil geraekt,

kreeg ftorm op florm. De meefte

vonden geraedzaemfl lijf-berging te

zoeken binnen een der havenen van

Nieuw Spanje , dewijl de fchepen jam-

merlijk geraebraekt d' ongemakken
des Oceaen niet konden uitftaen. Ul/oa

ftond de voorilagtoe;hyfelfvervolg-

de fijn togt; maer nooit is tyding in-

gebragt , waer gebleven is. Niet min

gedenk-waerdig valt de landreize by

den monnik Marciu de Niza , begon-
de£onmk

nenop 't jaer vijftien honderd negen de mix.».

en dartig. Defe ging vergefelfchapt

met een minne-broeder, een Moor

Ejievanico en ettelijke lndiaenen , er-

vaereninde Spaenfche tael. UitCa/-

lacan in Nieuw Bifcayen trokkenze na

Petatlan, alwaer de minne broeder

bed-leegerig bleef. Zy weg-fpoeden-

de doolden vier dagen door een

naere
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naerewpeflijn: ontmoeten thans /«-

d/aenen,dic niet gemeins hadden met

d'andere aen d'andere zijde der wil-

dernis. ZteA'/zaontnnghier debenae-

ming Hayota , foo veel als hemels-man:

ter oorzaek door tolken bericht deed

wegens God en kaizzr Carelde vijfde.

Hy kreeg ook kennis : hoe vierdag

reizens iandwaerd , aen de voet van

een woeftgebergt, een ruime vlakte

fich wijd uit-breyde, bewoont by

een gekleed volk , draegende groen

gelleenteaen d'ooren enneus-gaten:

goud en zilver befatenze in over-

vloed. Doch dewijl Nizaes lafl hem
verplichte, de zee-kuften te door-

fnuffelen , flaekte de togt derwaerds

tot lijn weder-komft. Binnen Vacapa,

fes en dartig mijl van d' Oceaen , hield

hy halte ; doch verzont de lndiaenen

in drietroppen enlanx foo veel ver-

fcheide wegen, om 't geweft zee-

waerd te ontdekken. De Moor E(le-

vanko ging noordelijk : kreeg kund-

fchap aldaer van 'tlandfchap Cibola,

binnen welk feven groote lieden la-

gen vol fteenen huizen, twee ver.

diepingen hoog. d' Inwoonders gin-

gen gekleed. Haer rijkdom koude
af gemeeten uit de turkoifen , met
welke de deuren pronkten, d lndiae-

nen ook, te rugge gekeert, willen

te zeggen : hoe dartig eilanden de

vaile kuil dekten, 't Zelve beveilig-

den ettelijke eilanders; die aen Niza

ten gefchenk booden fchilden uit

olTen-leeder , achter welke 'tgant-

fche licchaem konde fchuilen. Doch
Eftevanicoos bericht verllerkten drie

Pintads , lndiaenen metgefchilderde

armen en borilen , die aen cibola

grenzden. Defebragten daeren bo-

venin : dat verder als Cibola drie an-

dere magtige rijken lagen, nament-

lijk Marata, Tonteac en Acus. Niza

volgt de leiding fier Pintados allent-

halven heerlijk onthaelt , en begif-

tigt met turkoifen. Vooreen wijd-ge-

ftrekte woellijn, door welk de togt

lag, vond hy vermaekelijke zaey-

landen , door graften onderschei-
den , en allerlcyflagvan menfehen,
in gewaed uit oflên-huiden en ko-
toen, konlligtoe geflelt. Vijfdagen
bragt hy zoek in de wildernis. Uit

E B O E K:

,
dezelve binnen herbergzaeme hut-

ten in een volk-rijke vaïleyegeraekt,

ontfing een verwonderens-waerdig

groote huid, van eendier, welk op
"t voor hoofd eenhoorn droeg krom
nadeborflom geboogen : dekrom-

;
me hoorn bragt een rechte voort

,

:' met welke groot geweld deed. On-
j
dertuflchen was Eftevanico voor uit

met drie honderd man, die leef- togt

droegen door een dorre heyde. Op
't zelfde fpoor volgde Niza , met geen

j

minder gefeifchap. Twaelf dagen

,
had hy nugezukkelt : wanneer een

Indiaen uit Elievamcoos geleiders te

rugge cjuam, berichtende : hoe de

j
Had voogd van Cibola, niet alleen de ciMa:

\

poorten floot en allegaft-vryheid aen

|

E/levanico ontzeide; maerzelfvyan-

i
delijk uitviel , en alle nederhakte,

die door de vlucht fich nietbergden.

Weinig hierna beveiligden twee an-

f dere, fwaeilijk verwond , 't zeggen
des eerlle. Weshalven den geleiden-

de lndiaenen een kille fchrikom 't hart

,
lloeg. Ieder befloot 't zeker gevaer

te mijden , en c'huifwaerd te keeren.

I Niza evenwel konde niet afgebragt

;
worden , of wilde na Eftevanico \er-

neemen. Hy trekt dandichtonder ci-

bola , gelegen aen de voet van een aen-
' genaeme berg : vaneen hooge heuvel

j

befchouwde hy de llad in de laegte

:

i
de lleene builen konden meer als

honderd duizend haelen. Enten ein-

de zulk een prachtige plaets niet ver-

borgen bleef.indien aldaer om halsge-

raekte : oordeelde g evoegel ij kil, aen
d'ongeleegendheidtoe te geven, en

I binnen Qtllacan hier af befeneid te

,

brengen. Maer, dewijl niemand voor

;

of na de monnik Niza dezer heer-

j
lijke iladC/^o/jgewaegt, zal de zel-

i ve konnen gefield by 'teiland/i»/
vremil

j

Borondon , honderd mijl afgelegen t'dand hor.

ter rechter zijde van Fierro een der rtndm '>

' Canarifche;'want hoewei een oude
,

dag-aenteikening gewaegt, wegens
Borondons overvloedige leef- togt,

gadeloofe vermaekiijkheid en Chri-

llen inwoonders , welker tael en af-

J

komft onbekend blijft , foo kan

j

het niemand vinden. Sommige leg-

]
gen d' oorzaek op een gellaedige

wolk, die 'teiland omringt: andere

op
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op de zee , welke diervoegen tegen, tels. Vijfdag-reizens ten zuidweften
Borondon kabbelt, datdefchepen uit

j

Ieid'tlandfchap7»c#j0*diceftinfche-

kracht der wederom-fluit de kuft
;

lijxfeven vlekken ; maervry aenzie-

niet konnen aendoen. Maer lichte-

lijk raedenze alderbeft : volgens wel-

ker oordeel Cibala en Borondon te vin-

den zijn, 'teerde niet in America o£

't tweede in de Noorder Oceaen ; maer
by 't verhael van een monnik en de

papieren.eens zee-zieken fchrijvers.

jogt vm Meer waerheid verdient Frans Vaf-
cer**Ao.

^ugs jg cornado land-voogd over

Nieuw Galicien , afgevaerdigt by d' on-

der-koning Antonius Mendoca , wei-

nig dagen na 't vertrek van Marcus

de Niza. Uit Cullacan infchelijx ging

de reis aen. Honderd en vijftig rui-

ters, van welke zommige twee paer-

ilen voerden , twee honderd welge-

waepende voetknechten , ettelijke

veld-ftukjens , vordere oorlogs-ge

nelijker, a!s die tot Cibola. Lanxde
rievier Huex ftaen fteene huifen, met
twee verdiepingen 't Land brengt

overvloedig maiz, erweten en cale-

baffén. Zy gebruiken tot verwarming
onderaerdfche ftooven. Cornado trok

acht dag-reizen noord-oofteüjk tot

deftroomCicK)'^ .• enquamna veel

zukkelinx by ontelbacre ftieren,

koeyen en hokkelingen. d'Inwoon-
ders bewoonden hutten uit ftaeken

in d'aerde gegrond, boven toe-ge-

vlochten , en aller wegen met ollen-

huiden gedekt. By defe hoorn hee-

ften levenze; want d'huit dient tot

wooning en kleeding, 'tvleefch ten

fpijs. Zy voeden ook groote doggen

,

om laften te draegen. Tien dagen

xeedfchap en overvloedige levens- ging 'tSpaenfcheheir door dit land,

middelen wierden Qornado toebe- mis-leidvaneen Indiaenfche gidze

:

trouwt. Dit heir quam ten vierden by welke geen andere toeleg fcheen

dag aen de rievier Petatlan , en voorts te zijn , dan foo verre te brengen in

tot Cinaloa. Alhier zent Comado tien ' een dorre wildernis: alwaer 'tman-

ruiters na Arroio de los Cedros : ten

einde landwaerd in trokken door

een opening die 'tgebergt heeft aen

de rechter-hand des wegs. 't Leger,

by de ruiters verkundfchapt , volgde

door een dorre wildernis tot de beeke
Nexpa : trok over Cordillera , de

gel van voedzelalle verteeren zoude.

En 't had befchikt geweeft,ten zy een

inlander waerfchouwde , hoe op de

vleefch-bank gingen. Cornaro hield

diefvoegen krijgs - raed. De meefte

Hemmen bragten uit: 'tleger zoude
terugge keeren, en cornaro felf met

Qtoomen fant Joan , de las Balfas en\ dartig ruiters noordelijk op trekken.

delPinar. Alhier drukt d'honger dier-

voegen : dat fich met kruiden be-

hielpen, aen welke zommige, by
onkunde des vergifsftierven. Zedert

waedenze door de rievier Bermeio ,

engeraekten op de grenzen van Ci

iola,dcLCï de Moor Eftevanico dood-ge-

flaegen was. Comado vond in een rui-

me vlakte geen koninglijke ftad;

maer wel feven vlekken,beftaende de

flerkfteuit tweehonderd huifgezin-

nen. De wooningen met houte wan-

Een volle maend wierd zoek gebragt

aen de togt : op welke hy over de rie-

vier Peter en Paulus tufichen een ge-

duurig gezelfchap van ftieren en

koeyen geraekte.en eindelijk in 'tge-

weft Quivira : welker heer een wel-

gefchaepen menfch , maer buiten ge-

mein grof-leedig , met twee honderd
naekte gewapenden, van boog en pijl

voorzien, niet zonder vederboiTchen

op 't hoofd , fich aen cornaro vertoon-

de : hy gafgeen ander befcheid, als

den , (leene daken en flijk gefmeert, dat boven Quivira een landfchap

vertoonen niet min dan eenige lui- lag , geenzints van fijn gebied ver-

fter. De lucht barre en koude hangt fchillende. Cornaro, beducht voor op-

over een zandige grond : 'tgebergt
,
water en meeuw , keert na 't leger : na

draegt weinig faevel-boomen. De 'Cullacan, lanx een nader weg, als heen

gantiche om-trek van Cibola haelt
J

reizde. Op d'uit-togtleidhy af drie

geen fes mijlen, 't Volk fchuilt onder
j

honderd mijl, op de wederkomft
harten- en offen-huiden. d'Aenzie- ! honderd en tachentig. Tot ontdek-

nelijkfte hebben ook kotoene man-iking Yan 't Noorder- America nevens

\ Dd de
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de Zuid-zee , kan ook. dienen de ver-

Ttgtvtm richtingen, die Ferdinand de Alarcon
Aurcon na

te water deed. Ter zelver tijd als

Comara in de weer was , lchikte cl on-

der-koning Mendoca twee fchepen

af, die dekuften fouden ontdekken.

Alarcon gevordert aen de droogten,

voor welke Ulloa de ftevens te rug-

ge wende , boorde , niet zonder 't ui-

terfte gevaer dieper in : vond een

fnel-loopende ftroom , die naeu-

welijx dood te zeilen was. Men
boegzeert dan met booten tegen de

vloed in : wanneer ettelijke hutten

vernaemen , waeruit dlndïaenen haer

goeden bergden op de bergen; doch

eerlang gekeert dreigden den Span-

jaerden , ten zy af- hielden. Defe ga-

ven teikenen van vriendfchap , en

ruilden eenige kleinigheden, 't Volk

grof en groot ging moeder - naekt

:

alleenlijk dekten de wijven de fchae-

melheid met geftrengelde pluimen.

Beide man en vrouvolk droegen hair

aen 't voorhoofd gekort : achter hing

het over de middel. De licchaemen

veelvervig gefchildert: d' armen vol

ftippels geprikkelt. De mannen ftae-

ken de kop in een heimet uit harten-

huiden , wiens kruin een vederbofch

droeg. Dagelijxquammeer en meer
volk tet wederzijde van den oever:

trokken de floepen by de lijn tegen

ftroom op. Haer overfte Naguachato

verzocht , Alarcon te land beliefde

uit te ftappen : fchonk hem maizkoe-

ken encalabaflen : deed bericht, hoe
opwaerdsaen de rievier ( defe kreeg

toenmaels de benaeming de Buena

Guid) een land-aerd woonde in ftene

huifen met vellen gekleed. Alarcon,

noch hooger gevordert , geraekte

onder menfchen , die hem bekend
maekten : dat onlanx fuik flag van

mannen als hy door Qbola trokken

:

dat d' heer aldaer een hond had ,

welken hy bequam van een Moor

,

uit fijn Iaft dood-gefmeeten. Vijf-

tien*dagen had Alarcon gefpilt aen
't opvaeren van Buena Guia : geraek-

te binnen twee dagen met de fnelle

vloed weder by de vloot, die onder-
tuflchen een kapelleken gedicht had,
't Ontfïng de naem Nojlra Sennora
de Buena Guia , gelijk ook 't landfchap

Campanna de la Crus. De fchepen lie-

pen zedert voor Nieuiv-Spanje ten an-

ker. Mendoca liet het hier niet by fte-

ken. Om nader befcheid te hebben
wegens dekuften van Nieuw Galicien

enCalifornia,x.akeh hy wederom twee
zeilen toe, in 't jaer vijftien honderd
twee en veertig, 't Hoogft bewind ?'& *«*'.

ftond iznjoan Rodrigo Cabrillo. Uit

d'haven Navidad\ anker lichtende,

liep boven 't hoofd corrientes , voor-

by fante Crux eerfte haven van Qali-

fornia. Op vijf en twintig graeden lag

't punt de la Trinidad. Zedert ontdekt
hy d'haven Magdalena , d'uithoekcn

delEnganna, de la Cruz en deGalera:

yan welke laetfte tien mijl weft-

noord-weftaf , de twee eilandeny^»?

Lucas, by vifTchers bewoond, fich op-

deeden. Acht dagen ververfchte Ca-

brillo in d'haven de la Pojfejjïon aen 't

grootfte eiland , vriendelijk door
dlndïaenen onthaelt. Onder zeil ge-

raekt , wierd beloopen van een fware

ftorm, zulx achter 't hoofd de Galera

lijf- berging zocht , te meer dewijl

dicht op een ruige laeger-wal verval-

len was. By bedaerder weder liep hy
binnen d'haven Sardinas : de land-

zaeten danften op trommel-flag, en
fliepen fcheep : aten vifch , akers en
hazelnooten: bewoonden groote hui-

fen lanx de waterkant: 't dorp lag om-
zet met aerde van planken gefchoort.

De Spaenjche noemden dit geweft
Seyo: zeilden nevens de kuft, om de
rievier Nojlra Sennora op te zoeken

;

doch ontdekten 'tboomrijk gebergt

font Marti'jn , aen welkers voet een
lang hoofd van de felve benaeming
zeewaerd fteekt , op acht en dartig

graeden. Kreegen hier fuik een holle

zee, dat niet dan fchip-breuk te ge-

moed zagen. Eindelijk vonden be-

fchut onder een uithoek vol hooge
pijn-boomen: waerom de benaeming
ontfïng calo de Pinos, en de naefte in-

ham baya de Pinos. Zy hadden nu
d'hoogte van vier en veertig graeden:

wanneer, op 't midden der flagt-

maend, de koude vinnig neep. Men
bevond een Californifche berg met
fneeuw bedekt : de berg ftiet uit haer

voet een hoog rif verre in ctOceaen :

't rif kreeg de naem cabo de Nieve

.

Noord-
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Noord-wefte wind maekt hier een

heldere lucht. Dus verre ontdekte

Cabrillode kuif. van California, welke

de Zuiderzee befpoelt. Doch dewijl

alhier geen haven vond , wierp het

over flacg : en liep ten anker binnen

Je la Pojjeffion. 't Water fchoot foo

hol meteen zuid -weden wind, datl

zelf'm d'haven geen land derfden aen- I

doen, vier dagen achter een. De kou-

de , fneeuw en florm hielden even

fterk aen. 't Kleine fchip was nu ook
gekielhaek. Men befocht dan weder-

,

om d'haven Sardinas, en d'uithoek Je

Pinos. Terwijl 't minder-zeil onder

't befchut van 't eiland fant Sebaftiaen

ten anker loopt wegens hard weder,

veriieft: het den ammirael. Binnen

boord lag niet meer als een weinig

verrotte twee bak , die zeer fchaerfch

omquam. Wcshalven geraedzaemft,

reistefpoeden na Nieuw Spanje. Aen
j

't eiland Cedros geraektenze wederom
by den ammirael, en beide terreede'

voor Napidad. Weinig minder als tien
|

maenden had de togc geduurt : op
;

welke , behalven een merkelijk aen- ,

tal vlootelingen, ook geftorven was i

TegtvMn de zee-voogd Cabrillo. De reis ron-
j

naNieurp dom den aerd-kloot , waer uïtTbomat
spanje en Candifch een wijd-luftige naem heeft
Ca ifornta.

verkrecgen j J^an voor f0o verre tOt

onfe ftorle dienen , als hy Nieuw Span^ t

je en California beftookte. Op 't jaer

vijftien honderd (es en tachentig uit

'

Pleimouth geloopen , geraekte 's jaers

hier aen voor Navidad. 't Gantfche

land ftond zidderende door een alge-

meine wapen-kreet. Acapulco , met
ftraeten , kerk en rijkdommen ver-

;

brand , rookte noch. Candifch uit

Navidads-haven te land geflapt over- i

viel een halve Moor op 't bedde , te

paerd afgefchikt , om de kuften van

Nieuw Galkien wegens JEngelfche te

waerfchouwen. Candifch doode het

paerd , nam de brieven des halven
\

Moors, ftak 't vuur in d'huifen en twee
fchepen van twee honderd tonnen

,
j

ftaende op ftaepel. Een pynas , die

voor Navidad hg , volgens 't geen
j

Michiel Sancim berichte, bergdefich

twadfmijl vorder , om peerlen te vif-

1

fchen. Ind'inwijkvooryïï»^/^», al-

!

waer een verfche vifch-rijke rievier

wederzijds met platanos-hoomen be-
,' plant , uitwaterd, vulden JEngelfche

haer leggers. Een mijl weftwaerd van

|

Navidad leid Malacca , eenbequaeme
, reede.Een weinig binnen 's lands ftaet

j

een Indiaenfch kersken tuffchen dar-

tighuifen. 't Volk vluchtevoor Can-

Jifch, die'tdorpinaftcheleide. Ze-
dert op dereede van Chacalla geloo-

pen , vond twee kleine hutjens lanx

de waterkant , eenige lndiaenen en

levensmiddelen. Ses dagen bleefhy
leggen onder 't kleine eiland fant An-
Jreas, hout en vogel- rijk. 't Volk
doode hier veele zeehonden , vier-

voetige en fcherp geftaerte (langen

iguanas, van zeerimaekelijkvoedze!.

Men droogde en zoute infchelijx een
grooc aental gevoogelt. Onder de
noorder zonne-keer-kring leid de
reede MaJJatlan,op de kuft van Nieuw-

Galicien: binnen Üroomt eenfwaere
rievier uit een enge mond, weikers

verfch water t'ongemakkelijker ge-

haelt word , dewijl met d'ebbe de

grond een half mijl boven fteekt. Can-

Jifch itak voorts over na een der drie

eilanden , welke van Maria , benae-

ming ontleenen. Hier verkalfaete hy

de fcheepen : kreeg uit gegraevenc

putten drinkbaer water : en ïlierde

opfant Lucas uiterfte hoofd van Cali-

/o/wtftenweften. Omdehoekdoed
fich open de ruime inwijk Aguada Se-

gura, waer in een heerlijke rievier

valt, wiens oever weder-zijds dicht

bewoont is. d'EngelJche hielden op
defe kuft af en aen : wanneer de

Spaenfche ammirael der Zuid-zee met
'tmagtig galjoen Jant Anna ontdekt

wierd. Eerlang verhief een bloedig

gevecht. Tweemael wierden JEngel-

fche ridderlijk afgeflaegen: de derde

torn gelukte beter. Soo fel was haer

indruk : dat de Spaenfche „behoudens

leven , een onwaerdeerlijke buit

met 't fchip overgaven: fich geluk-

kig achtende, dat uit de haven Segu-

ro , honderd en negentig zielen fterk,

aen land geraekten. Candifch, aldus

Verrijkt, liep na d'eilanden Ladro-

nes. Doch voor Candifch was Fran- rogtvan

cifcus Draek in de weer. Hy liet ,
Drael; °P

op t jaer vijftien honderd leven en zeergedenk-

fcventig , d'haven Pleimouth achter»"^*-

Dd 2 de



2 12

de fpiegcl leggen : enquam, na veel

zukkelens , door de ftraet Magellanes

vootGuatulco , haven in Nkmv-Span-

je. Hy had in de Znïder-Oceaen zoo
vcelSpaenfchefchepcn gerooft, dat

niet meer buit konde vvenfchcn

.

d'Eenigfte bekommering lag, hoe

beft tehuis quam. 't Geraedzaemft

,

geen roem over te laeten aen Ferdi-

vand Magaglianus , die de weereld

om-zeilde, 't Manhaftig voor-nee-

men keurden alle vlootelingengoed.

Hy douwt dieshalven noordelijk op

,

Linx Calefornïa. Den vijfde van zo-

mer-maend, gevordert op twee en

veertig graeden , daer Calrillo de ftc-

vens wende, geraekte fchielijk uit

een zoele lucht onder fuik een bitter-

koude hemel : dat 't boots-volk el-

lendig klapper-tande. Hoe Draek ver-

der voer, hoe de vorft meer neep.

Weshalven drie 'graeden zuidelijk

af-zakte binnen een bequaeme ha-

ven. De landzaeten woonden lanx

d' oever, en bragten gefchenken, ver-

wondert over de weder-giften . Dit

volk is zeer hardvochtig. Onaen-
gezien de] ftrenge koude gaen de
mannen naekt ; doch de vrouwen
vlechten een onder-kleed uit biezen

,

welk , cm den middel toe geknoopt

,

beneden d' heupen hangt : voorde
krop zijn d'uiterfte einden van een
hairige huid zamen-gebonden , die

voorts over de fchouders hangende
rugge en billen dekt. Zy draegen den
mannen een eerbiedige gehoorfaem-
heidtoe. Ieder huis leid met een aer-

de wal omgraeven : alle fcheuren
dicht toegeftopt, veroorzaeken een
groote warmte: te meer nadien 't vuur
midden weegs des huis brand. Bie-

zen, dik op de grond geftrooyt ron-

dom de wanden , verftrekken voor
bedden. Defe lndiaenen, ten tweede
reis d' Engelfche bezoekende , bragten

pluimacdjen, hals-kraegen, uit net-

werk gebreyt, en tabak. Aen 'than-

gen des bergs had Draek tenten ge-

fpannen. Die de gezeide gefchenken
bragten , bleven op den top ftil ftaen

:

een uit den hoop deed een lange ree-
den luids - keels. Zoo haeft hy op-
hield te fpreken , leide een ieder boog
en pijlen neder, en trad ongewapend

Tweede Boek:
tot de tenten, om haer giften aen te

bieden. Ondertuffchen bleven de
wijven boven op de kruin ftaen : nee-

pen ongenaedig de wangen , en mack-
ten yzelijk misbaer. Draek gifte , dat

offerhanden deeden. Sulk een ver-

tooning porde hem aen, om nevens
't volk ten gebed neder te knielen

:

waer op d lndiaenen aendachtig ftar-

oogden : en eindelijk toetraden , her-

ftellendc de gefchenken , daegs te vo-

ren ter hand geftelt. 't Gerucht van
d'aen - komft der vreemdelingen
maekte d' inwoonders wijd en zijd

gaendc. Selfde koning vaerdigde ge-

zanten af aen Draek , berichtende

:

hoe hy op komende weg was. De ge-

zanten deeden een wijd-Ioopig ver-

toog : begeerden eenig gefchenk , tot

1 bewijs haer koning zoude aengenaem
zijn. En defe, hier af bericht

, quam
;

te voorfchijn met een gevolg van
meer als twaelf duizend lijf-knech-
ten. Indevoortogt ftapte een groot

man , dragende een koftelijke ichep-

ter, waeraeneengrooterenkleinder
kroon , uit cierlijke veders gevloch-

ten , aen drie lange beene ketens hin-

gen. Achter de fchepter-draeger

volgde de koning zelf , in een ge-

waed, vankonijns-vellen zamen-ge-
naeyt. d' Achterhoede befloot een
gemengde hoop : ieder droeg een
fchenkaedje. Draek bragt gefwind
d'Engelfche tot een flag-orde, en ging

aldus met groote ftilteden koning te

gemoet. Hier begon de fchepter drae-

ger een langwijlige reden. Hy had
naeuwelijx geeindigt.of danfte na een
maet van gezang , welk te gelijk op-

hefte.Terltond volgde ook de koning
en te gelijk al het volk. 't Geklank van
zoo veel duizenden gaf een fterke

weer-galm tegen 't gebergt. De vrou-

wen alleenlijk trippelden wel; doch
floegen geen geluid. Na dat nu alle

moede en mat hijgden,trad dekoning
tot Draek : verzocht ootmoedelijk:hy

beliefde 't rijk aen te nemen : dit volk

ftond voortaen onder fijn gehoor-

zaemheid.
i
Dus fpreekende , zette

hem de voornoemde kroon op
't hoofd ; hing de drievoudige keten

om des zelfs hals •. en pafte hem toe

de benaeming Hïoh. Draek nam d'op-

dragt
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dragt aen , in de naem des konin-

ginne Elizabeths. De koning bleef

voorts alleen by Draek. De fchaere

vermengde fich onder d' Engeljche

,

en nam naeuvv acht op een iegelijk.

Aen die haer beil aen-ftond , byzon-
der de jongfte , booden zy offerhan-

den met erbarmelijk gefchreeuw:

gaven 't vleefch van haer kaeken ten

bloede te nijpen ; doch af-gewezen

,

ftaekten 't bloedig werk. Toonden
voorts fwaere wonden , en baden om
geneefing. Op de quetzuuren leiden

d'Engeljche plaifters : trokken land-

waerd : vonden den boodem met
dichte boifchaedjen bezet , en de bof-

fchaedjenvolgroote konynen, wel-

ker hoofden van d'Europifche niet

verfcheelden ; maer hadden molle-

voeten, lange ratte ftaerten en on-

der de zijden een zak, waer in ver-

zaedigt 'toverfchot des voedzels

zaemelden. d'Herten weyden by dui-

zenden. Allenthalven op de dorpen

vriendelijk onthaelt keerden na de

vloot. Eer Draek 't anker lichte, hey-

de eenftaek in d'aerde, aen welke

een vier kante zilvere plaet fpykerde,

behelzende den dag fijner aenkomft,

naem en wapen van de koninginne

Elizabeth, en vrywillige over -gift

van dit rijk : hyfloegookeen halve

Engelfche fcheliing met des konin-

ginnes beeltenis op de plaet vaft, waer

onder fijn eigen naem graveerde. Dit

noorderlijk gedeelte van Califcrnia

kreeg.de benaeming Nieuw Allion %

eenfdeels om de krijte rotzen tegen

welke d' Oceaen flaet : anderfdeels

om de geheuchenis van Engeland,

eertijds Allion, alhier te bewaeren.

Geen Spanjaerd heeft ooit zoo hoog

California ontdekt. Draek ftakzedert

over na Ternaten, envanTernatenna Befehrij-

Londen. 't Machtig eiland California ™fjc
begint aen d'üiz-hockfant Lucas , op

twee en twintig graeden , en maekt

van daer tot 't hoofd Mendocino vijf

honderd mijl, boven welk noorde-

lijk leggen de Iand-punten Selafliaen

en Blanco. Voor de kuil vertoonen

haer meenigtc eilanden. Verfcheide

Dd 3
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Sefcbry-

•ving £jui-

iira

:

havens verfchafTen veilige lijf- ber-

ging, d' Oceaen heefc veel drifts van

die nu en dan met fwacrc buycn neder

quamen. Eindelijk geraekten Corona-

worcclcn, net, blaederenenbyzon-
j

tushy de koning Tatarrax niet zonder

der vyge-boomen. Twee honderd ' d'uiterftcontfteltenis;want, in plaets

mijlen wettelijk op van Californïa ,

fich voorbeelde een rijke fchepter-

maekt de Zuid-zee doorgaens ïlecht
j

draeger, vond een arm oud man : wel-

water; doch verder fchiet meer en > keronderzaetenby troppen overliet

meer holle bacren : in welke fichonc-
j

veld fworven.en geen andere rijkdom

houden groote walvifTchen, atuns, \
kenden dan hoorn-beeften. Deblaes

albacoras en bonitos. Boven 't hoofd dient tot water vaten, d'huidtotkle-

Blanco leid Cal/fornia t'eenemael on- ding, d' hoornen tot trompetten , de

bekend. Binnen word het van 't vafte

Amcricaenfchc land af-gefcheiden

zenuwen tot peezen der boogen

,

'tvleefch tot fpijs. Zy voeden hon-

door de zee i'ermio, alwaer koftelijke
j

den , die voor geen leeuw wijken.

Alhier loopen ook wilde paerden ,

met een groote hoorn in 't voor-

hoofd , een weezels- vacht, harten-

kop , korte hals en maenen ter ee-

ner zijde af-hangende , dunne bee-

nen en geiten -voeten. Doch Coro-

natus , meer mis-leid dan te vooren,

keerde aenflon ds te rugge : en bragt,

nevens een afgemarteld gefelfchap

op foo moeyelijke togt , binnen Me-

pcerl vangfl valt. Aendemond van

Vermio vertoonen haer d' eilandekens

las tres Mar/as. Onder de Noorder-
as-punt bedekt een eeuwige fneeuw
de voet - (tappen der kennis wegens
Americaes gelegendheid. Alleenlijk

kan met waerheid gezeid, dat tuf-

fchen d'uit-hoek Breton in Nova Fran-

cïa en 't rijk Anïan, ftootende tegen

't Tattarifche landfehap Kitay , een

breedte leid van dartien honderd

Togt van
Comatut,
/nerkwiier-

tig.

xico zekere tijding , dat geen goud
hoog-duitfche mijlen, d' Engelfche , !

in de bergen van Cevola of Quivira

dietenverfcheiden tijden alhier door- } verfchuilde. 't Landfehap ConibasvanQom-

togt na Tattaryen fochten , vonden ftrekt wyd Jandwaerd , tullèhen Flo- '""

woefte menfehen en groote binnen- rida, Nieuw Spanje
,
Quivira, Hoche-

landfche zeen. 't Koningrijk, welk i
laga en 't rijk Tb/m uitgebreid. 'tMeir

Draeklanx de zee-kuft ontdekte, en \Conibas waetert uit in de üroom Co-

Nieuw Albion noemde , is eigentlijk i
gib , en Cogib in een woede midde-

Quivira : bcflaet op Califomia een ,' landfche zee. 't Midden des meirs

wijd uitgeftrekteboodcm,byrd/y*f2. jbeflaet een eiland , alwaer te zien

Coronatus,in d'ukciüe armoede door- is de ftad Conibas. Voorts vertoo-

wandelt. Coronatus uit Mexico ver- ,
nen haer Ianx d'oever van Obilo de

trokken naCevoia, ten einde de goud-
\

vlekken Ciogiuga , Canoagua , Zubi-

mijnenaldaer op-fpeurde, vondfich i laga en Zuhaira. Verfcheide volke-

fchandelijkbedroogenalzoo nergens ren bewooncn defen kouden boo-

goud was. Wat raed? Met leedige dem : namentlijk d'Auanares , Ala-

handentekeeren , ftond fchandelijk. barden, Calicui, Tagiles , Capafci en

Binnen 7/^«fA'«verftondhy:hoe over \ andere: woefte menfehen , die ge-

Qu.ivira demagtige koning Tatarrax duurig met malkander over hoop
heerfchappy voerde : 't kruis en Ma- leggen. Boven alle munten uit de

r/d eerde. Dit prikkelde hem, een togt \ Auanares , die byzondere krijgs-

dcrwaerds te wagen. Tot Cicuica ge-
j

liften gebruiken , om haer vyanden
vordert, verviel voorts in een woefte ! te verfchalken. De kennis dies aen-

\vildcmis,vol koeyen met groote bul-
i

gaendc moeten wy dank weten /fa-

ten. 't Gedachte vleefchquam te goed dreas Dorantes , Alfonfus Cajlellanus

,

ten fpijs , 't geen anderzints de wil-

dernis weigerde : d'afgekloove been-
deren , op hoopen geftaepelt , ver-

Steven Azamor en weinige overgeble-

venen van Pampfilus Narvaez , die ne-

gen jaer met honger en kommer hier

flrektcn tot backen der wederom- I om ftreexfworven. Antonius E/penis,

togt. OndertufTchen leed hy geen
j

van welken in 't vervolg , bragt de
klein ongemak van d'hagel-fteenen,

|
laetfte tijding der gelegendheid van

Coni-
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Qombas , over • een - komftig met de

rouwe befchrijving , bereeds gege-

id» n;««- ven. Naeft Conibas volgt Nieuw Gra-

Granatia. nada , welke naem Cornado toe-pafch-

te aen 't rijk. Cibola , niet na waerheid

befchreven by den monnik Marcus de

Niza ,
gelijk zulx wydloopig betoont

word door d'oog-getuige Cornado.

Nieuw Granada dan beftaet uitfeven

vlekken , binnen d'omtrek van vier

mijlen, 't Voornaemfte vlek telt twee

honderd huifen. De huifen zijn

meeft vier of vijfverdiepingen hoog

,

uit (leen gebouwt. De kelders , valt

geplaveyt, verftrekken tot warme
ftooven tegen de koude. Men klimt

tot de bovenkamers lanx ladders.

d'Inwoondersgaen naekt : als alleen-

lijk dat de fchamelheid en 't boven

lijf met kotoene mantels , vol veel-

vervig beeld-werk bedekt word. Zy
leven by maiz , witte erweten , hae-

fen , konynen en vorder wild-braed.

Aen een meir haelenze fchoon zout.

De kalkoenen , hoewel zeer fmae-

kelijke fpijs verfchaflên , worden
flechts gedood om de vederen. De
boodem, doorgaens vlak, heeft noch-

tans aen veel oorden bergachtige

wegen. De weyden zijn buiten ge-

mein graefig. Beiren, tygers, leeu-

wen , yzer-verkens en wilde fwynen

Mexico. 2 ï£
-

|

maeken den reizigers een fchroom-
i
achtige togt. Behalven groote her-

|

ten weyden hier fchaepen , die in

,

groote niet wyken voor paerden

:

!
draegen verwonderens - waerdige

}
fwaere hoornen en kleine llaerten.

Wegens de veelheid der turkoifen

,

welker Niza gewag maekt , konde
Comaro geen zeker bericht geven : al-

zoo weinig voor fijn aenkomft de
Granadenzers haer kinderen onder de
vijftien jaeren, en oude boven defe-
ftig, nevens de voornaemfte goede-
ren , in af-geleegen plaets hadden ge-
bergt. OndertulTchen word niet ont-
kent , dat hierom flreeks veel tur-

koifen vallen : want op de togt, die
Coronatus na Quivira deed , beleger-

de hy een ftad aen een groote rievier.

De burgers, onmagtig fich langer te
verdedigen , verbranden haer man-
tels , turkoifen en vordere rijkdom :

vielen tegen de Spanjaerden uit : en
ftierven niet ongewrooken. Linde-
lijk draegt Nieuw Granada geen fruit-

boomen ; maer wel kleine cederen
tot timmering. 't Landfchap Toton-

teac leid door d oorlog verwoefi : op
d'oever van een heet meir ftaen

flechts vijf huifen. In 't rijk Acucu is

j

een klein ftedeken, alwaer deftae-

S pel kotoen valt.

Dertiende Hoofd-ftuk:

NIEUW -MEXICO.
Eftelijk van Nieuw Granada

leid Nieuw Mexico , ontdekt

lop'tjaer vijftien honderd

een en tachentig , door een Francifcae-

Togtvm ner Auguftyn Ruyz. Defe verkreeg,
rujx,. behalven twee monniken fijner orde,

acht foldaeten tot metgefellen van

Conde de Corunna onder-koning over

Nieuw Spanje : en vertrok uit de val-

leyefant Bartholomaus na 't landfchap

de los Tiguas , alwaer een der twee

monniken by d' ingezetenen wierd

dood geflaegen. Dit veroorzaekten

zulk een fchrik onder de krijgs-

knechten : dat , fich te fwak bevin-

dende om eenige tegen -ftand te

doen, voor-naemen weder te kee-

ren. 't Hielp niet, wat moed Ruyz

haer inboezemden. Hy alleen dan
bleef volfbndig, nevens zijn mede
broeder Francijcus Lopez en vier In-

diaenen. De foldaeten bragten te rug-

ge de tijding defes toeftands : en de-

fe tijding de Francifcaenen in vrees.

Weshalven ettelijke k rijgs-knechten
op maeken en een monnik Bernardyn

Beltran , die derwaerds trokken tot

byftand der noodlijdende. Byditge- Togtvtn

zelfchap voegde fich vrywillig Anto-
Ê C"H-

nius Ejpenis, die felf een groot deel

fijner goederen fpilde aen gewapen-
de mannen en levens-middelen, tot

dereisnoodig. Honderd en vijftien

paerden en muilen voerde de pak-
kaedje. Hy reifde recht noordelijk

uit de valleye Bartholomaus : vond,
na
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N<««»- na tWee dagen , d'lndiaenen Concbos

,

Mexico z.ter , P .. in
in hutten dorps-gewijs nedergellacgedenk

-

UAtrdi'.

Virfchtiie

Indiaenfchi

volktren m
't Noorder

Amtr'ua
worden

ontdekt.

gen : zy gingen naekt : leefden onder

caciques , by haefen , harten , konij-

nen , maiz , calabaffen en meloenen :

verfcheide rievieren leverden ver-

fcheide vifch : zagen met verwonde-

ring de kruifen , die de Spanjaerden

oprechteden , toen de Concbos door

tolken wierden onderweezen van

een gekruifte Heiland. Efpenis in

hacr land allenthalve vriendelijk ont-

haelt , en twee en twintig mijl geleid

,

geraekte by d' Indiaenfche landaerd

Pafaquates , van gelijke inborft als

de Concbos. Die fich verftonden op
berg -werk , oordeelden alhier veel

zilver -mijnen te leggen. Vier dag-

reizen togen de PaJ/aguates met de

Spaenfche, tot de grenzen der losTo-

bofos ; maer defe namen ylinx de

vlucht , ter oorzaek voor weinig jae-

ren door de Spanjaerden leelijke mif-

handelingén leeden. Eindelijk door

de tolken bericht : hoe geen ongemak !

te duchten hadden , quamen te voor-

fchijn : en bragten Efpenis dicht by

de landpaelen der Patarabueyes. Dit

'

volk bezit een ruim geweft , fteene :

huifen , en vlekken in gefchikte orde.

'

Swaere rievieren uit het noorden, en i

andere die in de Noord zee uitwater-
j

den , leverden overvloedig allerley

vifch : gelijk ook 't aerdrijk wild- I

braed , gevoogelt en voedzaem ge-

1

wafch. In zommige poelen ftremt
j

'tzoutwatertotzout. De ftrijdbaer-

heid der ingezeetenen kan genoeg-
zaem af- gemeeten uit 't raeuw ont-

hael , welk de Spanjaerden genooten
tereerfter nacht, als hier 't leger ne- i

der-floegen; want fuik een feilen in-

druk deeden de Patarabueyes • dat

,

tenzy de wacht haer tijdelijk ver-

nam, niemand 'tleven had afgebragt.

OndertufTchen bleven vijf paerden
in de loop : de gequetften maekten
een gLoot getal. Na defe torn , na-

menze hei tred op 'tnaeftgelegen ge-

bergte. Efpenis vaerdigde derwaerds
fijn tolk en een Ind/aen van de zelve
landaerd , om bericht te doen : De
Spaenfche quamen tot niemands
overlaft : zy beliefden af te flappen ,

zouden minzaemc vreemdelingen

ontmoeten. Te lichter wierd zulx
gelooft , vermids de caciquen eenig

e

ïchenkaedjen ont/mgen. En aldus

geraektenze tot ftilftand : geleiden

de Spaenfche twaelf dag-reizens by
eenrievierop , wiens oevers weder-
zijds bewoont waeren. Thans qua-
men by een volk ftaetig gekleed , by
welk eenige kennis Gods fcheen;
want zy wefen na den hemel , noem-
den den Schepper en Onderhouder
Apalito : en beduiden foo veel , datze
dufdanige wetenfehap eertijds ont-

flngen door d' overgeblevenen uit

het ongelukkig leger van Pampbilus

Narvaez, over f/ö/v^ verdwaelt , en
eindelijk herwaerd gezukkelt. Dit
volk vereerde Efpenis wei-toebereide

huiden. Zedert quam hy binnen een
groot vlek : d'inwoonders betoon-
den fich vriendelijk : mangelden te-

gen koraelen en diergelijke kleinig-

heden konilig gevlochten pluimaed-

jen uit veelvervige vederen , kotoene
mantels met wit en blaeuw door-

mengelt. By gebrek van tolken kon-
de niet vernemen debenaeming de-

fer landaerd. Wift echter te toonen
met tekenen , wanneer haer eenig

koftelijk gefteente ter hand wierd ge-

ftelt , en gebragt , of diergelijk haer

land voortbragt? Hoe d' overvloed

van zulk flag te vinden was in een

landfehap vijf dag-reizens weftelijk

afgelegen.Zy flonden bereid de Span-

jaerden derwaerds te geleiden : ge-

lijk dan zulxnaquamen, haer gezel-

fchap houdende een en twintig mij-

len tot het naefte landfehap, bewoont
by een volk, wiens naem infchelijx

niet konnen te weten komen. Drie

dagen hieldenze alhier halte , ont-

haelt met gefchenken en danzeryen

,

die nacht en dag duurden. De boo-

dem verfchafte overvloed van wild-

braed en aerd-gewafch. De berg-

werk - kundige oordeelden alhier

rijke goud -mijnen te fchuilen. Zy
hadden naeuwelijx dit gelukkig ge-

weft achter fich , of geraekten in een

bolTchaedje vol pijn-boomen , alwaer

vijftien dagen zoek bragten , en twee

enfeventig mijlen afleiden, zonder

eenig menfeh of huis te ontmoeten.

Even buiten 'tbofch lag een klein

vlek-
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vlekje van hutjens uit ftroo gevloch-

ten , en in Je hutjens goeJ wit zout

en meenigte harten- huiden konftig

bereid, d' Inwoonders deeden vrien-

delijk onthael: geleiden de Spanjaer-

den lanx de rievier del Norte tot Nieuw

Mexico toe. De rievier Hond aen

heide d' oevers vol abeelen , nooten-

boomen en wijngaerden. Dit ge-

wafch befloeg in de breedte drie en

meer mijlen. Twee dagen trokken-

ze door defe boffchaedjen : wanneer
tien volk-rijke dorpen, beide d' oe-

vers van del Norte beflaende , ont-

dekten. Meer als tien duizend zie-

len gingen Efpenis te gemoed. En
defe verwonderde fich foo zeer niet

over fuik een getal , als wegens haer

vriendelijke beleefdheid en burger-

lijk gewaed ; want zy onthaelden

hem met fpijfe fmaekelijk toebereid

,

gebraeden hoenders en aengenaem
aerd - gewafch : de kleeding beflond

uit kotoene mantels , huiden tot

broeken genaeyt , fchoenen en laer-

zen van goed leder. De vrouwen
droegen hair , gefchikt gekemt en ge-

vlochten, d' Huifen , meeft vier ver-

diepingen hoog , kondig getimmert

,

en in nette kamers onderfcheiden
,

hadden onder -aerdfche (loven te-

gen de koude des winters. Over ie-

der vlek flond een Cacique , wiens lalt

d'Alguaziles uit-roepen en volvoe-,

ren. fclke wooning had een tempel

voor den duivel , welken dagelijks

fpijs voorzetten. By de wegen flaen

hooge kapellen , buiten gemein cier-

Üjk gefchildert , aiwaer fich de dui-

vel verlutligt , wanneer uit het een

dorp trekt na 't ander. Voorde zaey-

akkeren zijn portaelen op vier zui-

len , waer onder de land bouwers
eten en een middag -fluep nemen.
Haer fwaerden vol fcherpe keegels

zijnbeftendig, om een menfehover
midden door te houwen. Boogen
en pijlen konnen veel kracht doen.

De fchilden beilaen uit onbercide

flieren- huiden. Vier dagen bleef

Efpenis alhier flil. Voort -gereifcht

quam in 'tlandfchap de los Tiguas

,

bevolkt met feflien vlekken. Bin-

vkkfonU nen 'tvoomaemfte Poala lag Augu-

Jlijn Ruyz. , nevens fijn mede broeder

I Francifcus Lopes en vier andere ge-

zellen vermoord. Weshalven 't volk,

bewuft wegens dit mis- drijf, en be-

ducht voor weer-wraek , vluchte na

't gebergte: van welk geenzints wil-

de afkoomen. De Spanjaerden von-

den d' huifen vol leef-togt en eenig

waerdig berg- werk. Doch dewijl

dood waeren, die zy fochten, von-

den zommige geraedzaemfl d'af-

togt te blaezen. Efpenis en Beltran

meinden : men behoorde 't werk niet

ten halven te laeten fleeken : op-

waerds lagen verfcheide landfchap-

pen, volgens 'tingebragte bericht

der Indiaenen, die immers noodwen-
dig dienden ontdekt : 't leger mogt
hier uit-ruften : zy wilden met wei-

nige kloek moedige de vordere ont-

dekking ter hand llaen. Soo gezeid,

foo gedaen. Twee dag-reizens had
Efpenis afgeleid , wanneer hy in een

vruchtbaer landfehap, ftootende te-

gen Cibola , elf vlekken vond , die

meer dan veertigduizend zielen uit-

leverden, 't Volk droeg gewaed van

huiden en cotoen: eerde ontallijke

beelden , en ontfingen de Spanjaerden

minnelijk. Gelijk onthael genooten-

ze binnen 't geweft los Quires , be-

fpoelt door de ftroom del Norte : ai-

waer vijfwoonplaetfen (tonden : bin-

nen ieder onthieldenze fich ftijf drie

duizend menfehen. Dartien mijl

hooger vondenze de los Cunames , die

vijf vlekken befloegen. 't Voor-

naemfte C/Stelde acht markten. De
huifen , met kalk beflreeken en veel-

vervig befchildert , bevatten ruim

twintig duizend zielen, alle van een

befchaefde burgerlijke ommegang.

Zy fchonken aen Efpenis keurlijke

mantels : fielden hem voor welge-

zoode fpijs : toonden rijke metaelen,

en de bergen waer uit de zelve groe-

ven. Van gelijke inborfl zijn d'in-

woonders de los Ameies , flerk dertig

duizend, bewoonende feven koile-

lijk-bebouwde vlekken , noord-we-

flelijk van Cunamei afgelegen. Zedert

trokkenze tegen d' on der -gang der

zon : vonden 't heerlijk dorp Acoma

op een hemels -hooge rotze , wer-

waerds een eenige toegang lag , lanx

een trap in fleen gebikt. Regen-bak-

E e ken
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mun drte

Sf ,<niatr-

den.

kenvergaederden 'twater: ofzylei

den 't uit een rievier door graften

rondom haer zaey-akkers : d' oevers

der rievier (tonden vol roozelaers.

Tweede Boek :

alle de Cibolafche Indiaenen natibcla

te rugn;e. Hy behield Hechts vier

met -gezellen en een gidze : trok

weilelijk een en veertig mijl: vond

De drie dagen , dat de Spaenjcbe hier een berg , tot welkers kruin een open

ftil hielden , wierden met alle fraae-
j

weg leyde : en haelde met eigen han-

kelijke eed-waeren beleefd onthaelt.
j
den zilver-rijke aerde uit de mijnen, zilver-berg.

Ook rechten d'inwoonders een fee- 1 In 't gebergte woonden verfcheide

volkeren , alle even minzaem : zom-

mige hadden haer huifen lanx twee
tamelijk groot : d' oevers

flelijken dansen aerdigefpeelen aen

Weftelijker vier en twintig mijl ge-

raektenze binnen 't landfehap Za»y .

•

alwaer d'op-gerechtekruifen , tot die
j

Honden vol druif- draegende wijn

tijd over- gebleven ,
getuigden van gaerden , nootcn-boomen en vlafch

rievieren

Cornaro: uit welkers gezelfchap fich

hadden weg gepakt Andreas deCuyo-

can , Ca/per de Mexico en Antonius de

üuadalaiara. Defe op Zutty (anders

ook genaemt Cibola ) neder -geflae-

gen , fpraeken d' Indiaenfche tael be-

ter dan haer moederlijke : deeden be-

richt : hoe feftig dag-reizen vorder

een woeft meir lag, welkers oevers

verfcheide heerlijke vlekken ver

Zy beduiden : hoe dichte by een

ftrocm acht mijl breed na de Noord-

zee \locyde, alwaer prachtige palei-

fen ieders oog in verwondering weg-

rukten. Efpenis, door een gemakke-

lijke weg na Cibola gekeert, vondal-

daer niet alleen d'af-gezondenenuit

Zaguato ; maer ook Beltran , nevens

de vordere krijgs-magt. Zy hadden

fich foo lang laeten ophouden ter

toonden, bewoond by een volk, dat
' oorzaek een buiten gemeingoedont

«joude arm-ringen en oor cieraeden
;
hael ontfingen ; doch ftonden nu,

droeg. FrancijcusVaJ([ues haddetogt I volgens haer eerfte voornemen ,teis

derwaerds hervat , ten zy door de i vaerdigt'huifwaerd. Zulx Efpenis al

dood verhindert was- Uit dit befcheid

fchepte Efpenis moed, om een torn

te wagen na zulk een rijkland; maer

de monnik Beltran en 't meefte ge-

volg ftemde de reis af. Pal echter

ftont Efpenis met negen gezellen.

Beltran dieshalven neemt voor te

rugge te trekken,enE//<?»« na 't gezei

de meir. Anderhalf honderd Indiae-

nen uit Cibola hielden hem gezelfchap.

Ses en twintig mijl voort -gereift,

vondeneen volk-rijk landfehap : aen

welkers grenzen foo haefr. naderden

,

kreegen de weet : indien wilden

dood-geflaegcn worden, fouden de

voeten binnen verbooden paelen

zetten. Onaengezien zulk een bloe-

dig verbod , wift Efpenis door de aen-

kundiger, begiftigt metfehenkaedje

voor de cacique , foo veel te verrich-

ten : dat de toegang wierd vryge-

v>orf za- ftelt. Ja de dorpelingen van Zaguato

ftrooyden meel op d' aerde, over

welke de Spaenfche paerden flapten.

Efpenis kreeg op fijn vertrek veertig

duizend kotoene- mantels en veel

zilverwerk : zond de pakkaedje en
gefchenken met vijf lijf-knechten en

£UA10.

leen bieef , uit-gezondert acht fol-

daeten , die lijf en leven methem wil-

den waegen. De togt ging wederom
by de rievier delNorte op. EJpenis be-

fichtigde vorders ( na een vriendelijk

affcheid van de Cibolaefers , verzoe-

kendefijn wederkomft infterkerge-

tal)delandfchappen delosGuires en

Hubates. 'tGebergt van Hubateshteh mbmsge-

veel pijn boomen, cederen en rijke hergt '-

mijnen. d'Ingezeetenen , met be-

fchilderdecotoene mantels bekleed,

bewoonen koftelijke huifen , vijf

vierkanten hoog. Voor 't rijk los Ta- rijk Tamos

wwftietenze'rhoofd; wantniettoe-
gelaeten wierden over de grenzen te

komen. Weshalven , dewijl weinig

in getal en verfcheide ziek vvaeren

,

geraedzaemft : overdeftroom^/if/^

i
raccas{ wegens demeenigte koeijen

alfogenaemt) na de rievier Concbos, en
voors de ulekke Bartbolomeus , alwaer

de togt begon , te vertrekken. Hier
verftond Efpenis, dat Beltran, lang

voor fijn aen-komft , na Guadiana den
weg was in geflaegen. Doch , (om na-

der de gelegendheid van Nieuw-Me-

xico te verftaen, waer op Ruyz, Efpenis

en
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en Beltrcin enkelijk toe-leiden) 't zal i rondom 't groote meir van Mexico-
dienftigzijn van d'eerfte ooripreng, ; De Suchimilcos namen de zuid-kant

foo d'hiftoorien toe-draegen, tebe-

d Oudfte bevolkers

in n-

ginner»

't noorddijk Amcricaenfche gedeelte

Nicnw-Spanje , droegen , wegens haer

toomeloofe woettheid , de benae-

m'mgChichimecas. De hooien in rot-

en bouwden , behalven twee
van

j
derefleden , een hoofd-ftad na haer

naem. Defgehjx deeden de Chalcas

ten noorden. De Tepanecas in 't we-
fxen ftichten Azcapyzaho , foo veel

gezeidals^rw-M/r^w-W, wegens de
zen en bergen dienden tot verblijf- ' meenigte der inwoonders. d'Oofte-
plaetfen; de mollen, konijnen haeg-

diffen , flangen , wormen , kruiden

en wortelen ten fpijs. Terwijl de

vrouwen op de togt den mannen ge-

zelfchap hielden, zlingerdende kin

lijke hoek befloegen de befpraekte

Culhuaes. Ieder benaeming heefteen

byzondere beteikenis; want d'eerfte

beduit, volk van bloem-akkeren : de
tweede volk van monden : de derde

te aen d' ander zijde des Mexicofche
meirs : en timmerden verfcheide

deren in gevlochte korven aen boom- 'volk van bruggen: de vierde, krom-

takken. Geen fweem van land beftier
,
volk. Zedert trokken de Tlatluicas

,

was te vinden , by die enkelijk leef-
;
een plompe landaerd, over'tgeberg

den zonder zamen- wooning. Alle

akkers bleven onbebouwt : ter tijd

toe de Navatlacas uit Nieuw-Mexico, vlekken op een heete vruchtbaere
jiacbtin dtr verdeelt in twee s.e\vcft.enAztfan, een' grond. Haer hoofd -plaets kreee de

reyzigers-huijvejting,cnTeHculhuacan, naem Quahunachua , eenboodem, daer

een land/cbap van herkomjlige uit god- eens arends flemms geluid geeft. De
deüjke voorouders , na Nieuiv-Spanje I Tlafcaltecas reifden tot onder de
verhuifden. Thans geraekte'tzaedin

I fneeuw bergen ; welker een tufTchen

d'aerde. Defe Navatlacas , gewend
J

Mexico en de los Angelos een yzelijke

huifen tcbewoonen, af-gooderymet brand hemelwaerdfmijr. Alhier wijd

beelden te plegen , landen te ploe- 1 enzijdverfpreid, bouwden verfchei-

de dorpen, en deüzd Tlafcala. Ditis

de landaerd , die den Spanjaerd tee-

hairfes ge-

Ua vatla

CU.

gen, gefchikte beftiering tegehoor-

zaemen , waeren verdeelt in fes ge-

flachten : ieder geflacht bezat fijn af- viel, door wiens byftand hy fich

gebaekte land Üreek. Hierom als
;

meefter maekte van Mexico -. waerom
noch doorgaens in .Mor/o? fes gefchii- ook als noch tol-vry woonen. Wan
derde kuilen vertoond werden , waer

uit de fes Navatlacas te voor-fchijn

quamen. De tijd, wanneer Nieuw-

Mexicc verlieten , brengen de keuri-

ge tijd-rekenaers op 'tjaer negen hon-

neer defe (es gedachten herwaerds uit

Nieuw Mexico over-quamen, deden
de Chichnnecas den vreemdelingen
geen tegen-ftand; maer verbergden

fich op fteen rotzen. Niet alle even-

derden veertig. Zyfpilden aen haerj wel genooten zulk een ruft; want de

builsn ge

mem denk-

•BMTiLlge

togt tachentig jaer, die anderzints

in een maend konden af-leggen. De
7óitder°x.ei- oorzaek der zammeling ontftond:

dewijl ficht'ellekens neder floegen

,

alwaer vruchtbaere landouw vonden;

doch door haer duivels, zichtbaer

verfchijnende , gewaerfchouwt tot

vertrek, kraemde t'ellekens op : foo

nochtans , dat niet alleen oude , mau-
teloofe , kranken en opfichters over

de felve aldaer lieten blijven; maer
ook prachtige gebouwen : de bouw-
vallig

Chichimecas , die voor deTlafcaltecas

plaets hadden ingeruimt, hervatten

moed : en , dewijl op haer reuzen-

krachten fteunden , greepen de wa-

penen in de vuift.'tHad met de Tlafcal-

tecas gedaen geweeft , ten zy een

trouwioofe lift wel befloeg; wanton-
der vriendfehaps-fchijn overvielen-

ze d' ontwapende Chichimecas, zulx

niet een te lijve bleef. Jofeph de Acofla

getuigt : hoe hy , op 't jaer vijftien

honderd les en tachentig, binnen

over-blijffels zijn als noch te Mexico een grafgezien heeft, in welk
een Chichimeca lag : wiens kies de Zengrme

groote eens mans vuifthaelde: d'ove- reus -

vinden op den weg, lanx welken

trokken. De fes geflachten verdeel-

den fich aldus. Vier legerden fich rigeledemaeren waeren na over-een-

Ee z kom-
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'/ Se-jcn{le

geflxcht der

Navatla-
cai , haer

KOnicrlijk

wc.lervae-

ren en be-

drijf.

2-0

komftigegclijk-maetigheit.Zedertde

zegen by de Tlafcaltecas bevochten, ';

leefden de voor-noemde fesgcflach-
j

ten in onderlinge vreede. Zy verbon-

den elkander te nacuwer door bou-

wdijken. Ook hielden fich d'ovcrigc

C'bicbimecas op of omtrend 't geberg-

te : lieten de nieuwe bevolkers ge-

ruft zitten : ja namen zelf eenigege-

fchikte zeden te mets van haer over

:

zulx nu bcgonde hutten te bouwen:
overftcn teverkiefen : en na wetten

te leven. Drie honderd en twee jaer

bezaetenze nu Nieuw-Spanje : wan-
j

neer een fevenftegeflacht, miAztlan
\

en Teculhuacan , ftrijdbaer en burger-

1

lijk.tevoorfchijnquam. Haer duivel i

Viztlipuztli beloofde een over-magtig

gebied , indien na 't land , by d' andere

fes gedachten bewoont, verhuifden.

In een bieze arke wierd Viztlipuztli

door vier voornaeme priefters ge-

draegen. Aen defe gaf hy te kennen,

werwaerds en wanneer zouden
voort trekken of ruften. Soo meenig-

mael elders ftil-hielden , bouwdenze
in 't midden des legers een tente voor

den afgod , geplaetft op een ouraer.

Thans bezaeydenze d'aerde; doch
indien d' afgod voord' oogft laft gaf

tot den optogt, bleef 't gewafchftaen

voor de ouden en zieken. Mexy , van

welken de nacm Mexico afdaelt

,

geleide eindelijk 't heir binnen 'tland-

ïchap Mecboacan , vol vifch-rijke mei-

ren. De vermaekelijke grond lokte

ieder aen, om vafte wooning te ne-

men;doch Viztlipuztli ftond het geen-

zintstoe. Alleenlijk vermogtenze
j

eenig volk alhier te laeten onder be-

ding : datmen de klederen derbly-

vende , wanneer in 'tmeir Pazcuaro

baeden , zouden rooven, engefwind
'tlegerftillekens op brceken. De be-

roofden namen fuik cendiefftal met
foo diepe wrok op : dat zedert tegen

de Mexicanen een onfterfelijke verbit-

tering voeden. Mexy vorderde reis

;

doch niet zonder groote fporreling;

want alfoo Viztlipuztlies zufter, die

gcduurig 't heir groote fchade toe-

bragt door toveryen , na goddelijke
eer ftond : openbaerde Viztlipuztli

in een droom aen een der arke-dra-

gers : 't leger zoude ftil vertrekken,

end'hcxe met haer aen hang af-fnij-

dcn. Defe aldus verheten , 'fticht

aldaer 't vlek Malinalco , by tovcnaers

bewoont- OndertuiTchen verfwakte

't heir hand overhand : alfoo 'telle-

kens aller wegen volk achter-liet.

Men vondgeraedzacmft'op Tula uit

te ruften. Een groote ricvier be- ^f'«T*
fproeyde'tland. Uit laft des duivels timer.

af-gedamt, ftroomde rondom den
berg Coatepec , en maektc een ruim

vifch rijkmeir. 'tMeir, beplant aen

den oever met willigen, populieren

en elfen, was t'aengenaemcr door

'tgevoogelt, in'tgeboomt neftelen-

de. Vele vonden nu zulk een vcr-

maek : dat, warfch van reizen, alhier

voor-nacmen te blijven. Oevelnam
Viztlipuztli foodaenige toeleg op.

Gebood den dam te brceken, en

't water aen d'oude boezem te herftel-

len. Dreigde de laf-hartige fwaer te

ftraffen. 's Nachts ging aen een oord Moord des

des leger-plaets een yzelijk moord-
gefchrey hemelwaerd. De morgen-
ftond ontdekte een groote meenigte,

menfehen uit welker op-getarnde

borften d' harten waeren uit-gerukt.

De verfchoonde reifden voort na

Cbapultepec : alwaer fich in 't geberg-

te fterkten tegen de volkeren ron-

dom her, welke Copil zoon der Ma-
linalcofchc toverefle op-ruyde. En
eerlang trokken deTepanecas en Cbal-

cas tegen de nieuwe gebuuren te veld.

Bloedig ging de ftrijd toe. Vitzilovitli

voerde 't Mexicaenfche heir : drong

tegen de flag ordens der Tepanecas en

Chalcas held-daedig in : zulx de

vyandlijke geleederen ontflooten :

en hy voor 't volk ruim-baen maekte,

hoewel met fijn dood , om zeeghaftig

i te trekken nzCulbuacan. De vorft van

i dit landfehap ruimde op haer ver-

zoek , een woon-plaets in aen 't witte

! water Ticaapan, welkers oevers grim-

meldcn van adderen en flangen : ten

einde defe vreemdelingen alhier om
halsraekten. Geheel anders viel het

werk uit; want zy aten zonder hin-

der 't vergiftig ongediert; enmeften
d'onvruchtbaere grond, dat rijken

oogft gaf. Ieder wilde gaerne vafte

woon-plaets maeken, na foo veel

omf werving, indien Viztlipuztli 't ver-

blijf
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Befchrij-

•ving van
Vitzlipitz

til.

Vreemd
blijf goed-keurde. Defe in'rteoen-

deel gaf te kennen : men moeit een
weg tot heerfchappy openen door de
wapenen , en een Culhuacanfche
dochter tengodinne verheffen. Des
caciques dochter van Culbuacan hier

toe verzocht , wierd den vreemde-
lingen met prachtige cieraedjen en

ftaotclijk gevolg over-gelevert. Soo
haeft zy Ttcaapans itrand betrad , j

wierd levendig gevilt : 't vel gevuld:
j

't gevulde vel Tocci genaemt: en gods-

1

dienftigaen-gebeden. Doch niet ver-

genoegt met dufdaenige wreedheid,

ontbieden de vader : op dat fijn doch-

ter , ten goddelijke waerdigheid ver-

heerlijkt, bezochte. De genoodig-

de quam af, niet zonder fwaer ge-

volg : wierd geleid in een donkere
kapelle , alvvaer met 't brandende

wierook kennis kreeg, datdegodin-

ne niet anders was, als 't vel fijns

dochters, binnen vol vulzel gepropt.

De vader, ziedende van klemmende
hart-zeer, valt zulke wreede mis-han-

delaers op 'tlijf, die tommelinx de

vlucht namen tot de plaetfe, alvvaer

namaels Mexico bouwden.Te vooren
ismeenigwerfverhaeltvandebeftier-

der der genoemde reis Viztlipuztli:

't zal dieshalven dienftig zijn, een

nader befchryving hier af te geven .

Dit was een houte beeld, nadege-
dacnte eens mans, gezeten opeen
blaeuwe fchabel, onderfteunt door

een ros-baer, aen welker ieder uiterfte

hoek een ftok met een flange-kop uit

fteekt. 't Voor-hoofd ftond blacuw
gefchildert : een ftreep van dierge-

lijke verve ging over de neus, reikte

tot beide d'ooren. Op 't hoofd blonk
\

een koftelijk pluimaedje : d' einden

beflaende uit gebruineert goud,
maekten den veder-bofch t'aenzie-

nelijker. De (linkerhand hield een

witte rondas, met vijf vederen be-

plakt : boven ftak een laurier takjen

uit. Nevens 't fchild lagen vier pijlen,

uit den hemel gezonden. De rechter-

hand bevatte een leen-ftok vol blaeu-

we ftreepen flangs-gewijs gekronkelt.

Achter de fchouders flaeken vleuge-

len op-waerd, niet ongelijk der vle-

der-muifen. De oogen rond en de

mond tot d'ooren opgefpart maekten

't beeld afgrijzclijk. Maeraldermeeft,
de bek in de buik, gaepende zeer wijd
vol tanden : in de borft glinfterden

twee vuurige oogen , en onder d'oo-

gen trok de neus duizend fronzen.
De voeten eindigden tot klaeuwen.
Doch de voornoemde fchabel was
behangen met koftelijke kleinood-
jen , goud , rondalTen en fchilden van
veel-vervige pluimen gevlochten.

Zelden wierd 't gordijn opgefchoo-
ven achter welk d' afgod fchuilde.

Nevens Viztlipuztli llond gemeinelijk
een minder beeld Tlaloc , en dego-
dinne Tocci dochter van Culbuacans
vorft , uit 's duivels Iaft gevilt. Ze-
dert meinden , dat nooit aengenae-
mer verfcheenen voor haer goden ,

dan bekleed met eens menfehenhuid.
Ook hieldenzegeen offer waerdiger

,

als 't hart levendig te rukken uit de
borft der vyanden : zedert de duivel

aldus moorde , die tot Tula wilden
verblijven. Doch Tocci had een zoon Wonderlijk*

zeer genegen tot dejagt: ïijngefchil- g^.
derde af-beeldfel wierd by de Tlafca- tam met

lazers, tuflehen 'tgeblaes op kornet- d
'

a
f&f.

i .
°

i
* . vandeiagt.

ten en bazuinen om-gedraegen , niet

zonder een groote meenigte volks,

na een prieel op een hooge berg.

't Prieel, gevlochten uit groene tak-

ken , vertoonde midden weegs een
outaer ten ruft des afgods. Onder-
tulTchen omringden de zamen-ge-
vloeyde den voet van 'tgebergt, en
ftaeken alle ftruiken rondom in

brand. Te gelijk ging een veld-ge-

fchreeuw op, behalven 'tgeluid van
verfcheide zang-tuigen, 't Wild ver-

fchrikt , vlood na den top : en wierd

meer en meer door de meenigte toe-

dringende bezet : zulx eindelijk by
duizenden voorden outaer vanToccis

zoon ten ofler geflagt neder -ftorten.

Thans geraekte d' afgod wederom
binnen lijn tempel : en 't volk bereide

'tgevange wild tot een feeftelijke

maeltijd. Immers foo grooten eer-

biedigheid droegen ze Tezcatlipuca

toe , ter oorzaek de zonden vergaf.

d'Afgod, gemaekt uiteengit-fwarte

blinkende fteen, droeg koftelijk ge-

vvaed, goudeoor ringen, in d'onder-

fte lip een zilverefchacht, zomtijds

vertoonende een groene , zomtijds

E e 3
een
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eenblaeuwe pluim : 'tonderftehair

gegefpt met een goud-gebruineerde

riem , wiens einde een goude oor

had : op 't oor ftond een rook ge-

fchildert, welke beduide de gebeden
|

van bedrukte zondaers : voorts hing

de riem volpeerlen, en om den hals

een juweel den borft bedekkende, ge-

lijk ook een groene fleen den navel: i

goudc arm-nngen vercierden d' ar-

men. De flinker-hand hield een wae-
j

yer, gemaekt van een goude plaet,;

waer uit veel-vervige vederen ftaken : \

de plaet glinfterde gelijk eenfpiegel,

cnindefpiegelbefchouwde Tezcatli-
\

puca alle weereldfche zaeken. Om
mifdrijven te wreeken hield de rech-

f

ter hand vier pijlen. Sijnfeeft wierd i

alle vier jaeren eens plechtelijk ge-
j

houden. Doch de zelve afgod ftond

ook geftelt over honger, droogte,

Tweede Boek
onvruchtbaerheid en befmettelijke

ziekte : en had dan een gantfehver-

fchcide geftalte. Hy zat op een fcha-

bel, achtereen roode gordijn, ge-

borduurt vol doods-hoofden en been-

deren. Zijn licchaem pek-fwart;

't hoofd vol quartels-vederen beftee-

ken, een r ondalle uit welke vier pijlen

ftaeken in de flinker-hand , en een

roede in de rechter, maskte 't beeld

af-fchouwclijk. Quetzaalcoalt droeg <?>liet , aa!_

zorge voor de koopluiden. Geplaetft 7ïïit*f-god.

binnen een hooge tempel, had eens

mans gedaente, behalven 'taenge-

ficht ; want dit geleek na een vogels-

kopmet roode fnebbe, kamme, lel-

len, bek vol tanden en een languit-

fteekende tong : op 't achter-hoofd

ftond een mijter : omdebeenenflin-
gerden zijde koufe-banden volpeer-

len.

Veertiende Hooft-fiuk

:

NIEUW-GJLICIEN.
Befchrijving

"van Nieuw-
Galiiien

Ieuw- Ga/kien , anders ook
genaemt Guadalaiara , na de

hooft-ftad , en Xalifco na een

voornaemlandfchap, fcheid

van A'ieuw-Spanje omtrend d' haven
Navidad,etitmeiz Chiapala : ten noor-

den en ten deelen ook vveftelijk leid

hetonbekend: tegen zonnen-onder-

gangfpoek de Zu/der-Oceaen : dekuft

in lengte is twee honderd en feventig

mijl uit-geftrekt, en doorgaens be-

woont : begrijpt de geweften Guada-

laiara, Xalïjco, los Zacatecas , Chiamtla,

Cu/Iacan,lanenva,Bizcajae.nCinaloa. By
{

de zoomer- hooy- en oogft-maend
valt fwaer water en donder; doch
klaert doorgaens fchielijk op. ' s Mor-
gens dauwt het geweldig : de rijp

ontdooyt haeftig. Nooit is de lucht

befmet : zulxdemeefte inwoonders
een hoogen ouderdom bereiken,

't Land leid elders vlak en zandig,
of ook kleyachtig; macr meeft rijft

het met fteen klippen en gebergt , be-

fchaduwtvanfwaere pijn-boomen en
eiken , waer onder meenigte wolven
haer onthouden , die dagelijx grootc
fchaede toe-brengen: gelijk infchelijx

debeetenvan fchorpioenen enmou-

ftieken. Zap uit queen gedrukt ftilt

de pijn door fchorpioenen veroo-

zaekc : tegen 't tweede quaed helpt

azijn en citroene - vocht. Ook vak
hier een groene fteen , welkers ge-

neezende kracht byzonder werkt op
't graveel. Goud -mijnen heeft nie-

*

mand noch ontdekt. Zilver en koper

word overvloedig uit-gegraeven.

'tZoudkomt van regen-water. Gant-

fche boilchaedjen groeyen hier van

tunas ofIndifche vijge boomen , on- TutnuU

derfcheidenin fes zoorten. d'Eerfte,M^«-

by de Portugeefen cardon genaemt,
heeftfeherpe diftelen, dikke bladeren

vol lymachtig zap , een wei-riekende

bloem, lang -werpig- ronde vrucht,

met een oranje-appcls fchellc bedekt,

dunne wortels , en wafcht by andere

boomen op. De vrucht beftaet bin-

nen uit wit zappig en fmaekelijk

vleefch , vol blinkend fwart zaed .

De tweede draegteen rondeftamme,
en de ftamme, takken vol gefternde

diftelen, hangende benedenwaerd:
de bloemen wit achtig groeyen recht

op uit de takken. De vrucht fcheelt

niet van de cardons , alleenlijk is klein-

der. Gasahn maekt de derde flag: fchict

op
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op tot een groote boom met fteeke-

lige takken , beflaende uit zamen-
gegroeyde bolletjens. A en d' uiterfte

topwafcht een groote witte bloem .

De vrucht, eens foo groot als een

ganfen-ey , is aengenaem verkoe-

lende. De vierde zoort met een

rechte (lam , vol doornen , loopt in

d' hoogte dunner en dunner toe : aen

't einde der dunne takjens brengt ie-

der dik blad een ander voort, 't Pit

der ftam , vol wonderlijke huisjens,

is broofch gelijk een vlier -boom.
't Houd aengeftooken verftrekt voor

toorzen. De vijfde cumbeba groeyt

uit dunne wortels, metdrie- of vier-

hoekige dikke bladeren , vol geele

fteekels. De bloem is weinig klein-

der als der voorige : de vrucht lang-

werpig-rond, hard en rood : 't vleefch

wit , zappig en tot geringe klonten

zamen geftremt , gelijk bevroore

fneeuw. De doornen der cumbeba

cochmiije treffen foo diep , dat naeuwelijx kon
haerwo»- nen uitsehaelt. En defe zoort van
dere her- , ° . . ... , .

komfi. tuncn brengt cochimlje voort. Cochi-

nilje is een wormtje , welk groeyt on-

der 't blad van cumbeba , en met een
vliesjen bedekt word. Konftig afge-

noomen , droogt in de zon : en ge-

droogt dient voor een koftelijke

koopmanfchap. Jofeph d'Acofta ge-

tuigt : hoe de Spaenfche vloot , op
't jaer vijftien honderd fewen en
tachentig, na Spanje voerde voor twee
honderd drie en tachentig duizend
feven honderd en vijftigreaelenvan

achten aen cocbinilje. Eindelijk be-

behoort tot de laetfte flag der tunas de

ururumbeba, met een rechte ftam vol

diftelen wanfchikter orde,wiens top

een bofch dikke doornachtige bla-

deren, niet ongelijk der palm-boo-

men, vertoont : word alleen gevon-
den in dorre plaetfen , verre van zee
afgelegen. Voorts draegt Nieuw-

Galïcien weelderiger quee-appelen

,

peeren, granaeten, vijgen, peerzi-

ken, abricoofen, milcatons, en an-

dere vruchten uit Spanje herwaerds
over-gevoert, als in Spanje zelf. En
even foo wel flaegen de peulen, gerft,

rog-



224 1 W E E D E

rogge en tarwe. De wottcXcaftannuela

vcrfchaft beter voedzel voor de ver-

kens, dan d' akers. Doch boven alle

onder-aerdfeh gewafch , hoedaenig

alhiergevonden worden, namentlijk

Boek

Wortel bn

tutti

:

fl*g

xiquimas , yuca , cochuco , cavi , totora

en manï , munt uit de wortel batata ,

vet, zoeten windig : zykruiptmet

een taeye en groene itruik over de

grond, en wortelt over aldoor nieu-

\\ e veezeltjens buiten geel en binnen

vol melkachtige zap : 'tbladfweemt

na een hart, en is boven bleek-geel

en onder grijs. Ind' aflehegebraeden

overtreffen de knollen. De batata

verfch gemeeden, gedampt en in

water geweikt, maekt een drank,

die dronkenfehap veroorzaekt. Zy
word onderfcheiden in drie zoorten.

«V;>uW«y d'Eerfle omenapo-yeima krijgt ge

kookt de geftalte van roode beet ;

;

doch verft hemels- blaeuw af. 'tBin- 1

nenlte vliesjefwart-roód doorgefne-;

den, levert een pek-fwarte vocht. De
|

tweede üagpararo verfcheelt niet van
|

d'eerfle , als alleen dat de ftamme,
j

wortel en aderen des loofs purpur-

achtig zijn. De jetiope is wit, fmae-

kelijk en den koorzigen gezond. De
peper axï. peper, alhier axi genaemt , wafcht

inde warmfte valleyen te weeliger,

wanneer dikwils word begooten.

(TAxi verfcheelt onderling in verve

,

reuk en fmaek ; want zommige is

groen, geel of rood : andere geeft

een fterke muskus geur : en andere

wederom bijt min of meer : byzon-

der d'aderkens en korrelen verhetten

buiten gemein : 't zout breekt de

brand, 't Kruid cevadilla geneert de

wonden der paerden. 'r Land voed
ontelbaere meenigte wild, varkens,

fchaepen, geiten, oden en paerden.

De mieren befchaedigen 'tgezaeyde

zeer: gelijk ook d'exters, vallende

by duizenden in de daende tarwe,

uit welker airen door geen gebaer

opvliegen, 't Gebrek van water quelt

d'akkers ongemein. De grootde rie-

vier Guadalaiara valt in de Zuider-

Oceaen , met wedclijke bogten na
't noord weften. Vier mijl beneden !

de dad GuaAalaiara , dortze van een
j

fleilerotze diervoegen nederwaerd

:

dat de bruifchende wateren haer

Exlcrs.

Grootfte

titvitr.

fchuim hoog in de lucht werpen , en

't gehoor wijd en zijd verdooven.

't Ruime meir Mechoacan opent haer

een wijde mond. Defe droom ver-

fchaft overvloedig allerley vifch : en,

onder andere d'haegdilien iguana , Hatgdijfen

die fich in water en op 't land onthou- 'iw*

den. Zy zijn tweezints onderfchei- *" "

den. d' Eerücfenetnbi is vier voeten
lang , blijde-groen met fwarte en wit-

te vlakken , gelijk kamelot : heeft

een gefchubde huid , witte vlekken
weder-zijds van 't hoofd, een ry ge-

tande fchubben van de kop totd'ui-

terftederftaert, open-flaende neus-

gaten, wijde fwarte oogen, kleine

tanden en vier voeten. De iguana

tejuguacu verfcheelt van d'eerfle:

datze op een bruine huid witte vlek-

ken draegt , een langer ongetande
ftaert en gefplitfte roode tong. Beide

konnen acht maenden honger lijden

:

en hoewel dikwils en diep gekerft,

blijven levendig. Zyfwemmen wel
in de vloeden ; doch leggen evenwel
haer eyeren in 't zand. 't Vleefch ge-

kookt verfchaft niet min gefond als

fmaekelijk voedzel. De Spanjaerden, staet van

over den boodem van Niemv-Galicien levend,r

nedergeflaegen, leven by den koop- &„„
handel, of land-bouw en voort- tee- N""»-

len des vees, of berg- werken in de

mijnen. Gebruiken wagens en karren,

door oflen , muilen en paerden ge-

trokken : en Spaenfche maet en ge-

wigt. Vreefen voor geen ongemak-
ken , dan welke de ingezeetenen van

een lichtvaerdigeinborfl toebrengen.

Defe kraemen om een geringe oor-

zaek op : ja loopen tot de woeftij-

nen , ten einde aldaer vryelijk d'ou-

de heidenfche afgodery plegen. Al- <

dus verwildert , vallen vaek de Spaen-

Jche onvoorziens aen: die fich gewen-
nen tot ledere fchilden en heimetten

en gevoerde kotoene kleding , om
fcheut vry voor de pijlen te wande-
len. Dit woede volk is fchrander ge-

noeg; dochluy: werkt niet, ten zy
voor groot geld gehuurt. Zy draegen

kotoene hembden , vierkantige man-
tels uit de zelve ftof, met twee knoo-
pen voor de bord toe-gegefpt, onder-

broeken en gezoolde lchoenen. Bie-

fe-matten verftrekken tot bedden ,

op



N I E U W A L I C I E NT. 225
op welke ruften onder kotoene-dee-

j
en zaey-akkers. 't Na by gelegen ge-

kens. Groene lteenen en flek-huis- \ bergt levert overvloedig timmer-
jens verderen d hals , armen en bee-

j

hout. Allerley Spaenfche gewaiïchen
nen. 't Grootft vermaek flellenzein

danzen na een grofgeluid , welk de
fpeel man op een hol hout maekt.
'tHoender-vleefch en 't brood maiz

word gehouden voor de fmaekelijk-

ftelekkerny. De drank cacao ftaet in

hooge achting; doch aldermeeft de
uagtityeen w ]j n j

^ie zy uit maguey tappen. Dit

beo'm.
'

is de wonder-boom, welke alles le-

vert; namentlijk fieroop, hooning,

olie, azijn, gaeren, naelden , wa-

ter en wijn : waerom iederfoodaeni-

ge omtrendfijn wooning zorgvuldig

acht flaet : anderzints waffchen ook
in 't veld. Zy hebben breede dikke

bladeren, welker einde fcherp toe-

loopen : de fcherpe fteekels uitge-

trokken dienen voor fpelden en nael-

den. Ook leveren eenhairigeftofTe,

inplaetsvan gaern gebruikt. Dejon-
ge ftammegekerft verfchafteen zoe-

te vocht : die op-gezooden geen

fmaekelijke wijn wijkt ; doch ver-

zuurt, edik geeft. Tweemael ge-

kookt ftolt tot een fieroop ; en in-

dien ten derden-mael over 't vuur

komt, ontfangtden fmaek deshoo-

ninx. 't Houd bol behoud 't vuur ge-

lijk lont. Eindelijk draegen de inge-

zeetenen in ledere zakjens cacao,

maiz en peper onder een geftampt.

Over ieder dorp wordby de Spaen-

fche Raed geftelt een Indiaenfche ca-

cique , alcaldeetxalguazil. d'Eetbaere

waeren ftaen op een gezette prijs. De
caciquen hebben erfelijke ftaet-vol-

ging. Niet vattenze oevelder op , als

fpottery. 'tHoogfte geluk leid in het

aenzien van ftrijdbaerheid. Guinee-

fche Mooren doen de fwaerfte arbeid.

De Guachicbiles en Guamares zijn

manhafte oorlogs- mannen : hebben
ieder een byfonderetael,welker geen

van beide eenige over-een-komft

stadt Gna- heeft met de Me.xicaenfche. De ftad
id*i*r*

: Guadalaiara , die 't gantfche landfchap

haer benaeming toepaft , is gebouwt

,

in 't jaer vijftien honderd een en dar-

tig , door Nunnez de Guzman , op een

vlakte Molino , befpoelt van een ver-

fcherievier , omringt met aengenae-
me fonteinen , vruchtbaere weiden

flaegen hier buiten gemein wel. Bin-

nen de ftad word een hooge koning-
lijke vuurfchaer gefpannen. De
hoofd kerk brengt geen klein cieraed

toe. De Minne-broeders en Auguflij-

ner-moniken bewoonen prachtige

kloofters. De biffchop ftaet onder de
Mexicaenfche artz-billchop. De
lucht, zeer gemaetigt, veroorzaekt
geen ongemakken , noch door nij-

pende koude, noch doorover-mae-
tige hette. Maer behalven Guadalaia-

ra ftichte ook Guzman in 't geweft
Tepique 't ftedeken del Efpiritu Santo , andere fte-

alsook Santa Maria de los Lagos , om Aekmi -

't platte land te verzeekeren tegen
de Chicbimecas , een woeft volk tuf-

fchen noord en ooft. Uit haer bof-

fchen en onder- aerdfche kuilen naekt
te voorfchijn gefprongen, en veel-

tijdsdol en dronken van een drank
met zekere wortels gekookt

, quel-

kïwyandlijk\ lijk Guadalaiara. Het Landfchap

tweede landfchap is Xalifco , haer
Xal,fcP '

hoofd-plaets Compoflella, door Guz-

man getimmert , en genoemt na de

ftad in Galicien , vermaerd door 't graf

des apoftels Jacohus , volgens de

Roomfche fchrij vers aldaer ter aerde

beftelt. Dit Indifche Compoflella leid compoflella

dicht aen de Zuider-Oceaen , op een eenl}ad -

barre grond, onder een brandende

hemel. De vochtige boodem brengt

veel ongediert voort. Behalven an-

dere fchadelijke dieren, eet de capy-

baraboom. en aerd-gewafch by don-

kere nachten af. 't Beeft gelijkt na

een tweejaerig verken : heeftkorte

beenenenklaeuwen, eendikkekop
met een baerd, opene ooren , aen

ieder kaeke-been vier en twintig tan-

den , behalven twee kromme flag-

tanden: 'tis zonder ftaert, en gaet

langfaem , doch fwemt ongemein

fnel , en duikt lang onder water.

Veeltijds weydenze bygrootetrop-

pen , en maeken een vreefelijk ge-

luid. Tegen Xalifco ftoot Chiametla landfchap

hnxde Zuid'zee. d'Inwoondersdrae- ch"""etla-

gen korte mantels, harten -vellen

fchoenen , en fchilden uit ftijve ftok-

jens gevlochten, van welke fich ver-

F f won-

Capyhara
wild beef.

A
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ftiten.

Landfchap

Cullacan

Jogt.

wonderens - waerdig dienen in den
oorlog, 't Vrouwvolk , boven andere

in fchoonheid uitmuntende , gaet tot

Dorp seba- de voeten toe gedekt, 't Dorp fant

Selajliaen is gedicht by de hopman
Francijcus de Tuarra, op 'tjaer vijftien

honderd vier en vijftig. Alhier zijn

zedert veel zilver -mijnen ontdekt,

en fmelt ovens gemetzelt : in welke

't zilver, met foroche gefmolten , bo-

ven op 't loot driftig blijft. Aen Chia-

metla volgt Cullacan ten wellen. Nun-
Guzmatu nez de Guzman ontdekte aldereeril dit

landfchap , wanneer hy Guadalaiara

hadgebouwt. De togt leid aldus. Uit

Chiametla voort -gerukt na Piatzala,

verwoede dit gewell te vuur en

fwaerd. Met gelijke wreedheid liep

hy af de landen Zapuatan en Piaflla.

't Eerde, een vlakke boodem, lag be-

.

flooten binnen hoog gebergt. De
\

Spanjaerden vonden hier niet als vrou-

1

wen , en een groote rievier de la Sal,
\

welker oevers dicht bewoont wae-j

ren. Pia/lla ftiet tegen d'Oceaen, en
|

wierd befproey t van een droom even-

'

eensgenaemt. Dehuifen,vreemder-
wijfegetimmert, vertoonden binnen

j

uit donkere hoeken een affchouwe-

lijk geficht; want aldaer lagen dui-

zenden Hangen, kloots -gewijs in

een gerolt:llaeken de koppen boven,
|

onder en ter zijden uit , en zyHelden
gelijkelijk met op-gefperde bekken.

d'Inwoonders in kotoen gewaed

;

beweefen aen de flangen nederige
;

eerbiedigheid , ter oorzaek de duivel

!

fich in zulk een gedaente dikwils

,

openbaerde. En defe gewoonte is

oud. Toen Eva tot den val gebragt

wierd , misbruikte hy dit felve fchep-

fel ; want het was lilliger dan al het

gedierte des velds ,
'/ welk de Heere

j

Godgemaekt had. En hierom zoo diep
|

by d'alder-oudde heidendom in-ge- 1

wortelt, onder de gellalte van een
flang haer afgoden te eeren. De
meell vereeuwde geheimenilTen der

Grieken bragten mede : datze, vol-

gens Plutarchus, Hejychius , Clemens
"

sllexandrinus en andere , wanneer de
verbergende gods-diend pleegden,
uitriepen Eua, en te gelijk een Hang!

Vreemd ge-

ficht van
flangen.

(Jen. yu.i

Duivel $e-

ditnt onder

/langen is

£j£j" toonden. Phylarchusen dlianus fchiy
ven den Egyptenaers toe : datze een

Hang voor God eerden. 'tSelve ge-

tuigt Erafmus Stella van de oude
Prutfers , Sigifmond Baro van de Lijf-

landers en Alesander Guaginus van de

Sarmaten en Samogithen. Het zijn de

woorden diejulius Scaliger tegen Car-

danus gebruikt : In Samohithta dienen

d inwoonders de haegdifen groot ander-

half voet , Jwart en dik voor gemein-

zaeme huis- goden. Indien haer eenig

ongemak treft , oordeelen den God niet

behoorlijk geviert te ivefen , of met te

fechte en Jpaerzaeme fpijs onthaelt .

IVeshalven naeuwer acht op hem faen:

ten einde meer geluk erlangen. En de

zelve fchryver : In 't Landfchap Ca-

lecut zijnfangen met ongemein groote

koppen , konnen 'tgewigt van 't alder-

fwaerjle varken haelen : de koning he-

wijjlze qodsdienjt. 't Schijnt de duivel

vermaek fchept , gedient te worden
onder zulk een gedaente, in welke hy
den val des menfchelijken geflachts

volbragt. Guzman uit Piaftla , alwaer

de Spanjaerden op 't fchoon vrouw-
volk verflingerden , na Bayla gereid,

ontdekte de groote rievier de Muge-
res, een land vol boffchaedjeen wy-
ven. Lanx Mugeres opwaerds verr

trokken, klom eindelijk by een ge-

bergte na den top.Uit 't volk-rijk vlek

Quinola deeden de dorpelingen een

darke aenval ; doch bergden fich ten

laetden binnen een dichte boflehaed-

je. Zedert gaf hy 't vlek , door wiens
midden een aengenaeme vloed

droomde , de benaeming Quatrobar-

rios, en 't naede hier aen Leon, ter oor-

zaek aldaer een leeuw ontmoete,

't Land, vruchtbaer en vol woonin-

gen , wierd jammerlijk verwoed.
Voor d'ingang van een bofch vol hui-

icw kreegen de Spanjaerden een fchen-

digeneep. Zy wierden echter mee-
ders ; doch niet zon der fwaer verlies

:

en fpatten dieper en dieper by'tge-

bergtein. OndertufTchen begon de

leeftogt fchaers om te komen : men
beoogde geen uitkomd der moeye-
lijke togt. d'Honger benoodzaekte Landfchs.p

Cullacan aen te doen, een landfchap cuiinea».

nevens de Zuider-Oceaen , niet min
vruchtbaer als zilver-rijk. Guzman

bouwde aen de rievier Orala, om de

nabygelegendheid der droomen de

las
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las Mageres, de Salen Piaftla de ftad

JantMigael; maerisnamaels, vijfmijl

nederwaerds en twee van de zee-

kant af , verleid in de valleye lloraba,

vol fruit-boomen op weelige zaey-

akkers geplant. De vloed uit zee
komt door de rievier Ciguatlan tot de

ftad op, en levert overvloedig vifch.

Byzonderlijk worden in de mond
vifch gun- der rievier gevangen de guarapucu ,

rafucK. feven voeten lang , wanneer fijn volle

wafdom bekomt : heefcgeen fchub-

ben; maereen gladde huid, doormen-
geltmeteen zilverachtige en groene

verve : van 't hoofd tot de ftaert loopt

weder -zij ds van 't lij f een bogtige

lijn , uit dunne fchelpen gevlochten.

Zy fwemmen fnel : leven by vifch

:

en fchieten haer kuit in de zee.

't Vleefch droog en gezond , word
met zout bewaerd tot winter-voor-

raed. Ter zelver plaets valt ook
de piracoaba, zeer blinkende wegens
zilvere fchubben : heeft een breede

gefplitfte ftaert , een lange witte

baerd , >ïer groote vinnen en een

kleine kop. Dieper zeewaerd vlie- vliegende

gen de pirabeben , die by duizenden ™^*-

te gelijk fieh op-lichten boven de

golven , om de dolfijns en andere

roof-viffchen te ontdonkeren : ter-

wijl ondertufichen in de klaeuwen
der vogelen vervallen : of ook der

vifichen , alfoot'ellekens moeten ne-

der-duiken , om de vleugelen te nat-

ten. Dcfe vleugelen beftaen uiteen

dun en donker-graeuw vlies , door

taeye vinnen in de lengte onderfchei-

den. De vliegende vifch verfcheelt

ookonderlingzeer: de meefte gelij-

ken eéhigzints na haring : andere

hebben een dikke kop , voor bot, by-

kans als de dolfijnen. De landouw
vorders rondom fant Miguel is van

ouds her dicht bewoont. d'Huifen

konftig getimmert, vertoonden aen

deboven-dorpels fchandige fchilde- schandigt

ryen , niet alleen van vleefchelijke f
child,r^

vermenging tuffchen man en vrouw

;

maer feil* Sodomitifche vuiligheden.

Tegenwoordig fpillen de Spanjaerden

veel kollen aen de zilver-mijnen de

Ff 2 lat
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lus lïrgines. Tegen Cullacan floot de

imdfifap nae fte noorderlïikfte kuft Cinaloa.
Cinaloa. —

.

i i . _
De vordere togt , by Nunncz de Guz-

man afgeleid , kan dienen tot een bc-

Znauif fchryving van dit landfchap. Wan-
wau. neer Guzman weinig weken binnen

Mhuel had uitscruft , floee hy we-
derom op weg : fcheepte over de ne
vier Petatlan , welke die benaeming
ontfing, ter oorzaek d'huifen met
matten , Petat by d'lndïaenen , gedekt

(tonden. De mannen gebruikten

voor dekfel aen een genaeyde harten-

vellen , onder d' armen door-gebragt.

!

Het vrouw-volk ging naekt, behal-

ven omtrend de fchaemelheid. De
meefte gods-dienft bewcefenze den
zonne. Maekten geen werk van men-
fclien-vleefch te eten. Zy handelden
handig pijlen van verre, enknodzen,
om dicht by te treffen. 't Volk graeuvv-

achtig was doorgaens wel - gefchae-
srroomTa- pen. Achtien mijl hooger ftroomt

de rievier Tamochala , weder -zijds

met dorpen bezet. TufTchen Petatlan

en Tamochala leggen onbewoonde
wilderniflen en bollchaedjen van
grof Brafilien-hout. Seven en twintig

mijl trok Guzman by de ftroom Ta-

mochala op tot Cïnalia , een landfchap

alwaer vijf en twintig dorpen getelt

worden. Bykans anderhalf maend
hield 'tSpaenfche heir halte, belet

door geftacdige rege. De dorpelin-

gen verfchaften eenige dagen tortel-

duiven, haefen, konijnen en aller-

leygevogelt; doch pakten fich ein-

delijk des nachts xveg.DeSpanjaerden,

over Tamochala gezet , hielden ftreek

zuidwaerd , door een waterloofc

woeitijn. Tenzyin de dellen nu en
dan vochtigheid hadden gevonden

,

de dorft verfmagte alle. Ook hielp

zeer 't geboomt tunas , welkers
door hakte fchors overvloedig zap
leverde . Over de rievier Taquimi

vondenze een verbeten dorp, uit
(

welkeen breede weg lanx de ftroom
afliep. Guzman derwaers in geflae-

gen , ontdekte eerlang een flag orde
op 't vlakke veld. Hier hadderuitery
voordcel : zulxƒ lndïaenen, na eenige
tegen-weer, om een goed heenko-
men zagen. De dorpen lanx Taauimt\
als ook de tael en zeden der increzce-

tenen verfchillen weinig of niet van

de voorige. Alhier rijft een ry ber-

gen , die diep zeewaerd loopen, en

voorts fich met groote bogten hon-

derd en tachentigmijl totXa/iJcotoe

omkrommen. De vrouwengingen
gebrandtmerkt in 't aengeficht, de
mannen ter zei ver plaetsgekerft, ge-

fchildert en ftrijdbaer. Weshalven
ook de Spanjaerden 'tvlekkc fan Juan

de Cinaloa niet konden verdeedigen

tegen foo manhaftelandaerd ; onaen-

gezien Tuarra alle knjgs en levens-

behoeften derwaerds voerde. Dus-
lang belangende de geweften van
Nieuiv-Galicien , by de Zuider-Oceaen

befpoelt. d'Orde vereifcht , dat Gen

befchryving ter neder Hellen dergene
die landwaerd in leggen. Wanneer
Guzman , om Nieuw Galicien te ont-

dekken uit Panuco verreifde , liet hy
aldaer tot onder-fteevoogd Lopes de

Mendoca , met duidelijke laft : hy
zoude ondertuffchen een togt doen
na devalleye Uxitipa : om , desnoo- vaüeytUx--

dig , een volkplanting over te bren- "/"'

gen. Mendoca vond ter gezetter plaets

bequaemegelegendheid : en bouwde
de Radjan Luyz , dicht aen de grenzen stxdiuyz..

van Xalifco , onder wiens landbeftier

gebleven is : ook zelf zedert Panuco

tot de Mexicaenfche vuurfchaer ge-

hoorig wierd. Wonderlijk vruchtbaer

is Uxitipa van allerlei geboomt en
aerd-gewafch. Behalven harten eilan-

der wild , voet het overvloedig hoen-

deren , patrijfen , tortel- duiven en

vorder fmakelijk gevoogelr. Uit dit

landfchap fpruir de rievier , welke
doori\3H//c0inzeeftort. Overdaedig
leefden eertijds d'oude ingezeetenen.

Byzonder word verhaelt : hoe zy vuile dm-
drinkens zat den drank van onderen ktnfch*P-

lieten infpuiten. 'tGewcft Zacatecas La»dfch*p

lijd gebrek van water , maiz , tarwe
ZtKtUKIU -

en aerd-gewafch. De zilver-mijnen

nochtans trekken veel Spanjaerden

derwaerds. Francifcus deYuarra ont-

dekte , op 't jaer vijftien honderd
vier en vijftig , de mijnen nafant Mar-
tijn genacmt , en zedert ook Lucas

Jvinno, del Sombrerete , dicht onder

deftad delErena. Uit de groeven de ziher- mij-

los Ranchos , Chalchuites , de las Nieves nen-

en del FrcjnïHo zouden de mijn-mee-

fters
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(Iers vry meer zilvers trekken , indien

van quik-züver voorzien waeren.
d'Onder- koning over Nieuw -Spanje

Luidewijkde Felafco befchikte by ieder

zilver -mijn gevvaepende bezetting,

flaeven, paerden en muilen : om de
zelve te verdeedigen tegen d overlaft

deringezeetenen , die doorgaens ge-

wapenderhand uitvielen. Ook vaer-

digde Velajco Minne-broeders af , ten

einde 'teuangelium aller wegen ver-

kondigden. Doch Tuarra, bekommert
voor de moniken , geleide haer met
een bende krijgsknechten : ontdekte

by dufdaenige gelegendheid de val-

leyefan Juan en rievier de las Nacas:

en ftilde de muitende volkeren op de

grenzen. Dicht aen de zilver-mijne

fan Martijn (lichten eerlang de Minne-

broeders een kloofter. Voorts (telde

Tuarra de mijne tot Avinno , by hem
gekocht , voor ieder open : mits be-

taelende 't gerechte vijfde deel aen

den Spaenfchen Koning. Sulk een

vrydom maekte veel gaende : zulx

Avinno ïttt bevolkt wierd binnen

korten tijd. Tuarra liet het werk hier

by niet fteeken : zond Antonius Pache-

conaeen valleyein Guadiana, om de

stadDu- ftad Durango te (lichten, alwaer ver-
ra»^, fchcide (Iroomen byzondere gele-

gendheid verfchafTèn tot gemakkelij-

Togt -van ke wooning. Na drie maenden volgde
ruw».

Yuarra , en voltrok 't mangel der nieu-

we vefting. Doch de voomaemfte
zilver -mijnen ontkenen den naem
van 'tlandfchap Zacatecas : vijf hon-

derd Spanjaerden en foo veel flaeven,

behalven de ruitery , houden hier ge-

ftaedig wacht. Seven en twintig mijl

ten noorden der ftad Guadalaiara be-

woonen in 't voornoemde landfehap

de Spaenfche een gefterkteplaets Xeres

fronten, de la Frontera. Niet min koftelijke als

moeyelijken oorlog voerden hier om
her de Chichimicas en Guachachiles

,

eindelijk t'onder-gebragt door de

Landfihap markgraef Villamanriaue. Noord-we

-

Kteuv.Bif-
fteliik. van Zacatecas leid Nieuw-Bif

caien , vol vee en vruchten. Tuarra,

als voltooyt had 't geen aen de bou-

wing der itad Durango fchorte, trok

met honderd en danig krijgsknech-

ten landwaerd: vond de zilver-mijnen

Endehe
, fan Juan en Barbara , en be-

22£>

zette de zelve door Rodrigo del Rio,

;

alfoo buiten gemein groote fchatten

beloofden. Aenfanjuan overwinterde
hy in een (lerk huis vol allerley leef-

togt , door hem gebouwt tot een
verdeedig - plaets tegen de Ch'ichime-

cas. Doch hoewel (lippe wacht hield,

floegenze meer als vier honderd
Spaenfche paerden en muilen dood.
Zulk een verlies brak hem den moed
niet , om de voorgenoome togt na
Topia te verhinderen. Derwaerds ge-

fpat, vonddikbefneeuwderotzenen
leed ondraegelijke koude- waerdoor

i

't meeden deel der paerden dood-
vrooren : een wierd op den vijftien-

den dag, zedert de geeft gaf, gezien

|

ftijf te (laen , niet anders of leefde.
' Binnen de grenzen van Topia gevor-

dert, na dat groote ongemak en hon-
ger uitftond , vernam tegenftand

;

doch bevreedigde met fchenkaedjen

de ontfielde invvoonders. Eindelijk

heeft Nieuw-Galicien zeer bequaeme
havens : namendijkƒ?» /#go,Na^idad,
Malacca, Chacalla beneden d'uithoek

Corrientes , d'inwijk Xalifco , dereede

;
Majfatlan enC/;/tf»7<?//i?,alfoogenaemt

na d'hoofd-plaets elf mijl landwaerd
van dOceaen afgeleegen. Alhier en

infchelijx op verfcheideplaetfen over

Nieuw -Galicien wafTchen meenigten

|
anjers , leelien , roofen , violetten

,

I jafmijnen , behalven andere onbeken-

|

de bloemen. Maer boven al verdient

! floripondium byfondere aenteikening.

[

Defe boom bloey t 't gantfche jaer on-

I ophoudeiijk : de witte bloezems,

grooter dan leelien, verfpreiden.voor-

naementlijk by koele morgenftond,

een geheel liefelijke reuk. Geenmin-

,
der achting heeft de murucuia, by de

! Spanjaerden granadif/a, welke nimmer

| niet weelig groent, voornaementlijk

j

als van overtollige uitfpruitfels ge-

;
zuivert blijft, 't Loof , gelijk keel-

I kruid gevlochten over een galdery,

' geeft aengenaeme fchaduwe. Zy
' krijgt eindelijk beruchte bloemen , na

's Heilands lijden genaemt : d'omtrek

gaet de grootfte roos verre te boven:

j

over deblaedjens, beneden groen en

j

na boven purpurachtig , hangt een

rond bofch uit duizend gekronkelde

draedjens, die buiten en binnen ver-

Ff 3
fchei-

Landfc/jap

Topia.

Havens.

Vreemde

boom flori-

pondium.

Aerdige

bloem gr»,
nadilla.

i
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fcheiden- vetvig flikkerende, met

witte en roode ftipjens onderfchci-

den, fchoonheids-halven onderling

ftrijden. De bleeke ftijl, dewelke

'c middel punt dos bloems bcflaet,

werd wedeelt in vijfandere ter zijde

gekromt , onder met een eyer-geel

knopje. Op de middelfte ftijl pronkt

eenwit-geele kring. De bloem ont-

fluitfichdrie uur na zonnen op-gang,

en trekt toe weinig voor de onder-

gang. Haer vrucht volkoomcn rond,

'glad, blyde-groen met witte vlek-

ken, dikke fchelle, zaffraen-geel,

gezond en fmaekelijk vleefch , zit

: vol fvvarte zaeden binnen blaesjens.

Vijftiende Hoofd-fiuk ;

KIEUW-SVJKJE.
'Befchry-

Nieuw-

Spitnje :

ten noon

onbekend

:

Ieuiv- Spanje , voornaem ge-

deelte van '/ Noorder-jimeri-

:a, telt in de lengte, van Tu-

catans ooftelijkfte hoek , tot

daer Mechoacan floot tegen Guadahia-

ra , drie honderd feftig mijl : in de

breedte , beginnende met Panucoos

noorder-einde tot de Zuider-Oceaen,

honderd en tachentig mijlen : hoewel

dm ook ten grooten deel tegen 't noor-

den onbekend leid, fchuilende ach-

ter ontoegankelijke bergen ennaere

vvildernifTen. De naefte woefte vol-

keren , hoedaenig de Tepecuaenes ,

Guacbucules , Cacatequa* , Tecaxqui-

nes en andere, die onder den blaeu-

wen hemel by de jacht of verrotte

krengen leven , en geduurig malkan-

der beftrijden, zijn flechts door een

donker gerucht kenbaer. Nieuw Span-

je dan leid wijd uitgefpreyt, vol be-

quaeme zaey-akkers en weyden voor
't vee. Men zaemelt 'tkoorn twee-

mael 'sjaers in ; doch indien te veld

blijft tot 'tlaetfte van flagt-maend,

vervriefl lichtelijk in d'airen , byzon-
deropkoudgebergt. De vijfde zoort

dertuncu, genaemt cumbeba , wafcht

hier overvloedig. Onder haer grove
blaederengroeyteenwormtje.klein-

der dan een vlooye, wclktemetsde
groote en geftalte krijgt van een

weegluis:die een zaed als mijten door
deganefcheboom neder-zet : ja een
hof van honderd planten binnen een
jaer vervult. De wormfelf is wit, en
leid bedekt binnen een vliefch : word
voorzichtig afgetoogen : in koud wa-
ter of met overftrooyde aflche ge-

Boomeuvt- dood : en als dan gedroogt , maekt
bib*'.** codumlje. De befte en mecftevaltin

geruime

vrucht.

Fijn af />«-

Cacao een

merkwuer-
ge vrucht ,

hatr

•vrucht-

baerheid,

-

: oort : Tiafcala De bergachtige cbichimecas,

en de andere , die zonder gehaevent

te worden voortkomt.verven foo wel
niet als de rechte cochinilje. De tunas. en eenaen

brengt ook een vrucht voort als mon
niks karzen, buiten met een gladde

fchelle , binnen vol korrelen, gelijk de

vijgemde roode wijken in fmaek voor
de witte ; doch verven depiffe bloe-

dig. De pijn -appelen verfchillen

vandeSpaenfche, dat 't vleefch bin-
Un

nen geen doppen bsflooten leid: heb-

ben een aengenaemereuk, honger-

; verwekkend vleefch, en rinfeh-zoe-

te fmaek. lngezult, worden lang goed
bewaert. Ongelijk meer nuttigheid

brengt de cacao aen , met welke vrucht

Nieuw-Spanje fterke koopmanfehap
drijft : ja verftrekt voor gemunt geld. %cr~(irekt

Zy cellen by vijf , dartigen honderd, -<""'seld -

wanneer de cacaos-vruchten uitge-

ven. Debedelaerslanxdehuifen ont-

fangen een tot aelmoes. De hooge
achting defer vrucht ontftaet uit de

drank chocolata , die de zelve uitle-

vert : zonder welke d'inwoonders

nieckonnen leven, dewijl op dezel-

ve buiten gemein verzot zijn , hoe-

wel anderzints wegens giftig fchuim

een walging veroorzaekt voor die

dufdaenigen drank ongewoon is. Als

d'Engelfche zce-voogd Thomas Can-

dijch in de haven Guatuko honderd
duizend lafi: cacao verbrande, ftond

geheel Nieuw-Spanje verleegen : de-

wijl de landfehappen Guatimala en

Nicaragua op haer vochtige gronden

foo veel binnen een jaer naeuwelijx

leveren. De boomen zelfworden on- c3c
j
,,bo,>m -

derfcheiden in vierderhande zoor- derhyuom.

ten , wegens groote en gedaente

verfcheelende : alle buiten gemein
teder ; want zy niet alleen nergens

waf-
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wafTchen als op haer gewoonelijke

grond ; maer ookgeenzintsverdrae-

gcn de koude des nachts , fterke ftor-

men of heete zonnen-fchijn. Wes-
halven de cacao-boomen , die uit d'af-

gevallene vruchten voort -fchieten

geen tier hebben, dan inbefchaeuw-

de en warme valleyen. Hierom plan-

ten ook d'inwoonders van Nieuw-

Spanje den lommer -rijken boom ca-

caoquananthli , foo veel gezeidals de

moeder der cacao, nevens den cacao:

ten einde onder des felfs befchut wee-

lig groeye. En aldus ftaen groote

boomgaerden foo verre 't gezicht kan
toereiken. Op 't tweede jaer geeftze

vrucht , eens omtrend louw-maend,
en voor de tweedemael in 't midden
des zoomers. Doch onder de vier-

derley zoorten munt uit quatbuitl , ta-

melijk hoog en vol puntige bladeren,

aen de takken vaft zonder fteel : zy
draegt een groote bloem witachtig-

geel : als de zelve af-valt , blijven

lange , taeye en hairige draeden

,

waer uit cacaventli een vrucht lang-

werpig rond groeyt : zy wijkt in

fwaerte voor geen meloen : is zaf-

fraen-geel : heeft een gemeine Heel,

infnydingen over lang , en binnen een

vette en taeye zap van fmaekelijk bit-

ter, maetig verkoelende : gedroogt

tegen de zon , verduurt de beder-

ving , en word zeer hoog geacht , de-

wijl dechocolata levert. Eer de Span-

jaerden zich meefters maekten van

Mexico , was geen andere drank, als

uit enkele cacao in waerdy. Men tael-

denageenwijn, hoewel deboodem
overvloedig aller wegen druiven

voort-bragt van zelf. Maer behalven

de quatbuitl heeft Nieuw-Spanje drie

andere zoorten van cacao-boomen : na-

mentlijk mecacauatl , aenzienelijk

wegens hoogte , als ook groot blad en

vrugt. Hier aen volgt de xochicacauatl,

klemder dan de voorige. De minfte

flag word genaemt tlalcacahuatl. De
vrucht van defe vierderley boomen

,

hoewel in gedaente onderling ver-

fcheelt, komt in kracht over een. Ne-

vens de felve mengen de Spanjaerde»,

om
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Drank cho- om chocolata te bereiden , rrtah by </?

coiatAho; Mexicaenen tlaolli , het zy raeuwen

'Zrï"" gemaelen , het zy te vooren met kalk

gekookt. Voorts komen ook in de

gezcide drank de roode korrelen, die

binnen de vrucht des booms acbiote
,

wallenen. Uit de korrelen ,
droog

en verkoelende , met warm water

gekookt en geduurig geroert ,
word

een klonterig brood gemaekt, welk

aen dechocoiata een bloed-zuiveren-

de kracht geeft , en alle walging weg-

neemt. De peper mecaxochite wafcht

lanxd'aerde, met langachtig welrie-

kende bladeren,rond-gedraeyde dee-

len , hairige wortels en drie lange pe-

pers aen ieder Ham opwaerds Tchie-

tende. Defe peper breekt de verkoe-

lende hoedanigheid der chocolata.E'm-

dehjk bedaetze ook uit xochinacatlu

,

tlilxochitl en d'harzachtige vocht hol-

li. Xocbinacatlis is een boom metfmal-

le blaederen en groote bloemen , aen

lange deelen benedenwaerd omge-

kromt, binnen purpurachtig en bui-

ten gras groen , liefelijk riekende en

fweemende na een oor. Defe bloe-

men verfchafTèn aen de chocolata een

aengenaeme geur en heilzaeme wer-

king. Tlilxochitl kruipt ten top der

geboomte gelijk klim-op: 'tblad.ver-

fcheelt weinig van weeg-bree : de

bloemen donker bruin reinigen de

nieren , verderken d' herzenen en

verteeren d' ongezonde raeuwighe-

den. Holli druipt uit holquabuytl, een

glad badige boom vol taeye vocht-

tjitdebaft vloeyt eerft een melkach-

tige vocht, daer na eyer-geel, en

eindelijk fwart, welke tot ronde bal-

letjens gekneed engerood, een ge-

nees middel zijn tegen de buik-loop
verduUng en verfweering der darmen. Watvor-

jJJ"*" ders Nieuw -Spanjens verdeeling be-

langt, het word onderfcheiden in het

artzbifdom van Mexico , de bifdom-

men, Mechoacan , los Angelos oiTlaf-

cala , Guaxaca en Chiapa , de voogdy-

fchappen Panuco en Tacatan , en het

ntjchry- landfchap lalafco. Mexico , hoofd-

tSiïn
" landfchap van Nieuw-Spatje , leid tuf-

fchen Tlajcala en Mechoacan , beflaet

in de lengte noordelijk en zuiden

honderd en feventien mijl : de breed-

te lanx de Zuider Oceaen bereikt fe-

B O E K:

ventien ; doch landwaerd vier en vijf-

tig mijlen : binnen welke omtrek leg-

gen ten noord-ooden Lateotlalpa,

Meztitlan , Xilotepeque en Panuco , ten

weden Matalzingo en Cultepeijue , ten

ooden Tuzcuco , ten zuid-ooften C/az/-

co , ten zuiden Suchimilco , TLdac,

Coyxca en Acapulco. De dad Mexico ,
* !''°ok van

eertijds by d'lndiaenen Tenuflitan , leid

op d'hoogte van negentien graeden

en een half benoorden de middag-

lijn, uit een ziltig meir vol drabbig

water , wiens ommegang lanx 't ge-

bergt bereikt feventig mijl , opge-

bouwt. 't Vaer-water grimmelt van
kleine fchuitjens, die 't volk geduurig

over-fchepen uit 't eene bewoonde
eiland tot het ander.Vierdeene brug-

gen, niet min kodelijk als kondig,
aen verfcheide plaetfen door-fneden

en met poorten voorzien, loopen na

devade kuduitdedad. Gemetzel-

de gooren brengen fchoon water on-

der 't meir door , binnen Mexico : uit

welke niemand mag fcheppen , ten

zy d'opgedelde prijs aen 's koninx

rent-meeders betael. Vorders telt de

dad meer als fedig duizend huifen, in

eilanden verdeelt : welker zommige
met fwaere bruggen malkander be-

reiken : andere , midden in 't meir

gelegen , worden door klein vaer-

tuig bevaren. Rondom 't m eir, by-

zonderdaer Mexico uitgangen heeft

na de vade kud , vertoonen liaer ver-

fcheide voor- deeden , alle binnen

muuren beflooten , tuuchen welke

derke toorens boven gedekt op-rij-

fen. Om de dag des waters te bree-

ken hebben de Tenuflitaners een hooft

uit gevlochte rijs door 't meir heen

gebragt, met groote koden, halver

wegen der dad. Doch 't meir Laguna,

uit wiens grond Mexico gebouwt is,

verdeelt fich tweezints : 't zoete meir _'ƒ.ƒ"V?
hooger als het zoute valt in 't felve

door feven openingen met bruggen

beleid, welke de dijk draegt, die uit

de dad leid na 't vadeland. 'tZoute

meir heeft brak en bitter water : valt

en vloeyt na de wind waeyt : geen

vifch kan aldaer duuren : alfoo 't wa-

ter, uit het gebergte in Mexicoos ge-

fichtneder-gedort, een zulferachti-

ge grond vind. Lanx d'oever word
veel

zont meir t
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veel zoutgemaekt, met welk de bur-

gers fterke handel drijven. Meer als

honderd duizend fchuitjens {d'In-

diaenen noemenze acales , de Span-

jaerden canons) vaeren geduurigafen

aen. 'tVerfchemeir grooter dan het

ziltige , voed kleine vifch. Beider

oevers hebben ruim vijftig voor-fte-

den , welker zommige vijfduizend,

en andere eens foo veel huifen tel-

!

den. Ja de voorftad Tefcuco gafMexi-
co een grootheid eertijds niet toe. Ze-

|

dert de Spanjaerden meefters van defe
,

ftad bleven, floptenze veel graften,;

om ruimte uit te winnen aen de naeu- !

dritgroott weftraeten. Behalven drievoornae-
mxrktcn: me markten

} verfchaft ieder open

plaets allerley eed-waeren dagelijx.

De markten noemen d1

lndiaenen

tianguyjili , de Spanjaerden ihttguez.

d'Eerfle ftaet in Tatelulco, aen drie

kanten met galderyen omringt. Mid-

den -weegs van defe vier -hoekige

ruimte , gehouden voor degrootfte

der weereld , pronkt nevens 't gerecht

een konftige fontein. De tenten, een-

mael 's weeks alhier ten handel op-

geflaegen , maeken meer als dartig

duizend uit. De tweede markt na

fantjoan genaemt , leid binnen Mexi-

co , en grimmelt vanmenfehen. De
darde voert de benaeming Hyppolito

befchuts-heer der ftad. Allewoons-
dag en donderdag vloeytherwaerds

zulk een aental handelaers : dat de

ruime vlakte te naeuw valt. Voor
ieder koopmanfehap is een byzon-

dere wijk.Swaerepakkaedjen blijven

in fchuitjens aen de water kant leg-

vier wijittn: gen. In de vier wijken der ftad.tegen-

woordig genaemtfan Juan , fanta Ma-
ria laredonda, fan Pallo enfan Seba-

fliaen, bevinden haer meer als vier

duizend Spaenfche borgersen dartig

duizend Indiaenfche huifgezinnen

:

behalven 't voornaemfte gedeelte
wondere Thatelulco , nu fan Jago. Wonderlijk

££n:
d"

gaet
'ttoe met degeftalte desluchts.

Over dag is het doorgaens helder

weder. De noorde wind tegen den

avond brengt regen by, van welke

de top de berg Tepeaauilla, een kleine

mijl boven de ftad af-gelegen , zeker

bewijs geeft;want wanneer aldaer een

duiftere wolk gefien word ,die komt,
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door een draey-wind over Mexico

gewaevt , met regen neder. Op de

vochtige avond volgt een ftar-lichte

nacht en aengenaeme morgen -fton d.

Van flagt mand totbloey-maend toe

houd hetmeeft drooge dagen ; doch,

wanneer zomwijl vocht valt ont-

fteekt te gelijk een ftorm , welke een

fulferige ftoffe veroorzaekt, en de, vnmdM-
fto ffe een duifterheid, niet min pik-

fwart als ongezond: alzood'een den

ander geenzintsfien kan , en pijn der

lendenen ter neus en mond ingevloo-

gen verwekt , ja den dood zelf:

waerom allenthalven een ieder bin-

nen geflooten deuren en venftersfich

verbergt, oflandwaerd trekt. Voorts

dient acngemerkt, hoe de ftad haer

zelft'eenemael ongelijk isgewoi den,

zedert onder 't gefag des Spaenfchen

koninx verviel: en byzonder als op v%%%£/
't jaer feftien honderd negen en twin- jammerlijk.

tig jammerlijk door een overftroo-

mende water- vloed verwoeft wierd.

De gefchiedenis dient een weinig

hooger opgehaelt. Barnale 'Cabo ver-

telt de voorval aldus , in een briefaen

den lefuiet Hernandode Leon. Mexico

,

feid hy , leid in een valleye tuffchen

hoog gebergt,feventig mijl beflaende.

De valleye langwerpig rond is ten

meerderen deel doorfneeden met
meiren, welke d'Indiaenen, en nahaer

de Spanjaerden groeven : alleenlijk is

'tmeir, Alor/cobefpoelende , uit de

natuur.Om de water- vallen te fluiten

leggen allerwegen dammen en dij-

ken. De vloed voor Mexicalcingo

flroomtanderha'fvadem hooger als

tot Mexico. De vier andere meiren ten

noorden hebben noch vry fwaerder

water dar. Mexicalcingo: welker zom-
mige flechtsvier, en andere drie mijl

in d'ommegang uit maeken: daevMe-

xicalcingoos meir vijftien en Mexïcoos

feftien telt. By inbreuk der dyken
heeft Mexico nu en din groot gevaer

geloopen en fchaede geleden. Wes-
halven d' onder-koning Luideivyk de

/^Az/cobyzonderevlytaenwende^in

ergens door de laegfte bergen een uit-

wateringte maken.tLand rondom ge-

peylt wiert de noorder kuft by 't dorp
Gueguenoca bequaemft gevonden.
Doch wegens de manier der uitwate-

Gg ring
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Merker, ringquamen dewis-kondenaersniet
dtgewattr- over een Qe nieede floeeen voor

een gratt te delven, waer in de mei-

ren haer ondoden : andere een on-

der-aerdlche breede goot te leggen,

't Laetde ontwerp volgde Velajco, met
ongelukkige uitflag ; alfoo de my-
neerders , door 't inïtorten van 't zand

bedolven bleven , of wegens de be-

flootefulferige lucht flikten, 't Werk
is echter niet blijven fleeken : hoewel

op een gantfeh andere voet hervat

wztt.De Franjman Henrik Martyn nam
aen de rievier Quautitlan, die iri't meir

Laguna valt.te diepen: en door de ver-

dieping tot een boezem temaeken,

waer door Laguna 't overtollig water

foudeloozen. Dejejuietjoan Sanchez.

fprakde toeleg met vele redenen te-

gen ; maer ging echter voort. En eer-

'

lang viel't water diervoegen,dat men
droogs voets tot de klippe el Pennol

een mijl van de dad afgelegen, konde
gaen.Mcn hield gedaedigd'hand aen

dit werk: totter tijd CondedeGetu.es

voor onder-koning over quam. Defe

oordeelde d'onkoden onnoodig: ja

gelade de dijken door te Heken , wel-

ke 't water fchutten, afgedort lanx de

zilver mijnen van Pachuca : ten einde

dejuiflepeylhad, hoe hoog't water

Mexico onder zette. De vloed wiefch

zedert jaer op jaer : tot eindelijkin

'tjaerfeflien honderd negen en twin-

ting een fwaere regen viel , die 't meir

Laguna diervoegen deed fwellen , dat

Mexico ellendig verdronk. De huifen

fpoeldenby duizenden om verre: alle

koop-waren , welke niet tegen het
Atow^r- W ater mogten , verdorven. Ten zy

deontelbacre fchuitjensbyzonderte

pafle quamen , 't had meer menfehen

't leven gekod. Henrik Martyn her-

delde eindelijk de waterleiding van

Gueguenoca: bragt de vloed , uitliet

gebergte gezakt, binnen d'oevers der

ftroom^«j«/^/j«:groefeengraftlang

achtduizend vademen: en bouwde
een kondig lteen - verwulfel onder

,
d'aerde van gelijke lengte als deeraft.

zoruere be- y~. i 1 r i 1 1 i

... ,„,,. Uit werk lieeft om de twee honderd
vademen ruime lucht- gaten, en een
diepte van fedig vademen : zulx een
geweldig nat verfwelgt. Langzaem
liep Mexico droog. Soo haeft ftaeken

de kruinen der dammen en dijken als

ook de draeten niet boven olmen be-

gon de gronden te verhoogen: overal

bruggen te leggen : en meer aental

fchuitjens te timmeren. De burgers

vonden ook goed een diepe grafttot

meer ontlading van't water te maken:
hoewel twintigjaer arbeidsvereifch-

te. De rievier, welke bykans midden
door de ftad loopt,wort van een muur
bedwongen. Met een kromme bogt

leid een galdery vol prachtige boogen
(ladwaerd. Achter de galdery ver-

fchuilen kodelijke paleifen onder
aengenaem geboomt. De klooders kuoftm:

verheffen boven andere huifen zeer

verheven daken en toorens. DeFran-
cijatenen bewonen vier uitmuntende
geftichten. 't Eerde aen Francifcus toe-

gewijt,beflaet't opperde gedeelte van
Mexico: leid binnen een ruime vier-

kantige hol,kondig in bedden en ryen
van boomen verdeelt. d'Ingang ver-

toond drie poorten. 'tKlooderzelfis

buiten gemein hoog:op de twee uiter-

de muuren rud een fwaere toorn met
vier ommegangen.Midden weegs der

dad dact haer tweede klooderƒ>mja-

^.-wederzijds heeft het gebouw twee
vierkante toorens, onderen boven
even dik. 't Darde leid een weinig ter

zijden af , achter de voornoemde gal-

dery -.langwerpig getimmert vertoont

een hoog en kondig gefpan in de

lucht : draegt de benaeming Maria la

Rodonda. 't Vierde niet verre van het

eerde ; doch veel klein der : word
genoemt fan Diego. d'Augu(lyner mon-
niken wijken geenzints voor de Fran-

cifcaenen. Haer voornaemde gebouw
heeft heerlijke zaelen en twee too-

rens : de laegde , rond en dik , loopt

fpitstoemet een cierlijke knop : de

hoogde recht vierkant drekt drie om-
megangen hemelwaerd : erkent Au-

gufiyn tot befchuts-heer. Recht achter

vertoont fich fan Pablo , met minder

luider, 't Gedicht Sehajliaen na 't meir

Laguna, is gebouwt kerks-gewijs : de

toorn heeft een dikke fpits. 't Augu-
ftyner klooder Janta Cruz daet vier-

kantig nevens de markt, wiens mid-

den pronkt met een kon dige fontein.

Het hof, binnen dikke muuren be-

: flooten , trekt den befchouwers door

een
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ncn
kloofrcrs

de Domwicaenen

een koftelijk vermaek in verwonde-
j

hu Recogidas , Ieronymo en Conception-

ring weg. Op gelijke wijze bewoo-
j

Tegen over de lange galdery vol boo-

gen , doen fich twee gafihuifen op, zafi-hniftn:

dicht by malkander, Realdelos Indios

en noftra Senora delAmor. Voorts leg-

gen acht andere voor arme ziekemaïs

namcntlijk de Dios, del Spiritu Santo,

twee fchoone

t Voornaemiïe na Domi-

nicus gonaemt is achter achtkantig,

welker dak boven fcherp toe-loopt.

heft haer een toornVoor verheir haer een toorn , waer

aen een matelijke kerk vaft blijft. Het
j

Iuan de Doys , de la Mifericordia , defan

tweede getimmer , ter zijde af van ]
Hippolyto en de fan Lazaro. De drie

fan Ugo , beftaet uit drie onderfchei-
|
hoofd-kerken voeren de naemen Ca-

kerken

de gebouwen , verwulfs-gewijs ge-

dekt, word geheten Collegio de Porta

Cccli. Schuin ovctfwfago , nevens de

groote markt, hebben dejefuieten een

prachtig paleis , alvvaer een meenigtc

leerlingen in de Latijnfche en Griexe

taelen geoefent worden, 't Paleis

draegt de naem Cafa Profejfa los eflu-

dios. Haer tweede vvoonplaets Illefon-

fe Sannanovifiad behoeft d'ecrfte niet

toe te geven : als welke een dubbelde

Vrouwen

Itloo/lerj.

tharijn, Martijnen VeraCruz. De gil-

den der Santen vergaederen weeke-
lijk binnen prachtige paleifen. Onder
defe munten uit luan de Lateran , de

Cbrijlo en las Niuas. De verblij f-plaets

des onder-koninx leid nevens 't Do- paUh •.

minicaener kloofter Porta Cccli. Waer-
lijkeenflukwerks, 'tgeen voor geen

gebouwen , by d oudheid wijd-luftig

uitgekraey t, behoeft te wijken. Even-
wel moet het toegeven aen de ftoel floeUts

artz-bif-
gevel vertoont voor een koninglijk vand'arrz-biiTchop,in'trondegetim-^y/

r

"

huis.De monniken la Merced onthou- ; mert gelijk een fchouwburg, uitdruk- koftelijk:

den haer binnen twee kloofters.beide
j
kende 'taenzien des gefachhebbers

,

aen onfe Lieve Vrouwe toegewijd.Even
zoo veel bewoonen deCarntelietenjn-

fchelijx na Maria genoemt;doch d'ee-

nemet debynaem Montfeirate , d'an-

der Carmel, d'Eer fte, gelegen niet ver-

re van de rievier , is een flecht gebouw
in vergelijking des laetften , wiens

toorn en tempel- dak boven alle ge-

bouwen uitfteekt, in Mexicoos boven-

ftad ter zijde van 't kloofter Francïf-

cus. De vrouwen-kloofters zijn veer-

tien , door Mexico wijd en zijd ver-

fpreyt. 't Voornaemfte eert voorbe-

ichuts- vrouw Catharina van Senen:

heeft een prachtige toorn en ruime

wooningen. Meer luifter evenwel ver-

toontyitf/dTivr/^gebouwt na de ma-
nier eens kaizarlijken paleis : boven
vervvulfd : beneden met een laege

muur, en achter met een buiten ge-

mcin vermaekelijke luft-hof : niet ver-

re van de ronde fontein , die geduurig

water fpuit , in d'ommegang vol kon-
ftig- koftelijke pylaeren. Boven de
fontein ftaen dicht over malkander de

vromven-kloofteren la Encarnacio en

fanta foc'j-.Vorders leggen hier en daer,

boven , beneden en midden-weeg der

ftad de geftichten Je/us-Maria , Lau-

renfo,LuDes-calcas,fantaClara,Ju.mJe ftcrlijke bediening vereifchte niet al-

la Panitentia,ReginaCceli,Janta Motiica, leen 't bewierooken der afgoden vier-

Gg 2 mael

die 't bewoond , als welke heerfcht

over de bifdommen van Tlafcala, Gua-

xaca, Mecboacan, Nieuw Galicien , Chïa-

pa ,Tucatan , Guatimala , Verapaz en de

Philippinas. Dit verwonderens-waer-

dig gefticht begon FerdinandCortefius;

doch vvierd voltrokken door Seha-

fliaen Ramires de Fuenleal. Behalven

defe paleifen zijn ook uitmuntende

Cafa de Cabildo , Alameda en d'Hooge-

fchool , alwaer de leeraers nu over

lang haer geleerdheid aen de weereld

hebben bekend gemaekt, op papieren

vol wijfe letteren , binnen Mexico ge-

drukt. Rondom de(e ftad lagen eer-

tijds fteden en vlekken, aenlienelijk

door een groot getal van heerlijke hui-

(en. Onder de zelve verdient Chulula JM cbu-

geenfints de laegfte plaets. De ftad,
"*'

gebouwc op een vruchtbaere vlakte,

telde meer als twintig duizend woo-

nin^en. De lufthuifen rondom wae-

ren niet minder. De tempels en too-

rens bereikten 't getal van de dagen

desjaers. 't Bewind der ftad ftond aen

defteevoogd, fes voornaemeedelen

en opper priefters ; want zy geen be-

raedflaeging ter hand floegen , fonder

voorige godsdienft te plegen. De prie-
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mael binnen vier en twintig uuren des

morgens, middags, na zonnen- on-

dergangen tcrmiddemacht.Niemand
n'nedc oefe- moge afwefen . Macr zy gebruik-
wngdn

tcn jnfcjic ijj x een wreede oefening

omtrend haer zelf, en noch wreeder

omtrendandere Op de gewoonelijkc

feeftdagen onthielden fich van fpijs,

vreemde dranken flaep : geefelden 'tlicchaem
mtmnyi» on aenaedie metgeknoopte koorden:
lichz.clfte - ö » b i-.i -j
quetfen : ipouwdcn hier mannelijkheid op, om

alle onkuifche bevveegingen te be-

dwingen : quamen des nachts opeen
ruime plaets des choors te 2amen

:

alhier ncdergezeten , doorftaeken

met lancetten de kuiten enfeheenen,

vol ontelbaere wonden , zulx 't bloed

allerwegen uitgudfde : ditftreekmen

aen de flaep des hoofds en doopte

ookin'tzelvedclancctten , diebloe-

dig voor den tempel-gevel ten toon

hingen in een ftroo bolle. Delancet-

ten maektcn een groot getal uit, aiioo

niet meer dan eenmael mogten ge-

bruikt worden. Doch op de dagen

aen d'afgod Tezcatlipuca toegewijd,

droeg , behalven de priefters , ieder

menfeh een nieuw touw uit d'hennip

mangey een vadem lang , en met een

dikke knoop aen 't einde ftijf toege-

draeyt : welk diervoegen over de

fchouders zlingerden, als ofden rugge

ten pletteren wilden kloppen. De
priefters bleven vijf volle dagen in

f

den tempel: gebruikten aldaer gelijke

wreedheid : en aten flechts eenmael

binnen vier en twintig uuren. Om-
trend de gevangenen pleegdenze een

j

afgrijfclijke verwoedheid. 't Beuls-

ongehoorde werk ging aldustoe. In de kerk ftond

mreedheid een rond tooneel uit ftcen gebouwt,
na welkers ruime vlakte een breede

trap boven leide. Op 't tooneel was
een vierkantige ftellaedje , ondcr-

fchraegt van acht en twintig pylaeren:

achter welke een befchoeying ver-

toonde duizend en duizend men-
fchen-hoofden. Alhier faten de ge-

vangenen, ten offer gefchikt, moeder-
naekt , by een gewaepende wacht be-

waerd. Een trap ging na de boven-
grond der ftellaedje : drie voet van de
trap ftond een fteen die fcherp toe
liep , {d'Indiaenen noemden hem auatt-

xkallt) en achter de ftcen waeren in

•van men-

fchtn- oftir.

e Boek:
d'hoogte twee ronde kapellen boven
klapmuts-gewijs, ieder met viergae-

ten en een breede poort : binnen fat

een vervaeilijke duivel. Ses priefters

beklceden dit bloedig ambt : droegen

de bcnaeming chachalmua. Die 't hart

den gevangene uitrukte, geheten pa-

pas oïtcpilzin, ging d'anderc in aen-

zicn te boven : droeg een roode gor-

dijn om 't lijf, niet ongelijk een lange

tabbaerd met breede franje lanx de

boorden , als ook een kroon uit groe-

ne en geele pluimaedje op 't hoofd ,

aen d'oorcn oorhangfelsvolkofteüj-

ke geftcente , en doorde liphalfwe-

gen de kinne een blaeuwe fteene

fchaft. 't Aengefight en handen lee-

lijk-fwart beftreeken : met zulk een

verve vertoonden haer ook de vijf

andere ; doch verfchilden ingewaed

va:i den topihin , datzc om 't verwerd-

gekruld hait een ledere riem bonden,

en witte rokken aen hadden, fwart

geflikt. De topihin liep haeftig de

trap af na de gevangens , en toonde

ieder byzonder een beeld : feggen de,

dit is uwe God. 't Beeld, gekneed uit

deeg van bledos , mays en hoening,

had voor oogen groene koraelen , de

mays-graenen maekten de tanden.

Thans wierden de gevangenen na bo-

ven geleid , en aldaer met de rugge op

de puntige fteen quauxkaffi. De vijf

priefters chachalmua vatten ieder een

been , arm en 't hoofd. Die 't hoofd

neder drukte , wierp den wringende

menfeh een houte halsband , gelijk

eenflangegekronkelt , om den hals.

Terwijl ae borftgefpar.nen lag, keer-

de fich de topihin na den afgod , en be-

toonde een nederige eerbiedigheid.

Thans tarnt hy met een fcherp fteene

mes den gevangenen , kermende op

den puntigen ftcen , de borft open:

rukt 't hert uit het lijf : vertoond het

rookende aen de zonne : werpt het

eindelijk den afgod in 'taengeficht:

en terftond ook 't vermoorde lijk van

de trappen af. Beneden gerold word

weg gedraegen van die aen de trap

wachten ; doch ieder neemt fijn eigen

gevangen: die zcdert gekookt en ge-

braeden voor een lekker gerecht ver-

ftrekt. Zulk moorden greep niet al-

leen ftand onder de Mexicaenen;

maer
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maer ook by de meefte Iniiaenen ron-

dom her : en byzonder binnen de

Had Chulula , foo veel gezid als 7 Hei-

ligdom aller Goden. Jaerlijx, wierden

alhier fes duizend kinderen geoflèrt.

'il
'r Zout van

Drap itm
Cktlula.

moniken en nonnen
aerde alhier gemaekc word alomme
vervoert,hoevvel niet wit is, en flechts

dienflig om peekei vleefch te mae-
ken. Voorts leid Mexico rondom in

De burgers plagten wijd en zijd koop-
j

verfcheide dorpen , onder welke de ?*rp
:

manfehap te drijven, inzonderheid kroon fpannen Guatitlan, Tenyauca,

metcochinilhe. Haer dragtwas ver- Efcapuzalco , Tacuha en Suchimilco.

fcheide. De vermoogenfte droegen 'cNaeft gelegen landfehap Xilotepec

en

Mexico.

kotoene rokken, aen welker randen

pluimaedjen en punten van konijne-

vellekens flingerden. 't Slecht volk

is vermaerd wegens twee fonteinen /*™^"

en uit-fteekende vruchtbaerheid.

d'Eene fontein dicht onder 'tdorp

fonteinen .

Ü3.kü.ch.innequens-tal>l'aerden'.nejuen Queretaro levert ziedent water , welk

Steden Tex.'

cue»

:

3uitlavtt-

rzt/upala-

fa.

Mexiealt-

aingo.

is een lywaed , geplukt uit hairige

bladeren der boom maguey. De ftad

Tezcuco , vol gefchikte ftraeten en

prachtige huifen
,
gebouwt op de kant

van 'tziltige Mexicoofche meir, en

echtergeenzints gebrek lijdende we-

gens verfch water , door onder-aerd-

fche gootenuit 't gebergte af-geleid

,

over-trefte eertijds in groote, volgens

Antonius ie Herrera , de beruchte

Spaenfche koop-ftad Sivilien twee-

mael. OuitLwaca, by de Spanjaerden

genaemt. Venezuela , ( ter oorzaek

gdijkVenetien rondom in'twater leid,

aen verfcheide eilandekens verdeelt)

telde eertijds meer dan twee duizend
huilgezinnen. Een dijk , twintig voet

breed en een halfmijl lang , leid door

't meir na de vafte kuft. Yztacpalapa

,

vijfmael dichterbewoond, vertoonde
fich ten deelen in 't zoute meir, ten

deelen op 't vaitc land , alwaer ver-

fche vijv-jrs overvloedig vifch voe-

den , twee mijl van Mexico , wer-

waerds een breede dam leid : Ianx

welke, ten zy een kromte had in het

begin , Mexicoospoort gezien zoude
worden. Op den dam ftaet een fon-

tein van hoogeboomen omringt, en

levert fchoon water. Ter zijden af

verhiefMexkaltzingo uit 't meir Lagu-

na vier duizend heerlijke gebouwen

:

en' t dorp Cujocan opeen vruchtbaere

landfdouwe fes duizend , anderhalf

mijl van Tztacpalapa. Nergens na zoo
magtig was 't dicht by gelegen vlek

Hiucilopucho. Defe drie plaetfen , eer

den hals bukten onder 't Spaenfche

jok , pronkten met prachtige tempels

en hooge toorens, welker zilverige

luider verre af blonk. Tegenwoordig

verandert in kloofters iteeken vol

verkoelt, voor 't vee een gezonde
drank verfchaft. De andere vloeyt

vier jaer , en even zoo lang geeftze

niet een droppel. By harde regen is

de zelve droog, cnby droog weder
vol goed water. Tuiïchen de dorpen
Queretaro enfaHjuanteïd een ruimte

feven mijl lang en feven breed, en

twee mijl boven Queretaro hier by ge-

rekent , alwaer honderd duizend "%%
e

t

'£
tfm

hoorn-beeften, eens zoo veel fchae- yu.

pen en tien duifend paerden weydens
genoeg vinden. \ Gebergte Nevada EergNeva-^

by de ftad de los Angelos verdient geen &*,

gemeine verwondering, 't Begint

van dartig mijl te rijzen toteenyze-

lijkeboogte, boven vlak en met een

wijd-gaependlog , wiens grond in on-

mettelijke diepte zinkt. Gemeinelijk,

met zonncn-opgang en onder-gang,

vliegt een dikke damp, foo recht als

een kaers , hemelwaerd ; doch ver-

fpreid eerlang in de lucht gelijk een

pluimaedje, die terftond verdwijnt,

en haeftelijk wederom verandert in

een bruine wolk. Met de rook werpt-

zeook afch uit. De berg is vermae-

kelijk beplant. Onder ander geboomt
groeyen zeer hoog de cypreften,

cederen, eiken en pijn-boomen. De
vruchtbaere velde leveren overvloe-

dig tarwe, kotoen en mayz. Zelden

valt omtrenddefe land-ftreek regen.

Aen de voet des bergs leid 't dorp

Tepexco , vermaerd wegens kriftal-

Iijn-aluin , 't vlek Ocotlan leeft by

zout, welk een ziltige put verfchaft,

en Tuculala by gouel- mijnen en

vruchtbaere zaey-landen, die meefl:

tweemael 'sjaers door aerdbeevingen

ellendig fchudden : waerom d'in-

gezeetenen geen fteene huifen; maer
Gg 3 laege

Vreemd»

aerd-bte-

ving.
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Comme
«mme.

Stichting

van Mexi-

co.

Merkvaer-

dig verhael

der Indme-

nen negens

dtfiichting.

laege flroo-hutten bewoonen. Ten
zuid-oofte yanNevada valt fchoone

zuiker : en op den berg zelfde ver-

maerdc gomme anime, welk voort-

komt uit jetaiba een boom nimmer
dor, met hard-wit hout, een bleek-

geel gefprenkelde baft : drie blaede-

ren langachtig en zacht hangen over

malkander aen een takje, en de vruch-

ten by demiddelfte ftamme. Als in

flagtmaend deregen voorby is, word
in de ftamme een gat gefneden, waer

uit d' anime af-drupt : zy heeft een

liefelijke reuk en hcilzaeme kracht

tegen hoofd-pijn door koude veroor-

zaekt. De valleyen Matalzingo en

Atzompan hebben weelige weyden

.

Diego Munnoz de Camargo fokte uit

twee fchaepen veertig duizend , bin-

nen tien jaer , op Atzompans grond.

En dit zijn de voornaemfte fleden,

dorpen en landeryen.welke 't beruch-

te Mexico rondom verder en dichter

omringen. Wegens de ftichting defer

ftad verhaelcn d'Ind/aenen de naervol-

gende voorval. 'tSevenfte gedacht

der Navatlacas , uit 't geweft Aztlan

herkomftig , fvverfde een geruime

tijd, nietzonder duizend ongemak-
ken, van'teene land tot het ander,

na 't bericht welk de toovenaers kree-

gen door de duivel Viz.tliputz.li. Ein-

delijk zommigepriefters, buiten het

heir afgedwaelt , geraekten in een

wildernis vol liefen en allerleyruycht:

enten laetften voor een heldere wa-

ter plas , in welke de viflehen niet al-

leen zilverig kheenen te fwemmen
5

maer ook de beemden en boomen
rondom witglinfterden. Des nachts

openbaerde Viztliputzli aen d'oudfte

priefter in een droom : zy zouden
aen de ontdekte plas een tunal-hoom,

wiens blad 't een uit het ander voort-

komt, vinden op een fteen , onder
welk'thcrte lag van den vermaerden
tovenaer Copil. De tunal had tot een

zeker kenteiken een arend, welkers
eene poot een geroofde vogel vaft-

hield, en d'andere een tak des booms.
Alhier moeft , na lang omfvverven
een ftad gebouwt ter vafter wooning.
Op de droom des ouden prieftersbe-

naerftigt fich ieder tot foeken na de
aengewefen plaets. Men vond dan

B O E K

eindelijk dentunal en arend metuit-
geftrekte vleugelen , oogen na de
zonncgckccrt, een neft volkoftelij-

ke pluimen en vogel in de klaeu wen.
Gefwindbouwenze alhier een kapel-

Ie uit aerde zooden: de kap met ried

gedekt bewaerde den afgod tegen
's hemels ongemakken. By beter ge-

legendheid itond het vaft, hem een
prachtige tempel te maeken. 't Meir,
op wiens eilandekens fich ncderfloe-

gen, leverde overvloedig vifch en
water-vogels : die zy aen denabuu-
ren Tepanecas en Tezcuco mangelden
tegen fteen en kalk , tot bouwing van
een kerk voor Viztliputzli en een nieu-

we ftad. Men damde nu ook een ftuk

desmchs Laguna : verdeelde de ftad

inviergroote wijken, en de groote

inmindere. Over ieder wierd een by-

zondere afgod gcftelt. Men voerde
tot ftads-wapen den arend , gelijk op
den tunal gefien wierd. De fchifting

der wijken en gebuurten verwekte
groot mifnoegen by d'aenzienelijk-

fte: als die oordeelden de kaveling

derervenonrechtmaetig. Weshalven
weg-trokken lanx 't meir Laguna , en

fich opeen duinachtige grond neder-

floegen : aen welke de benaeming
Tlate/lulco toepaftcn. d'Afgeweekene
behielden bittere haet tegen haer

lands-genooten , die de vier wijken

van 't nieuwe Tenuflitan bevorderden.

Zydeedenuit Tlatellulco alle mooge-
lijkc afbreuk. Hier door vonden fich

debeftreedene benoodfaekt een ko-

ning te kiefen : ten einde met meer
gefach eneendracht tcgenftand boo-

den. Doch, om niet onderling diens-

aengaende overhoop te leggen, be-

flooten een uitheemfch opperhoofd

over fich te ftellen. Niemand wierd

bequaemft gekeurt als Acamapixtli,

die den koning van Culbuacan voor

groot - vader erkende, 't Gefant-

fchap , derwaerds afgefchikt , be-

quam haer oogmerk. De nieuweko-

ning beitelde alles voorfichtig : zulx

Mexico 't hoofd meer en meer begon
op te ftceken. Doch d'aenwas ver-

Wekte vrees onder de nabuuren : als

die defe vreemdelingen ontzaegen

wegens oorlogs-dapperheid. Byzon-

der wierden gaende gemaekt de Tepa-

necas,

Sommige
Mcxicaenen

trekken

weg: beu-

reen Tittel-

lulco.

Acamtyix-
tli eer/Ie ko-

ning der

Mexicae-

nen.
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uecas , welker hoofd-flad Azcapuzalco

vol flrijdbaer volk ftak. Defe leiden

enkelijk toe , ov\de Mexicaenen uit te

roeyen, eer grooter macht kreegen.

Zy hadden tot noch toe fchatting

ontfangen , ter oorzaek 't meir Lagu-

na ten wooning in-ruimden ; doch
Tollen bui eifchten nu boven de gewoonlijke tol

weemdaf. een tweede : welken ten zy op-brag-

gevordm. ten , zouden d'uiterfte verwoefting

door de wapenen moeten afwachten.

De vereifchtetol beftond in verfchei-
|

degeboomt, totbouwenderftad,en
j

aerd-gewafch op 't water geteelt, en

door 't water na Azcapuzalco gevoert.

De Mexicanen niet weinig ontftelt

,

wiften geenzints, hoe zulk gewafch

konden leveren : wanneer Vïztlipuztli

in den droom aen d' oudfte priefter

bekend maekte , dat 't vereifchte doe-

nelijk was. Hy gebood dan aerdete

werpen op de driftige water-liezen,

en in die aerde te zaeyen. En defe

bragt ter gewoonelijker tijd voort

mayz , axi , tomates , chias en kouwoer-

den. De Tepanecas, voor die reis te

vreden geftelt,vorderden tegen 't nae-

fte jaer een gans en reiger broeyende

eyeren , uit welke de jongen pikten,

juift alsbeide de nellen , leggende op
de driftige teel-aerde, binnen Azca-

puzalco gebragt wierden. Door be-

richt van Vïztlipuztli volbragtenze

ook dufdaenigen eifch , vijftig jaer

achter een. Middeler tijd overleed

Acamapïxtlï , dewelke Mexico met
gebouwen , ftraeten , markten en wa-

ter-togten merkelijk had verbetert.

Op fijn fterven wilde hy geen ftaet-

volger noemen ; maer liet de verkie-

fingin de vryheid der gemeinte : die

fijn zoon Vïtzilovïtli tenkoninglijken

throon voerde , en hem verkregen de

dochter deskoninx der Tepanecas: om
den zeiven op defe voet te vriend te

krijgen, en vermindering van de jaer- I

lijxe fchatting.Ayauchiguah kleed dan

Vitükvitii wierd valt geknoopt aenvitzilovitlies

twetdcko. rok, tot voltrekking deshouwelijx:
nmg

' en zy beviel eerlang in de kraem van

een jonge zoon : welken de groot-

vader , des ootmoedig verzocht
,

noemde Chimalpopoca , zoo veel ge-

zeid als een rondajfe die rook geeft :

ja hy hield fich te vreden met een

39
paer ganzen en weinig vifch , wel-

ke de Mexicaenen , in plaets der

fwaere fchatting, zouden op bren-

gen, tot erkentenis, datze lijn land

bewoonden. Chimalpopoca , op fijn chimalpo-

tiende jaer ouderloos, ont/mg; boos Poca -'M'

en pijlen in de llinker-hand, en een

fwaerd uit vleymen in de rechter , ge-

kroont en gezalft ten koning , ver-

bond fijn moeders vader tot gunft-

bewijs aen de Mexicaenen; want al-

zoo de zelve groot gebrek leden van
verfch water,verkreeg zulk te mogen
afleiden uit 't gebergte Chapultepec,

een mijl ter zijden Mexico afgelegen.

Zy maekten dan een goot van plan-

ken en paelen , met kley tuffchen een

dubbeide fchoeying gevult , door
't meir heen. Doch dewijl de goot

niet dicht bleef , en 't water by gevolg
ondrinkbaer wierd , vaerdigden een

ge&ntfchapnz Azcapuzalco .• eiffchen-

de kalk , fteen en metzelaers , om een

buurzaem verlaet te leggen. Oevel
nam deraed dufdanigen vooiflagop.

Wat lieten fich de Mixicaenen voor-

fiaen? zaleen vluchtige hoop, die ten hee-

de in eens anders land woond , tot dïenfl-

baerheïd vorderen , dewelke ever haer

heerfchen? Men neemt dieshalven een

flot-vonnis buiten 's koninx kennis

(alzoo verdachtgehouden wierd we-

gens fijn neve Chimalpopoca alle on-

derhandeling met de Mexicaenen afte

fnijdenoplijf ftraf : jade zelve gant-

fchelijk uit te roeyen . Zommige ech-

ter verftonden ; men behoorde Chi-

malpcpoca te verfehoonen : andere

daerentegen , dat hy voor afaen kant

diende : ais dewelke, van 's vaders

wegen een Mexïcaener , fijn volk ten

uiterfte met de wapenen zoude be-

fchermen. De laetfle voorflag floeg

boven ; doch den koning der Tepane-

cas diervoegen om 't hart, dat droef-

heids halve ftierf.En 't wierd ook eer-

lang te werk geleid ; want ettelijke 2°'^'""

Tepanecas over- vielen Chimalpopoca by

nacht in fijn paleis. Defe moord ver-

wekte de Mexïcaeners tot een zieden-

de wraek. En zy leiden haer wigtige

toeleg op de Tepanecas voorfichtig

aen. Traeden in verbond met Tezcuco

en Culhuacan : verkooren Izcoalt om {«»«*

fijn held-daedige dapperheid ten ko-
™ae

ning,
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ning , hoewel Acamapixtli hem ge-

teelt had by een flavinne. lzcoalt

maekte terftond groete toe-rufting

ten oorloog , hoewel tegen de borlt

van ieder een, uit over- ilag van d'o-

ver-macht detTepanecas. 't Liep ein-

delijk, hier toe : men zoude vrede

verzoekken , en wooningen op de

vaftekuft : omeenmaeluitd'ellendi-

ge liezen te verhuifen. Zulk een bee-

de konde binnen Jzcapt&akoniet on-

fmakeiijk zijn : indien de Mexicae-

ners haer Godderwaerdsbragten ,en

fich gantfchelijk den Tepanecas onder-

wierpen. Anderzints wie fag niette

gemoed een gewis verderf ? Doch
hoewel ieder de voor-flagomhelfde,

dapperheid ftond Tlacaellel 's koninx neve hier

dUl.
7lMa

hard tegen. 'tMogt niet beftaen met

de Mexicacnfche achtbaerheid , uit

fich een aen - bod te doen van zoo-

daenige flaefachtige voorwaerden.

Waerom geen beraed genomen , of
nieteeniggevoeglijker middel te vin-

den was ? Hy wilde gaerne fijn leven

in dewaeg-fchael (lellen , en nzAzca-

puzalco gaen : ten einde aldaer den

gantfehen toeftan d door-fnuflelde.

Soo gezeid, foo gedaen. Doch we-

der -gekeert bragt bericht: hoe fich

deTipanecas ten ftrijd roe-rufteden :

en geenzints na vrede luifterden. De
tijding baerde een algemeine verflae-

gendheid. Vele baden , fich elders

met de vlucht te bergen. Doch lzco-

alt boezemde den verzaegden moed
in : maekte een verbinding tuffchen

hem en "t volk. Indien hy de flag ver-

loor, zoudenze hem op-eten; byal-

dien 't veld behield, moeft de gemein-

te t' fijnen dienft ftaen. Moedig dan

rukt de koning tot onder de ftad Azca-

puzalco. De voor-togt beftaende uit

't puik des adels, voerde Tlacaellel. lz-

coalt in d' achter-hoede gaf'tteiken

ten ftrijd op een trommeltjen. De
vyand , tien man tegen een , viel ge-

fwind cei poort uit ; doch wierd foo

raeuwelijkonthaelt hy Tlacaellel, dat

tommelinx na de ftad verfloof. De
overwinnaer hing hem kort op de
rug: fulxte gelijk met de vluchtelin-

x-crf>.ut,h genbinncn-drong. Hierginghetaen
'tinoorden. 'tSwaerd verfchoonde
niemand. Weinige bergden fich na

een ftcil gebergt ; doch na-gejaegt

wierpen de wapenen van boven ne-

der , en verfochten lijfs-genaede,

onder aenbod van flaverny. 't Vcr-

foek wierd ingewilligt. lzcoalt vond
eenonwacrdeerlijke buit binnen Az-

capuzalco : deelde de verheerde lan-

deryen uit , na ieder fich manhaftig

droeg. De bevochte zegen bragt de

Mexicaenen in 'toog der nabuuien :

als die haer fchielijke aenwafch ver-

dacht hielden. De (leden Taculaen

Cuyoacan behoorden ook tot deTepa-

necas, hoewel haer eigen opper- hoof-

den erkenden. Gevoeligft toonde

haer Guyoaèm: die, hoewel vruchte-

loos Azcapuzalcoaenhltüe , den ftrijd

te hervatten, zelfde wapenen in de

vuiftnam. Doch eer het ten ooiiog

uitborft , fpeelden de Cuyoacaners een

fchandiee trek aen Mexicaenfchc rj»«*««*-

mannen, genoodigt toteen plechte- tretken .

lijk afgooden-feeft : namentlijk , na

dat de gaften met fpijs , drank en dan-

zeryen wel onthaelt waeren , dwon-

genze vrouwen gewaed aen te trek-

! ken , niet zonder fchamper verwijt

j
van een ontaerde mannelijke inborft.

! De fpot bleef niet ongewrooken ;

I
want de mishandelde maekten een

vergiftige rook in Cuyoacans poort

,

i

door welke de fwangere vrouwen

)
mis-dragekreegen , en veel tot fwae-

|
re ziekten vervielen. Ten laetften

l trokkenze weder - zijds te velde.

J

Terwijl lzcoalt hand- gemein was , cuyoaea-
1

trok Tlacaellel achterom , en viel de n*rs&4*°-

i r \ £a' aoor

,

Cuyoacaners op de rugge metloodae- /*«*&.

nigen feilen indruk aen ; datfe ter

zijde uit fpatten na een fterken tem-

pel ; doch Tlacaellel quam haer voor

:

ftak den tempel in brand : en ver-

volgde de vluchtelingen tien mijlen

verre. Een klein getal kreeg de top

eens berg: onder de vpet , en lijfs-

behoudenis, rnitsdienftbaer bleven,

d' Overwinning maekte de Suchimil- al; ook de

cos , 't eerfte gedacht der Navatlacas, SHch'ml-

gaende, om den voort-gang «/<?/ Aitf-

xïcaenen te fluiten : uit inzicht, dat

niet t'eenigertijt haer te magtig over

I den hals quamen. Zy meinden dan

! 'tzeeghaftig heir t'onder-fcheppen;

doch Tlacaellel in de voor - baet trok

gefchikter orde de Sucbim'dcos , met
't gant-



en Cuytla-

•vacan , door

jongens in-

genoomen.

Tezcuco

geeft ij.ur

over.

'tgantfclte gros gelijk aenvalïende,

onder d'oogen. Niet lang duurde het

gevecht , of'r/jcjd'//c,/bragtdevyand
op de vlucht : verooverde de ftad

Suchïmïko voor lz.co.ilt : die , aldaer

jtehkonineeehult, bdafteden over-

wonneneeen ftraet te leggen van Su-

chimilco tot Mexico , vier mijl lang

:

ten einde tuflehen dete twee lieden

d'handel gemakkelijker mogt werden
gedreven, en d' onderlinge gemein-

fchap bewaert. Onaengezien duf-

daenige voorbeelden , fpiegelden

fich Cuytlavacan niet. De ftad , aen het

meir Laguna gebouwt , vertrouwde

't meenigvuldig vaertuig , met welk

de burgers byzon der willen om te

gaen. Weshalven Mexico te water

quelden. lzcoalt vond goed fijn ze-

gend-praelend leger haer op den hals

te rukken; doch Tlacaellel hield het

tegen: als die beloofde de muitende

ftad onder de knie te krijgen , indien

Hechts aenkomende jongens mocht
gebruiken , die in de canooen hand-
gaeuwwaeren. 't Wierd toegeftaen,

en befloeg diervoegen : dat hy, met
een aerdige krijgs-lifl , Cuytlavacan by
verdrag vermeellerde. De jongens
bragten te rugge een groote buit , en
merkelijk aental gevangenen , ge-

fchikt ten offer voor Viztlipuztli. De
ongehoorde zegen , wijdluftig uit-

gekraeyt , beweegde Tezcuco , fich

t'onderwerpen den Mexicoofchen
koning : die't opper-hoofd o ver Tez-

cuco tot opper-raedsheer verkoor

:

hoewel niet zonder voorgaendefpie-
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juiching des adels. De ftaetzie eindig-

de in kollelijke maeltijden , konftige

vuur-werken en gewoónelijke dan-

zeryen. Toenmaels wierd ook tot

eenonverbreekelijke wetgeileit: de

kroning in te w yen meteen oner van

gevangenen , die hy mocftaf-haelen

uit'svyandsland. Weshalven Mutec-

zuma ria'tgevvt&Chalco rukt, alwaer

verfcheide Iandzaeteninfijn handen

vervielen : welker rookende harten

r/en Vitzlipuztli ten offer ftrekten.

Thans nam de krooning voortgang

tot welke een ontelbaer aen-tal men-
fchen uit alle omleggende landfchap-

pen toevloeyde. Die onder tol op-

brengen zaten bragten gefchenken

:

voor de gefchenken droegen d'hof-

meeflers de wapenen der rijken , tot

Mexico gehoorig , in gefchikte orde.

Terflond na dele prachtige ftaetzie f**"*r o dipevoor-

viel de koning in Cbalco. Deflrijdbae- vat in

re landaerd weerde fich mannelijk :
chalc°-

kreeg Muteczumaei broeder, nevens
een bende Mexicaenen, gevangen.
Den gevangen booden d'overwin-

naers'trijk aen : welke voorflag by
hem wierd afgeflagen; doch eindelijk

aengenoomen, onder beding: dat een
hooge maft zoude werden opgerecht,

wiens top een ftellaedje droeg. Ider

dachte , dat Muteczumaes broeder al-

dus beoogde een verheeyene wijze

vaninhulJing-,macrterbeftemdertijt

ten kruin der maft geklauwter : riep

den gevangene Mexicaenen , die fijn

krooning bywoonden.luidskeels toe:

Chalco zoekt my ten throon te verhef-

Vijfde ko-

ning o-ver

Mexico Mu
teczuma

:

fijn prach-

tige in bui-

ding.

gel -gevecht uuTchen Tlacaellel enlfen. d'Hemel laet't niet toe. Leert van
Tezcuco : in welk 'tTezcucofche heir my liever teJlerven , dan te levenfchul-

fich ter befcheidentheid des over- dig aen 's vaderlands verradery. Hy
winnaers flelde buiten bloedftorting. had gefeit:wanneer fich.met bloemen
Ondertuflchen wierd lzcoalt na een ! in de hand, van boven neder wierp.

twaelf-jaerigeheerfchappy,af iijvig, ' 'tLijk, te pletteren gevallen, verbit-

en Me/éTi#wtf_fijnflaet-volger.Prach- terdege C/Wa?0/<?#diervoegen:datge-

tigging de verkiefingtoe. De nieu- fwinddenevens-flaende Mexicaenen.

we koning met punten van tygers
;
aen kant hielpen. Eerlang wreekte

vellen bekleed wierd geleid in de A/«^-^w tz'tmifdrijf:bragtnietalieen

hooft-kerkvoor een haerd, op wel- chalco tonder; maer ook verfcheide

ke nacht en dag vuur brande. Nevens ': andere landfehappen om her.Alleen-

ftondde throon. Alhier neder-gefe- lijk liet hy voor-bedachtelijk Tlafcala

ten offerde den duivel bloed, gevlymt
j
leggen: ten einde Mexico hier een na-

uit fijn ooren, kaeken, fcheenen en buurigevyandhad: welke gevange-
kuiten. Een wel-fpreekenderedenaer

|

nenten vervloekten offer verfchafte,

wenfehtehem veel geluk, onder toe- en een wapen-fchool tot oeflening

H li der
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1 ffchrij-

ving des

tempdi x*n
Mexico.

derjeuchd. Hy rechte vuur-fchaeren

op , \00r2ien van gefchikte wetten :

bouwde een prachtige paleis en tem-

pel : ftelde vreemde zeden in den

gods-dienft. Aflijvig na een acht en

nvintigjaerigebeftiering, had tot na-

zaet Ticocïc. De tempel Cu binnen Me-

xico door hem gebouwt uit fteenen

,

flangsgewijs door malkander ge-

vlochten,is van uitmuntend groot be-

grip. Binnen vertoont neb. een ruime

open-plaets , rondom onderfcheiden

in wooningen,de benedenfte voor de

minder priefters , de bovenfte voor

dchooger. Opgezette feeften hiel-

den binnen defeplaets meer dan tien

duizend menfehen een rorïde-dans.

Vier groote poorten eindigden op

zooveel breede ftraeten, ieder twee

mijlen lang. Op de buiten -poorten

Honden fwaere beelden. De gevels,

gemetzelt uit git-fwarte fteenen , tuf-

ichèn beide beftreeken met roodeen

geelc verve, hadden niet min kpnft

als kofteiijkheid. Ieder hoek der tin-

ne vertoonde twee zittende fteene

Indiaenen , welker armen uitgeftrekt

in d' handen kandelaers vaft-hielden;

de koppen pronkten met pluimaed-

jen. Dertig trappen, elkeen vadem

hoog , leiden na een ronde wandel-

plaets , waer de ftellaedje vol doods-

hoofden te zien was ,
gefchikt ten

voor-noemden offer, om levendige

menfehen 't hart uit te tarnen. Als ie-

der fijn vermoorden gevangen had

gegeten, bragt hy 'tdoods-hoofdte

rugge aen de priefters, die het vaft-

hechten onder de boven -grond der

ftellaedje : en foo lang bleef, tot af-

viel ; maer de leedigeplaets wierdter-

ftond gevult met een verfch hoofd.

Aen 't einde der ftellaedje waerert

twee kapellen , boven klapmuts-ge-

wijs gebouwt : binnen 't een zat Vizt-

liptttzlï, binnen 't ander Tlaloc. Hon-

derd en twintig fteene trappen liepen

derwaerds. Dochbehalven deprach- j^"* *°"

tige tempel Cu ftonden in Mexicone- ™J*
gen andere binnen een ruim perk

:

alle met hooge toorens ,
priefterlijke

woon-plaetfen , konftig beeld-werk.

en
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Sefle Mexi-

cofche ko-

mng licocic:

word omge-

iragt.

Sevenjie ko-

ning Axa-
yaca.

Jijn hel.l-

daedige

daoicn.

en koftelijkc zullen. Ieder was aen

byzondere afgod toe -gewijd. De
voornaemïte naeit Cu erkende voor

befchuts-hcer Tezcatlipuca , geitelt

overdeboetvaerdige. Menging der-

waerdshnxtachcntig trappen : voor

de deur lag een ruime open-plaets.

De deur , laeg en breed , bleef be-

hangen met een fluyer , achter welk
de ijriefters alleen binnen traeden

in een heerlijke zael met tapijten

behangen , voor welke konftige

beelden pronkten. De zael was vier-

kant , befet van kamers , alwaer

de gildens by-een quamen , de leer-

lingen ter fchool , de rechters vuur-

fchaerfpanden en de prielters bequae-

mchuifveftina; hadden. Maer omwo-
ei

der tekeeren tot Muteczuma , naeu-

welijx was fijn uitvaerd prachtig ten

einde gebragt, ofde vier hoogerijx-

raeden , nevens de gevolmagtigden

van Tez.cu.co en Tacuba , vergaederden:

ten einde een koning verkooren. Tla-

caellel voorzitter onder de keur-vor-

ftcn wierd met gemeineltemmen de

kroon opgedraegen : als welken ieder

de Mexicofche moogentheid dank
moeit weten. Doch weigerde ernfte-

lijk d'aenbod. De keurvorften ver-

fochten dan , hy beliefde iemand ten

troon te vorderen : en vorderde Tico-

cïc Muteczumaes oudfte zoon. Waer-
om hem aenüonds de neus door-

boord , en in 'tgat een efmaraud ge-

hangen is. Eer den kroon op 't hoofd

kreeg , moeft hy , volgens gewoon-
te , gevangen vyanden ten voorzei-

den offer gewaepender hand haelen.

Te veld getrokken bragt wel gevange-

nen af; maer liet veel meer Mexicae-

nen inde loop, niet zonder duidelijk

bewijs van onverstandige blood-har-

tigheid. Oevel nam 'tvolkzulxop

:

vvaerom in 't vierde jaer desbewinds
aen vergif fneuvelde : en fijn broeder

Axayaca plaets ruimde tot de kroon,

dootTlacaellels beitier. Defe tothoo-

gen ouderdom geraekt , beval den
koning de kinderen , welke naliet:

enjftierf , befchreid met heete trae-

nen des gantfehen volx. Nooit" vorlt

was zoo prachtig ter aerde beitelt.

Axayaca ondertufïchen voerde een

ftrijdbaer heir na 't verre af-gelegen
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landfehap Teguantepeh , om met ge-

vangenen offerhanden te worden in-

gehuld. Hy zelf, voor 't leger uicge-

itapt, daegtden vyandlijkcn koning

j

tot een alleen-itrijd. Defe weigert;

1

maer fteunende op een oorlogs-

' magt, aller wegen tezamen-gcruckt,
valt Axayaca heevig aen. Duurltond

l

hem de vuurige torn ; want Axaya-

\

ca voet-flaekt voorbedachtelijk tot

|

d'hinderlaege achter itroo verbor-

j

gen. Thans verhief fich 't gevecht
' gantfeh bloedig : zulx de Jeguante-

pecers eer lang in wan - orde geraek-
ten , en voorts aen 't vluchten. d'O-
verwinnaer vervolgde fijn zegen tot

Guatulco , bekende haven lanx de Zui-

der • Oceaen. Aldus zeeghaftig ge-

keert , kreeg de kroon op 't hoofd.
Onaengezien dufdaenige proef-ltuk-

ken van held - daedigheid , daegde
hemd'heer over Tlatelluko ten kamp
uit. Axayaca vaerdigde derwaerds
eengezantfehap, metlaft: alzoode
burgers binnen Tlatelluko een bloed
waeren met de Mexicaeners , van wel-
ke , om het verdeelen der wijken
en erven, even voor de inhulding

des eerften koninx Acamapïxtlï , fich.

afzonderden : zy belieiden goed-
willig Mexicoos koning voor opper-
hoofd te erkennen. De gezanten
fchamper bejeegent brachten zulk
befcheid te rugge : weshalven Axaya-
ca gefwind ten wraek trekt. Een ge-

deelte van 't heir valt den vyand te

water aen. Hy zelf komt te land af:

hand-gemein tutlchen beide de le-

gers , haer Itil houdende , met de
heer over Tlatellulco,)aegt hem einde-

lijk op de vlucht, 't Heir volgt haer

bevel-hebber. Zoo dicht hielden de

Mexicaenen achter d'hielen der vluch-

telingen : dat gelijkelijk ter ftad in-

drongen : den heer fich bergende bo-

ven op den tempel ten pletteren wier-

pen ; en voorts Tlatelluko aen kooien
leiden . Niet min gelukkig liep de
flrijd te water af. Eifjaer fat Axayaca

aen 't bewind : wanneer door de dood
plaets maekte voor Autzol : die fijn ^^' *'-

inhulding focht te bevorderen met ™L
A

'eea^aenrtag op 'tmagtig landfehap
Qua'xutatlan , welker ingezeetenen
de Mexicofche tollen aen-hielden.

Hli 2 Maer
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Maer defe , verfchrikt voor Autzols

leger, bergden fichover een arm der

van

zee. De zee had haer lijf-berging ver-

vreemdt fchaft : ten zy Autzoleen driftig eiland

op rijs ,
planken en balken verzon.

Den vyand floeg een kille fchrik om
't hart : terwijl fich onverwacht ver-

flaegen vond , daer hy meinde veilig

tefchuilen.d'Óverwinnaer vervolgde !

zedertzijn bevochte zegen, en brei

de Mexicoos rijk uit tot Guatimala

toe , drie honderd mijl verre. Des

zelfs mildadigheid en bouw-kunft

fijn mdd- vvord boven gemein geroemt. De
daedigheid fchartinoen , by de landen om her

'k'Jrt'7' ingebragt, verdeelde hy tweezints.

d' Armen genooten kleederen en

eed-waeren, dekrijgs-overften plui-

maedjen en vordere koftelijkheden.

Voorts wiefden , uit fijn laft, de flech-

te gebouwen afgeworpen, en nieuwe
vonden getimmert. Eindelijk had hy 't breed

wMeritt- VOOf met jg waterloop , van welke
tong. , ..

» tt
lich Cuyoacan diende, t Voomeemen
lag, om binnen Mexico in broekach

tig land geplaetft , verfch water te

brengen. Een tovenaer ried dezetoe-

legaf, dewijl't water den ftad zoude

onderzetten. ytozo/,gebelgtover de

bygebragte reden , joeg den tovenaer

weg. Defe ,
gevlucht na Cuyoacan,

wierd eerlang te rugge gefleept en

verworgt. Thans opende Autzol den

dijk voor Cuyoacan. Door 't gat vloey-

deeen fterke ftroom in'tmeir Lagu-

na , welken de priefters met vreemde

bygeloovige zeden verwellekomden.

Zommige bewierookten de vloed:

andere offerden 't bloed der quakkels

of ook haer eigen aen 't water : andere

wederom fpeelden op kinkhoorens.

Defe handel ftaetafgemaelt, nevens

de befchryving, in de Mexicaenfche

vereeuwde jaer-fchriften , beruften-

de binnen de Vaticaenfche boek-ka-

mer tor Romen. Doch de voorzegging

des geworgden tovenaers wierd by-

kans vervult ; want 't water verwoelte

een groot deel van Mexico, enmaek-
te voorts de ftad in eilanden door-

fneeden. Autzol bedwong eindelijk

't ongemak met dammen en ftuifen,

en ftierf in 't elfde jaer fijns koning-

rijks. Zedertgeraekte 't werk gewel-

dig over hoop. Noodfaekclijk dient

het een weinig hoogeropgehaek.On- Mor/l

derde Mexicaenfcheadelfpande Mu- mmuxm-

d, i * . ma negende
e kroon, een neer van wei- m iairtfle

nig fpraek en fpitsvinnig verftand , die Mixhofih»

fich meeft onthield binnen een prach-
mng'

tig vertrek aen d'hoofd-kerkC«, om
gemeinzaem met Viztlipuztli te han-

delen. Enalhierfchuildehy weg, zoo

haeft bericht kreeg : hoe de verkic-

fing ten koninglijke waerdigheid op

hem gevallen was: 'tzy uit overdag

van'tgewigtderzaek, het zy uitge-

veinfdheid. Ontdekt en geleid na de

keurvorftelijke vergaderingen voorts

nad'heiligevuur-teft.prikkeldealdaer

tot een ofterhande bloed uit fijn oo-

ren , kaeken en fcheenen , volgens

't oude gebruik : een efmaraud wierd

gehangen door de doorboorde neus:

d'heer over Tezcuco begroete hem met
een reden : welke , alzoo ten tijde des

lejuiets Iofeph de Acofla in vafte gcheu-

genis ftond, (gelijk ook andere ver-

wcllekomingen der koningen den

leerlingen onder fchool-meefters

tucht wierden voorgefpelt, tot oefe-

ning van tael vaerdigheid) hier in te

laflchen niet ondienftig kan wefen

:

ten einde uit vele een ftaeltje ter hand

zy der Mexicaenfche welfprekend-

heid. Tezcucoos heer dan begon aldus:

't Groot geluk , hoog edele Mutexzu-
ma , welk dit rijk is toegekomen , door

de verkiefng op u gevallen , kan licht be-

Jpeurt uit d'algemeine blijdjehap. Nie-

mand* Jckouders zoofterk, om een moo-

gendheid , hoedaenig defe , te torzen

kloekmoedig en verjhndig , dan uwe.

Godbemint Mexico , aen ivien ivijsheid

verfchafte van zulk een keur. Wie kan

twifelen , ofgy die boven d'hemelen hebt
doorlopen in heilige ommegang met
Viztlipuztli , zult lichtelijk befleüen

d'aerdjche voorvallen hier beneden ? JJ'ie

kan twijfelen , ofaen zoo veel deuchds,

als uwe boezem befluit , hebben wedu-

wen en wefen toeverlaetsgenoeg? Spring

dan blijdfchaps-halven op , o Mexico.

d'Hemel verleent een vorft voorzichtig

zonder loosheid , barmhertig zonder

fchending des rechts , klockmoedïrr zon-

der lichtvaerdigheid , winzaem zonder

verachtegemeinzaemheid. Engy , o ko-

ning , laet de verhevene flaetgeen ver-

andering veroorzaeken van zoo veel

dus

Reden van
d'heer over

Tewuco.







tige krie-

ning,

dus Lng bekende deuchden. De kroon

laert moeyehjk: zorgenvoord gemeine

befl. De bekommeringen moeten haer

uitjlrekken over 'tgantjcbe rijk , en ie-

der in't rijk. Aendachtig hoorde Mu-
teczuma den redenaer : en zoude de
reden hebben beantwoord , indien

had konnen uitbrengen. De traenen
mteczu. fchooten uit d'oooen. Maer eer hy
ma , hoe / • i i i

• rr~

fijn bukte- uit-toog , om lijn inhulding met otter

fielt : van gevangenen te beveiligen , ftelde

orde op d'huifelijke toeftand. Tot
noch toewaeren de koningen in haer

paleis bedient by gemeine burgers

:

welke alle hy af-fchafte, en nam rid-

ders envoornaemfte adel tot gewoo-
nelijk huis-werk aen : onder voor-

wending , dat aldus een duidelijker

verfchil wilde ftellen tuflchen d'ede-

len en 't volk, en meer aenzien om-
trend de koninglijke waerdigheid. Na
dufdaenige beftelling valt Muteczuma

in een atvallig landfchap : waer uit

merkelijk aental menfchen tenflagt-

oflèr voor Viztlipuztli weg - fleepte.

fijnpracb- Thans ging de krooning voort met
ongemeine ftaetzie. Lit alle gewe-

ften vloeyden duizenden na Mexico,

zelfde vyanden van Tlajcala, Mechoa-

can en Tepeaca, nooit by de Mexicaenen

verheert. De ftad lcheen uit-gelaeten

in danzeryen,vertooningen, bly-fpee-

lenen maeltijden. Onwaerdeerlijke

fchatren bragten alle geweften ron-

dom her, die onder tol-op-brenging

ilonden. Allenthalven waeren de

flellaedjen , venüers en daeken vol

kijkers. Geen koning {tapte immer
diervoegen prachtig ten throon bin-

nen Mexica, ofdie zulk een ontzag

hield. Niemand des gemeinen volx

mogthem onder d'oogenzien. Hy
raekte nimmer d'aerde : wierd ge-

draegen in een ros-baer , op de fchou

ders van voornaemfte ridders : ge-

bruikte nooit meer dan eens een

kleed, fchotelof drink-pot : onder-

hield ftrengelijk de wetten , by hem
gemaekt : verkleede fich vaek in on-

bekend gewaed , ten einde na alles

naeuw onder-zoek deed. De Mexi
caenfche moogendheid ftond nu
tenhoogften verheevendheid geftei-

gert. MaergeÜjk andere rijken, door

eigen geluk top-fwaer, ten iaetften

Nieuw -Spanje. ia^

voor-over plotzen : en dikwils eer
ten vernieling vallen, als uit geringe
ftaet groot worden : evenzutkgeval
trefte Mexico. Doch voor haer on- voorjpookt»

dergang gingen vreemde beduidfelen. ™ ZZ'-
Binnen de ftad Cholola gaf de duivel gang -won-

Quezakoalt te kennen : hoe eett
rfer/**":

vreemd volk in aen-togt was, om
bezit te nemen der Mexicaenfche
heerfchappy. De tovenaers voor-
zeiden 't zelve : waeromhaer^M«^c-
zuma ter hechtenis beftelde. 't Had
aller leven gekoft : ten zy door
's duivels kontl ontfnapten. Devrou-

,

wen en kinderen dan moeden het
ontgelden : alsdie.uit'skoninxlaft,
pijnelijk ftierven. Middelerwijlver-
lcheen een vreefelijke ftaert - ftarre

aen den hemel, geduurende een jaer.

De groote tempel Cu infchelijxbran-

de ten grond toe af. 't Water , ten .

leflinge geftort, flikkerde als fwevel.
Een yzelijk hemels-vuur vertoonde

!

by dag drie hoofden, en wierp uit

een lchintelende ftaert vonken ter
i aerde. 'tMeir Laguna tuffchen Mexico
en Tezcuco begon fchielijk te zieden
met fpringende bobbelen , die ette-

lijke gebouwen 't onderfte boven
keerden. Een naere ftemme klonk
by nacht over 't water : Kinderen,
't verderf naekt. Haer zal ik u voeren,

om niet verhoren te gaen ? 't Geen
vorder de Iefuiet Acojla hier af ter

neder fielt , luid aldus. Aen Mu-
teczuma Helden de viflchers ter hand
een vogel , den kraen niet onge- vreemde

lijk , gevangen op 't meir Laguna.
vogeL

't Voor-hoofd , boven gemein blin-

kende, vertoonde als in een fpiegel

een heir - leger , welk fijn vyanden
neder-hakte. De waer-zeggers, tot

ontleeding der beduidenis ontboo-
den , wiften niets te zeggen. Onder-
tufichen verdween de vogel. 'tTwee-
de voorfpook is immers zoo vreemd.
Een boer , van den akker in eens ^e» bc»

groeten arends bek op-gevat, wierd tlnd'Zr-
door de lucht gevoert naeenduiller vem.

hol : alwaer een man, van diepe flaep

over-vallen, fnorkte. Een naere ftem-
me riep hem toe, kentgy dien man
wel? De boer kende uit 'tkoninglijk

gewaed Muteczuma. De ftemme her-

vatte : hoe zorgeloos rufthy? De
Hb> 3 tijd
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fA tijd vereifcht ftraf van mecnigvuldig

mifdrijf. Brand den fnorker de dijc

met de toorts , dien hy in d' hand

houd, hy zal geen fmert voelen. De
boer fchroomachtig , hoorde : Ik ben

grootcr dan de koning , vol-voer mijn

gebod. 'tGefchied ; Muteczuma ver-

roerde fich geentzints. Eerlang kreeg

dele bericht van dufdaenigfpook , en

bevond iijndije verbrand, nietzon-

dcr heevige ontfleltenis. Hy fat nu

veertien jacr op de koninglijke zetel:

wanneer tijding ontfing van een

vloot, uit canooen die aen boord

wacren geweeft , en d'afbeeldzels

der mannen en fchepen , in doek ge-

maekt, hem ter hand fielden. De
boodfehap verfchrikte Muteczuma

,

dewelke met fijn raeds-heeren oor-

deelde 't heilzacmft : de kullen lanx

de Noorder Oceaen met fterke wacht te

conefuis, verzekeren. Des niet tegenftaende

jij» mark- lande Ferdinand Cortejlus met vijf

ZrSL honderd voet -knechten en feftien

g#*. ruiters : nam de ftad Potanchanum

in : trok door 't geweft Sincuchimalar

nzTafcalteca , by verkorting ook ge-

naemt Tafcala. Alhier viel een fcherp

gevecht -, in welk de Spanjaerden

tweemael 'tuiterfte gevaer liepen,

tenzyfes vcld-ftukken, door onge-

woone flagen , niet min fchrik als

fchade toebragten. Binnen Chiurutecal

ftond het even eens gefchapen ; want

ongetwijfelt was 'tSpaenfche heir

ter midder-nacht over-vallen , indien

nieteen vrouwe d' heimelijke toeleg

vnem.U ontdekte. Muteczuma ondertuffchen
voruat raeds- pleegde mei; de toovenaers;

om door befweeringen Cortefius te

verdrijven. Ier tijd als defe door

Chalco reifde,vervoegden fich een mer-

kelijk- acn-tal duivel -jagers uit Mu-

teczumaesteft, derwaerds. Op 't ge-

bergte geklommen fielden haer gui-

chelcry te werk : wanneer d' afgod

Tezcahpucavcikhccn : fleldezichdul

aen , en fnaeuwde den toovcniers

toe : IVat onder-windgy luiden onder-

ling .> Muteczuma zal kroon en leven

verliejen , wegens gepleegde dwing-

Lwdy. Kijkt eens over de jchouders ,

en 't zal bh jken , ivat verderf voor

Mexico befchooren leid. Om-ziende,
befchouwden de ftad licver-laey te

weed e Boek
branden. Muteczuma, door zulk be-

richt te meer verflaegen , bcfluir

't uiterfle te waegen : met koftelijkc «*/««».

ccfchcnken Cortefius te gemoeten:
mtttreht

r> ii-iii Cortefius te

en de kroon hem ter hand te ltellcn, gemoed.

in tegenwoordigheid van fijn rijx-rac-

den. Manna een Mexicaen , ervacren

in de Calliliaenfchc tael , diende

voor tolk. Hetfcheen, of alles met
minnelijke vriendfehap zoude afloo-

pen : wanneer 't werk gantfchelijk

uitdcplooygeraekte. Cortefius focht

een reden , om 't Mexicaenfche rijk

onder 'tSpaenfche jok te brengen.

Eerlang vond hy een oorzaek -. na-

men dijk men leide Muteczuma telafl,

als oiCoakopoca de nieuwe Spaenfche

ftad Vera Crux uit fijn laflbeltormde.

Geen verontfehuidigingen hielpen.

Zelf niet hoewel Muteczuma den
koning Coalcopoca , nevens vijftien

raedsheeren , gevangen over leverde:

alle by groen hout verbrand. Hy

met tove

naers.

word dan ter hechtenis befteld , niet

zonder groot mifnoegen der Mexi-
caenen.' 'tAlgemein gemompel ging:

't IVas nu verre genoeg gekomen, jub
te laten bengelen van weinig 'vreemde-

lingen , die den koning kluijlerden , de

vereeuwde beelden met voeten trapten,

op aller keel moordaedig zaten , en de

hatelijke Tajcaltecaeners en Guazuzin-

gers ten jpijt linnen Mexico bragten.

Acht maenden hadden nu deSpan-

jaerden alhier leelijk huis-gchouden:

wanneer de burgers ter been flappen,

onder een nieuw opperhoofd Qui-

cuxtemoc : en drie dagen en nachten

de Spaenfche bezettelingen on-op-

houdelijk beftormen. 'tHielp niet,

dat de gevangen koning belafte af te

trekken. Zy vielen even heevig aen.

Muteczuma zelf, door een flinger-

fteen getroffen, beftierf de wonde.
Cortefius neemt by nacht de vlucht;

doch zoo felgcvolgt, dat twee dui-

zend hulpbenden, anderhalf honderd
Spanjaerden , en twee en veertig paer-

den in de loop bleven. En indien het

den Mexicaeners niet ontbrooken

! had aen leef-togt , geen Spanjaerd

)
ontfprong den bloedigen dans. Eer-

lang evenwel word de torn hervat,

d' Omleggende volkeren , uit haet

tegen de over magtige ftad Mexico,

voeg-

Smaerc
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voegden fich by Corteftus. Men bragr

,
pulco bereikt twee en feventig mijlen

,

nemen de

P%ii weder

ir::

daitien fchepen in 't meirZ.tfg«»tf. Se

ven dagen duurde de ftorm , niet zon-

der fwaer bloed -vergieten weder-

zijds. De dartiende van oogft maend
desjaer vijftien honderdeen en twin-

tig braeken de beleggers door: pleeg-

den alle bedenkelijke wreedheden:
en flaeken eindelijk Mexico in brand.

De Spanjaerden volkoomen meefters

herbouwden de verwoefte ftad.

't Kloofter binnen Brugge leverde ,

door orde van Kaifer Carelde vijfde

,

leid over (leil gebergt
, gevaerlijke

klippen en verfcheide ftroomen. De
voornaemftc zijn del Papagayo , met
een pont voorzien ten gerij f der rei-

zigers : de las Baifas loopt buiten ge-

mein fterk : d'lndiaenen brengen riet-

vlotten driftig op drooge kalabaffen

met fwemmen over : jan Francifco is

verre de grootfte; doch heeft ettelijke

ondiepten , om door te waeden. De
kleine muggen moujliken fteeken ge-

duurendedeweg diervoegen vergif-

Francifijte- drie Nederlaiidfche Francifcaenermon- \
tig, dat de wonden tot zorgelijke fwe

nn ismen

binnen

Mexio.

Befchry-

ving van
Acapulca.

niken,]oan de Teclo , Joan de Aora en Pe-

ter van Gend. Haer verrichting kan

blijken uit een brief tot Mexico ge-

fchrevenby Peter van Gend, op 'tjaer

vijftien honderd negen en twintig,

d' Inhoud luid aldus. Deafgoodend'éT

Mexicaenen draegen meelt benae-

mingen na (langen. Over ieder ding

ringen fetten : ja zomvvijl reizigers

't leven benemen. Anderzints vallen

d'ingezeetenen nederig en geenzints

quaed-aerdig. Alhier leid 't gewed
del Falie, na welk Ferdinand Cortefiiis

fich mark-graef noemde. De mond
der haven Acapulco gaept een volle

mijl zuid en noorde. Binnen, onge-

ftaet een byzondere duivel: waerom mein ruim , loopt ten noorden een
tot zulk een getal zijn uit-gedijt , dat

j

geul Boca Grande genaemt , alwaer de
naeuwelijx geweten word. Aen zom- 1 fchepen veilig ankeren : ooftelijk

mige ofTèrenze rookende menfehen- breid fich een tweede arm uit , ( by de
harten , bloed en haer kinderen : aen

andere vogels,papier en wierook. De
priefters maeken een groote menigte

uit. Ettelijke onder de zelve eten niet

dan vleeich van jongens of meisjens

:

beider bloed verftrekt ten drank.

Mannen bedrijven met mannen
fchandelijkheid. Doch laet ons liever

in de befchryving van 't Aertsbif-

fchopdom van Mexico voortgaen en

des felfs beruchte havens befichtigen.

Door de felve word het land langs de
Zuid-zee en Noorder-Oceaen voor
allerley vaertuig geopent. Boven alle

munt Acapulco uit , werwaerds uit Me-
xico de koopmanfehappen worden
afgevoert, om te verfchepen na China,

lanx een vaert meer als twee duizend
mijlen lang. Veertien maenden bren-

genze gemeinelijk zoek op defe togt.

Vier zeilen van feven en acht hon-

derd vat houden dit vaer-water in.

Met de lente fteeken twee mChina,
\
ben , (tijve vinnen op de rug , een

van waer des zomers te rugge kee- breedeüaert en wel gevoed lijf. Joris

ren. Soo haeftlaetenze 't anker voor ! Spilbergen, nadat hy den Spaenfche spilbergen

Acapulco niet vallen, ofde twee ande-
\
alle afbreuk lanx de Zuid-zee toe- -verrichting

re fchepen , ondertuflehen zeil-vaer-
j
bragt , liep met vijffchepen dicht on- w,^*"

dig gemaekt , (teeken zeewaerd. I der 't (lot Acapulco : welk tien fchoo-

Doch de weg tuffchen Mexico en Aca-
\
ten uit kortouwen deed ; doch hield

op:

Spanjaerden Puerto del Marques) be-

fchut tegen alle winden : zommige
inhammen hebben vlakke (tranden

,

bequaem om de fchepen te kielhalen.

\S\otfan Diego leid met fes bolwer-

ken opeen uit-fteekend hoofd voor

de (tad. De ftad zelf, gebouwt aen een

kolk des havens , vertoont fchoone

huifen , fchuilende achter hooge ber-

gen;voor hebbenze een breede (traet,

welker kant d' haven befpoelt. De
kerk lang-werpig vierkant pronkt

op 't midelen met een fpitze toorn.

Aen 't water is een (teene muur, uit

wiens fchicc- gaten gefchut fteekt.

Tuffchen de kerk en muur rijzen drie

bergen , haer (trekkende na d' inwijk

Boca chica. Lanx dek gantfche kuft

word een vreemde vifch gevangen

:

heeft een ongemeine groote, mond
vol fcherpe tanden , boven den mond
een lange en dikke fnuit , vafte fchub-
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op : foo haeft d'Hollandfche ammi-

racl een boot bemande , van welke

een witte vredens-vlagge waeyde.

De Spanjaerden roeyden den boot te

gemoed, en quamen aen boord : de

larjant Peter Alveres en vaen-draeger

Frans Menenflus, die door langduurige

verkeering in Nederland de Duitfche

tael duidelijk fpraeken , beloofden al-

le rley ververfching. Spilbergen kreeg

achterdocht, alsof de Spaenfche iets

quaeds in den zin hadden : weshal-

ven digt onderde fterktefijn vijf zei-

len o ver lang kort , en 't gelchut klaer

maekt. 't Vermoeden verdween : al-

zoo Alveres en Menendus fich te pand

fielden , ter tijd toe de beloofde dar-

tig oiien, vijftig fchaepen, ettelijke

honderd hoenders, en voorts kooien,

oranjen appelen , citroenen en dier-

gelijke ververfching gelevert waeren,

gelijk ook 't brand-houd en water:

welk laetfte den Hollanfchen matro-

1'en vry Hond , om van land tehae-

len. Men fielden de Spaenfche ge-

vangenen , nu en dan bekomen , op

vrye voeten. Ondertuffchen befoch-

ten verfcheide aenzienelijke perfbo-

naedjen den ammirael : onder welke

d' hopman Caflilïo , die twintig jaer

den krijg in Nederhnd volgde , en

Melchior Flernando neve des onder-

koninx over Nieuw-Spanje , begeerig

te befchouwen de zeilen , die welke

aen Rodrigo de Mendofe , voerende de

magtige koninglijke vloot, tweemael

dorilen flag leveren , en over alle ze-

gen -praelen. Hernando flond ver-

baeft , dat zulk klein vaer-tuig foo

veel fwaere Spaenfche fchepen ver-

nielt of verjaegt had : bragt d'ammi-
raels zoon by den ftad-voogd Geor-

gius Porreo , die den jongeling beleefd

onthaelde. Acht dagen bleef Spilber-

gen voor Acapulco leggen, verwondert

over de beleefde onthaling der Span-

jaerden -. te meer nadien , acht maen-
ót\i te vooren verwittigt van deHol-
landfche vloot, alles ten tegen-weer

vaerdig maekten. 't Slot had feven-

tien metaele (lukken en vier honderd
befettelingen , behalven een merke-
lijk aen-taledelluiden en vrywillige:

daer aoderfints flechts veertig man
en drie gotelingen binnen de fterkte

lagen. Duflang wegens Mexico, terM'H-

gen welk Panuco paelt ten noorden.
rJuc0.

bit landfehap , vijf en veertig mijl

breed , en by na van gelijke lengte,

is fich zelf ongelijk. Na Florida uit-

geftrekt vertoond een flechten boo-

dem : 't overig gedeelte verfchaft

overvloedige lijftogt, en elders ook
goud. Ferdinand Corteftus vond hier

groote tegen-lland; hoewel met ge-

lukkiger uitkomft als Frans de Garay

,

die Panuco meinde af te loopen ; doch
liet veel Spanjaerden achter, en keer-

de on verrichter zaeke. Cortefws bragt

wel de landen Ayotextetlatan en chila

onder 't Spaenfche jok ; maer niet

zonder fchendige neepen. d' In-

woonders flrijdbaer en wreed dor-

flen den dood onder d'oogenzien:

vielen tegen dekogelsin. Menfchen-
bloed te plengen was haer dagelijx

werk , volgens vereeuwde gewoonte
in Niemv-spanje. Op de ieeft-dagen

Racaxipe Veliztli , (zoo veel gezeid als

flaven-villing ) wierden meer ofmin-

der dienftbaere menfehen d' huid le-

vendig afgetrokken : welkzommige
aentoogen over 't naekte lijf. Defe
gingen van hut tot hut , eifchende ael-

moefen ; die weigerden kreegen een

flag in 't aengeficht met 't bloedig vel.

Zoo lang een lap aen d' huid hing

duurde dufdaenigfpel. d'Aelmoefen
wierden befteed tot noodwendighe-
den, ten afgooden-dienft vereifcht.

Ter voornoemder dagen gefchiede

ook een ander grouwel. d'Offèraer ongtmem

«faegde den gefchikten flaef tot offer wedtm

uit , ten einde lijf om lijf kampten. TffLh»
Men bond de flaef met d'eene voet vsnteven-

aen een groote ronde fteen : voorzag 7$£/~
hem van fwaerd en rondas tot ver-

weering. Met gelijk geweer befprong
hem doffèraer. Indien defe te kort

fchoot , behield de flaef 't leven en
den naem eens held-daedigen mans.

Wonderlijker ging het toe met de lijf-

eigenen , die jaeriijx den afgod ver-

toonde. Defe keurig gereinigt, droeg

de klederen en naem des afgods. Ie-

der eerde hem als den afgod zelf een
voljaer. Ging overal vryelijk , hoe-

wel met twaelf lijf-wachten : ten ein-

de niet weg liep ; want anderzints

moeil de voornaemfte bewaerder in

des



desgevluchten plaets treden. Voorts
bewoonde de vertoonende afgod

d'heerlijkfte zael van den tempel

:

at lekkerlijk , en wierd gedient ko-

ninglijk. d' Aenzienelijkfte heeren

geleiden hem gedienftig door de

ïtad : zoohaeftopeenpijpkenfpeel-

de, ten bewijs dat over ftraetging,

liep ieder toe , viel voor fijn voeten

neder en aen-bad. 's Nachts wierll

hy binnen een fterkekouwe rondom
mer yzere traelien beflooten , en ter

gezetter hoog-tijd ledendig gevilt.

Met groote moeite kreeg Cortefius

defe bloedige landaerd onder de

knie, en byzonder d'inwoonders

vsn Chila,welker boodem uit-geftrekt

na de Noorder-Oceaen , door veel mei-

ren gebrooken leid. De Spanjaerden

bewoonen in beide de geweften

Chila en Ayotuxtetlatan drie Heden :

namentlijk Panuco, na welk 'tland-

fchap en ftroom genoemt zijn :

(debenaeming Panuco is tegenwoor-

dig verandert in Villa de Santiftevan

Miles Phi.

del Puerto ) Sant Jago de los Valles

,

twee en twintigh mijl landwaerd
ten wellen van Panuco : en Luis de

Tampice aen de Mexicoofche in-

ham.
Miles Philips , een der Engelfche , Reit va»

welke hopman Joan Havokins in de
f
4' 1

bogt van Nieuw-Spanje te land zette,

op'tjaer vijftien honderd acht en fe-

ftig , zukkelde ellendig eer tot Pa-

nuco aen quam . Defe getuigt : hoe
deftad, gelegen lanx de rievier even
eens genaemt , aldaer niet meer als

een half boog-fchoot breed , in een

vermaekelijk-vruchtbaerelandsdou-

we , toenmaels twee honderd Spaen-

fche borgers telde, behalven d'ou-

de ingezeetenen en Negers. Zout
geeft de meefte handel , welk ge-

maekt word in pannen beweften de

rievier. Philips , uit Panuco vertrok-

ken na Mexico , befichtigde op den
wech het dorp Nohete , by de Spanjaer-

den hemoemtfanta Maria, en alhier

een kloofter vol Witte monniken :

I i zedert



2^0 Tweede Boek:
zedert ook Meflitlan , ahvaereenige

Graeuw -monniken een huis hadden,

en'tfledeken Puchuca. Maerdedag-
vAnjoan aenteikening, gehouden byfoanChil-

chtittm, ton ; v jer jaer na de tog t van Philips,

wttrdig. geeft meer licht aen 'tlandfchap Pa-

nuco. Hy had tot met-gezel een Span-

jaerd , wanneer Mexico achter fich

liet , om Panuco te vinden. Na drie

dag-reifen geraektenze binnen de

flad Meflitlan. Onder dertig duizend
Indiaenen betrouwden haer alhier

twaelf Spaenfche burgers. De flad,

getimmert op hoog gebergt vol bof-

fchaedje , leid rondom in dorpen,

door welke fchoone water-fonteinen

flroomen. De lucht is niet min ge-

zond, als de grond vruchtbaer. De
verheevene wegen leggen overfcha-

duwt met allerley vrucht -boomen.
't Vlek Clanchinoltepec , een vierde

volk-rijker dan Me/litlan, hoort een
Spaenfch edelman toe : negen Augu-

flijners onthouden fich hierbinnen
een flecht klooflerken. In de flad

Guaxutla woonen twaelf van de zel-

ve orde-

Voorts gingenze over 't vlakke

land Guaftecan na de vlekke Tan-

cuylabo, vol groote Indiaenen, met
blaeuw-gefchilderde lichaemen en
gevlochten hair tot de knien toe.

Gaen moeder - naekt ; doch nooit

zonder boog en pijlen. Zy houden
zoutim niet in grooterwaerden als zout, een

vnemd ge- ZOnderline eenees-middel tegen ze-

Ali kere wormen, groeyende tuflchen

haer lippen. Zedert bragtenze negen
dagen toe, eer tot de zee-flad Tam-
pice geraekten. Van veertig Chri-

flenen , aldaer gehuifvefl , hadden
d'inwoonders veertien af-gemaekt,
terwijl zout vergaederden. Tampice

leid aen de mond der rievier Panu-

co by welke fwaere fchepen zou-
den konnen opvaeren , tenzy een
zand den mond flopte. Eindelijk

quamentot/\7««c0 , eertijds eenaen-
zicnelijke flad ; doch meefl verlae-

ten wegens de quellaedjen , die d'Jn-
'

diaenen den burgers aendeeden. Niet I

meer als tien Spanjaerien en een
|

priefler hadden fich toen ter tijd al-

1

daer neder geflaegen. chilton verviel
j

•uordirt

ter zeiver tijd in een fwaere krank-

heid : en , hoewel buiten gemein
fwak , fleeg te paerd met een ln-

diaen achter hem : ten einde d' on-

gezonde lucht en fchraele plaets,

daer niet anders viel als water en
fruit, met een beter verruilde. Doch,
vandewech gedwaelt door een naer

bofch
, geraekte in handen van wil-

de menfehen , onder flroo - hutjens

haer behelpende. Aenflonds om-vmmit

ringden hem twintig bragten fchoon
mval '

water ten drank uit een verguld Ve-
netiaenfeh glas : twee naekten ge-

leiden hem na een hooge weg : wel-

ke eindigde voor de poort der be-

walde flad fant Jago de los Valles,

bewoont by vijf en twintig Spanjaer-

den . Uit dek verflond Chilton het chUtuu

groot gevaer , in welk hy geflee- „
ken had ; want de bofch-wilden on-

der welk verviel , waeren menfeh-
eters ; die onlanx op zeker geberg-

te een Auguflyner Aloojler verbran-

den , en 't volk tot een lekkere mael-
tijd weg-fleepten. Hier haddenfe
buiten twijfel 't Veneetfche glas ge.

rooft . Ten zy oordeelden uit Chil-

tons ongedaenheid , dat met eenig
ontugt , waer voor zeer vreefen

,

befmet was , hy zoude al in haer
maegen verteert zijn geweefl : en
een ftuk des huids met eenig hair

(zulx word zeer aenzienelijk ge-

keurt ) flingerde nu om de middel.

Terwijl Chilton binnen fant Jago flil

bleef
, quam. Frans de Page , wegens

den onder-koning HenrikManriques,
met veertig foldaeten , aldaer : lich-

te noch vijf-honderd naekte Indiae-

nen uit de twee naefl- gelegene dor-

pen Tanehipa en Tamaclipa , alle goe-

de fchutters . De toeleg lag , een
wech te openen na de zilver -mij-

nen Sacatecas. Chilton , by dit ge-

zelfchap vervoegt , geraekte voor

de groote flroom de las Palmas , fchei-

dende Nieuw -Spanjen van Florida.

Drie dagen wierden vruchteloos

zoek gebragt , om ergens door te

komen . Weshalven uit af-gehakte

hout een vlot toe-flelde , by fwem-
mende Indiaenen over -getrokken.

Zedert reifde het leger over fteile

bergen



Nieuw
bergen en door dichte bofTchaedjen :

en quam eindelijk tot Sacatecas : by
welkers alder-rijkfte zilver- mijnen
van gantfch America meer dan drie

honderd Spanjaerden haer dagelijx be-
Beichryving

j Hielden, 't Eifdom Tlafcala (eer-
van JU/- .

Cj -*
• ,

M/^. tijds ook Tlafcalteca , Tlaxcala en 77j/-

callan) ontleent defe-benaeming van

een ftad even eens genaemt , gelegen

in gebrooken gebergte , boven ge-

mein hoog , van welk overvloedige

vocht fakt na de vruchtbaere val-

leyen. Door den berg Xicotencalt

vloeyt de ftroom Zahuatl, die zom-
wijlde akkers wijd en zijd plas fet,

en d'huifen weg-fpoelt. De rievier

beteikentfchurft water , ter oorzaek

fchurft worden , byzonderlijk kinde-

ren , die fich in 'tzelve waflchen.

Lanx d'oever kebben de Spanjaerden

bequaemewoon-plaecfen getimmert

na 's vaderlands wijle, nu ook meelt
vreemde in- word gevolst by" dlndiaenen : de wel-
dtüenfche « &, P J

bmftn: ke anderzints te vooren op eenan-
dere manier plagten te bouwen; want
zy ftichten laege huilen van aerde

,

hout of Heen , met niet min ruime

als vreemde kamers : zommige een

fteen-worpgefcheiden , andere dicht

aen een, tulTchen welke engeftraet-

jens liepen , zeer bogtig. 't Land-
schap zelffpreekt tweederhande tael,

de Mexicojche en Otemifche. doto-

mis vielen eertijds Ai^x/co af, en be-

gaven fich onder de befchutting van

Tlafcala. *t Is een arheidzaem en
hergtn : woeft volk. Ten noorden heeft Tlaf-

cala toppen , drie maenden door de
zonne verwarmt: geduurende de vor-

dere tijd des jaers , duikenze onder
dikke mift, bcfproeyt met geftadige

ieeften-. ftort-vlacgen. Dit gebergte vol ge-

boomre , leeuwen, tygds, wolven en
wilde honden adives , die veel fchae-

de toebrengen aen 't kleine vee,fcheid

'tkoude gevveft van het warme.
Voorts zijn hier meenigte Hangen

,

adders, harten en allerley wild , be-

xruchttn: halven veelvoudig gevoogelt. Men
vind ook doorgaens , aluin , koper-

rood , zilver-mijnen , manna , anime

en liquidamber een welriekende gom-
me, drabbig druipende uit 't geboom-
te. De rievieren voeden geenvifch,

alzoo van de bergen geweldig afge-

P A N
J
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ftorttefteik vloeyen. Alleenlijk om-
trend Topoyanco leid een diep meir
met verfch water, rondom bewoont
van Indiaenen , bouwende weelige
zaey-landen, en aengenaem wegens
cochinilhe-boomen , die 'sjaerlijxmeer

dan twee honderd duizend dukaeten
opbrengen. In 't meir fwemmen fvvar- f™r£».*'
te hage-diffen , welker vleefch fmae-

g'

keiijk is en voedzaem : worden ook
gezouten en verzonden. Ditvoika- *»*>fche«-

ten niet alleen haer gevangene vyan-
""

den ; maer ook malkander : zulx in
openbaere Ibcht-huifen 't menfehen-
vleefch te koop hing. Zonder byfland
des gemeine beft Tlajcala , had Fer-

dinandCortefius dhoofd-ftad Mexico
nimmer bemagtigt. Waeromookkai-
zar Carelde Vijfde haer diefwegen vry-
heid vergunde:zulx volgens/<m» Ckil-

ton
, niet meer betaelen jaerlijx als ie-

der een hand vol tarwe. Zedert de
Tla

f["l
atot

„ . f ,1.1 /- i
een oljaom

Spanjaerden 't heidenfche gemeine- gemakt:

beft in een bifdom veranderde , en de
benaeming Tlafcala 'm los Angelos,
heeft het gekregen twee en negen-
tig mijlen lengte en tachentig breed-
te , gelegen tulTchen de Zuider- en
Noorder - Oceaen , als ook Mexico en
Guaxaca ; doch zijn ook binnen de-
fe omtrek begrepen de landfchap-
pen Tepeaca en Zempoala , alwaer eer-

tijds een vlek even eens genaemt,
neveiu twee ftroomen lag, bewoond
by een gefchikte landaerd, die haer
overigheid groot ontzag toe-droeg.

Hier omtre«d onthielden haer de
Totonaques , welker tael met geen
Americaenfche gemeenfehap heeft.

De ftad Puebla de los Angelos , ver- haerfleden:

deelt in vier wijken, die vijftien
UiAn^loi '-

honderd huifgezinnen tellen , is ge-

fticht door Sebafliaen Ramirez , ep
'tjaer vijftien honderd een en dar-

tig , aen 't begin der valleye Atlifco

,

lanx een vliet uit een rookende berg

gevloeyt. 't Land rondom levert

overvloedig tarwe , zuiker , vlas,

wijngaerden, moes-kruiden en aller-

ley Spaenfche vruchten. Ten noor- ilafiaU :

den af leid de ftad Tlafcala vol ln^

diaenen. Alhier ftond de hoofd-
kerk des bifdoms tot 'tjaer vijftien

honderd en vijftig : wanneer bin-

nen los Angelos is over -gebragt.

Ii 2 Be-



Aerd der

krokodillen.

Topoc.itcpec

brandende

berg.

1^2 T
Behalven de kerk , hebben de Domi-

nicaener , Francifcaener , Auguftyner-

rnonniken enClarifen prachtige kloo-

ders alhier getimmert. 't Queek-

huis voor vijf honderd Indiaenfche

kinderen, om op -gevoed te wor-

den in 't Roomfche geloof, voorzag

^w/rfzmetjaerlijkxe rijke inkom-

den. TufTchen Tlafcala en los Ange-

los zijn de fonteinen, waer uit de

rievier borrelt, die door Mechoacan

en Zacatula in de Zuid-zee valt. Ner-

gens een vloed zoo vol krokodillen,

alsdefe : zulx eenige plaetfen jam-

merlijk ontvolkt hebben. Geen won-

der; want de wijfjens leggen gemei-

nelijk fedig eyeren , niet grooter als

derganfen, welke zy in d'aerde be-

graeven. De Indifche muis ichneu-

wo«vernieltze,alwaer bekomen kan:

zouden anderzints tot meerder getal

uitdyen. Ja kruipt by den bek der

krokodillen in, en bijt door de buik.

Ook vindenze doodelijke weder-

partyen aen de water Hangen , havi-

ken , buffels en byzonder detygers;

die de krokodillen op de rug fmijten,

en voorts den buik flukken rijten.

Zy vallen hier wreeder tegen de men
fchen dan elders : ter oorzaek de

droom vanTlafcala weinig vifch heeft.

Bedekt onder (lijk vallen de water-

haelers op :

t lijf: vervolgen de canooen,

en flaen den roeyer met de daert van

boven neder. Het dorp Napaluca in

de valleye Ocumba heeft haer oor-

fprong van een Indiaen Juan, die een

land-huisenveelverkenshad : lokte

de omleggende huisgezinnen van de

toppen na beneden : zulx eerlang düi-

zend menfchen fich by hem neder-

floegen. Acht mijl boven Tlafcala

rookt dehooge befneeuwdeberg Po-

pacatepec Tienjaer ftondze zonder

fmook ; doch bord zedert met zulk

eengedruifch , dat alles wijd en zijd

zidderde, op "tjaer vijftien hondert
[

en veertig. Tuflchen een pek fwarte '

damp flikkerden yzelijke vlammen >

hemelwaerd : by vlaegen neder-ge-
;

flaegen zetten tland aen kooien. ,

dAirdien vloogen tot Guaxocingo en
j

Chulula toe. 'tStond deerlijk alïent-
j

halven gefield : boomen en kruiden

verzengt : d'huifen ten grond toe ver- !

weed f. Boek
brand ; ieder pakte fich weg , voor-

neemens nooit te keeren. Toen dé

vlammen en fmook begonden te min-

deren , (lapte hopman D/ego de Orden

na boven , tot de kant van 't gapen dé
log. 't Scheelde weinig, of de dout-

moedigheid kofte hem 't leven, mee-

nigwerf in gevaer om te (likken we-
gens den fulferigen rook. Verwonde-
rens-waerdig is de vrye markt binnen

7'LiJcala : tot welke ontelbaerc In- Markt tot

diaenen en Spanjaerden jaerlijx toe-
TUfcala:

vloeyen. Ter eener zijde van de
markt ftaet de lijftogt. Doorgaens
zijn dan de vleefch hallen alleen

voorzien van meer ofmin als vijftien

duizend fchapen , vier duizend of-

fen en twee duizend varkens. Ter an-

der kant is te vinden overvloedig co-

d'in/llie, liquidamler en andere droo-

geryen, behalven 't zilver en goud:
om welk tefmeeden , verfcheide win-

kels arbeiden. Men voert ook her-

waerds Spaenfche wijnen ; doch is

den Indiaenen verbooden te drinken

:

anderzints zoude geheel Spanje niet

genoeg konnen leveren , totverzae-

diging van de gulzige inboorlingen.

Voorts word 'tbifdom Tlafcala op de

noord-kuftbefproeytdoor de droom Rievierem

Papaloava, zedertnadenSpaenfchen
hopman , die d'eerde fijn (leven der-

waerds wende , genaemt Alvarado.

De naede rievier de Banderas , wierd
alzoo geheeten , ter oorzaek d'in-

woonders witte laekens by (lokken
om hoog (laekert , om de Spanjaerden

na den oever te lokken. Op den oe-

ver van de droom Almeria dichte Cor-

tefias , 's jaers na d'inneeming der

hoofddad Mexico , 'tdedeken Me-
dellin , ter gedachtenis van fijne ge-

boorte-plaetsini><j»;e even eens ge-

naemt, doch wierd eerlang afgebroo-

ken door de Spaenfche bevel-heb-

bers, die alles moedwillens overhoop
fmeeten , uit haet tegen Cortefus.

Voorts leggen in de Soorder Oceaen

voor de Tlafcalafche firand d'eihnden tlïmdcn:

B/anca, l'erde en de Sacrificies, 't Eer-

de kreeg haer benaemihg wegens Wit

zand, 't ander van groen geboomte,

en 't derde , dewijl)oan de Gryalva, die

eerd Nieuw-Spanje ontdekte , op 't ge- .

zeid eiland een bebloede outaer vond
en



dos hoedae-
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Nieuw
en geofferde menfchenmer geopende
borften en afgekapte armen en bee-

de facrifi- nen. De rievier Almeria watert tegen

de Sacrificios over in d'Oceae«.-waerom

de Spaenfche zeilen eertijds aen dit

eiland , om te ontloffen , ten anker

liepen. Doch bleef naderhand ach-

ter, ter oorzaek de noorde wind hard

op de wal ftaet , en veel vaertuig ver-

nielt. Henrik Hawks geeft een tweede

reden : namentlijk dewijl vreemde

fpooke de Spanjaarden buiten gemein

quelden. Binnen 't bifdom Tlafcala

leid ook beflooten 'tLandfchap Te-

ji*d secnr* peaca , welker hoofd-ftad Segura ge-

bouwt wkrd door Ferdinand Corte-

fius , wanneer met groot verlies ge-

jaegt was uit Mexico. De plaets geeft

een dorre fteenachtige grond. Ron-

ftige buifen brengen 't water tot de

merkt , uit een vliet ftortende van

TLfialaes-berg. 't Vlakke land ver-

fchaft goede weiden. d'Inwoonders

fpreeken vierderhande tael : de ge-

meinfte is de Mexicaenjche : ander

zints gebruikenze ook de Popolucan-

Jche, en zommige te gelijk de Otomi-

Jche Jpraek. 't Dorp Alyoxucan ver-

toont fich verre van een hooge berg

,

wiens top zeer wijd gaept, want an-

derhalf honderd vademen van de

kruin af, in 't hertje des bergs, leid

eemde
een me 'r ' vo ^ koud en blaeuw water

,

miiun: welk nooit hooger of laeger word.

Lanx een naeuw pad klimmen de

dorpelingen derwaerds. Dicht by
vindmen twee andere grondeloofe

meiren, beide midden in vlak land.

't Eerfte Tlachac heeft een mijl omme-
gangs en witte fmaekelijke visjens

een vinger groot, 't Tweede Alchi-

chican is eens zoo groot , verheft met
de wind bitter water , niet anders dan
zee-golven. 't Land, enbyzonder de

\a\leyefanPahlo, levert overvloedig

tarwe ; namentlijk vier honderd mae
ten in d'aerde geworpen geven ten

tijd des oogft tachentig duizend,

't Vee tiert infchelijx buiten gemein

wel. De boflchen dragen allerlei ge-

boomt. De fneeuw - bergen byzon
der voeden tijgers , luipaerden , wol-

ven en harten. Onder veelerleyge-

, .... vooeelt, munt uit een klein zoomer-
wonrleriuk ° , . i i i

vogeltje, voogeltjen met een lange bek en

Spanje. io
aengenaem gefpikkelde veertjens :

't leefd by bloemen enden daeuw:
als de regen maen den in den herfft

ophouden , hecht het fich valt aen
een boom met den bek , en blijft al-

zoo dood. Maer word wederom le-

vendig zoo haeft d'eerfte regen des
gras-maend valt. Tepeaca telt vijf Tepeac*.

Francifcaetier- Kloofters en vijf vlek-

ken , welker ieder van een bequaem
gaft-huis is voorzien. Vorders leid

de ftad Vera Cruz op een vierendeel/?^ ver»

uursaen de Mexicojchezee , ten zuid- Crux"

ooiten van Villa Rica, eertijds meelt
bewoont van arbeids-luiden , die de
Spaenfche vlooten ontlafteden, en
de vrachten binnens boords hielpen.

Tegenwoordig gefchiet zulx tot

Buytron . 't Is hier aller wegen on-
gezond : niet alleen ter oorzaek der
regen, die van de lente af begint en
in d' herfft eerft ophoud; maer ook
dewijl doorgaens tegen den avond
d'ooiïe ofooft-zuid-oofte wind ftort-

vlagen bybrengen , welke 't fijne

zandindrinkt, en alzoogroote kou-
de des nachts veroorzaekt. Defe
vochtigheid trekt de brandende zon-
nedaegsomhoog, totfwaereonftel-

tenis derherzenen,wegens vergiftige

dampen. Binnen Vera Cruz verzae- wonder pul

melenze ter tijd van deregen-maen-
^'J**'

den den regen in een gegracven poel

;

welke alle morgen ontelbaere kleine

padden met ftaerten levert. Binnen
weinig dagen vallen de ftaerten af;

doch de kleine padden , tot groote
aengegroeit , maeken geduurende
de nacht een affchouwelijk geluid.

Van flagt-maend tot 't einde der len-

te-maend valt meeftentijd niet een
droppel uit de lucht. De noorde
winden als dan maeken een droog
aerd-rijk en gefonde lucht ; doch
meenigwerf een onftuimige Oceaen

voor de wal totfwaere fchipbreuken.

De zeehaven jantJuan de Alua een haven

klein laeg eilandeken isftijf vier mijl
AlHa '

van de rievier Vera Cruz ten zuid-

ooften. Twee monden leiden binne-

waerd. De voornaem fte /j ZrfXrf Word
meeft gebruikt. Binnen de andere,
genaemt Gallega, leggen defchepen
by fterke noorde-wind niet zeker

,

hoewel aen koopere ringen in een

,Ii 3 fter-



11,1-sokins

onvoorjich-

titbeid.

Vltkhen

I . '. 'i

Ver» Crux..

Muilen ,

h*er aerd.

Befchrij-

•uwg van

't bifdom

slntiqucra.

nt^4 Tweede
fterkemuurvaft-gemaekt. De muur

heeft tot verzekering wederzijds

een bolwerk, van gefchut voorzien.

En zedert Joan Hawkins binnen defe

haven twaelf rijk gelaeden fchepen

betrapte , by welke dartien andere

uit Spanjen quamen met een nieuwe

onder-koning, gefchatopfeftig ton-

nen gouds, is de haven gefterkt met

eenvaflflot. tfdii>/fr/»jhadgemakke- !

lijk de twaelf zeilen konnen prijs

maeken , en de dartien buiten hou-

den ; doch verliet fich op 't woord

des onder -koninx , belovende een

allenthalve vergenoeging te geven

aen Hawkins : die fich bedroogen

vond. Uitgezondert twee fchepen,

bleef fijn gantfche vloot in de loop.

Landwaerd , tuffchen l
r
era Gruz en

los Angelos , leid op een vlakke grond

d'herberg-plaets Kinconada : voorts

Xalapa enPerota , beftaende uit flroo-

huisjens midden in een boiTchaedje

vol cederen en pijn-boomen , by

Spanjaerden bewoond ten gerief der

reifigers. Ten zelven einde ftaen et- \

telijke huifen rondom de fpring-bron-

nen Inentes de Otzumba, fp uitende

uit hooge rotz-fteenen. Geen volk-

rijker vlek daer omtrent als Cbetula,

alwaer twaelf Spanjaerden haer leven

betrouwen onder ftijffeftig duizend

hidiaenen. d' Ingezeten trekken by-

zonder groote dienft van de muilen. I

Defe beerten afzetfels uit efel en mer-

rie , behouden meer gelijkenis na

haer vader: zy hebben lange ooren, i

korte voeten , fes en dartig tanden

,

welke gezetter tijd verwiffelen : zijn

zonder galle : fcheppen vermaek on-

der den blaeuwen hemel : worden
licht befmet door een ongezonde
{jicht , ter oorzaek den honden in

kracht van ruiken niet toegeven. De
wijfjens leven doorgaens langer,!

dan de mannetjens. Vermoeid zijn-

de, wentelen haer om en om. Zoo
haefteen wolf ontdekken, befluitcn

hem in een kring , alwaer dood ge-

fchoptword. Tuflchen/oj Angelos en !

Guatemala legt 't bifdom Antiquera,
'

alzoogenoemt na d' hoofd ltad , be-

flaet honderd en acht mijlen in de

lengte van de Koorder-Oceacn tot de
Zuider, in de breedte negentig lanx

Boek:
de Zuid-zee, en half zoo veel nevens

ds Noord-zee. 't Begrijpt eenige lchoo-

ne landfehappen, onder welke Gua- Guaxtuar

xaca de kroon fpaut. Dit is een val- l
'
alleJ'

leye vol dorpen en vruchtbaer , na

welke Ferdmand Cortefws den cer-

naem mark-gtaefVe Valle voerde. Zy
levert kriftal , kooper-rood, heil-

zaeme gefteenten tegen graveel en

't bloeden, zijde, tarwe, mays , co-

chenillie, canna fïftula,bezo;;r ,
goud,

zilver en allerley Spaenfche vruch-

ten. Drie honderd en vijftig vlek-

ken , weinig minder prachtige land-

huifen , honderd en twintig Domi-
nicaener-kloofters , en immers zoo
veel fchoolen bewijfen genoegfiem
de magt der valleye Guaxaca. Men
fpreekt hier dertienderhande tael; alhier der-

doch de Mexicaenfche .is meeftin '"" ,ae!en -

gebruik. Onder verfcheide gewaf-

fchen groeyt hier een wonderlijk ver- w,nder

giftig kruid , welk na de tijd des pluk- v
"ïf'

s

kens de dood veroorzaekt : om ie-

mand op 'tjaerte doen fterven moet
het jaerig zijn , op de maend een

maend , op een dag ter zelver dag

geplukt wefen. 't Geweft plagt eer-

tijds veel ongemaks te lijden wegens
d'aerdbeeving ; doch treft nu zoo fel

niet. De Spanjaerden fchrijven zulx

toe aen Martijlis befchuts-heer der

hoofd -kerk tot Antequera. Onder
Guaxaca behoort Mijleca , verdeelt in

Alta en Baxa. Beide hebten goud-

rijke rievieren en beeken: werwaerds
d'Indiaenfche vrouwen haer bege-

ven met lijf-togt voor ettelijke da-

gen : verzamelen 't goud in hoender-

fchaften : tegen welk op de Spaen-

fche merkten allerley nootdruftig-

heden verruilen. By 'tvlekkeCwór/-

lavaca leid een hooge berg , aenmer-

kenswaerdig wegens een vreemd
hol : d'ingang is zeer eng ; weinig Verwende.

binnewaerd vertoont fich een vier- '.7!'™'r
*

kantige plaets van vijftig voeten : aen

't einde ftaen putten met hooge trap-

pen : by welke een kromme weg be-

gint doolhofs gewijs, een mijl lang:

ihans leid een groote plaets , voor-

zien van een fontein vol goed water

:

een beek vloeyd nevens de fontein.

Doch dewijl niemand dit hol verder

ontdekt heeft , blij fc 'tvorderege

heim



Vreemde
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De befnijde-

nu by zom -

migt Amê-
ricatntn on-

derhouden.

MUhovim.
Sarmatia

l.n.c.f.

heim als noch verborgen. Op de top

xanfant Antonio woonen d' Indiaenen

in putten tuiïchen de klippen met
wijf en kinderen. Dicht by vertoo-

nen fich twee bergen , welker voeten
zeer wijd van malkander , de krui-

nen nochtans 200 dicht zamen voe-

gen , datmen de zelve kan over-

fchreeden. De fes rotzen Pennoles ,

eertijds by de Mexicofche koningen
met krijgsvolk befet, hebben goud-

en loodmijnen en een wortel , die

voor zeep verftrekt. In 't vlek Toto-

machiapa is een kuil , die onder d'aer-

de een half mijl bewandelt word

:

't water belet de vordere ontdekking,

'tKlippig gewed Zapotecas plagt te

voeden yzelijke inwoonders , met
vellen omgord ; doch nu tot bezae-

digder leven gebragt, draegen klede-

ren en hoeden, 't Volk, over Guaza-

cuaL o , Tluta en Cueztxatla verfprey

t

,

onderhouden de befnijdenis , vol-

gens een oud gebruik , gelijk voor-

geven. Hier uit hebben te vergeefs

zommige bewijs gefocht, als of defe

Americaenen haer herkomft haelden

uit de verftrooide (lammen Ifraels,

van welke de Tutters zouden oor-

fpronkelijk zijn t die eindelijk , over

de flraet Anian gefcheept , 't ledige

America van inwoonders voorzagen.
Maer dufdaenig gevoelen flaet al-

lenthalven zonder waerfchijnelijke

redenen. Want waer blijkt het, dat

deTatters, 'tgrootfte volk desaerd-

boodems , haerafkomfl moeten dank
weten aen weinige Ifraelitifche ge-

vangenen ? Is het , ter oorzaek befne-

den worden ? Doch de befnijdenis

heeft by haer geen plaetsgegrepen.als

met d'invoering der Muhammetifche
leer. En die aldaer defe leer noch
niet aennemen , laeten fich als noch
niet befnijden : gelijk blijkt aen de

Cataiers en Sarmaten, ter wederzijde

van derievier Ohy. En fchoon befne-

den waeren voor Muhammets inge-

voerde godsdienft , zoude echter

geen bewijs (lellen : dat uit Ifraelzijn

voortgekomen. Want hoe veel vol-

keren namen de befnijdenis waer,

welke nochtans geenzints afdaelden

van Abrahams zaed- Alzoo getuigen

Diodorus Siculus , hoe deChokhiers ,

NlEUW-SPANjE. 2<<-

Philo deJooded'Egyptenaers , Herodo
tus de Mooren , Strabo de Trogloditen

,

Cyprianus de Phoeniciers en Arabiers

haer van oudsherbefneden: twelk
als noch by zommige in fwang gaet.

Het is infchelijx duidelijk te zien by fer. c.9 .

Jeremias , dat d Egyptenaers, Edomie-
v 1S ' l6 '

ten , Ammonieten , Moabieten en IJmae-

lieten , de zelve gewoonte onder-

hielden. Voorts d'hoofdfladdesbif- Anu^utt»

doms Guaxaca is Antequera , twee en ^JnGua-
feventig mijl ten zuid-ooften van Me- **'*

xko afgelegen. De kerk alhier , uit

een ftuk gehouwen , vertoont kofte-
lijke marmor-pylaeren. Derievier,
welke de wallen befpoelt, borrelt uit

d'aerde, en loopt na 't gebergte Coat-
lan. Htrrera telt vier honderd Spaen-
fche huifgezinnen ; maer de fichtbae-

re getuige Joan chilton (lechts vijftig:

anderzints dicht bewoont by lndiae-

nen , die haer tol betaelen aen de Spant
jaerden met kotoene mantels en co-

chinillie. De tweede (lad Ilifonfo de stad Ui.

los Zapotecas leid op een berg
,
gehoo-

^°'

rig tot de Mixes , een woed, (lerken Mixetwoèjk

lang-gebaerd volk ; fpreeken eengro- v' ik -

ve tael : gingen eertijds naekt : al-

leenlijk hing een wit herten-vel met
menfchen herzenen bereid , over
d'heupen. Zy voerden geduurig oor-

log regen de Zapotecas : en zouden
door de Spanjaerden geenzints t'on-

dergebragt zijn , indien niet gebruikt
hadden dendienft van wreede hon-
den. Defe beeften maekten zulk een
fchrik ; dat dartig Spaenfche foldae-

ten binnen ilifonfo fich vertrouwden
te woonen tuflchen dartig duizend
M/xw.Menhandelthiermetkotoen,
maiz en goud. De darde (lad Jan Jago stadfan

de Nexapa word van een (leile kruin J*&01

verre gezien. Twintig bezettelingen

houden de wreevelige Zapotecas in-

fchelijx door honden in den toom.
De Iaetfte plaets , gebouwt by Gonza-

les de Sandoval , op 'tjaer vijftien

honderd twee en twintig, is Villa del viiiadtl

E/piritufante; voert gefach over vijf- ?£)"'"

tig Indiaenfche dorpen , die gantfch

befwaerlijk den hals bukten onder
't Spaenfche jok. Lanx de Noord-zee

heeft Guaxaca weinig havens. De rie-

vierAquivilco verfchaft een bequame
reede, vermidsdemond hondert en

negen-



Befchry-

ving van
't bifdom

Mechoacan.

tatltn:

2^6 T
negentig fchreeden gaept. Aen de

Zuider-Oceaen leid d'haven Guatulco,

daer de fchepen lacden , die na d'Hon-
duras en Peru zeilen, 't Vlek telt ora-

trend honderd hutten , een tol-huis7'

welke Thomas Candifch aen brand

(lak : negen jaer te vooren door Frans

Draek uit-geplondert. Op de zelve

kult ontmoetmen de fmalle reede

Tecoantepeque , vermaerd doorkreef-

ten-vi(ïchery,en d'invallende droom
Ometepec, uit de poelen van 't geberg-

te Cacatepec geflort . 't Bifdom Me-
choacan (zoo veelgezeit als een vifch-

rijk land) beflaetilanx de Zuid-zee
(lijfzeventig mijl, te landwaerd wei-

nig minder , ftoot tegen Mexico en
Nieu Galicien , ten noorden loopt het

verre onder de Chichimecas . Men
fpreekt in Mecho.ican vierderley tae-

len , d'OtomiJche , Chichimecifche , Me-
xicaenjche over geheel Nieuw -Spanje

gemein, en eindelijk Tarafca, een net-

te en korte fpraek , die eigentlijk al-

hier te huis hoort, 't Land , vol mei-

weede Boek:
wreedheid tegen d' Indiaenen : zelf

als een fwart en blank menfch te za-

men flaepen , verfcheurcnze den
fwarten. Of nu zulx onbepaeld ge-

loof verdient, kan blijken aen zoo
meenigen Spanjaerd over den Weft-

Indifchen boodem tuffchen der tij-

gers tanden vermaelt. Op de togt die gedenk-

Fedreman alhier deed , viel de tijger
™'rd'S

n

een gewaepende
fcheurde in aller

krijgs-bende aen: doonygen.

tegenwoordigheid
een Spanjaerd en drie Indiaenen : en
ontquam. Geen boomen verfchaflên

lijf-berging ; want zy klimmen tot

den top, en rukken den gevluchten

van boven neder. Haer nagels ver-

bergen zulk een vergif : dat de won-
de nimmer geneert. Geen dier, of zy
waegen een fchuine fprong : weshal-

ven onder de ruichte fchuilen. In-

dien de fprong mift, tredenzebrie-

fchende langfaem terugge : teroor-

zaek andere beeflen lichtelijk ont-

vluchten , alzoo de tygers niet fnel

zijn in 't loop en , gelijk d'oudheid

maerren, rievieren , baden en fonteinen, verkeerdelijk gelooft heeft

heeft een gezonde lucht, (hoewel el- )
langfaem. Belangende 't onderfcheid

Tat'
Utr

* ders lleet
' en elders kouder) boom-

rijke bergen , vveelige weyden voor
't vee, en vruehtbaere akkers tot al-

lerley gewafch. Vier fchepels tarwe
gezaeytleveren in den oogfl: fes hon-
derd. Paerden , geiten en verkens
dwaelen by groote troppen door de
boflehen : hoewel de leeuwen en
wilde honden jaerlijx eengroot getal

vei (linden. H et meefte onheil even-
wel komt van de tygers ; die, wan-
neer eens menfchen-vleefch fmaken,
't volk ten platten lande uit d'huifen

wech-haelen. 't Helpt niet, of de
deuren vaftgeflooten zijn ; zy ruk-

ken dak en wanden aen (lukken : en
maeken een geweldige opening. We-

Hiftor. Nat. i . n b ,

b
.
r

. S „
Mtd.i.f.c.t. gens "aer (terkte getuigt ]acob Bon-

tiui : hoe 't opperhoofd Peter Car-

pentier buiten Batavia een val uit bal-

ken metyzer-beflag (lelde, in welke
een geit vaft maekte , om tygers te

lokken, 't Gelukte, maer 't beeft

benaeuwt fcheurde de balken , en liet

den geit ongefchend. Hugo Linjchoo-
KAtmir ten verhaelt wel , dat de tygers in

d" 'H'n:
tVeJr-Indien geen Spanjaerden befcha-
digen

; zy plegen alleenlijk haer

tuflehen menfehen vleefch welk zy
maeken , is dus verre waerachtig:

datze meer fmaek vinden aen vrou-

wenKborften , dan andere ledemae-
ten, en een fwart menfch uitpikken

voor een blanke. Wegens 't eerde
geehVrankrijk duidelijk bewijs: wan-
neer twee tygers, ten tijde koning
Luidewijk de twae/fde boven d'aerde

(Ion d, losbraken : en meenigte wij-

ven borfteloos by de wegen lieten

leggen.Het tweede beveftigtfoanjon-
Hijl dt

(ionus met een vreemde gefchiedenis Jguadrup.

in Bengala voorgevallen. Een Moor ' 4

droomde , hoe hem een tyger uit

'tfchip weg-fleepte : waerom den
volgende nacht fich onder de plecht

verbergde. De fchipper zocht na
d'oorzaek , en verflont den droom.
Juift lag 'tfchip aen de wal. Bymid-
der-nacht fpringt een tyger binnens Vreemiie

.

boord : verflind den Moor, en raekt

niemand van dartig Hollandfche
boots -gefellen , die fcheep waeren.
Gelukkigerontquam een matroos,op
(Irand wandelende : achter fetteeen

tyger op hem toe, en voor een kro-

kodil. De tyger, om den krokodil te

gaeuw
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gaeuw te wefen , liep uit haeft den
matroos voor by, en geraekt met de
krokodil in ftnjd. Dit gevecht baete

hem'tleven. Eindelijk delVefl-Indi-

aenen ontzien niet alleen den tijger

wegens wreedheid , boven andere
dieren; maer bewijfen 't beeft gods-

dienllige eer : om dat de duivel mee-
nigmael in zulk een fchijn tot haer

fpreekt- Behalven de tijgers , lijden

ook d'inwoonders vsn Mechoacan

groote o veilaft door d' eek-hoorns,

die niet alleen veel vruchten na
d'hoolenfleepen; maer zelf d'huifen

diervoegen ondergraeven , dat weg-
zinken of ter zijde overftorten. De
fchaede is te grooter , dewijl zeer

vermenigvuldigen. Meed knjgenze
vierjongen gelijk: dewelke ten dar-

den dag om roof loopen. Konnen be-

fwaerlijk gevangen , wegens loofe

fnelheid. Springen van d'eenetak
zeer wijd op den ander. Dienen fich

veelvoudig van haer groote ftaerten

:

in 'tfpringen gebruikenze voor een

vleugel, in 'toverfchepen met een

haft voor een zeil. Stoppen by onwe-
der den windzijde toe , en maeken
opening aen de louwe kant. Men
vind alhier fefterhande zoort. Tlïlic

fchuilt onder fijn ftaert ; bootft het

tillepen der muilen aerdig na. Qua-

pachtli is eens zoo groot, en kan nooit

tam gemaekt: infchelijx ook techal-

lotl, met een kaele ftaert en groote

oogen- Thalmototli heeft een dikke

kop, en een ftaert volfwarte en witte

ftreepen. Quimichpatlan vertoont een

klein kopje en lange beenen: fchijnt

te vliegen van d'eene boom tot d' an-

dere. Yztaftecbalotl is xvïttachiig. De
vollen doen ook groote fchaede.

Haer pifle ftinkt veertig dagen , dat

niemand omtrend de bepifte plaets

kan duuren. Wanneer op een kleed

valt, word van d'ondraegelijke ftank

nooitgereinigt. De auras zijn niet on-

gelijk de fwarte hennen: vliegen zeer

hoog in de lucht: eten niet dan Hin-

kende krengen, welke zy van verre

rieken : hebben een hairige kop en

hals , en yzelijk gezicht. Sommig
gevoogelt keert en vertrekt ter ge-

zetter tijd : andere blijft. Slangen

en haegdiffen zijn fchaerfer , dan op

N JE. i^-j

andere plaetfen. 't Volk fchikt fich

gantfcheiijkna de Spanjaerden in kle-

ding en tael. Leert allerlei ambach-

ten. Haer tafels . kiften en kaffen uit

brafilie-hout behoeven voor geen

Europifche fchrijn- werken te wij-

ken. De fchilder-konft heeft ook

een goeden opgang. Zy maeken
klederen, fchoenen en wonderlijke

kopere floten. Bebouwen d' akkers

verftandelijk. Maeken veel werks

van de Spaenfche honden; doch al-

zoo weinig fpijs gaven , zijn vele

gevlucht en verwildert. Dragen de

naemCimarrones , en brengen groote

fchaede toe aen 't vee. Maer hoewel
de Mechoacans veel Spaenfche zeden

overnemen , zijn echter niet af te

brengen van een gewoonte , fchae-

delijk voor de koorts ; want fchoon

weinig beteren , ja zommige de

dwaesheid met de dood bekoopen

,

fpringenze, als de koorts haer groot-

fte verheffina heeft . in koud water.

Tegen andere ziekten gebruikenze

kruiden , welker geneefende kracht

d'ervaerendheid onfeilbaer over lang

betoont heeft. Zedert de Spanjaet-

den Mechoacan tot een bifdom maek-

ten , zijn aldaer gefticht vier en ne-

gentig fchoolen, vijftig kerken , ver-

fcheiuegaft huifen en kloofters , be-

woont by Francifcaener en Augudij-

ner monniken , de fteden Pajcuaro

,

Vallodolid voorzien van een biffchop-

pelijke ftoel en vifch-rijk meir , Mi-
guel vol bouw-huifen voor beeflen,

telipe opeen onvruchtbaere grond,
Conception de Salaya en Zamora. Ses

honderd Spanjaerden vinden gefta-

dig werk aen de zilver-mijnen Gua-

naxuato. De voornaemfte haven
Navïdad ontfangt de fchepen , die

op de Philipin.es vaeren. 'tLandfchap

Tucatan , by Francijcus Femanaex. eer-

fte ontdekker verkeerdelijk voor

een eiland gekeurt.paelt met drieën

twintig mijl lands aen Guatemala en

Talajco , heeft twee honderd vijf en

twintig mijlen in d'ommegang. Pe-

ter Mart/jr haelt d'oorfprong derbe-

naemine van een misverftand : na-

mentlijk de Spanjaerden , voor defe

kuft vervallen , riepen den inwoon-

ders toe met gebaerten en tekenen,,

Kk hoe-

Imvoon.lers

van Mecho-

acan , haer

zeden.

Schooien en

kioofters in

Mechoacan:

als ookfte-

den :

haven
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hoedaenïgword ditgcweftgenoemt?
j

pot on en Salamanca met kromme
zy kregen ten antwoord Tucatan; bogten over dwars fich uit-ftrekt,

beduidende, wy verjl'aen u niet. Tuf- word bewoont van ongemcin lang- iwgleven-

fchen Tucatan en Tabajco maekt de
j

levende menfchen. Indien een Fran-/^"*
P
zee een dubbelde inwijk vol kleine cifcaener geloof verdient , zag hy

eilanden, welke, tot verwonderens , een man, welke drie honderd jaer

toe, niet min vele als verfcheideflag bereikte, volgens bewijs 't geen an-

van zee- vogelen voeden. Ook valt dere gaven: dekinnehinggekromt

hier fchoonejagt op konijnen, ver- totdeknien : de huid, alzoo nooit

kensenaepen. Yu*catam.<ê$. lieer en klederen droeg, was rouw-begroeyt.

vochtig, heeft geen rie vieren; maer Voorts verdeelt 'tgebergt Tucatan in rucam» by

goede putten , welke fchoon water noorderen zuidelijk, 't Noorder, wstmdekt.

dooreen fchelp -grond op-wellen, dichrft bewoont, zoude meer ge-

De winter neemt aenvang in wijn- zengt worden door de brandende

maendmetnoodelijkeftormen : die
j

zonne-fhaelen : ten zy d'ooftelijkc

den in-gezetenen , aen grootehette ! winden by dagen tegen d' avond de

gewend en dun gekeeld, veeltijds
;

lucht uit zee d' hitte temperden,

eevaerlijke zinkingen en koortzen j Franci/cus Femandez ontdekte wel
eerft dit geweft; doch keerde zon-

der vordere verrichting na Cuba. Ze-
dert hervatte Ioan Grïfalua de togt : Verrichting

(lapte uit op 't eiland Cobimel , /anta]™^*^
Crus hernoemt : ftreed tegen de Cam- dereopxu-

futten

:

vreemd

verhad.

veroorzaeken : hoewel ondertuf-

fchen doorgaens lang leven en

vruchtbaer voort -zetten. Zy ver-

haelen vanhaer voor-ouders, datze

uit'tooilen herkomftig, fich 'tjok

der dwingelanden ontrokken, niet pecbiers : vondfteeneenhoutekrui-

zonderalmagtigebyftandGods, die ien : kreegbericht, hoe eertijds on-

een weg opende door de zee : ten der de Tucataners een waer-zegger

einde dtoogs - voets herwaerds qua-
I
Chilam Carnla/leeïde , voor zeggen-

men. Voorts zijn alhier twee din- de: een vreemd volk, herkomftig uit

gen byzonder merk-waerdig. Onder 'tgeweft daer de zonne op-gaet,

't eerfte mag geüeld worden een
|

zoude Tucatan onder 'tjok brengen.

vv'SdoJe manier van doopen, zeer eerbiedig Gri/alua befichtigde eindelijk 't land-

oWfr ,yw- bedient. Zy hebben hier afeen groot fchap Taba/co : lichte 't anker t'huif-

CAtan.

m nettenen

x.eermerk-

waerdig.

Koflelijke

gebouwen.

Cehergt

.

gevoelen. De verzuiming fielt den waerd : en liet fijnnaem aendefter-

menfeh bloot ter verdoemenis. Daer keftroom, die uit Taba/co in deMe-
in het tegendeel de doop in-ftort xiaen/cbe zee valt. Na hem geraekte

een heilige bequaemheid, en ver- . Corte/ius aen Cojumel te land, en al-

zeeceldverloiling van eeuwige moe- daer in kennis met de tolk Hierony-

yelijkheden , by de duivelen veroor- mus de Aguilar , van welken groote

zaekt. De ouders vallen drie dagen dienft genoot, terwijl Nieuiv-Spanje

te vooren , eet haer kinders ten doop beoorloogde. Op 'tjaer vijftien hon-

brengen. Zy kiezen hier toed'ou- derd feven en twintig, vatte Frans byzonder

derdom van drie tot twaelf jaeren ,
de Montero 't werk , by Corte/ius on- vt">M<>»-

en een dag, volgens by-geloovige der-laeten , wederom ter hand, ge-

rekening, geenzints ongelukkig, volmagtigt van 't Spaenfche hof.

't Verdient aen-gemerkt, datze dit Aen Tucatan geland vond harde te-

doopen noemen met een woord, gen -Hand, welken de ftrijdbaeie

beduidende weder-gebooren. Ein- dorpelingen uit Xamanzal deeden.

delijk mag geen ongedoopte in den
\

Hy iloeg door haer heen, en den

houwelijkenflaet treeden, 't Twee-
\
weg in na Conïl : alwaer de beftier-

ders van 'tgeweft Cbuaca bericht

bragten : hoe haer hoofd-ftad Tïr-

roh flond onder de ftee- voogden
Cbeles. Weinig weer boden d'in-

woonders des landfehaps Aarrïn-

de , niet min merk waerdig , raekt de

koflelijke fleene gebouwen , welker
luider d'turopifche paleifen uit-

daegt : daerze ondertulTchen geen
yzer, koper, zilver of goud ken-

nen, 't Gebergte, welk tuilchen C/ww-
j

chel. Om geholpen te worden tegen

de
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Stad Meri-

te:

VaUedolid

Campe-
chium :

Parken ie

dr*/:

de Cocomes , ontfing hem Tutulxin,

wiens hoofd flad Mini is , zeer vrien-

delijk. Zulx Montero een groote

voet kreeg op Jucatan. Hy liet de
geweflen Chetema en Cochuaque leg-

gen , ter oorzaek de fleen - rotzige

grond niet veel beloofde. Zedert de

Spanjaerden fich t'eenemael meeflers

maektenvan jucatan, ftichtenzedrie

Heden. De voornaemfteMer/^leid
op den boodem van 't Indiaenfe vlek

Mayapan, alwaer veel fware muuraed-
jen flonden , vertoonende naekte

menfchen , niet min konfligals oud.

Binnen Merida (alzoo geheeten ter

oorzaek eenigzints gelijkt na de Ca-

fliliaenfche flad even eens genaemd)
houden huis de bifïchop en gefach-

hebber over 's koninx inkomflen.

Falledolidheeh een prachtig Francif-

caener-kloofler ; en vijftien duizend

fchatting betaelende Indiaenen. Cam-

pechium gelegen aen een ondiepe ha-

ven , ontleent de naem van 't beken-

de verf-hout. d' Engelfche hopman
Wilbem Parker lande alhier met fes en

vijftig man in den morgenllond by
'tklooiler Francifco : overviel vijf-

honderd Spanjaerden en acht duizend
Indiaenen , die twee dorpen bewoon-
den. Doch de gevluchte Spanjaerden

trokken gefwind alle magt by een ,

en recht op d' Engelfche. 't Gevecht
liep fcherp af:en zoude Parkerte kort

gefchooten zijn , indien niet met een

aerdige krijgsvond, de gevangenen
arm aen arm gebonden , ten doel der

kogels flelde : en alzoo , achter duf-

daenige borfl- weering gefchuilt

,

t'fcheep flapte, 't Gelukte den Hol-

landfchen zeevoogd Joan foans-zoon

van Hoorn beter. Defe lichte in bloei-

maenddesjaersfeflien honderd drie

en dartig, \oot Pern imhuco d'ankers

der zeilen de Faem , Middelburg , de

Goude Leeuw en Zutfen;de jagten tTOt-
' ter , Brak, Nachtegael en floep Gyjfe-

ling verflerkten de vloot. Doch dot-

ter , Brak en Gyjfeling liepen na Ma-
ragnan , om aldaer 't Spaenfche vaer-

tuig van de reede te halen, 't Schip

Zutfen dwaelde af. Vier mijl buiten

de Campechifche wal liep d'Holland-

fche vloot ten anker, 't Krijgsvolk

vier honderd flerk flapte des nachts

Nieuw-Spanje. 2^9
over in de jagten en floepen.De groo-
te boots voerden ieder twaelf man.
't Volk , verdeelt tot twee hoopen ,

lande een uur na zonnen-opgangaen
een groene valleye. Twee Spaenfche
vaendelen , behalven de ruitery,

hield de flrand bezet. Doch de twee
groote booten , elk voorzien van een
fleen-fluk , als ook de Nachtegael en
Gyjfeling maekte met 'tgefchut zulk
een ruimte; dat de Spanjaerden wee-
ken binnen haer cerfle befchanfing

:

waer uit geweldiger -hand gedreven
wierden: en met de zelve furie uit de
tweede begraeving. Voor 't derde campe-

bolwerk vonden d Hollanders meer f'TJT
werk. De vyand lofle drie yzere *>«<«•«r-

flukken, en gafdapper vuur met muf- '£%„£*"

ketten : eerlang echter liet hy 't ge- den.

fchut voor d'overwinnaers , die de
rampaerden aen flukken braeken,
en voorts zeeghaftig op de markt toe-

zetten. Ses flraeten , die by de markt
uitioopen , waeren met een borft-

weering vijf voeten hoog en vol
fchiet-gaten gevult. Twee metaele
kortouwen en tien veertien-ponders

flonden tegen d'aenkomfl met fchrot

geiaeden. Eens wierden alle los ge-

brand, d' Hollanders drongen ter-

flond zoo vinnig in : dat piek tegen

piek en fwaerd tegen fwaerd hand-
gemein vochten. Wederzijds bleef

veel volk; doch meer gequetfl. Ein-

delijk vluchten de Spanjaerden bo-

ven op de platte daeken der huifen

en de kerk van een fleene borft-

weering voorzien. Niet zonder veel

moeyte konden de gevluchten be-

dwongen worden om af te klim-

men. Indien moeds genoeg had-

den , zouden d'Hollanders met flee-

nen dood konnen fmijten. De flee-

voogd/«d» de Barros , weigerde rand-

zoen voor de gevangenen en brand-

fchatting : alzoo Campechium , uit fwa-

re fleene huifen gebouwt, niet veel

fchaede konde lijden van devlammc
De gevangens gaven bericht : hoe

drie honderd en vijftig Spanjaerden,

vijftig Mooren , en meer dan dui-

zend Indiaenen in wapenen flonden,

als d Hollanders aenviden. In defe

bragten rijke buit na boord : na-

men twee en twintig fchepen voor de

Kk 2 flad
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ftad geankert, meeft gelaeden met !

(

veel geftampte tabak, welk tegen de

Campechie - hout en cacao. Zommigc ! vermoeydheidknaeuwen. Paeuwen,

randzoeneerden de Spanjaerden: faifanten,papegayen,quakkels,hoen-

d'overige zijn verbrand. Campechium
|

ders, duiven , en veelerley gevogelt

is een wol betimmerde ftad : heeft i den Europeers onbekend, vindmenby

W'

. ..mica:

"Cue-Man-

fche kaft.

Befchru-

•ving van
't landfehaf

Tjbufco

:

lange regen:

vrucht-

tmrheid

:

prachtige gebouwenen drie kerken,

d' hoofd-tempel, jan Roman en de los

Remedios. Buiten de wal leid een

heerlijk kloofter, by Francijcaenen

bewoont. Eindelijk leid Salamanca

drie en feftig mijl van Merida in het

landlchap Bacalar. De Yucatanfche

kuft vorders loopt meeften-deel

vlak : zulxde fchepenvier, vijf en

meer mijlen van de wal moeten blij-

ven. Nergens een haven , dan voor

klein vaertuig. De vloed gaet zeer

fterkin, en'tebtlaeg. Met d' ebbe

leggen verfcheide in -wijken droog.

Tuflchen 'tzee-gras blijven duizende

viffchen hangen, d' Eilanden aldaer

maeken een groot getal uit , meeft

met klippen befmet. Het laefte ge-

wed ,
genoorig onder Nieuw-Spanje,

is Tabajco , ten noorden befpoelt door

de Noorder-Oceaen, paelt tenooften

tegen Yucat^n. De grond, vlak en zon-

der gebergt, draegt groote boffchaed-

jen van cederen , brafilie boomen en

andere. Alhier vallen zeer fmaeke-

lijke vruchten , hoedanig demameyes,

zapotes,aguacates tnguajabos. Tegen

drie maenden droogte valt deregen
j

negen maenden. De vocht enhette

maeken 't land vruchtbaer. Zulx drie,

ja vier mael'sjaers, den maiz in- oog-

den. Wijngaerden, vijgen , limoe-

nen, oranje-appelen , rijs , gierft en

allerley hof- kruiden flacgen infche

ifild-ge-

tiiert :

duizenden. De tygers en leeuwen
brengen geen klein onheil toe. De
wilde fvvijnen vallen zeerfmakelijk,

gelijk ook de konijnen en harten.

De fchildpadden vertoonen een ver-

wonderens-waerdigc groote. d'Ae-

pen , meerkatten en eekhoorentjes

befchaedigen de vrucht-boomen , en

byzonder*/?ortY70zeer. De moiiftie-

ken qucllen ook buiten gemein de

menfehen : beletten de nacht-ruft.

Zedert de Spanjaerden van Tabafco.

meefters wierden , hebbenze d'in-

woonders bedwongen na Spaenfche

zeden en wetten te leven. Zyfpre- taeiishUr

ken driederlei tael. De gebruikelijk-
duedirhy :

fte Chontal fteekt vol woorden. De
tweede Zoaues grijpt plaets op 't ge

-

bergte,welk Cbiapa en Tabajco fcheyd.

De Mexkaenjche is ingevoert door de

bcfettelingen , die Muteczuma leide

binnen de üerkten Zimatlan en Xica-

lango : en word temeergefprooken,
dewijl niet alleen haer befchaefde

nettigheid heeft ; maer ook groot ge-

bruik : alzoo eensdeels over geheet

Nieuw-Spanje word verftaen , en an-

derfdeel nadien de Roomfche prie-

fters veel Mexicaenfche ÜeÜekens
gedicht hebben , by welker gezang
de Tabafcers vermaek fcheppen. De
hoofd-plaets Nueftra Sennora de la Vit- hoofd-ft»*

toria ontleent haer benaeming van I^J*'
Ferdinand Cortefius , die aldaer een

lijx buiten gemein wel. d'Overvloe- heerlijke zegen bevocht tegen efln-

dige poelen , vloeden en meiren

fchaffen veelerhande zoorten vifch.

Behalven de tortugas , yguanas enan-

dere,\vordook voorde ftrand gevan-

gen de bekende manati of zee-koe.

vifeb: Defevifch.affchouwelijkomtezien, zints fchikten na 't doen der Mexi

diaenen, toen fijn eerftetogt deed na
Mexico. Dus verre de beichrijving

van Nieu-Spanje , verdeelt in zoo veel

volkeren , verfcheiden in zeden en

taelen : hoewel meeft alle fich eenig-

heeft een offè-kop , kleine oogen ,

twee voeten omtrend 't hoofd in

plaets van vinnen , twee ronde gac-

ten verftrekkende voorooren ,ronde

beenenalskaetsballenind'herzenen,

een korte ftaert , een huit met bor-

ftcls.. De wijfjenszijn ook voorzien
van twee mammen , om de jongen te

zuigen. De inwoonders gebruiken

caenen , dewelke fich door de wape-
nen een weg tot over moogendheid
gemaekt hadden. Alle erkendenze
een Schepper van alles ; doch geen

naem , om 't woord God uit te druk -

ken. Maer behalven een opperfte

Heer , zijn andere fchepfelen tot Go-
den aengenomen : en onder die de

zonne , maen , fterren , en zelfaf-ge-

fturve-

Afgoien.
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Vreemde

begravin-

gen.

fturvene menfchen. Met de lijken

gingen de Mexïcaeners , en andere

volkeren daer omtrent , vreemd te

werk. Den prielteren bleef aen-be-

voolen de zorge over de begrae ving:

d'Akker- werven , of ook zomwijl

d huifen, verftrekten totgraf-fteden.

Andere voerden de lijken na de ber-

gen. Andere befteldenze ter aerde

indetempels. Hetzy delicchaemen

verbrand wierden, of niet verbrand,

klederen en koftelijkheden , by d'o-

verl eedene gedraegen , dolf men te

gelijk. OndertufTchen zongen alie

een treuriglijk lied. Na'tgezang.hiel-
\

denze een maeltijd. d'Erfgenaemen

van aenzienclijke perfoonaedjen

kleeden in rouw , zoo meenig ter

dood-ftaetze verfcheen. Een geftor-

vene word uit geftrekt op de vloer:

ter tijd de vrienden aller wegen toe-

komen, om hem met giften te be-

groeten , niet anders of leefde. Wree-

dergaet het toe omtrendgrootehee

ren : dan brengenze niet alleen ge-

fchenken; maer bieden hem aen ook

fijnflaeven, hof meefler, fchenker,

dwergen, bultenaers en eigen prie-

fler : (ieder heer voed zulk volk)
ten einde den gewoonelijkendienft
volbrengen in d'andere weereld. Ja
alle huis-genooten en broeders zelf
vergezelfchapten 't lijk terflagting:

en namen met fich gewaed, goud, ge-

lleenten , arm-ringen en koftelijke

gordijnen : om geen armoede te lij-

den na ditleven. Deprieiter; die de
begraevenis bezorgde, flapte voor
't lijk met de teikenen des afgods,

die de doode verbeeld had; ^want
een iegelijk heer , tot vermeerdering
der achtbaerheid, droeg de toe-naem
en 't gewaed van een afgod) andere

paepen floegen op trommelen , zon-
gen treurig , fpeelden op fluiten, en
wierookten : 't gehuil der vrienden,

en byzonder die ten llachting gingen,

verdubbelden de naere galmen. De
ridderfchap droeg de waepenen en
oorloogs-daeden byde aflijvige ver-

richt, in doek konftig af-gemaelt.

Rondom het lijk wierden eindelijk

Kk 3 ge-
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Trteflers in

Kieuw

-

Spanje

:

geftapeltgeharfte brandhouten. Als

'tliccnaem tot afTchelag, fprongeen

priefter in duivels klederen voor den

dag :'tkleed vertoonde ettelijke gae-

pende monden vol tanden en leelijk-

gefpalkte oogen. Hy roerde, met een

lange ftok en yzige gebaerten , d' af-

fchen onder malkander. d'AlTche

wierd in een potte verzaemelt en ter

aerde befteld : niet zonder de voor-

noemde koftelijkheden. Doch d' af-

gooden over Nieuw-Spanje zijnmeed
door afgrijzelijke beelteniflen ver-

toond .• en zomtijds met levendige

menfehen, een jaer lang aengebeden

;

om als dan tot een bloedige oflêrhan-

de, en voorts eentafel-gerecht, te

verflrekken. De priefters, verdeelt

in minder of hoogerordens, erken-

den een opper-hoofd,/>d/u.f genaemt.

Ieder afgod had byzonder flag van

priefters. Die Viztlïpuztli dienden

erfden de bediening, nadegeflagten

der wijken. Andere wierden gevor-

dertby verkiefing, ten zy vankinds-

been af tot priefterlijke oefeningen

op - gequeekt waeren. Byzondere

aen-merking verdienen de Mexico-

fche kloofters. Binnen devoornaem-
fte tempel , op een ruime vier-kante

plaets, ftonden twee huifen over

malkander, het een vol monniken,
'tander met nonnen. De nonnen,
maegden van twaelf tot dartien jaer,

kxtrambt: genaemt dochters der boetvaerdigheid,

hielden den tempel fchoon : berei-

den fpijs voor d' afgod en priefters ,

uitd'aelmoefen by de priefters ont-

fangen. De koft beftond in kleine

koekjens, na de gedaente van han-

den en voeten , behalven gedraeyde
kraekelingen en vreemde toe -fpijs.

Voor den afgod geplaetft , wierd

weg genoomen , en door de priefters

genuttigt. Ookftelde haer d'abdilTe

te werk , in geflikte doeken ten kerk-

cieraed toe te ftellen: ftonden nevens

de priefters ter midder- nacht op:
fpeelden metkinkhoorens en fluiten:

neurden droevige toonen ; en wier-

rookten: geezelden haer ten bloede

:

prikkelden in 't bovenfte derooren:
en befmeerden d'aengefichten met
dit bloed. Na een jaer dit kloofter

bewoond hadden , wiefchen 't bloed

Stnnen-

klooflen :

af: tot welken einde binnen de ver-

trek-kamer een groote bak ftond.

Om het minfte onkuifchbedrijfwier-

|

den ten vreefelijker dood gedoemt.
'tKen-teiken der zonde was, indien

een ratte door de celle liep van een

J
bagijn , of een vleer-muis vloog , of

j

eenige doek beknabbelt lag : alzoo
' meinden, dat de gezeide beeften haer

|

zouden ontzien , ten heiligen plaets

j

te naderen , ten zy ontheiligt door

|

dartel bejag. 't Kloofter leven duur-

I

de Hechts een jaer : alfdan ftond het

geoorloft te houwelijken. 't Huis,

over de Mexicaenfche bagijnen , op
de zelve binnen - plaets des grooten

tempels , bewoonden jongelingen

tuffchen achtien en twintig jaren oud.

Defe , dragende monniks-kruinen en «&»«H9-

I

een gevlochte tuit , van de top des^V™
1 hoofds achter af-hangende , leefden

arm en kuifch : bevvaerden de prie-

fterlijke klederen, wierook -vaten

'en daltijd-brandendende vuur teft ,

I voor d'outaer van Viztlipuztli : brag-

tenhout ten offer. Onder haer fion- tempei-jm-

,
den minder jaerigejongens : welker &,ns:

ambt lag , in kruiden en bloemen te

ftrooyen over den tempel : derprie-

fteren vlijmen te fcherpen, om des

middernachts bloed te trekken uit de
beenen : haer hand-water toe te rei-

ken. Defejongens droegen klederen

gebreyd als netten : floegen 't gefigt

ter aerde , als haer een vrouw gemoe-
te : gingen , vier en vier, offesenfes,

aelmoefen verzaemelen : bewaekten

by beurten 't voornoemde vuur: trok-

ken bloed uit de koonen, weikin de

flaepen des hoofds ftreeken tot bene-

den d'ooren : en wiefchen fich alfdan

by donker in een geheiligd bad-wa-

ter. Zulk ftreng leven duurde een

jaer. Maer de godsdienft , attent- M**ie*a>m

halven bloedig , ftond den inwoon- "fZlZfch

dets\an Nieuiv Spanje lang tegen. Ie- geiorfticbt

der begon meer en meer tefchrikken

voor 't levendig villen en hart-optar-

nen der menfehen, ten ofTèr gefchikt:

te meer nadien met 's levens gevaer

uit vyands land door oorloog moe
ften gehaelt worden. Ten zy de prie-

fters te rugge hielden, zy hadden lich-

telijk een nieuwe godsdienft om-

helft, was flechts ergens een leeraet

te

Wt-nnw**:.
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te voorfchijn gekomen. Waerom ook
zoo licht 't Roomfche geloofaennae-

men. Als Cortejius der ftad Mexico

meefter was , verfochten hem de Me-
choacanfche gefanten om leeraers,

dit een wet wilden voorfchrijven , na

welke zy mogten leven : dewijl haer

d'afgoodery lang tegen deborft ftiet,

wegens ondraegelijke wreedheid.

Men hield vorders binnen Mexico

een ftaetelijke ommegang, 't Ging

aldus toe. De voornoemde nonnen

{lampten bledos-zaed en gerooft mayz

onder malkander , welk met hooning

kneeden : uit het deeg maektenze

een afgod , na de gelijkenis van Vizt-

lipuztlt : o ver de neus en 't voorhoofd

liep een blaeuwe ftreep tot beide

dooren : droeg op 't hoofd een plui-

maedje, in de flinker-hand een witte

rondas, en in de rechter een flangs-

wijs geftreepte (laf : vleugelen kte-

ken achter boven de fchouders uit

Ter geftemder feelt-dag quamen de

nonnen voor zonnen-opgang te za-

men, in nieuw wit gewaed , met kran-

zen van gerooft mayz om 't hoofd en

hals, die tot onder de flinker fchou-

der hingen : d'aengefichten blonken

veelvervig : om d' armen flingerden

papegaey pluimen van d'elkboogen
\ierkr»aer tot d' handen toe. Aldus gepronkt

•'a'JZT' droegen den gekneeden afgod op de
\ekn-ede fchouders na een plaets : alwaer de
mod

- jongelingen,over haer kloofler woon-

achtig binnen de zelve tempel, den

blaeuwen zetel, des afgods zit-plaets,

met byzondere eerbiedigheid afna-

men, en droegen tot d'onderfte kerk-

trap : alwaer 't volk, ten bewijs van

godsdienftige vernedering, aerdeop

haer hoofd fpreide. Naeuwelijx was
zulx verricht , of de jongelingen lie-

pen zoo ras moogelijk na den berg

Chapultepec een uur buiten Mexico.De

meenigte volgde by manier van om-
megang. Men deed hier een korte

vermaening en haeftig offer : en hae-

fte even fnel na 't vlakke veld Atla-

cuavaya. Op gelijke voet ging alhier

deofferhande en leer-reden toe. Zy
fpoeden fich voort na 't vlek Cuyoaca»,

een mijl verder. Thansgeraekte d'af-

godwederom binnen Mexico met de

zelve haeft : weshalven ook defe om-
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megang , wegens 't verhaeften , de be-

naeming Ipaina Viztliputli kreeg. In

den tempel gebragt, wierd by koor-

den , om de vier handvatzeis des

blaeuwen zetels geflaegen, tuflehen

't geluid van bazuinen, trommen,
pijpen en kinkhoorens, na een ver-

heven kapelle onder 't verwulffei op-

gehijft, en in gevlochten roofen ge-

plaetft. De voornoemde jongelingen

ftrooyden buiten en binnen de kerk
overvloedig roofen. Eerlang gaven
ook de nonnen aen de jongelingen

beenen , uit 't zelve deeg gebakken ,

van welk d'afgod was : met defe wierd
de vloer der kapelle bedekt. 'T hans

quamen de tempel-paepen , drae-

gende gebraeyde fluyers om 't lijf,

kranzenop 't hoofd, en fnoeren uit

bloemen aerdig gevlochten aen den
hals. Ieder ging na fijn waerdigheid

in gefchikte rang , tot de plaets, al-

waer de gekneede beenderen lagen :

die , door gezang en danzeryer. ge-

wijd , voor beenderen des afgods

godsdienflig ge-eert wierden. De
priefters ntdeigek'ommen, ftapten

fes tot de fteen QuauxkalliXn. welkers

punt de rug van nackte gevangenen
ingfftooten , tuiïchen jammerlijk

wringen en kermen , 't hart ten lijf

wierd uitgetarnt. So haell zulk beuls-

werk ten einde was gebragt -. ftapten

de dochters en jongelingen meer-

maels genoemt malkandei gefchikt

te gemoed: danften op 't geluid van

trommen en maetgezang in 't ronde.

De naefte bloedverwanten en voor-

naeme perloonaedjen antwoorden
met tegenzang , en floegen buiten om
eenandere dans , tot welk de gant-

fche ftad , ja 't omleggende land , uit

Jiep.Geduurende dele hoogtijd,mogt
niemand andere fpijs, onder fwaere

bedreiging, nuttigen, dan alleen de

kraekelingen , van 't zelve deeg ge-

bakken , waeruit den afgod beftond.

't Was ook niet geoorloft te drinken

,

dan na den middag; zelf voorkinde-

ren. Eindelijk klommen de priefters

na den roofenkapel : ontblootenden fiZS»
afgod van fijn gewaed: braeken hem omgeAeeh.

en de gewijde armen tot kleine brok-
ken, welke zy onder de gemeinte
uitdeelden. Ln defe ontfingen de toe-

ge-
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Mexieaen-

fcke ilragt-

gedeelde ftukken met traenen en by- i

zondere eerbiedigheid : alzoo er-

kenden, onwaerdig te eten het lic-

chaem van haer God : voor welke

weldaed ieder betaelde de tiende der

koften , die op het toc-flellen des

afgods waeren geloopen, Eindelijk

hield een priefterde meenigte voor,
j

hocdaenig voortaen behoorden te ;

leven : welke diervoegen naeuw
vereenigt waeren met haer God. /

Aldus vertrok een iegelijk te huis-

waerd. Wonderlijk was te zien

,

hoe gefchikt zulk een ontelbaerge-

j

tal uit den tempel fcheide. Envvaer-j

lijk de Mexicaenfchc drachtzelf be i

toont, dat Mexico geen mede-deel

had aen d'onbefchofte on-eerbaer-

heid van verfcheide naekt loopers

over Nieuw -Spanje. d'Inwoonders
dan gacn bekleed met kotoen : op
't hoofd ftaet een hooge pluimaedje
uit roode vederen : de zelve hangen
ook konftig gevlochten om den
hals, over de fchouderen , borft en
rugge, gelijk een grootekraeg. Ie-

der arm heeft twee arm-ringen. Een
breede witte gordel vol roode ftree-

pen, welker flip tufTchen de beenen
flingert . is boven d' heupen valt toe-

geltrikt. Op 't dik der beenen, onder

deknien en even boven d'enklaeu-

wen , pronken veder-kanten. Voorts

ging wonderlijk toe, de zalving by
de priefters gebruikelijk. Zy be-

fmeerden 'tgantfchelicchaem.enin- vreemde

zonderheid 't hoofd, meteen fmout, ^™^f
welke 't hair deed wafTchen tot over Jthevrie.

de knien : weshalven gelijk paer- ^"u

den - maenen met breede kotoene
fnoeren wierd gevlochten . Zy rook-

ten ook fwartzel , om bruin te wefen.

Wanneer na naere berg -hooien of

donkere boffchaedjen of fteile top-

pen gingen , ten einde aldaer den
afgooden oflerden , gebruiktenze

een fmeerfel uit fpinnen , rupfen

,

falamandren , adders, fcorpioenen

en padden : welker overvloed , by
de tempel-jongens vergaedert , altijd

by d handwas. Men bereide 'tfmeer-

fel niet zonder veel omftandigheden.

De
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De genoemde ondieren gebraden op
de teil des eeuwigen vuurs voor Vizt-

liputzlies outaer, en in mortieren ge

frampt.met tabak,levende fchorpioe-

nen , rupfen , 't zaed ololuchquï ( dit

fchrevenfe een kracht toe.om gezich-

ten te zien) en eindelijk fwart-hairige

wormen en fwartzel : te zamen ge-

kneed in potjens , wierd den afgod

voorgeftelt:aldusgeheiligt,hadkragt

tegen allerlei ziekten : waerom dan

ook de priefbers toeloop hadden, met
verzoek tot gezondmaking der kran-

ken : men bewierrookte dan denbed-
legerigen, fchoor 't hair, hing (langen

beentjens om den hals-.men gelafle de

zelve ter gegefetter uur te baeden :

's nachts te waeken by een vuur-teft

:

geen biood te eten dan den afgod ge-

offert. Ookhad'tfmeerfeleen twede
kracht, om den befmeerde ftoutmoe-

dig te maken. En de Priefters aldus

bettreken, liepen onverfaechd by na-

re nachten door boiTchen en wilder-

ni(Ten , hoewel onveilig wegens aller-

HeiJtnfihe ley wild gediert. Van debefnydenis
be
fyf

en" en doopfcheen de duivel een fweem
te houden onder defe heidenen; want
een (luk der ooren en van 'tmannelijk

lid, den zuigelingen afgeknipt, wierd

den afgod geoffert:ook wiefchenhaer

de priefters , zoo ras terwereldqua-

men , en (telden in der zelve handen
'tgercedfchap, welk de vader meeft

HouweUjx- gebruikte, 't Voltrekken des houwe-
ïijx ging infchelijx plechtelijk toe .

De priefter vraegde den bruidegom

en bruid.oftezamen wilden vereeni-

gen in den echt? Beide toe ftemmen-

de, bonddebruids-fluyer en bruide-

goms rok aen malkander vaft : leide

de gebondene t'huifwaerd , en aldaer

zeven mael rondom een brandende
vuur-teft. Indien de bruid geen letfel

had, gafde bruidegom fijn fchoonva-

der en moeder gefchenken , offerhan

den voor de Goden , en een vroolijke

maeltijd den naefte vrienden. Wan-
neer de bruid over-quam wierd we-

derzijds gelevert in gefchrift 'rgeen

ieder in-bragt: ten einde eik het fijne

teruggenamby echtfcheiding. onder

t/e Mexicaenen zeei gemeïn : dan be-

houd de man de zoonen, en de vrouw

de dochters : mogen ook op lijf-draf

vol- trek

kmg.

niet wederom vereenigen. Den ne- Wonderlijk

eentiende derbloeymaend vierdenfe fcf tox«>-

'tietiltoxcoalt den atgod Tezcatupuca, r^cetiif».

voor wieneen flaef offerden, 't Welk «*

dan aldus toe-ging. Tegen den avond
quam 't voik binnen den tempel. De
priefters trokken Tezcatlipuca 't oude

gewaed uit, en nieuw aen. Omhingen
hem metkleinoodjen en arm-ringen:

en pluimaedjen op den kop: aldus ge-

tooyt, wierden de gordijnen open ge-

fchooven achter welke fchuilde. i e

geiijkquam een paep te voorfchijn,

even eens gekleed als den afgod:

draeyde fich rondom van ooften af:

biies na de vier winden op een fchel-

klinkend fteene fluitjen viermael , en

at aerde :'t zelve deedal 't volk. Ja de

fchuldige aen eenig ergerlijk mifdrijf,

ftorte overvloedig tranen: en bewier-

rookte d'afgod, ten einde vergiffenis

van fonden ontfïng. De krijgs knech-

ten verfochten; 't beliefde den Schep-

perdeshemels en aerde haer overwin-

ning en gevangenen te verleenen:om

wegens d' overwinning dank offeren

teflagten met gevangenen. Ditfeeft

toxcoult duurde tien dagen : eindigde

den negen en twintigfte van bloey-

maend metbyzondere by-geloovige

plechtelijkheden. In den morgen-

ftond bragten gefwarte priefters een

ros-baer,rondom koftelijk behangen,

op de fchouders te voorfchijn. De ros-

baer pronkte meteen toe-gemaekte

Tezcatlipuca^ priefters met 'tgewaed

des afgods en lange hair-vlechten.

Defe plaetftenhem aendebeneden-

fte trappen , die na een bovcn-kapel-

le leiden. Hier flapten de monniken
en nonnen toe met dikke koorden;

omringden den rosbaer, voor welken

koftelijkegordijnen fpande , en groe-

ne takken mangey , vol brede en difte-

ligebladeren.veftigden. Thans droe-

gen twee priefters d'afgod om de rui-

me binne-plaetsdes tempels, en ieder

i
een fmookend wierook-vat voor den

afgod. Wanneer 't wierook wierpen

in de vuur-teft, ftakenze den hand na
d'at2od,en verfochtemhy beliefde de

gebeden ten hemel te brengen. Ach-

ter volgde 't gemeine volk , welk on-

dertuflehen de rugge ten bloede gee-

zelde. Zoo haeft den ommegangwas
LI ge-
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geeindigt , wierd de verbeelde Tez-

cjtlipucatox. onder 't verwelffel gehijft

na de kapelle , en voor d'outaer een

ontelbaer getal welriekende bloemen

gefpreyt. Thans otterde ieder, na ver-

moogen , kleinoodjen , (luyers , wie-

rook, koorn-airen en hout. d'Armen

bragten quakkels ; welke de priefter

den kop aftrok , en bloedende voor

den outaer wierp. Tegen den middag

ging ieder t'huifwaerd ter maeltijd.

Ondertuffchen pronkten de monni-

ken en nonnen den afgod : fielden

hem 't eten voor, by vrouwen bereid,

die't beloofd hadden.De nonnen qua-

men ten laetften paer aen paer , ieder

met een korfken brood in d' eene

hand.en komme toe-fpijs in d'andere.

De dis-meefter ging voor den rang,

in een witte rok over een rood-leere

vvambis zonder mouwen. By de

fchouders (heken vleugelen met bre

de riemen, aen welke een geholde ka-

labafie vol heiligdommen en rondom
bloemen hing. Voorts geleide hy de

nonnen tot de trap na 't outaer, waer

op den afgod zat: aten hier eerbiedig-

lijk brood. Eerlang bragtze de dis-

meefter af. In haer plaets traden de

tempel-dienaers: droegen de neder-

gefteldefpijs na de cellen der priefte-

ren, die nu vijfdagen hadden gevaft.
{

't Volk keerde van de maeltijd ter
[

kerk ' om 'tuit einde des feeft by te

woonen. Eindelijk dan quam een (laef
l

te voorfchijn , die een vol jaer den af-

1

god verbeelde. Ieder bewees hem
j

gods-dienftige eer : als d opper-prie-
[

fier den bord opende, en 't hard des
|

flaefs rookende aen de zon vertoon-

de. Rondom 't lijk maekten demon-
nikenenbagijnen, op trommelenen I

maet-gezang.een ronden-dans. Wan-
J

neer de zonne onder ging , klommen
debagijnen tot de verheeven kapelle,

|

en fetten voor den afgod in groote

aerdc fchotelen gebakken honing-
j

brooden fruit, toegemaekt als doods-

hoofden en beenderen. Thansdron-
gen de tempel-dienaers by de trappen

op : om de fchotelen beneden te dra-

gen. De vier eerfte behaelden den
prijs. Tuirchcn'tfpottcn derleer jon-

gens,werpende met kruid-ballen, ver-

trokken de jongelingen en maegden

na haer kloofters. 't Feeft des afgods Vrtmi

Quetzadcoalt ging aldus toe. Veertig f'$
u
™*

x
_

dagen te vooren , kochten de koop- Tuit.""

luiden een welgefchaepen (laef zon-
der eenigletfehdiegeduurende de ge-

zeide tijd den afgod vertoonde : wie-

fchen hem tweemael in 't geheiligt

Goden-meir: beftooten hem 's nachts

binnen een yzere kouwe : hingen oih

fijn hals fnoeren uit bloemen gevloch-

ten. De vrouwen en kinderen bragten

hem offerhanden toe, terwijl door de

ftad danfte en zong.Nege dagen voor
't feeft, zeiden de twee oudfteprie-

fters , gods-dienftig nedergeboogen

,

den (laef de dood aen : indien niet

even bly-moedig in 't danfen en zin-

gen volharde, hielden het voor een

quade voor-beduiding : waerom ge-

fwind een drank uit 't water, in welk
haer bebloede vlijmen fpoelden, en

razerny veroorzaekend kruid , toe-

maekten. Zedeit de (laefden drank
dronk, bleef hy uitzinnig. Midder-
nacht ten offer gefchikt, wieid eerft

bewierookten met maet-gezang ver-

eert ; doch terftond 't hart uit de borft

getarnt en aen den maen vertoont,

't lijk, van de trappen afgerolt, enby
de koopluiden opgenomen , ftrekte

voor een blijde maeltijd. Den tempel

Quetzaulco.ilts bediende vier pnefters

by de week : met zonnen ondergang

(loegenze ten groote trommel , die Merkwaer-

verre over de ftad klonk, 't Was won- ügtrom-

der te zien.hoe fich ieder na huis pak-
me ' atn '

te: deuren en venfters (loot. Alles ge-

raekte gefwind inftilte , nietanders

ofnergens menfehen woonden. Met
den dageraed wierd 't zelve geluid ge-

hoort : en als dan mogten de reizigers

eerft vertrekken. De binnen-plaets

des kerks had een toneel , alwaerter

gefetter hoog-tijd kamer -fpeelders Airim
aerdige kluchten vertoonden. Zom- *«wr.

tijds veinfden fich doof, mank , blind,
'peet ' *'

kreupel of anderzins gcbrekkelijk

:

verfochten van den afgod genee-

fing. Zomtijds, gekleed als (langen

,

adders , krokodillen of ander verllin-

dend gedierte , vochten onderling.

Defeeften hadden vafte tijden, vol-

gens den Mexicaenfchen almanak ; Mtxiau».

by welke 'tjaer fich verdeelde in ach- fcheaim*-

tien maenden , en ieder maend tot"""
1

twin-

-
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twintig dagen , te zamen drie hon-
derden feftig. De vijfoverige dagen,

tot vervulling desjaers, hieldenze

op haer zelf. Alles Hond dan ftil , zoo
wel koopen en verkoopen als offe-

ren : men deed niet, als malkander
ten tijdkorting vergallen. Deeerfte
dag van 't jaer begint met den fes en
twintigfte der fprokkel maend. El-

ke maend heeft een byzondere naem
en teiken. Voorts fcheidenze 'tjaer

vierzints, door vier afbeeldfels, een

huis , konijn , riet en vuur-flag. Een
rad met vier fpeeken, groen , blaeuw

,

rood en geel , uitfteekende buiten

de omtrek , welker midden een zon
vertoond; en voorts een eeuw: want

yder fpeekbegreep dartien jaren.wes-

hal ve ook dartien fcheidzels had,ver-

deelt door huis, konijn, ried en vuur-

ilag. Aen de kant des rads bragtenze

in prente, 'tgetn op yderjaer gedenk-
waerdig voorviel. Alzoo frond 't jaer

dat Ferdinand Cortejtus 't rijk Mexico

verheerde , geteikent met een man in

rood gewaed nevens 't rad, teroor-

zaek Certefius zulk een kked droeg.

Wanneer 't rad met de twee en vijftig

jaer vol was , braekenze ter laetfter

nacht alle potten en vaten aen (luk-

ken: bliefen 't licht uit: ter oorzaek in

een der voleindiging van de raden, de

wereld zoude vergaen : en lichtelijk

zoude het nu wefen : waeromgeen
huis-raed of licht gebrek hadden

.

Maer zo haeft de dag aenbrak , fpeel-

denze op bazuinen , pijpen en trom-

melen :verheucht , dat God 's werelds

vernieling een rad , oftwee en vijftig

jaren, verlengde: kochten nieuwe va-

ten: haelden nieuw licht van d'opper-

priefter en gingen in plechtelijkeom
manier van megang. Belangende 'tfchrijven der
fchrijven . inwoonders van Nieuw-Spanje,getuigt

Jofeph de Acofla : hoe eenige oude boe-

ken, behelfende vereeuwdegefchie-
deniffen,hemels-loop, natuur der hee-

ften en planten in Tucatan gevonden
zijn , volgens bericht der geleerde In-

diaenen ; doch wierden uitlaft eens

Spaenfchen biffchops verbrand , ter

oorzaek meinde vol toovery te ftee-

oude boe- ken. Dehiftoorien fchilderdenze met
afbeeldfels der zaeken. Wel-fpree-

kende vertoogen en rijinen leerden

land-bc-

dieren-

hun :
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I

de kinderen in de fchoolen van bui-

ten , zulx nooit uit de geheugenis ver-

vielen. Tegenwoordig gebruikenze

i ook Spaenfche letteren. Voorts is der

Mexicaenen hnd-beüieüng van 't be-

gin afzeer gefchikt geweeft. De ko-

ninglijke magt bleef flip bepaelt : ten

einde de vryhei d niet gekreukt wierd.

De vierde koning ifcoath fteldekeur-

vorften; aen welke, nevens de heeren fl,er -

van Tezcuco en Tacuha, de bevordering

tot de Mexicofche kroon hing. Defe

geleek na een mijter , achter om-ge-

flaegen , voor punts-gewijs rijzende.

Met 't aengroeyen der moogendheid,

groeyde ook de koninglijke groots-

heid. Boven alle andere munte dies-

wegen uit Muteczuma de tweede. Zijn

dieren -huis kan , behalven andere

flaeltjens , genoegzaem bewijs der

pracht geven. Alhier fwommen zee-

vifTchen in zout-water , rievier-vif-

fchenin verfch. Voorallerley wilde

beeften waeren afgefchutte waeran-

den.De vogelen vloogen binnen zae-

len met goude traelien befet. Naeft de

koning volgden de vier keur-vorflen

Atlacohecakatl , zooveel gezeidals fl
ei

prinfen der ivorp-Iancien, een geweer

zeer gebruikelijk onder de Mexicae-

nen. In minder en minder waerdig-

heid (tonden vervolgens , de tlacate-

catl of menjchen-kloover : efauahuacatl

den bloed-vergieter : tfillancalqui heer

derjwartigheid. Zonder defe alle ver-

mogt de koning geen gewichtig werk

by d hand nemen. Hooge en laege

vuur-fchaeren,voor welke dood-von-

niffen bepleit wierden, ftondenin alle

Heden. Andere recht-banken namen
twiftzaeken waer. Van alles, wat in 't

ganfche rijk omging,kreeg de koning

eens 's jaers duidelijk bericht. Pen-

ning- meefters bragten maendelijk de

fchattingen te hoof. 't Voornaemfte

aenzien beftond in oorlogs - daden :

door welke edeleen onedele tot gro-

te ftaet geraekten. De wapenen be- »«/*»«:

ilonden in fcheer - meflèn uit vuur-

fteen , ter wederzijde eens ftoks vait-

gemaekt: waer mede den hals van een

paerd volflaegsaf-kapten. Anderzins

gebruikten pieken,knodzen en werp-

lancien. Zy behielpen haer ook met mamer van

ftenen. Heimetten en grote.rondaffen
oorlo^m

LI 2 dien-

rijx-vor~

les:

•vuur-

fchaertn i
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dienden tot befchut : tygers- en

leeuwen-vachten ten kleding. Vielen

de vyanden haeftig op 't lijf. Haer

toeleg lag meer om te vangen, dan

tedooden. De gevangenen ftierven

naderhand een fchrikkelijke dood

,

ter eeren van $ afgooden.Muteczuma

(telde over 't leger gelach-hebbers,

door veld-teikenen en (tact onder-

fcheiden. De voornaemfte ftrikten

't hair des kruins met een roode riem,

tuflehen welke een koftelijke plui-

maedjeftak met af-hangen de takken,

en aen de takken 200 veel quaften,

als zy helden -{tukken hadden ver-

richt. Tot dit ridder{chap behoorde

de koning zelf : weshalvenook'tge-

zeide cieracd droeg. Men vind in

Chapultepec den koning Muteczuma

en fijn zoon aldus konftig uit-gehou-

wen op een {teen - rotze. d'Aquilas,

o( orde van de arenden, beftond uit

dappere voor-vechters. De graeuwe

ridders waeren van geringer aenzien.

Zy droegen gefneden kolders , die

in 't rond boven 't oor reikten : 'ton-

der-lijf bleef bloot. Anderzints gin

gen de voornaemfte ten ftrijd, ge-

waepent vanden hoofde tot devoe

ten. Defe ordens mogten koftelijk-

kotoeneklederen, goud, zilveren

fchoenen draegen : befchilderde va-

ten gebruiken : hadden aen 't hof

byzondere wooningen. Voorts ver-

dient aen-geteikent de naeuwe zorge

opvoeding die de Mexicaenen droegen in 'top-

der \uxi- voeden van haer kinderen. Nevens

"nieren-,
de kerken ftondenfchooien : alwaer

de jongens , onder leer-meefters

gebragt , geoefent wierden in zingen,

danzen krijgs- handel, beleefdheid

en gehoorfaemheid. Over adelijke

kinderen (tonden meer op-zienders,

alle ervaerene mannen. De tucht

ging fcherp toe. De jeuchd moeft

zomtijds vaften en waeken : fwaere

laften draegen : leeftogt na 't leger

brengen : ten einde een veld-flagby-

woonde. Andere, die genegendheid

hadden tot 't priefterlijk leven , na-

men de fwaere tempel-dienft gewil-

lig waer. De danzeryen onder d'in-

woonders van Nieuw-Spanje gebrui-

kelijk, zijn niet min verfcheide als

wonderbaer. Zy gebruiken aerdige

fpeel tuigen en liedekens, vervaten- vonden

de eenige gefchiedeniflen of by-ge-^w'"» ;

loovige gods- dienftigheden : op

welker geluid de voeten langzaem
bewegen : en konftig na-bootzen

de verrichtingen van fchaep-herders,

viflehers , akker -luiden , jaegers.

Zomwijl trippeldenze vermomt met
duivels-grijnzen. Zomwijl danften

mannen, op welker fchouders an-

dere mannen ftonden, die de zelve

beweeging met d' armen in de lucht

maekten , als de fpringende met de

voeten. De buitelaers doen op de buitelam .

koorden, ofook op een rechte pael,

duizenderley fprongen : draeyen

een balk , welken eindelijk tot een

ongelooflijke hoogte fchoppen. Bo-

ven alle danzen munt uit demitotes, dans

die gefpeelt wierd binnen 'skoninx mimet:

paleis of de groote tempel -piaets.

Men ftelde ter midden weegs een

groote trommel en tonne uit een ftuk

geholt : ieder rufte op een fwaer

menfehen - beeld , en maekte een
over-een-ftemmig geluid. Rondom
floegen de aenzienelijkeperfonaed-

jen een ruime ring : neurden zoete-

lijk: en danften ftaetig. Rader en met
meer beweeging naderden twee en

twee veranderlijk fpringende na de

binnenfte kring: hielden konftig de
maet op 'tgeluid der trommel en ton-

ne : tuflehen welke de pijpen , bazui-

nen , fluiten en kink-horens klonken.

Seftiende Hoofd-ftuk:

GUATEMALA.
Befcbrif.

•vthg va»
Guatemala.

Uatemala , genaemt na een

ij voomaem ïandfehap , be-

grijpt Chiapa, SoconuJco,Su-

chitepec, Guatemala , Verapaz,

San Salvador , San Miguel, Fonduras,
Cbuluteca , Nicaragua , Taguzgalpa en

Co/Ia-rica ; alle , verfcheiden in tael en

zeden, (trekken fich uit lanx de Zuid-

zee tweehonderd en zeventig mijl;

de breedte bereikt honderd twee en

feftig. Hier valt overvloedig de be-

kende vrucht cacao , welke voor geld

ver-



Guatemala.

'f Bifdom

Chiafa :

vruchten

:

balfem :

vondere

kool:

vreemd

kruid :

vogels

:

verflrekt , en om den drank chocolate

te bereiden, 't Bifdom Chïapa leid

midden in tuflchen Soconufo, Nieaw-

Spanje , Verapaz en Tabafco : de lengte

teltfesendartig mijlen, weinig min-

der breed : voed vierderhande land-

aerd Chïapanecas , Zoquez , Zeltates en

Quelenes ; ieder heeft een byzondere

fpraek. Naeuwelijx een geweft dier-

voegen boom-rijk ; want hier waf-

fchen meenigte cyprefTen, cederen,

myrten, eiken , haeg appel-pijn en

allerley Spaenfche vrucht-boomen.

De wijngaerden leveren rijpe drui-

ven : en boomen , gelijkende nagra-

naet-boomen , witte , roode, groene

en fwarte balfem , welker reuk niet

min lieflijk ,als tot geneefen van quet-

zuuren heilzaem is. De befte vloeyt

uit de gekerfde flamme; de flechtfte

word geperft en gezooden van 'thout

endebladeren. DeRoomfchekerk,
\o\gens Acofta, gebruikt defe balfem

tot 'tvormzelin Indien. Een hoog-

getopte boom draegt een vrucht die

na peper en kruid-nagelen fmaekt.

In Copanaviztla valt een boomtjen

,

wiens blaederen zelf verkankerde

wonden heelen : gelijk ook 'twater

in des zelfs takjens gezooden en de

bladeren nat geleid op de gebeete

partye door adders. De kool ïlantas

groeyt tot een hoogte , datter de vo-

gelen in neftelen : de fpruiten afge-

fneden dienen ter tafel. Een kruid

met kleine bladeren verwelkt wan-

neer word aengeroert ; doch ver-

komt , zoo liaeft d'aenroerder ver-

trekt. Quakkels , endvogels, ganfen,

faifanten ,
papegaeyen , ring en tor-

tel-duiven vallen hier overvloedig.

Onder verfcheide foorten van valken

iseenflag , welkereene poot na een

valks, d'ander na een ganfe gelijkt:

leeft by vifch lanx de rievieren. De
vogel totoqueztal

'
, weinig kleinder

dan een ring duif, met groene vede-

ren en een lange flaert , word om de

flaert gevangen ; doch d' Indïaenen

laeten 't beeft ftaerteloos vliegen
;

want 't koft den hals , die 't dood.

d'Arenden zijn fwartachtig-graeuw.

Degrootfte dragen een kroon op de

kop. De guacamayes rood en blaeuw

fweemen na een Peruaenfche gans.

269
Behalven moedige paerden , meenig- vUr.voeügt

te koeyen, geiten, fchaepen , konij- ditrmt

nen en Hinkende voffen , zijn ook
wilde honden, luipaerd-leeuwen en
tijgers. De wilde verkens, zominige
ros, andere fwart , draegen de navel
op de ruggen : hebben geen ftaerten

,

maer een vuile flank : weyden by
troppen. Taquatzin , niet ongelijk

een biggetjen , heeft onder de buik
een fak, waer in doorgaenszeven en
meer jongen draegt , en een kaele

ftaert. Sluipt des nachts in de huifen,

om hoenders te rooven. Een nae-
meloos dier, zoo groot als een ko-
nijn, gelijkende na een ratte , torft

fijn jongen op de rugge , wanneer
voor den dag komt. Boven al wor-
den d' ingezeetenen gcquelt van de
flangen. By 't dorp Ecatepeaue leg- meeit
gen twee kleine bergen , zoo vol {lengen:

Hangen ; dat niemand aldaer derft na-

deren. Zommige zijn boven gemein
vergiftig: met eenftok aengeraekt,
kruipt 't doodelijk vergift lanx de
ftok ; maer indien men fich beftrijkt

met 't bloed des dood - geflaegen

flang , quijnt de menfeh lange jaeren

eer hy fterft. De Laet getuigt, hoe
d' lndiaenen een vongen , die dartig

jongen droeg, ieder zoo groot als

een vinger kioopterftond. 'tOndier
meer dan twintig voeten lang, ver-

ftrekte voor fmaekelijk wild-braed.

Onder andere is zeer fchaedelijk de

teuthlacokauhgui of vooq^dejfe derjlan-

ge». Defe heeft een adders-kop, dik '

k™ffe
rik'

lijf, bleeke buik , glinfterende fchub- faI/:
ben , met witte kruifen onder-fchei-

den , en fwartachtige rugge. Getergt,

kronkelt fich in de rondte. Schijnt

over de fcherpe fteen rotzen te vlie-

gen ; doch beweegt Iangzaemer op
een vlakke grond. Jaerlijkx wafcht

eenwervel-been aen de ftaert, waer
mede fterk geluid geeft : terwijl over

dwars voort-kruipt. Uit holle tanden

werptze 't vergif , welk een menfeh
binnen vier en twintig uuren aen
kantjhelpt : ten zy 't geqeutfte lid,

aenftonds begraeven, zoo lang onder
d'aerdeblijft , tot de pijn over-gaet.

Onaengezien defe flang fchrikkelijk

geluid maekt , den bek op-fpart,

d' oogen fpalkt , denkoptengrouwel
L \ 3

flin-
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flingert, word hy door d' Indiaenfche

jagers by de ftaert gegrepen : in ly-

waed gewonden : en t' huis tam ge-

maekt. Een gantfch jaer leeft 't on-

dier zonder eten en drinken : d' af-

gehouwen kop wafcht binnen tien

dagen tot de dikte van een dye. En
immers zoo ftoutlevenze met d'ibi-

hobaca of moeder der mieren een va-

dem lang, karmozijn rood, vol fwarte

boorden en witte fpikkclen : welken

flang zy in plaets van kleinnoodjen

igumn*: om a hals dr'aegen. Doch d' iguanna

is een flang, die geen fchaede toe-

brengt : hoewel voor den onbeken-

den vreefelijk is om aentezien. Ge-

lijkt na een hagedifle ; doch draegt

onder de kinne een grootequabbe,

op 't hoofd een glinilerende kamme

,

op de rugge fcherpe pennen zaegs-

ge\vijsomhoogüaende,en een lange

ftaert veel-voudig gekronkelt. Leid
ter eei\er tijd vijttig eyeren als ok-
kcr- nooten , fmaekelijk , gelijk ook
'tvleefch gezooden. 't Beeft lceftin

't water en te land.Men vind hier ook

't leelijk wanfchepfel de baviaen : is bav'mn :

groot en ruig, met een fchrikkelijke

kop , korte menfche-beenen en ftaert

opwaertsilaende. Eetallerleyboom-

gewafch : valt heet na wijn en brood,

en diervoegen geil dat het op 'tgeficht

van vrouwen verhit. De wijfjens ba-

ren gemeinelijk tweelingen elk van

verfcheide fex. Daer loopt eentwe-

de flag , wiens roode huid vol kleine

vlakken pronkt. De kop, kloots-ge-*

wijs rond , gelijkt een menfchelijk

aengeftcht. Doch wat belangt dein-

woonders van 'tvlekke Chiapa, her-

komftig uit Nicaragua , zijn buiten an-

dere beleeft en vernuftig in fchilder-

konft , maet gezangen , paerden te

bereydenen allerley ambachten. De
Spanjaerden hebtan alhier gerticht

Ciud.id Real, aen 'tooftevan de voet /iadReai

eens bergs , onder welke een ronde

vruchtbaere valleye leid. De ftadt

pronkt met een hooge vuur-fchaer,

hoofd -kerk en Dominicaner -kloQ-

fter- De lucht alhier gezond en koud

belet de groey van limoenen en oran

inwoon-

den van
Chiapa:
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je-appelen ; maerpeeren ,perfiken,
j

queen , karfen , krieken , tarwe en

?naiz flaegen zeer wel. Doch behal-

ven de Chiapanecas , bewoonen ook
zccper. 'tbifdom Chiapa de voornoemde Zo-

ques, tot welke vijfen twintig dorpen
behooren. Binnen 't voornaemfte
Tecpatlan hebben de Dominicaenen

een kloofter. 't Land heet en voch-

tig heeft quade wegen en vifch-rijke

Zeltates-. ftroomen. De Zeïtates zijn neder-

geflagen op een vruchtbaere boo-

dem : haer dartien vlekken met cochi.

nillie befchildert , ftaen onder een

volks-heerfching. d'Hoofd-plaets der

ehteltn'ef: Quelenes is Copanavaztla. Rondom
valt veel vee enfchoonekaes. Mid-
den door vloeyt de rievierC/j/^alanx

Tabajco in de Noorder Oceaen. Alhier

vreemd onthouden fich beeften , den apen
vzterdter: ^-^ ongeüjjt) met lange ftaerten, wel

ke zy om debeenen der fwemmers
flingeren, en alzoo onder water ruk-

ken. Hier tegen zijn bijlen in gebruik,

om de ftaerten af te kappen. In de
/(room ftroom Blanco, hoewel klaer en ge-

BUnco-.
2ond ,'begroeyt alie hout metfteen.

Uit d'hoogfte grond van Chiapa , an-

derhalf mijl buiten deftadt Rej/,fprin-

fonteincn gen heldere fonteinen , welker water,
verwon-

ltc\tx fes uuren , ebt en vloeyt. In

Tajixa is een , die driejaren loopt,

zelf by drooge tijden , en drie jaer

verdroogt , onaengezien 't vee! re-

gent. Buiten 't dorp Cinacatan ftaet

een , wiens water zommige ziekten

geneert; doch de dood veroorzaekt

den vogelen en 't viervoetig gediert.

Men vind hier infchelijx meeniger-

baden: hande baden. De rievieren uit Cbia-

paes valleye geftort duiken in twee
groote kuilen. Ontrend 't dorp Bar-

tholome in 'tlandfchap Quelenes gaept
vreefeiijke een wonderbaere opening : eenfteen
"""*'

^in- geworpen veroorzaekt fwaere

donder-flaegen , van verre gehoort.

By't \lekke Chicomucelo vertoont fich

een hol , binnen welk een groote

vlakte leid, en ter zijde af een onbe-

weeglijk meir, wiens water na zand
fweemt. Men zoude hier goud, zil-

ver, kooper, lood, tin en quik zilver
thijnm uit de mijnen delven; indien niet flae-

ven ontbraeken. De berg Ecatepec

rijft negen mijlen hoog. Na zonnen-
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opgang waeyt de wind diervoegen
fterk : dat geen menfch ten top kan
klimmen : weshalven de reisby nacht
moet voort-gefet. 't Weftelijkftedeel

van Guatemala is Soconujco lanx de Scfihrtj-

Zuid-zee. Een vlek Guevetlan word *".***»

1 o i i •-!« • Soconujco ;

by Spavjaerden bewoont. De land-
voogd houd alhier huis. De cacao valt

allenthalven overvloedig ; en alzoo
ook de regen van gras-maend tot

denherffttoe: zulx geduurende die

tijd de wegen onbruikbaer leggen.
'tLand , met zeven rievieren door-
fneden , heeft rijke en trotze inwoon-
ders. 'tGeweft Verapaz (diebenaming vmver».

is oorfpronkelijk uit de Dominicaenen, ?**'

ter oorzaek zy 't volk niet doorwa^
penen , maer 't euangelium , gelijk

voorgeven, wonnen) gefcheiden van
Guatemala door de rievier Xicalapa,

heeft een hooge grond volboflchaed-
jen. De eene helft is getempert

,

d'andere hitzig en buiten gemein ge-

quelt met moufUken en veelerleyon-
gediert. 't Regent negen maenden wiemi*

achter een : en in de drie overige val-
regm :

len ook verfcheide vlaegen.De groo-
te afgronden , tuffchen 't gebergte
gezonken , verfwelgen 't nat : ook
looft een groot deel waters door de
ftroomeninzee. Dicht by't vlek Au-
gutltjn leid tuflehen twee bergen een
fteenehol met een wijde mond : bin- eenhol:

nen vertoont fich een vlakke ruimte
vol hoeken : 't geduurig door drui-

pen maekt wonderlijke beelteniffen

,

die voor geen witte albafter wijken

:

men hoorteen naergeruifch van wa-
ter, welk aller oorden twee pieken
laeg neder valt in een meir, alwaer

wegens onmeetelijke diepte groote

golven rollen : uit het meir vloeyt een
groote ftroom. Voort is hetlandon-
der-haevig fchrikkelijke aerd-bee-

vingen , ftormen , donders en bli- fiormen:

xems. DebofTchaedjegeveneenaen-
genaeme geur. 't Geboomte wafcht boomen-

tot een wonderlijke hoogte. Sommi-
ge leveren liquidamber , balzem

,

anime , maftik en draeken -bloed,

't Riet, hondend voeten lang en over- r>» :

eenkomftig dik , verftrekt voor bal-

ken. Anderzints valt hier ook een
yzer hard hout , welk nooit verrot, y^er-hout:

Aen d' overvloed der bloemen vin-

den
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Vtrfchfide

byen :

Jartt» hoe-

daenig

leeft:

roffe leeu-

wen:

tijgers

:

beiren

:

mefen :

gaten :

den de byeiv gezond voedfel. Defe

zijn of zonder , of met een angel , of

klein gelijk vliegen. Haer hooning

vetbergenze in boom-wortelen ol

on der d'aerde.trekt weinig na 't zuur.

Welke de vlieg-byenmaeken.maekt

den menfeh zinnen-bijfter. 'tVoor-

naemfte dier is danta. Het fweemt

eenigzints na een muil-ezel : heeft

geen hoornen ; maer rofachtig lang

hair , korte hals , hangende ooren,

dunne beenen met drie klaeuvven

voor en twee achter , lang hoofd, fmal

voor-hoofd , kleine oogen , een fnuit

hangende over den bek ,
geringe

ftaert , fcherpe tanden en een huid

fes vingeren dik , door welke geen

geweer lichtelijk treft, 't Word ge-

vangen in vallen, of kuilen, of met

honden. Indien de kant van water

krijgt , bijt vinnig van fich: en vernielt

meenigen dog. Anderzints vlucht

het, zoolang 't hard onder te voeten

heeft. Men fegt , dat de danta den

menfeh geleerd heeft 'tader-laeten;

want overlading van bloed , quetft

't lichaem met fcherp ried , en flopt

de wonde voorzichtig toe. 't Vleefch

is fmaekelijk : gelijk ook der rofTe

leeuwen , die by dag op hooge hoo-

rnen flaepen ; waer uit by meenigte

gefchooten worden. Veel wreeder

zijn de tijgers , welke de Indiaenen

zelf binnens huis op-eeten : fchoon

de zelve gods-dienftig aen-bidden,

ter oorzaek de duivel menigwerf in

gedaentevan dit dier verfchijnt, ge-

lijk ook over geheel Nieuw -Spanje.

De beiren , met fvvart-wollige lok-

ken, hand-breede ftaert, voeten en

handen menfchelijke gelijkende, een

platbak-huis zonder hair , even als

een oud gefronft Moriaens-aenge-

ficht, houden de wegen zeer onvei-

lig. Doch , zedert d' ingezetenen de

Spacnfche vuur-roers gebruikten, is

't getal van tijgers en beiren merke-

lijk vermindert. Wondere potzen

rechten de meerkatten en aepen aen.

De wilde geiten hebben een hals ge-

lijk d'harten : van d'huid maekenze
trommelen. Men vind hier ook yzer-

verkens en armadillos. Onder 't ge-

vogelt munten uit d'arenden en pa-

pegaeyen. 't Land is diervoegen wa-

ter-rijk, dat dikwils binnen drie mij-

len wegs, dertig beeken, en immers
zoo veel fonteinen , loopen. De fon-

teinen geven rood , wit en blaeuw

water ; doch meeft onfmaekelijk, de-

wijl uit yzer- mijnen voortkomen,

't Gebergte ftaet vol carcaparïlla , nte-

cboacan en wortelChina , welke weinig

geel-vervig in de topverfcheidezaf-

fraen-geele knoppen maekt : word
verdeelt in driederley zoorten. De
befte, rofachtig en glad, heeft blade-

ren alsweeg-bree en fteekelige ftee-

len : vlecht fich met bogten om de

naefte boomen. De carcaparïlla isin-

fchelijx niet eenerley , hoewel wei-

nig onderling verfcheelt : kruipt met
veel onnutte takjens lanx d'aerde

:

de ftamme valt taey , groen en vol

diftelen : de bladeren, ongelijk breed

en lang , loopen fpits toe , buiten

bleek -groen , en binnen hooger-

groen : draegt bloemen by troffen.

De bioemen fluiten totknoppen, die

eerft groen , namaels vermilioen-

rood en eindelijk gerimpelt fwart

zijn : binnen fitten twee harde ftee-

nen met een Witte korrel, d' Indiae-

nen noemen deze ftruik juapecanga.

d'Inwijk Golfo Duke looft in de Noord-

-z.ee drabbig-zoet water: voed de groo

ten viflehen manati en krokodillen.

Verfcheide rievieren vallen daer in

:

alle vifch-rijk , zijn doorgaens be-

fchaduwtvan'tgeboomt, welk haer

takken van wederzijds der oevers

boven te zamen vlechten. Vermae-

kelijk is het om te zien : hoe de vo-

gels uit de boomen op vifch aefen.

't Vrouw-volk alhier leeft nergens na

zoo lang als de mannen : zulx door-

gaens dartig weduwenaers zijn tegen

een weduwe. Defwangere wijven ba-

ren meert alleen , lanx dewegen : en
waflehen aenftonts te gelijk haer zelf

en 't kind. 't Landfchap Guatemala,

welk d'andretwaelf geweften boven

genoemt, de benaeming mede deelt,

was eertijds geheeten Quautemallac

,

by d'Indiaenen , een verrotten boom

:

't leid tegen de Zuider-Oceaen vol ber-

gen en vifch-rijke wateren. De regen

begint in 'mudden der lente, en ein-

digt met zoomer-maend. De noorde-

winden ftormen jaerl.'ix twintig da-

leeii/i

:

wortel

chin» :

cArcaba-

ti.% :

Inwijk Gol-

ft Duke.

Vrouwen

niet lang-

levende.

Bejch rij-

ting van
Gmvtffia-

la:

gen
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gen achter malkander. Allezints klippigen berg af , datfwaerefteenen

ftaen de weyden met bouw-huifen los zypelden : en de lofle fteenen,

voor koeyen en fchaepen. Wegens
i

vochtige hette , blijft 't land ver-

ziekten onder-haevig. Defcheide

mouftieken , vergiftige vliegen en

wefpen veroorzaeken veel quel-

laedjen : ja zommige fcorpioenen

,

dik-hairige wormen en duizend-

rievier :

vlter-

tnutfen:

mttrtn:

door 'twater voort -gerolt tegen

d'huifen, de zelve ten morzel ftie-

ten. Niemand had gezien , hoe de

Had van de voet desbergs weg fpoel-

de : tenzyde flikkerende blixemen,

niet zonder vervaerlijke donder-

flaegen , de pek-fwarte nacht t' elle-

beenen de dood. Witte byen mae-
j kensverlichteden. Weinige, die fich

ken hier witte hooning. De rievier landwaerd bergden, lieten de ver-

Aficbatoya , die Guatemala bevoch-
\

woefte bodem leggen : bouwden een

tigt, valt van yzelijke hoogte: zulx \ Nieuw Guatemala toe-genaemt fan herbouwt

een groot gat holt tuffchen water \Jago, drie mijlen verder na 't ooflen,
e

"^f°
en de klippen, op welke allerley flag

i
in een valleye , door welk een rievier

papegaeyen broeyen , en niet min
\

loopt , tuffchen twee fmookende
groote als fchadelijke vleer-muifen ! bergen , die zomwijl hemels hooge

neftelen. Defe maeken in d'hoolen vlammen , niet zonder vervaerlijke

neften gelijk een hoed : byten 't vee donder - flaegen , afïche en groote

en flaepende menfehen, datze den I fteenen, uit-werpen : zulx de grond,

beet befterven. Waerom ook de ' buiten gemein vruchtbaer , wijdt

en zijd haer beweegt. Hier woo-
nen ftijf fes honderd Spanjaerden

,

koninglijke gefach-hebbers , en meer
als vijf en twintig duizend lndiae-

nen , die fchatting op-brengen. Een
prachtige, kerk , twee kloofters,

een der Dominicaenen , 't ander van klooftere

d' orde la Merced , als ook een be-

quaem gaft-huis , verderen de ftad.

Dicht by leid de (treek lands Tzal-

cos , alwaer de boom-gaerden vol

cacao twee mijlen in het vierkant

beflaen : ieder brengt jaerlijx zoo
veel cacao voort , als vijftig duizend

man op een reis zouden draegen.

bouweryen van hier verleid zijn.

De meiren rondom Nejlicpaca wae-

ïemen benaeuwde reuk , alzoo uit

fulfer- mijnen oorfprong trekken:

men vind ook op d' oevers over-

vloedig fulfer. De weyden , van

defe meiren bewaterd , leveren bui-

ten gemein vette paerden.

Peter de Alvarado verheerfchte

Guatemala , op 't jaer vijftien hon-
inwoonders. derd vier en twintig. d'Inwoonders,

zeer gezeggelijk , fpreeken de Me-
xicaenfche tael , behalven haer ei-

gen, 't Verdient aengetikent 't geen

de ftadt Guatemala eertij dts over-

verwoe/lmg quam. 't Droevig ongeval vernielde ! Zy tellen de cacao by contles , welk overvloei

clillai» deplaetsen inwoonders , onder wei-
j

een getal van vier honderd uit- Zêgeuf.
door water-, ke waeren honderd en twintig Span- \ maekt, xequipiles achtduizend, en

jaerden. 's Daegs te vooren daverde
j

cargas vier en twintig duizend. Op
de naeft-gelegen berg : uit de grond defeland-ftreekTia/awrooktgeduu-

wierd gehoort een naer gedommel : i rig een berg, welkers top meer en

weshalven d' lniiaenen verbaeft be-
|

meer vermindert , en meenigwerf

richt bragten aen den biffchop Fran- 't land rondom met aflche bedom-

cifcus Maroquin : die zulk een voor- pelt. 't Water nederwaerds ftorten-
"™
m

er~

fpook ten ergften uit-leide : dewijl
|
de is malkander t'eenemael ongelijk; beefita

waten , en

Guatemala veele heidenfche zeeden

behield. De vervulling van fijn zeg-

gen volgde binnen weinigtijd. Mid-

der-nacht den achften van herfft-

maend desjaers vijftien honderdeen

en veertig, viel een regen als of de

wolken gelijkelijk neder ftorten

:

'twatervloeydediervoegen van den

want het valt offmaekelijke gezond

,

of quaed-aerdig ftinkende, of om
in-geworpen hout een fteenachtige

korft zettende. Alhier loopt een

beeft, wiens kop koftelijk gefchat

word , wegens de bekende fteen he-

zoar : als ook een kleine beir zon-

der mond, in welkers plaets een

Mm lange
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lange fnuit met een rond gat en holle I zulx tegenwoordig alleen op den top

tong heeft : om hooning te zuigen,
j
een wijd-gaependelog vertoont, en

ofmierenetten te ftooren. Devrou-
)
verfpreide affchen. Beneden ont-

wen bakken hier konftigaerd-werk,
|

moetmen twee diepe putten, welker

roodof fwart geverft, met de droe-
j een geduurig dampt : die te na-komr,

ftroom Ca
lic nte

:

vreemde

ftctn :

padden

.

Eefcbrij-

•ving van
fan Salva-

dor.

Kaer ei-

land :

zem die in twee verfcheide beeken

bezinkt.

d' Jndiaenenyzfen d'heete fpring-

bronnen de benaeming belle toe :

temeer dewijl veel-vervig eenboog-

fchoots hoogte op-bobbelen. Defe

bronnen brengen de rievier Calien-

te voort : welke, een half mijl door

een ruime boezem voort gevloeyt,

nochtans onlydelijke hette behoud.

Dicht by leid een fteen over mid-

den geborften : uit de fcheur wae-

zemt dikke damp : en , tegen aen-

ftaende quaed weder , word ge-

hoort een yzelijk gedommel. Op
'tgebergt waffchen buiten gemein
fwaere boomen , byzonderlijk eiken,

waer op padden klimmen, die, als

kromme
rievier

:

verbrande

terg :

zoude door de vergiftige rook flik-

ken. OndertulTchen pronkt de berg

met cederen en pijn-boomen. Drie

mijl verder leid 't vlek N/xapa , en

nevens 't vlek d' heuvel ElMalPais ,

™™de

beftaende uit Üeenachtige brokken bukm ',

en verbrande aerde wonderbaerlijk bromin:

over hoop gefmeeten. Niet min
vreemd is de beeke , die des nachts

vloeyt tot de morgen ftand , en als

dan dicht by de berg fan Iuan ver-

zinkt : daerin 't geweft Choluteca een
andere ftroom des middags fich ver-

bergt, en tegen den avond wederom
uit -borrelt, 't Gat , welk eertijds

vuur en rook gaf, levert nu fchoon

water aen 't dorp Cuzcatan en ftad

Salvador. Ontrendhet vlekke Tzte-

het regent, naer geluid maeken. De
(

peque leggen vijf boomen, die aluin

mieren , wonderlijk groot , komen
\
en zulfer voort brengen. De woe-

neevens andere eet - waeren ter fte landaerd Chontales fpreeken ver-

markt.
I

fcheide taelen. Tot 't dorp Mimilla

't Geweft fan Salvador , bevochtigt
j

vloeyen allerwegen d'Indiaenen ten

van de ftroom Guachapa, dewelke met

een wijde mond in de Zuider-Oceaen

valt, is zeer vruchtbaer. 'tMeir, om
welk de Pipeles woonen , voed ontel

baere krokodillen : midden weegs

vertoont fich een klein eilandeken,

van welk geloofden : dat de menfeh

aenftonds moeft fterven , die der-

waerdsbeftond te komen. Dochzy
kreegen ander gevoelen : zoohaeft

de Spanjaerden met vlotten over-

fcheepten, en zonder mifquaem te

rugge keerden. Defe vonden aldaer

een groote fteene vrouwen -beeld;

waer by d' affen en beenderen van

gcflagte menfehen lagen. Rondom
't vlek Guaymoco ftaen fwaere balzem-

boomen , diebalken leveren vijf en

vijftig voeten lang. Uit dit vlek leid

een wegnade ftad Salvador. De voor-

noemde rievier loopt met zulke

kromme fwieren : dat de reifigers

feven en feftig-mael over vaeren,

eer aen de voet geraeken van een
berg, eertijds vreefelijk brandende,

't Schijn de brand-ftotfe ontbreekt

:

offer te zaemen. Alhier ftaen twee twee putten

|

putten dicht by malkander : welker mmnr-

I

een ziedende wateren d'andere ys-

koud heeft. Voorts leid Cecori aen

een hooge berg , op wiens top een

diep meir holle baeren maekt. On-
der 't vlek Miguel behooren tachen-

tigh Indiaenibhe gehuchten. De
voornaemfte haven lanx de Zuid-

zee is balua de Fonjeca , ontdekt

door Gonzales Davila, op 't jaer vijf-

tien honderd twee en twintig , en

genaemt nae Joan Rodriges de Fon-

jeca bifTchop van Burgos : midden-

weegs vertoont fich 't eiland Petro-

nella , nevens negen andere , van

welke vier by Indiaenen bewoont
worden.

De goede gelcgendheid der ha-

ven Fonfeca prikkeldefommige Span-

jaerden •. om d'o vertogt uit de Zuider-

Oceaen tot de Noorder , van Panama hoorder.

na Nombre de Dios , te verleg-

gen : waer toe verkooren d' haven

Fonjeca en ter andere zijde Puerto

de Cavallos , tuffchen welke beide

vijf

•

Nieuwe

over-togt

van de

Zuid zee

tot de



Eefchrtj-

ving van
de Fondu-

ras.

Tyranntes

C?> cruantez.

des Efpa-

gno!s,perpe-

trees es In-

des Occi-

dentales.

A Anvers

ches Fran-

co! s de Re-

velenghien

«ƒ79-

Spatnfche

wreedheid

in Wefi-

Jndien.

G ü A T

vijf en veertig mijlen wegs leid , I

meeft gemakkelijk , uit-gezondert

eenigruig-bewaffchen gebergt; welk
met kleine moeite konde geopent

worden. Men ftichte dan ten dien

einde in de valleye Naco halver weg
'tltedeken Buena Efperanca. Doch
't werk bleefeindelijk fteeken. Het
landfehap de Fonduras floot , lang

honderden vijfen dartigmijlen , te-

gen de Noord-zee : rijft met verfchei-

de bergen. De vruchtbaere valleyen,

eertijds dicht bewoond, zijn door

Spaenfche wreedheid ten grooten

deele ontvolkt. Hoe fich dit heeft

toe - gedragen, fchrijft de biffchop

Bartholomaus de las Ca/as aen kaifar

Carel de vijfde aldus, De jonge kinde-

ren hebben zy tegen de klippen, en

keyen vermorzelt : d' herzenen uit het.

hoofd doen fpringen : de koningen en

vorllen des lands met langfaem vuur

gepijnigt : en ten laetjlen halfverzengt

den honden voor-geworpen. Zy joegen

a arme menfehen binnen haer huijen :

flaeken dan de zelve in brand.— De
overgeblevene wierden tot V Jlaefach-

tigfie werk veroordeelt. — Gebruikten

d Jndiaenen inplaets van efels en mui-

len , meer gewigts op- leggende , dan

konden draegen Zulx zomwijl duizen-

den onder de lafl dood-bleven, — Zom-

mige liepen uit wanhoop na de boftchaed-

jen , en verbongen haer zelf : nadat al-

voorens eigen kinderen vermoord had-

den.— In de Fonduras alleen hebbenze

binnen twaelfjaer meer dan twintig hon-

derd duizend menfhen vermoord : en

onder andere eenige voornaeme per-

foonaedien , die de Spanjaerden met alle

beleefdheid ontfingen , levendig ver-

brand. — Op ontelbaere ivyfen zijn die

goed-aerdige en onnoofele inwoonders

gepijnigt : om te weten , ivaer 'tgoud
verborgen lag. Zy wierpenze in paelen

met fcherpyzer bejlaegen. — Diego

de Velafco vermoorde wat hem vooi -

quam. Zulx in een maend tien duizend

om hals geraekten. Hy hing dartien

edel luiden op : pafte haer toe de benae-

ming van de twaelf apoflelen , en den

voornaemfle noemde hy fpotsgewijs

Jefus Chriflus. — Zy fpleten de bjjlen

der wilde wijngaerden binnen hol: flae-

ken d' hoofden tuffchen dezelve : en toe

-
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nypende lietenze verfmachten. Men
delfde ook zommige levendig in de aer-

de : en wierp uit vermaek yzere klooten

tegen d' hoofden , die boven d' aerde

flaeken. — Men dwo-ng gevangenen,
om andere Indiaoijche gevangenen op

te eten. — Zy lieten meenig door de
honden verfcheuren.— Kleine kinde-

ren neus en ooren aftefnijden, reeken-

denze voorjok. De zuigelingen wierden

van 's moeders borjlen gerukt en aen

ftukken gekapt : 'tvleejch diende tot

voedzelvoor de honden.— Lieten dui-

|
zenden van honger fierven. Voorts
brengt de Fondu/ ai veel mais, tarwe,
honing, wafchengrooiekalabaffen:
na welke d'eerfte ontdekkers die zee
noemden golfo de las Tbueras . ter.

oorzaek verfcheide kalabaffen op
't water driftig haer ontmoeten , en
de zelve tot fan Domingo de benae-
ming ybueras droegen. Maer nader-
hand wierd 't landfehap de Fonduras
(niet Honduras) geheten ; dewijl voor
de walgroote ondiepten vonden. De
grond , bewateit van de rievieren

Chamalucon , die nevens de ftad/a»
Pedro loopt, als ook Ulva aen beide

d'oevers bewoont , en de grootfte

ftroom Hagujro, zoude meer vrucht

draegen , indien d' ingezeetenen niet

te luy waeren. Tot het bouwen ge-

bruikenze een lange pael met twee
kromme takken , d'een na boven
d'ander benedenwaerd omgtboogen,
en keerend' aerde 't onderfte boven.
Eten voorts verfcheide wortelen,
vleefch en zelf ongediert. Opplech
telijke feefien verliepen fich in een
vocht uit hooning gekookt. d'Adel

alleen nuttigde drank van cacao : nu
iszebyallegemein. Zyfpraeken ver-

fcheide taelen ; doch de gemeinfte

was derChontales fpraek , een woeft
volk- 'tJaerycWj/-, zoo veelgezeid

als voor-by gaende , wierd verdeelt

in achtien maenden , en ieder maend
in twintig dagen. Zy rekenden niet

als by nachten : en begonnen 'tjaer

veertig dagen vroeger , als d' Euro-

peers. De fteden alhier zijn, Nieuw-

Valladolid', by d'Jndiaenen Comajagua

,

gelegen in een luftige valleye , onder
een gezonde lucht, 't Vee, uit Spanje

herwaerds over-gevoert , is zeer ver-

M m ?. meenie-
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;

haer rie-
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meenigvuldigt. De zilver -mijnen

geven veel : zulx 'tfmelt-huis bin-

nen de ftad drok heeft. De ftad-

voogd woont nevens de koninglijke

fchat-kamer. Op 'tjaer vijftien hon-

derd acht en vijftig, wierd des bif-

fchops-floel van Truxillo alhier ge-

Btdn'f vm bragt. Negentien jaer te vooren zond

Frans deMonteio fijn luitenant Alfon-

fus de Caceres , om een vlekke te bou-

wen , halver weg tuiTchen de Noor-

der- en Zuider-Oceaen. Defe ftichte

Santa Maria de Comoyagua aen een

ftroom , voor canooen bevaerbaer,

die in Puerto de Cavallos uit-watert.

De vordere weg na d' haven Fenfeca

was bruikbaer voor karren : weshal-

ven nu voortaen konde voor-geko
men d'ongelegendheden van ziek-

ten, die op de weg tuffchen Panama

en Nombre de D/os doorgaens vallen.

De Spaenfche koning liet fich zoo
veel gelegen zijn aen de voorflag;

dat derwaerds afvaerdigde den ver-

maerden land meeter Baptijia Anto.

nelli: te meer alzoo bericht kreeg,

hoe de nieuwe weg, tot over-voeren

der koopm anfchappen uit Peru,Mexi

co en vorder geweften langs de Zuid-

ze e,zeeraengenaemlag,wegênswee-
ligewijngaerden.fchoonekoorn-ak-

kers , fruit-boomen , weiden , vifch-

rijke ftroomen , jagt van harten en

konijnenen frifTche lucht. Doch An-

tonelli bevond veel fwaerigheden :

zulx 't werk niet op -nam. Doch
d' hoofd-kerk , 't kloofter der mon-
niken de la Merced'en gefchikteftrae-

ten vol zindelijke huifen vercieren

Nieuw-Valladolid zeer. Dartig mijl

ten weftenvan defe ftad leid een an-

dere Gratias a Dios : om de goud-
mijnen dicht by te woonen , gefticht

door hopman Gabriel de Royas, op
'tjaer vijftien honderd dartig. Doch
alzoo d' ingezeetenen den nieuwe

burgery in geduurige wapen kreet

hielden , en dagelijx deonvoltooy-
de veiling beftormden : wierd Roy,as

benoodzaekt 't vordere bouwen te

ftaeken : te meer alzoo hem geen
krijgs-volk uit de naefte bezettingen
tehulpquam. Ses jaer na defe voor-
val , hervatte Gvnzales de Alvarado
'tgeftaektewerk, en vol-bouwde de

Tweede Boek :

Stad Gra-
ttat a Dios.

ftad op een hard gebergt : weshalven

't aerd-rijk befwaerlijk geploegt word
tot zaeying van tarwe , waer by de
burgers leven. Behalven ftarke mui-

len en moedige paerden heeft tland

rondom weinig voordeel. Sanpedro,

onder een hitzig-ongezonde lucht,

plagt eertijds te zijn een fraeye koop-
ftad;maeristenietgeloopen ,zedert

men Golfo Duke ontdekte: alzoo nu
uit defe inwijk de waeren met barken

landwaerd vervoert worden, 't Vlek
fuan de Puerto de Cavallos , bewoond
by gemagtigde van koop-luiden en
Mooren , kreeg die benaeming ; ter

oorzaek door groote ftorm ettelijke

paerden buiten boord geworpen zijn:

heeft een boven gemein ruime ha-

ven, doch fwak. d'Engelfche hopman
Chriftoffel Nieuvcport vond alhier twee

) honderd huifen , en in dezelve goe-

den buit, op 't jaer vijftien honderd
een en negentig. Even voor fijn aen-

komft ftaeken vier rijk-gelaedcn

fchepen zeewaerd. Ses jaer na New-
port,nzm Antonius óherly de plaets we-

derom in. Dewijl dan d'haven bloot

lag voor zee-roovers, vondAlfonfus

Criado geraedzaem d'handel-plaets te

verleggen na Amatique : bouwde hier

't vlekke Thomas de Caflilla:en voorfag

het met befchanfingen tegen alle vy-

andelijke indruk. Doch achter Caval-

los leid de valleye Naco , welkers

vruchtbaerheid naeuwelijx gelijk

heeft. Schuild tuffchen hoogebergen;

was eertijds zilver-en volk-rijk, ver-

deelt in breede wegen. Ten ooften

van Cavallos doed fich de vermaerde

ftad Truxillo op , aen een ruime in-

wijk , door twee riffen vol geboomt
halve-maens-gewijs, veilig beflooten

tegen alle ftormen. De mond der ha-

ven gaept meer als twee mijl : twee
rievieren vallen ter weder-zijds van

de ftad inde haven , genaemt /«<3» Gil.

De ftroom Quaimarotte vloeyt ten

ooften , en Antonto weftelijk : beide

voedenze in fchoon water fmaekc-

lijkevifch. 't Land rondom brengt o-

vervloedig allerleye lecf-togt voort.

Byzonder weelig wafichen de wijn-

^aerden:zy draegen tweemael'sjaers

clruif. Acht dagen na de wijn-oogft

word de wijngaerd gefnoeyt:en geeft

weder-

Stai fan

tedro.

Vlek CavaU
los;

tngeno».

men '.

vlek Cajlil.

la:

volleye Na-
co.

Befchry-

ving van
Truxillo :
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GlJATEMAL
wederom rijpe druiven in winter-

maend. Even zo gelukkig groeythet

koorn : gelijk ook limoenen en oran-

je - appelen . Koeyen en klein vee

,

uit Spanje overgevoert , zijn tot on-

telbaere meenigte vermeenigvul-

digt. Truxillo zelf leid op een fteile

berg, dicht aende zee, alwaer 'tge-

fterkt is met een dikke muur , fes

voet hoog. Tuffchen de muur en

haven , aen 't hangen des bergs , be-

let een dicht kreupel bofch den toe-

gang na de muur. Een enge en (lei.

Ie weg alleen leid ftadwaerd: welkers

einde een fterke poort met twee me-
tale baffen befluit , genoegfaem be-

ftendig tegen vyandelijke indruk.

't Oofteiijke laege rif , fich voor

d'haeven omkrommende , word ge-

nztmiPuntalaRye : alwaer een huis

flaet nevens een hooge baek. Even
buiten de muur ten oofte aen d'ha-

ven vertoont fich een timmer-loots

en werf. Voor de loots rijft een

hoog houte kruis, 't Slot , in welk

't kruid - kamer bewaert wordt , is

aen de ftads wal vaft. Tuffchen de

poort en 'tflot leid binnen de muur
francijcus-kerk. De hoofd -tempel

Eglefia Major kijkt boven alle gebou-

wen uit. d'Huifen, metpalmiet-bla-

deren gedekt , hebben wanden uit

dichte rijs gevlochten , en voorts bin-

nen en buiten dik geplaiftert. Ach-

ter de ftad , alwaer open leid, verheft

vordinc fich hoog gebergt. Op'tjaer vijftien-

noomen : honderd fes en zeventig , o ver-vielen

d'Engelfche defe fterke plaets : en

fleepten een rijke buit weg. Antonim

Scherley en William Parker waegden
zedert ook een torn ; doch , by de
fchild-wacht ontdekt", moeften on-

verrichter zaeke , niet zonder verlies,

•verrichting aftrekken, 't Gelukte den Holland-
dn hoUm- fchen zee-voogd Joan van Hoorn be-

ter. Defe liep met de zeilen de Faem,

Middelburg, Goude Leeuw, Zutfen ,

de jagten dOtter , Brak , Nachtegael

en floep Gyjfeling , in gras - maend
des jaers feftien honderd drie en

dartig , van Pernamluc 't anker lich-

tende, voor Truxillo zuid-ooft aen
,

dewijl de ftroom om de welt fette.

De vier oorlogs-fchepen korten dicht

onder de ftad : waer op dapper vuur

277

dtrs

gaf . Truxillo bleef niet fchuldig.

't Schip Zutfen kreeg drie dooden :

weshalven weinig verder van 't flot

afzakte. Ondertuffchen zeiiden de

jagten en floep een kartouw fchoot

j

boven de ftad ten wefte , naderie-

! vier Antonio : en wierpen aldaer dar-

I

dehalf honderd zoldaten te land ":

, dewelke gefwind lanx ftrand na de

j
hoogte fpoeiden , op welk 't flot

leid : beklommen 't zelve by lich-

ten dage . De bezettelingen voor-

zien van zeven ftukken gefchut,

fchootcn en wierpen fterk met ftte-

nen ; maer verftooven voor d'Hol-
landfche hand -granaten. Gedue-
rende de ftorm voer de zee-voogd
zelt ten rug fteunnaland. Docheer
uit debootftapte , was 't volk mee.
fter der fterkte. De verovering ftond

op zeven dooden . Ieder was befig,

om den buit te pakken : men bragt-

ze vaft na een wacht-huis dicht onder
't flot by de ftrand : wanneer fchielijk

brand ontftond aen d'ooftelijke hoek
van Truxillo : welke diervoegen toe-

nam, dat binnen weinig uren de twee
derde deelen der ftad in aflche lagen.

Elk vond genoeg te doen, om 't lijfte

bergen. Doen 't kruid-huisopfprong,

fneuvelden ettelijke Hollanders. De
meeile buit bleefin de vlamme. Zulx
niet meer af-gevoerd wierd, als twee-

honderd negen en dartig huiden , fes

baelen indigo, achthonderden twin-

tigpond carca parilla , feven metaele

en drie yzere ftukken gefchut, be-

halven drie metaele haffen, vier klok-

ken en eenige kleinigheden. Men
verdroeg ook eindelijk met den ftee-

voogd loan de Miranda wegens de

brand-fchatting , voor twintig pond
zilver. En defe berichte : hoe geen de

minfte kondfchap kreeg van d' Hol-

landfchc vloot , dan des avonds door

I debaekop Punta la Rye : hoe binnen

1 de ftad waeren twee honderd Span-

i
jaerden en eens zoo veel Mulaeten en

Mooren : en d' handel t' eenemael ver-

|

viel : ter oorzaek , zedert tweejaer,

geen galjoens voor Truxillo ten ree-

de liepen. Seven en twintig mijl van
defe ftad , leid de vlekke Iorgo de

Olancho , alwaer veerrig Spaenfche viekoim-

foldaeten feftien duizend Indiaenen
cho -

Mm 3 fchat-



ten

-_ 7 S Tweede
febattingaf-dringen. Alhier valt veel

Mi goud- 'tLandfchdp Nicaragua, \retk

D/ego Lopez de Salzedo het Nieuw
'- : ' r

koHMgriji Leon noemde ,
ftoot ten

noorden tegen Fonduras , en begrijpt

de geweften Nicoya ,
Nequecheri ,

Ma-

's , Dn ia , Majaya , Managua ,
Caca-

loaqut . Ccpeoco ,los Micos ,
Madera en

een gedeelte derChontales. De lucht

,

des zomers heet , is windig by winter-

tijd. De vlakke grond valt llijkerig,

brengt overvloedig allerley leef-togt

voort. Stieren , koeyen ,
paerden ,

muilen en verkens vinden graefige

weyden. Het water levert veel vifch.

hatr-vrud- Hooning , maiz , axi, erweten,pita en

kotoen, welk d'Indiaenfche vrouwen

zoodunalseen hairfpinnen. Onder

't meenigvuldig geboomte munt uit

de ze/ba ; die zulk een dikte krijgt

,

dat vijftien mannen hand aen hand

den zelven naeuweüjx omvademen.

Zonimige boomen draegen roode

karfen,\vaer af wijn geperft word.

Binnen veertig dagen hebben de kala-

baflen volkoomen rijpheid. Voor

de kuft onthouden haer walvilTchen

en zee wanfchepfels , welke fich bo-

ven de fchepen verheffen. Behalven

de Choma/es , die op 't gebergt ver-

eeuwde woefte zeden behouden

,

hebben d' overige ingezeetenen de

Spaenfche tael en manieren aenge-

nomen : oefenen fich in allerley am-

bachten en konften. Byzonder zijn

het ervaeren zilver-fmeden , maet-

kundige , kleer-maekers , wafch-

boetzeerders en touw-flaegers. Op
't gebergt verzaemelenze balzem ,

liquidamber en vreemde terpentijn.

Zy drijfven voordeelige handel met
kotoen , huiden en leef togt op Pa-

nama en Nombre de Dios. 't Meir La-

guna de Nicaragua , honderd en ze-

ventien mijl in d' ommegang dicht

bewoont , leid door drie mijl lands

afgefcheiden van de Zuid-zee , en

looft fijn vifch-rijk water en vol kro-

kodillen in de ftroom Defagttadero ,

welke den Noorder-Oceaen aen-grijpt.

Alfonjus Calera en Diego Machuca de

Zuajo voeren d'eerfte uit 'tgezeide

te» wonder meir zeevvaerd , niet zonder duizend
groot mur. hacchelijkheden , wegens d'yzelij-

ke water-ftortingen randales die op

boomen :

vijfche.

mgex.ete-

ven

:

Koek:
de ricvier Def.iguadero vallen : wes-

halven meenigwerf de barken over

land moeften trekken, d' Hoofd-
ftadZe0»leid omringt van botïchaed-

jen, dicht by 't meir : heeft een groo-

te kerk , vijfkloofters van monniken
de la Merced, wooningen voor 'sko-

ninx penning-meefters , honderd en

twintig duizend Indiaenen , die

fchatting betaelen. Drie mijl boven

Leon vertoont fich een hooge berg

,

boven fcherp , uit wiens" log des

avonds en 's morgens een dikke

damp hemelwaerd rijft. Zomtijds

werptze fwaere fulfer-fteenen over

de akkers wijd en zijd s ja by vlaegen

zulke vlammen , weike 's nachts zeer

verre flikkeren . Een Dominicaener

monnik meende in 't gat gefmolte

goud te fcheppen : klom ten top met

vier gezellen , een yzere keten en

ketel , die hy by't log liet neder-zin-

ken ; doch ketel en keten fmoiten.

't Onderzoek wierd voor de tweede

reis hervat met fwaerder wevk-tuig,

en befloeg immers zoo ongelukkig;

want 't vuur vloog diervoegen aller-

1 wegen, datdc goud-zoekers, ellen-

j

diggezengt, ter naeuwer nood 'tle-

ven afbragten. Zedert had niemand

|

luft'tvuur-gat te naderen. Doch be-

halven de biflchoppelijke ftad Leon

' gebouwt door Francijcus Fernandez

,

erkent Granada den zelven ftichter:

leid infchelijx op d' oever van Laguna

< de Nicaragua : is voorzien van een

j
flot.kerken zuiker-moolens. Voorts

! zijn hier de kleine meiren Majayaen

I Lindiri. 'tEerfte beflooten binnen

j
hemels-hooge fteilen rotzen, lanx

welke d' Indiaenen by in gebikte ga-

! ten om water te fcheppen klimmen,

|
beflaet de voet van de brandende

berg Mafaya : 't ander watert uit in

j
Laguna de Nicaragua. Dicht by rijft

; de fmookendebergMtf«£rtt/'<?, ron-

dom vol fruit -boomen. De ftede-

kens Iaën en Neuva Segovia zijn niet

veel te beduiden. d'Indiaenfche

dorpen beftaen uit hutten van ried.

|
't Vlek Realeio, by vacrend volkbe-

!

woont, levert veel fchepen. 'tBe-

quaem houd rondom maekt drokke

I timmer- werven aen een gemakke-
1 lijke haven. Puerto de Nicoya is een

ruime

Siad Leon:

branden-

de berg :

vreemde
handel uun
een Domi-
nicaener.

Stad Gra-
nada.

berg Mun
bacho.

Iaën en

Segóvia :

Realeio

:
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CAcao hoe-

danige

vrucht.

Vreemde

dans in Ni-

carttgwt.

lieir Cuai-

nabo.

Merkwaer-

dige vifch.

ruime inwijk vol eilanden.Met bloei-

maend begint de regen , en duurt

tot flagt-maend. Onder verfcheide

vreemde vruchten , die nergens als

hier te vinden zijn , munt uit een

wonderlijke boom , draegende appe-

len , die ook eenigzints na peeren

fwijmen: binnen zit een groote noot,

welker kern fmaekelijk valt. De pa-

pegaeyen zoude meer fchaede doen
aen het gezaeyde , tenzy door flin-

gers verdreven wierden. De Span-

jaerden noemden ditgeweft, toen al-

hier eerft landen , MuhammedsPara-
dijs , wegens de vruchtbaere over-

vloed. De cacao , in plaets van geld

gebruikt , is niet ongelijk den aman-
del-fteenen : 't pit fchuilt onder een

fwart vliesjen, fcheid iich bruin, en

met graeuwe aderkens zam en trek-

kende, in drie Hukken. Deinwoon-
ders maeken vuur door 't vrijven van

houtjens tegen malkander. Gebrui-

ken pijn boom-takken voorkaerfen.

Spreeken vierderley tael : de voor-

naemfte is de Mexicaenfche. Haer
danzeryen gaen wonderlijk toe. Zy
komen te zaemen ten getaele van

twee of drie duizend , meer of min

,

na de grootheid des landfehaps. Rei-

nigen voor afeen ruim veld. Die den

dans aen voert gaetachterwaerds , en

draeyt met vreemde bogten rondom:

welk d'andere vier en vier in 't gelid

volgende, na-bootzen. De tamboers

flaen op groote holle fpeeltuigen ,

en zingen liedekens : die eerft daen-

voerder , en voorts de gantfche mee-

nigte beantwoort. Ieder fwaeyt een

waeyerken : zommigefchudden ook
uitgeholde kalabaflen , vol fteent-

jens. Alle hebbenze pluimaedjen op
de kop : om d'armen en beenen ke-

tenen van zamen geregen fchelpen.

Wonderlijke potzen recht elk aen.

d'Een fpeelt den blinden man , d' an-

der den kreupelen : d'een veinftfich

doof, d' ander trekt een fcheeven

bek: d'eene lacht uitgelaeten, d' an-

der fchreitbitterlijk. Ondertuffchen

TLmpenzegeduurig cacavata. De mid

der nacht fcheyt het fpel. In 't rrieir

Guainabo voede eertijds de koning

Caratamayru de bekende manati met

ftukken brood. De vifch quam uit de

V9
grond te voorfchijn , zoo haeft ge-
roepen wierd , matto , matto , be-

duidende edel -moedig : en ontflng

't voedzel van menfehen handen. Hy
voerde zomwijl acht of tien jongens
op de rugge na d'over-kant des

meirs. Doch , eenmael getroffen

|
met een pijl door eenSpanjaerd, ver-

j

fcheen zedert niet meer. 't Ondier BeeJi Cafcu:

Ca/c« gelijk een fwart-hairig varken;

heeft een harde huid, kleine oogen,
opene ooren , gekliefde klaeuwen
en korte fhuit : maekt zulk een vree-

felijk geluid , dat den menfeh d'hai-

ren te berge rijzen. Niet min wan-
fchaepen is de vos-aep , die onder *«-*#.

de buik een tweede buik draegt , tot

verberging der jongen, welke nooit

te voofchijn komen , dan als haer
koü konnen zoeken, 't Beeft ver-

toont 'tlichaem vaneen vos, pooten
als menfehen-handen , ooren gelijk

;
een vleer-muis. Merkwaerdig is

donder handeling voor gevallen, op
't jaer vijftien honderd zeven en
twintig , tufTchen de Spaenfchen be-

vel-hebber Frans de Monteio en de

Niaraguafche cacique Alquinotex. De-
fe honderd en tienjaeren oud vertel-

de , niet zonder diep zuchten : hoe
voor d' aenkomft der Spanjaerden fijn

landzaeten vreemder wijze by trop-

pen om hals geraekten ; want zy
braekten eerft ontallijke wormen,
waer op een fchielijke dood volgde,

d' Over gebkevenen , onderling tvvi-

ftig , leverden elkander tweemael
flag: weder-zijds bleef meer dan an-

derhalfhonderd duizend man. Doch
beide de onheilen zijn geenzints te

vergelijken by 't moorden , "aenge-

itelt door de Spanjaerden. Omtrend Cefprektuf-

de zelve tijd herbergde d'/taliaen Hie-
±p

™""
rd

ronymus Benzo by een Nica-raguaes edel- en indiaen.

man , ervaeren in de Spaenfche tael.

d'Edelman fnaeuwde hem toe. Wat
Be/chrij-

bedrijven , o Cbriften , de Chrijlenen itr.gvan

niet. Naeuwelijx tettenie de voet bin-
j^f

ƒ","

nen een Indiaenjche hutte , ofeijeben c. u.door

maiz, hooning, winter-klederen .goud ,
Ben~°-

zilver en eenvrouw , om te bejwange-

ren. JVaerüjk geen ondeugender draeqt

d'aerd-boodem. Benzo viel hem in : de

quaede Spanjaerden bedrijven zomwijl
I onbetaemelijke flukken. 't Antwoord

lag



~8o Tweede Boek, &c.

z»mtn- lag gereed : U'aer zijn goede Span-

jpr«ek tuf-
jae,}/e

„ > jk \}e h nooit dan booje loeven

mttniit- gekent. Benzo herhaelde : waeromhebt
Amtn.

gV \mer Jan plaets geruimt op Nicara-

gua? d'Edelmanberigte: hoe alle vol-

keren rondom her in eed -genoodfehap

traden op d' eerfte kond/chap van der

Chriflenen aenkomft : liever 't uiterjle

te wagen , en tot de Liet(Ie man dood te

vechten , dan te draegen 't onlijdelijk

jok, met welk, volgens 'tverfpreide ge-

rucht, andere landen door haergedrukt

wierden. Men maekte dieshalven pie-

ken ,pijlen , fteenen , knodzen en ander

krijgs-gereedjehap gereed. Toen het aen

de man ging , bragt d' ongewoone rui-

tery zulk eenfehrik onder 't Indiaenfche

heir-.dat hetde vlucht nam. De verjlrooy-

de zonden twee gezanten aen Montejo ,

verzoekende vrede ; doch waerlijk, om
tijd te winnen , en nieuwe krachten tot

een tweede torn te verzaemelen : welke

echter even ongelukkig bejlaegde. Men
bidweder om vrede : en rukt ondertuj-

jchen alles by een , wat wapenen voerde,

fj'y bejwoeren malkander niet een voet

te wijken. Hy zoude als vyand worden

neder-gehakt , die den Spanjaerd de rug-

ge bood. 't Vrouw - volk deler raed-Jlag

verkundjehapt , bad ootmoedig : liever
j

den hals te vlijen onder de Spaenjche '

Jlaverny , als ellendig aen kogels , hon-

den en fwaerden teJneuvelen. Zy kon-
j

den immers tegen de vreemdelingen

niet bejlaen > Maer wildenze evenwel
enkel voort met 't genoomen raed-Jlot :

:

zy beliefden dan eerfl vrouw en kinde- I

ren na d'andere weereld te verzenden

:

ten einde niet vervielen in handen der

gebaerde bloed -honden. De meefte

Hemmen haelden over * 'tgeraedzaemjl

fich van de tijd te dienen , en voor Mon-
tejo te buigen. Doch fijn wreede mis-

handelingen veroorzaekten f ellekens

weder -Jpannigheden : die doorgaens

zuur op-braeken : alzoo de muitelin-

gen , tot de kleine kinderen toe , tuj-

Jchen alle bedenkelijke pijnigingen den

geeft gaven : waerom zommtge gewel-

dige handen aen haer zelf leiden. Dus
verre Benzo. Eindelijk volgen de

landfehappen Ccfta-rica en Veragua. c°fl*™*-

'tEeriïe paelt ten oofte tegen het

tweede. De Spanjaerden bewoonen
hier 't vlek Aranivez en 'tftedeken

Carthago . 't Land zelf is dorre en

bergachtig,gelijk ook Veragua: welker Ver*gtM -

inwoonders fier genoeg zijn : om de
Spaenfche benden zomwijl onder
d'oogen te trekken : alsdieongaerne

d'oude vryheid miflehen. Chrifloffel

Colonus ontdekte defe kufl , op'tjaer

vijftien honderd en twee , aen de
vlekke Cariari-: voer derievieren^-
len en Veragua met barken op : be-

quam veel goud uit de mijnen Vrira,

en byzonder tuflehen de wortelen
van geboomte , dicht door malkan-
der gegroeyt. Binnen d'hoofd-ftad htur Pedm-

Conceaon houd de Spaenfche land-

voogd huis. 't Stedeken Janta Fe

heelt een zilver - fmelt - plaets. Car-

los leid niet verre van de Zuider-

Oceaen.

DLR-
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van F'ma-
ma.

Merka , verdeelt in

Noorder en Zuidelijk,

blijft zamen gehecht

door een reep lands.op

hemels breedte feven

mijlfmal, tufichen Pa-

nama en Nomhre ds Dios : de weg by

Peter Arias over gebikte rotzen en

midden door ruig - begroeyde bof-

fchen gebaent , loopt meer ais eens

zoo verre om. Eertijds wierd dit ge-

weft begrepen onder CafietladelOro,

alzoo genoemt van Disgo de Niquefa ,

ter oorzaek aldaer veel goud vond,

daer anderzints Veragua geheeten

wierd. Doch Caftella begreep al het

land , welk de rievier Darien ten we-

den tot d 'uithoek de Gratias a Dios

befloot. Zedert zijn de paelen ver-

leid : te weten na 'tooden verder uit-

gezet , enten wellen afgekort, tin-

delijk is de naem Cajlella door Terra

Firma t'eenemael verdooft. Tot Ter-

ra Firma behooren de fteden Panama,

Nombre de Dios , Nata , Carthagena
,

JantaMarthaendela llacha. De flad

Panama , van welk 't landfchap de

naem ontleent , leid aen de Zuid-zee,

achter beflooten dooreen meir, waer
uit ongezonde dampen geduurig

waezemen. Dedtaeten, getimmert

ooft en welt, maeken geen fchadu-

we tegen debrandende zonne: zulx

,

by helder weder onbruikbaer blij-

ven. Ten zy 't bouwen kodelijk viel,

en d'inwoonders meeft afen aen vae-

ren, zoude anderzints de plaetsop
een bequaemer grond verleid zijn.

Deeerfte ftichters koofen d'ongele-

genboodem : om dat lanx de ftrand

overvloedige meenigte zee flekjens

chucha gevonden worden , voor lek-

kerny gekookt. De ftad telt drie hon-
derd en vijftig houtehuifen , fes hon-
derd burgers en weinig meer foldae-

ten, behalvendk Guineefche Mooren.
Een mijl buiten Panama is 't vlekke
CruzlaReal, by woede Simerons be-

woont , aen een groote rievier tegen
d'haven Pericos over. Drie wegen lo-

pen na Panama : d'eerde lanx de brug-

ge op de droom, welkers oever door
een modderachtige kreek groote
derkte aen de dad geeft : te meer na-

dien de rievier diep is, en nevens de
zelve een water-poel vol liezen. De
weg van Nombre de Dios is flecht en
zonder boflehaedje. Alhier vloeyt

de beek Lavende/a. De derde toegarig

loopt over een fteene brug, en vlak-

ke weyden van de haven Pericos dad-

waerd . Beide deze wegen konnen
niet bewaerd , dewijl een vlakke

grond hebben,en weder-zijds akkers.

In 'toodevan Panama legden op een
rotze aen de zee feven koningüjke

huifen , alwaer hooge vuurfchaer ge-

fpannen word. Vijf honderd roe-

den zeewaerd leid een eiland hal-

ve-maens gewijs, en d'haven, daer

de fchepen ten anker zetten , na
dat de lad hebben bpgebrooken

:

Nn am.er-
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anderzintskonnen Hechts kleine bar- heden. Byzondermaektcn devrou-

ken aldaer vlooten : allefittenzeby wen groot misbaer -. fchudden de

ebbe droog. Aen de mond vertoont hoofden miftrooftig heen en weder,

fich een houte fchans. Tegenover- en zomwijl ftietenze tegen d'aerde:

wüh\\)vei\de\)tectknl
renta de Cruzes, fchreyden bitterlijk : fcheenen haer

Chagre, Quebrada en Balhno gefterkf: zelfvan 't leven te willen berooven,

alweer anderzints een vyand gemak- ; tenzy verhindert wierden. Met den

keiijk konde landen. De meefte
j

dag begondenze te bedaeren : al-

fwaerigheid ftaet te wachten aen zoo de Spanjaerden beduiden , zy

Cbaqre, die ten weften beneden Nom- behoefden voor geen leed te vree-

brede Dios in de Noorder-OceaenvAi;
j

fen : wanneer Hechts leef-togt ver-

want defe ftroom brengt de fchepen i
fchaften. Men bragt dan brood,

tot Venta de Cruzes , van waer een , fruiten en vvild-verkens vleefch te

weg naeuwelijx vijf mijlen lang op ;
voorfchijn : en zy vergenoegden

Panama leid. De fpaenfche waeren,
j

fich zeer wel met de vereering van

beftaendemeeftin meel, olie, twee- eenige meden en zout. Vier dagen

bak,laekenen en zijde, worden uit ruften de Spaenfche koopluiden al-

Nombre de Dios herwaerds gevoert
j

hier : en geraekten eindelijk , niet

lanx de gezeide weg. Anderzinrs
j

zonder gvoote moeyelijkheid , bin-

by winter-tijd , wanneer tegen de
J

nen Panama: tegen welkers uiterfte vordcrebt-

fterke vloed van Chavre niet vor- ! huifen , gebouwt van houte gebin-^p'"'2van Ca

-

gebouwt van houte ge

deren , brengt men de goederen ten , met ried geflopt , en pannen nama

te land , niet zonder groot gevaer gedekt , by volle maen de Zuid-zee

wegens gevluchte Mooren , die uit
j

flact : die zoo laeg wederom ebt,

naere boffchaedjen met vergiftige datze een moeraffige ondiepte twee

pijlen vallen: en, zoo meenig Span- mijlen verre ontdekt. d'Eetwaeren,

jaerd in handen krijgen , wreed om redelijk koops te bekomen, \smaiz,

hals brengen : ter oorzaek voormaels
j

Peruaens meel, hoenderen, hooning,

van de zelve landaerd 't uiterfte
j

koeyen , fwijnen, oranje - appelen ,

quaed leeden. AVegens deland togt limoenen, kool, ajuin, look,latou,

\erhaeh H/eroxymus Benzo een merk- meloenen en allerley hof kruiden,

waerdige voorval. Ken fchip ftak van Rondom de voor-genoemde koning-

lijke huifen leid een houte belchan-

fing : en een fteene flot terzijde af.

d' Hoofd-kerk heeft een biitchop,

ftaende onder d' artz-biffchop van
Lima. De Francifcaenen , Dominicaenen

en de monniken der orde^ la Mer-
ced bewoonen prachtige kloofters.

Twee mijl weftwaerd blijft de veilige

haven Per/cos door drie eilandekens,

Dominico over nzNombre de Dios : en

fette eenige mijlen boven die ftadde

muil-efels, met welke bevracht was,

te land , om reis te vorderen na Pa-

nama. De koopluiden hadden twin-

tig Moorfche ilaevcn : ieder, voor-

zien van een fnoey mes , maekte een

baen door ruichten fterk in malkan-
ker gevlochten. Op den veertienden

dag halver-weg gevordert, ontbrak ! tamelijk hoog, beflooten. Herwaerds
deleef-togt: zagen tegen denavond j komt de Peruaenfche zilver-vloot,

van een hooge top dikke rook : mid-
j
eer voor Panama terreede loopt. De
vloot beftaet meeft uit weerloofe

berken, 't Land valt doorgaens berg-

achtig , en brengt allenthalven ftin-

kende dampen voort uit drabbige

der-nacht derwaerds gefpoey t , von
den d'eerfte huifen, welke geduuren-

de de togt ontmoeten : overvielen
de fiaepende Indiaenen in vier klei-

ne hutjens. Defe op 't gerucht ont- poelen. Men vind echter hier en
waekt fchreeuwden buiten gemein elders grafige weyden voor 't vee
naer, guacci

, ^u-acci , beduidende een
wild dier, dat zomwijl by de hutten
in-breekt , en 't volk verflint : de
zelve naem paftenze ook denChrï-
Jienen toe , wegens gepleegde wreed-

De lucht zoude meer ongezond
wefen , ten zy eenigzints door de

wind uit zee gezuivert wierd. Van
hooy-maend tot flagt-maend üort

een geduurige regen : men heeft dan

ook
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ook yzelijke donder-flaegen. d' In-

gezetenen jagen de wilde-verkensin

netten, uit 't kruid nequen gevloch-

ten, op een wondere wijze : zyftee-

ken'tland aen brand : voor de brand

vliet het beeft na de netten. Behalven

allerley ge vogelt vliegen meenigte

faifanten en tortel duiven. De zee

en rievieren zijn vifch-rijk, voeden
ook groote krokodillen, 't Geboomt
ftaet nimmer blaederloos- Wilde kat-

ten fpringen van d'eene tak op dan-

der. Voorts behooren tot Panama de

kleinegeween Cjreta,Jcla,Comagre,

Cbiame, Coyba, Chame,Cbini,Nata ,Tobre,

Trota, Huy(ia,Burica en Efcoria, alwaer

de Zuid-zee met fpringvloed door flo-

ten in vlakke laegtengevloeyt, door

de zonne verhard , en alzoo zout

maekt. Doch defe benaemingender

landfchappen , ontleent van de Caci-

quen,die ten tijde der Spaenfche over-

komft gefach hadden, zijn ter meren-

deel verdvveenen. De tweede Had
Sefshrijving Nombre de Dios had breede ftr-aeten,

Tu^Dkt nooge houte huifen en een fchoone
' kerk: lag ooft en vveft lanx de Noorder

Oceaen, midden in een groot bofch, op

een waterige grond, beflooten van

een moeras na der zonne onder-

gang, onder een ongezonde hemel:

weshalven veel volk aldaer ftierf.

De groffiers, die hier woonen , had-

den ook wooningen binnen Panama.

d'Overige huifen waeren meeft her-

bergen voor de vreemdelingen. Zoo
haeft d'handelaers rijkdom genoeg

befaten , vertrokkenze nae Spanje.

't Land rondom leid aen veel oor-

denpias. De oranje-appelen, caflavi-

wortelen en diergelijke vruchten

veroorzaeken fwaere ziekten. De
reede heeft weder-zijds een rif rot-

zen boven water, waer op vervallen

fterkten leggen. De golven fchieten

zomwijl diervoegen hol , dat de fche-

pen voor fes ankers ryen. Ten oo-

ften der ftad valt een verfche ftroom

in de haven ; de oevers draegen fpeel-

huifen en boomgaerden. Op 'tjaer

vijftien honderd vijf en negentig

vond Frans Draek een meulen boven

de ftad : de naefte heuvel had een

wacht-plaets. Draek \cide Nombre de

Dios aeu kooien, mitfgaders al 't vaer-
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tuig 't geen vond. d'Oorfprong der
benaeming Nombre de Dios dientwei- Te'/Llm
nighoogerop gehaelt. DiegoNicuefa, xombrede

met drie zeilen uit Cartbagenaes ha-
Dm'

ven afgeftoken na 't goudrijk Feragua,

wierd beloopen van een fware ftorm :

zulx twee jagten , over welke Lupus
de Olano en Peter Umbrïa ftonden,

weg geraektcn. Hy zelf leed fchip-

breuk : doolde lanx onbewoonde
ftrand zeventig dagen : enhicldhet
nauwernood te been met wilde wor-
telen. Eindelijk geraekt by Olano.

d'Honger namtemets diervoegen toe

onder de Spanjaerden;dii niemant be-

lul had , om de wapenen te voeren,

d Inwoonders griefden met vergifti-

ge pijlen d'uit-geteerde na wel-geval-

len. Van feven honderd vijfentach-

entig fchooten naeuwelix negentig
over. Nicueja fcheepte zoo veel volk
ineen nieuw gemaekt vaertuig , als 't

ladenkonde: beloofde d'ovengeaf te

halen van Veragua, zo haeft een plaets

bequaem ter wooning ontdekte :ftap-

te aen Puerto Bello uit. Doch dlndïae-
nen zamen- gerot benoodzaekten
hem, niet zonder fwaer verlies.fcheep

te vluchten. Hywend dan defteven
na d'uithoek Mormor, beneden welke
in een haven liep: zoo als den voet op
d' oever zette, riep fijn volk toe: Sal-

tiamoin tierra alnombre de Dios , laet

ons te landfpringen in de naeme Gods.

Men wierp hier een befchanfing op
tegen d' indruk vandelandzaeten:en
noemde de fterkte nombre deDioswzxx
hier vijf mijl wettelijk leid Puerto Bel- Befchr^ving
lo, welke haven Cbnjhffel Colonus die ^nvttmo

benaming toepafte:ter oorfaek naeu-
£eHo '

welijx een bequamer lanx de Noord-

zee te vinden is. De goede ankergront
en een kreek, befchut voor alle win-

den, verfchaft veilig verblijfaen aller-

lei vaertuig. d'Haven,van boiTchaedje

omringt, heeft binnenin de boezem
verdronken land. Rondom is over-

vloedig balhft-fteen. Bapt/JlaJatonel/t

ried den Spaenfchen koning, de ftad

Nombre de Dios herwaers te verleggen

op een vlakke grond , aen de voet van
een iaeg gebergt : alwaer drie verfche

beken een welige bodem befproeyen.

Sijn raed is ge volgt.Aen de mond der

haven dan wierd een fterkte gebouwt
Nn 2 met
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met vijf ftukk«agefcbut totbefcher-

ming der nieuwe (tad : en aen d'over-

kant een vafte toorn nut acht halve

kortouwen. Voorts beletten de klip-

pen lanx de wal , en dicht geboomt

rondom d'haven, het landen dervy-

anden. Toen d'Engelfchc ammirael

Draek, Nombre de D/os in aflche leide,

liep hy binnen Puerto Bello : vond al-

daer tien huilen , bchalven een groot

gebouw voor de (tec-voogd, en een

water-flot, welker bord-weeringen

,

uit fwaere balken , üeenen en aen-

gevulde aerde begonden te rijfen.

d'EngelJche verbranden de begonne

werken. Weinig uuren na defc ver-

richting flierf Draek. Maer de Span

jaerden hebben zedei t 't bouwen her-

vat : zulx eerlang een fterke dad jan

Phiippe voor d'haven Puerto Bello

fich vertoonde. Ten weiten van Pa-

nama bellaet 't (ledeken Nata een

vruchtbaere boodem. De fmalle en

Landfchap ondiepe rievier Darien geelt 'tland-

fchap de benaeming. 't Landfchap,

buiten gemein vruchtbaer, lijd groo-

teoverïaft van leeuwen , luipaerden

,

wilde katten , krokodillen , flangen

en vleer-muifen , op welker beet een

menfeh dood bloed, ten zy de won-

de metzee-watergeduurig gebet, of

vol heete aflche geflopt word En
immers zoo veel ongemak brengt de

Juchc by , vergiftigt door Hinkende

dampen uit modderige poelen, d' In

w oonders zien ongedacn , niet an-

ders ofaen de geel zucht gingen: be-

reiken zelden een hooge ouderdom.

Zy gacn naekt : uitgezondert dat de

mannen haer fchaemelijk lid ver-

bergen in een kink-hoorn : zommige
gebruiken ook een kotoene dekfel.

De vrouwen draegen een fchort , han-

gende van de middel af tot de knien

;

doch d'adelijke wijven tot de voeten.

De Spanjaerden hebben voorlang dit

gewed Darien geruimt. Alphonjus Fo-

geda (lichte alhier de ftad Sebajliacn ;

doch wierd niet langer bewoond , als

zedert de Spacnfche ridder Ancijus,

op 'tjaer vijftien honderd en tien,

Antigua bouwde , en tot een biflehop-

pelijkefloel verhefte : welke na Pa-

nama is overgebragt , wanneer Vafch/tz

Numtez den Zinder -Oceaen ontdek

-

Steden

Sebnliiaen

Antigua

Boek:
te. Zulx Antigua derwaerds verleid

wierd, in 'tjaer vijftien honderd en

negentien : te meer alzoo op een lae-

ge oever van Darien lag , tufTchen

hoog gebergt , ahvaer de zon fterk

brande : en de weg na de Zuid-zee

,

drie mijl lang , zeer ongemakkelijk

viel, omkoop-waeren te vervoeren.

Swaerder ongeval trefte 't (ledeken

janta Cruz , door de Spaenfche hop-

man Peter d'Arias gefticht ; doch by

d'lndiaenen ten grond toe verwoed.
Arias bouwde ook aen de Noorder-

Oceaen de fterkte Acla , namaels tot

een (tad gemaekt : van welke niet is

overgebleven , dan geheugenis des

beroemde Vafchftz A'unnez , aldaer

onthalft , door fijn fchoon- vader A-

rias. De voornaemde eilanden lanx

de- noord-kult van Panama zijn Cut-

tiva en Comagre vol geboomt ; doch

leeg by 't water. De Pinos rijlt hoog
uit zee , dicht on der 't vafte land. In

de Zuider-Oceaen ontmoetmen Tabo-

ga, en de twee groote eilanden de las

Perlas van vijfen twintig kleine om-
ringt. Hier vkl eertijds gelukkige

peerl-vangft. d'Inwoonders voeren

ma canoun verre zeewaerdby kalm-

te : dooken zomwijl tien vademen
diep: en rukten de peerl-oefters van

de gtond en aen elkander vad-Re-
groeytaf. ijoch , gefneuvTtdoorde
Spaenfche wreedheid, hebben plaets

geruimt voor eenige Mooren, die al-

daer 't vee hoeden van haer meeders.

Gedenkwaerdig is de verrichting ,

welke fich onderwon d' Engelfche

hopman Joan Oxenham. Aen-geprik-

kelt door de buit by Frans Draek al-

hier gehaelt, wende de (teven na Pa-

namaes noordelijke kult : haelde al-

hier fijn fchip , honderd en twintig

ton , op 't drooge : bedekte het onder
omgehakte boomen : begroef 't ge-

fchut : en (tapt met twee veld Huk-

ken en zeventig mannen te land.

d'lu diaeii en geleiden hem tot een rie-

vier , die in de Zuid-zee uit-watert.

Alhier bouwt hy een pynas van vijf

en veertig voeten lang : (leekt na de

Zuidzee, en blijft tien dagen onder

Tavarequi , een der eilanden de las

Perlas, leggen. Eerlang verviel een

Peruacnfche bark , met feltig dui-

zend

fant/t

Crux, :

Acla se»

fterkte.

Eilanden

ian L'ana-

ma.

Zeer merk-

waerdige

verrichting

lan Oxen-
ham.
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2end Hukken gouds , veel wijn en

brood, in fijn handen: endaegshier
aen een tweede vanZ/ww, voerende
honderd duizend Hukken in zilvere

baeren : bequam ook ettelijke peer-

len. Aldus verrijkt keert te rugge.

De ftee-voogd over Panama hier af

verwittigt, werpt honderd foidaeten

in vierbarken, behalven een merke-
lijk acn-tal Moorfche roeyers , om
meer te'fpoeden. Joan deOrtega had
't bewind. Dcfe kreeg op Tavarequi

kondfchap , wat ftreek d'Engeljcbe

hadden gezet : loopt na de rievier

werwaerdszy gezeik waeren; doch
alzoo de zelv e met drie armen in zee

valt, zoude niet hebben konnen gif-

fen , by welken arm opvoeren ; ten

zy by geval uit driftige hoender ve-

deren in de mond der kleinfte arm
oordeelde by d' Engeljcbe geplukt te

zijn. Herwaerds dan roeyt hy : en

vind ten vierden dag de Pinas op
't droog gehaelt , by fes man bewaert

:

en in de zelve niet als eenige leef

togt. Een der fchild-wachten wierd

onder de voet gefchooten : de vijf

overige vluchten. Ortega volgt kort

op de hielen: ontdekt een half mijl

van de flrand een hutte uit takken

gevlochten, alwaer de rooffchuii-

de : en voertze gefwind na de bar-

ken. Terwijl met dit werk befig was,

valt hem Oxenbam, geftijft van twee

honderd Indiaenen , woedend' aen

,

met ongelukkige uitflag ; want de

Sp^njaerd diende fich van een dicht

boilchje , waer uit zulk een tegen-

weer bood: dat elf Engeljcbe dood,
en zeven gevangen bleven , d overi-

ge vluchten. De gevangens berich-

ten : hoe zy onderling twifteden over

de verdeeling der buit, waerom zoo
lang zammelden-.hoe en waer 'tfchip

lag. De ftee-voogd van Pd»*?»^ deed
de weet aen Nombre de Dios : men
mant aldaer terftond vier zeilen, die

't gedekte fchip en begraeven gefchut

af-haelen: d'Engeljcbe , befig metca-
nooen toe te flellen , om eigens

een bark af teloopen , over vielen:

en na Panama voerden : alwaer, uit-

gezondert weinige jongens , wreed
aen kant geholpen zijn. Ten oo

ften van Panama leid 't landfehap

i R MA.
2$S

Carthagena
, welk defe benaeming Befcbrf-

van d'hoofd-ftad ontleent : is vol Ytng,vm
heuvelen,valleyen en geboomt, waer p'ill
uit verfcheide aengenaeme gommen thaser-<*-

druipen : levert lange peper fcher-
per als de Ooft-Indifche , fruit en op
eenige plaetfen goud. d' Inwoon ders
lijden groote overlaft van de tijgers

en flangen. Voor de Spaenfche over-
komftwas'tland buiten gemein volk-
rijk, 't Gebruikte voor haer fchae-
melheid een kotoenekleedje:pronk-
te 'taengeficht, armen en beenen
met goude banden

, peerl-fnoeren
enfmaragden. De vrouwen trokken
nevens de mannen ten oorloge

:

fchooten vinnig en gewis vergiftige
pijlen. Martyn Ambijus kreeg, op
'tjaer vijftien honderd en negen,
een dochter gevangen, dieacht en
twintig Spar,jaerden ter dood had ge-
grieft. 1 ot'tlandichap Carthagena be-
hoord ook 't gewelf Vraba diervoe- n a
gen vruchtbaer : dat alle Spaenfche vrab*.

boomen en zaeden , herwaerds ge-
bragt

, gelukkiger wafTchen d.in in
Spanten zelf. Anderzints heeft ook
haer eigen vruchten. De grortd
draegt overvloedig pijn- en palm-
t oomen, welker zamen- gebonden

:

blai deren voor beezemen diemn.
|

De boom guaiana geeft zerp -zoete
!
limoenen : de guarauana groote ci-

!
trotnen : de mameis een vrucht niet
ongelijk den oranje appel; doch
fmaekt als meloenen : en £ houos
fmaekeiijke pruimen. Uitdehooven
graeftmen de voedzaeme wortelen mnel
batata : hebben een ftruik vol dor- fatat».

retakjens, en hechten fichmetnieu
we veefeltjens in de aerde , die tot

wortelen groeytn van veerlerley ge-

daente , alle buiten geel en binnen
melk - zappig : draegen bloemen
bleek-gtoen, dan midden wit, niet

ongelijk den klokjens , welke einde-
lijk tot een zaed-rijke knop fluiten,

Men braed defe wortelen onder hee-
teaffche : overtreffen de Europifche
knollen. Geftampt en op water gezet,

tot het over giit , maekt een drank,
waer aen fich d' Indiaenen dronken
drinken. Vorders heeft Vraba veel
wild en vifch. In de bollenen loopen
tygers, leeuwen en vreemde wan-

Nn 3 fchep-
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fcliepfels, zoo groot gelijk een os,

hebben olifants-fnuiten ,
paerde-voe-

ten , en hangende ooren. 't Geboomt

grimmelt van vogelen. Lanx d'oevers

dermeiren onthouden hae'rmeenig-

te paeuvven , faifanten en papegaei-

)&n : welker zommige grooterzijn

als kapoenen , andere kleinder dan

muflen. Tegen Vraba ftoot 't gebergc

Abïle , welkers lengte weftwaerd

noch onbekend blijft. De breedte

haelt elders meer , elders min dan

twintig mijlen. Heeft onbruikbaere

wegen voor de paerden. De toppen

leggen onbewoont. In de valleyen,

veel en ruim , onthield fich meenigte

van voJk , welk overvloedig goud be-

zat.verzaemelt uit de beeken van ho-

ge kruinen weftwaerd neder-geftort.

'tRegenthierdemeeftetijddesjaers:

zulx 't reizen onmogelijk foudezijn,

indien niet de beuke-boomen zacht

en droog hout allenthalven verfchaf-

ten, tot groot gerijf der reizigers,

om fïch te droogen , alzoo terltond

de vlam vat. Aen de voet van dit ge-

bergt ten zuiden leggen degeweften

Landfchap- Tatabe , eertijds by ftrijdbaere land-

l'nz"*'"'
aerc^ bewoont , del Guaca en Zenu.

werwaerds aller-wegen de lijken ge-

bragt wierden , en koftelijk begrae-

ven. Uitdefegraf-fteden haelden de

Spanjaerden namaels onwaerdeerlij-

ke fchatten. By ooften Carthagena is

de valleye Zamba , en vorder het

geweft Mopox. Carthagena ( alzoo

geheten , eenfdeels ter oorzaek op

een zand-rif tegen d' haven , waer

voor 't eiland Carex zich om-kromt,

even als deSpaenfcheftaddiedezel

venaemdraegt : anders-deels dewijl

d'eerftebevolkers binnen Carthagena

in Spanje burgers waeren) is gefticht

op 't jaer vijftien honderd twee en

dartig, door Peter de Heredia ; doch

kreeg haer volkoomen beflag van

Oeorgim Roblcdo, achtjaer na d'eerfte

grond-legging. Defe biiTchoppelijke

hoofd-ftad word ten noordebefpoelt
van de Noord-zee over een vlak-on- I

diepe grond:aen de land-zijde vloeyt

de zee door een naeuwe boezem ne-

vens de ftad m'x.mtirCanapote, welk
met d'Oceaen tegelijk ebt en vloeyt: ;

en by beurtige verwifleling 't water \

looft ofontfangt door twee verwulf-

de pijpen van een lange brugge , .!ic

Carthagena vaft maekt aen de vaite

kuft. Meer als vijfhonderd huis ge-

zinnen bewoon en huifen uit fteen ge-

timmert in gefchikie orde ; want de
ftad, lang-werpig vierkant , word ver-

deelt in fes en twintig ruime ftraten :

vier ftraten zijn fes honderden twin-

tig fchreeden lang. Achter ieder huis

leid een hof. De kerk fteekt boven
d'andere gebouwen uit. Hetkloofter

van de Dominkaenen is prachtig ge-

timmert. De Francijcaenen laeten haer

niette goedrte meer nadien een twee-

de gefticht over dcbruggeop'tvafte

land bewoonen. 't Tol-huis en paleis,

daer de hoogfte vuur fchaer van het

landfchap Carthagena word gefpan-

nen, zijn beziens-waerdig. d'Haven
heeft twee inkomften: de voornaem-
fte leid een half mijl ten ooften der

ftad, de weftelijke la BocaChica eens

zooverre : beide gevaerlijk wegens
blinde klippen . Toen Frans Draek,

op 't jaer vijftien honderd vijf en

tachentig , Carthagena ftormender-

hand bemagtigde, lag de ftad rondom
befchanft , behalven twee fterkten

tot nader verzekering, 't Eene flot

befloot de enge mond des havens

meteen fterke keten. Dicht byftond

d'abdye , aen Francifcus toe-gewijd,

binnen weerbaere muuren. Zedert

zijn verfcheide hoorn werken , fterk-

ten en toornen gemaekt : om alle

vyandlijke indruk te fluiten. De ftad

verrijkt hand over hand , door de

vaert op Spanje, 't overwinteren der

Peruaenfche zilver-vloot , en byzon-

der wegens de rijke toe -voer uit

N/euw-Granada lanx de rievier Mag-
dalena. 't Eiland voor de haven was
bewoond by viflehers , toen de Span-

jaerden aldaer uit-ftapten ; doch te-

genwoordig zijn geen voetftappen

der zelve te vinden , maer alle om-
gekoomen , of na woede plaetfen

gevlucht voor de Spaenfche magt

:

hoewel anderzints 't volk hier en

rondom her fier genoeg was , om
een kans te waegen. De vrouwen uborfiAer

hielden Gemeenlijk haer mannen in ™Aeir>g**-<~

j n. - j \r \ t.
tm,n vm

den ltrijdgezellchap : en boven aen cnnhnge-

deftandaerden hingen de beenderen »*

Van
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Cartha-

gena :

San lago.

Rievieren.

Groote

ftroom

Magdalena
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van doorluchtige oorlogs - belden :

om de vechtende tot moedigheid op
te wekken. Zy gebruikten vergifti-

ge pijlen , fleene fwaerden en pieken

uit palm-takken. Zy voerden met
haer den afgod Chiappen : aen welken

levendige kinderen offerden , als de

krijg zoude aen-gaen. 't Vleefch ver-

ftrekte ten vroolijke maeltijd : met /

't bloed wierd het beeld befmeert

Indien zeeghaftig te huis keerden,*

maekten fichvroolijk in allerley uit-

gelatendheidmien danfte ,zong,keel-

de gevangenen , beftreek Chiappens

beeltenis met brein en bloed . Indien

de nederlaeg hadden , bedachten een

nieuw offer : om den afgod te verzoe-

nen. Doch Qarthagena heeft nu en dan

geen kleine aenftoot geleden. Het
was naeuweiijx voltrokken , wanneer

vijf Franfche roof-fchepen dcftad
aen kooien leiden. Een Spaenfch

bootsgezel, uit laft desftee-voogds

gegeezelt , kropte de fpijt op : trok

over Spanje na Frankrijk : geleide

de gezeide zeilen na Carthagena

:

en koelde fijn moed aen den ftee-

voogd , dien hy uit den flaep wekte,

de geezeling verweet, endoor ftak.

De buit by de Franfche weg-gedrae-

gen bedroeg meer dan ander -half-

honderd duizend dukaeten. De min-

der {leden in 'tlandfchap Carthagena

Zijn fan Jago , Villa de Maria, Janta

Ciuzde Mopox&zn derievier Magda-

lena en weinig hooger 'ttol-huis Ba-

rancade Malambo. San lago is boven

alle vermaerd wegens eenkoftelijke

balzem, welke alhier valt: word ge-

naemt tolu, en verzaemelt in een

lepeltje fwart wafch, geplakt onder

't gat gefneeden door de fchors van

laegepijn-boomen : by heetezonne-

fchijn traent een goud-geele vocht

niet min liefelijk riekende , alsheel-

zaem. Nergens een kleinder geweft,

vvaer uit zoo veelbeeken en groote

rievieren vloeyen. Boven Popayan

onder Mopox ftort de ftroom Cauca

in Magdalena. De vloed Zenu deelt

haer benaeming 'tlandfchap mede,
en maekt met de mond een bequae-

me haven , ahvaer veel zout valt.

Darien loopt tulTchen Panama en Cart-

hagena in d'inwijk Vraba , en geeft
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fijnnaem'tgeweftover. De rievier,

welke grootheids halve Rio Grande*

of Magdalena geheeten word , ter

ootzaek op den dag aen die fantinne

toe-gewijd , ontdekt is , ftort dier-

voegen tot de Noorder - Oceaen 'm

,

drie en twintig mijl by ooften Car-

thagena: datfijn vloedtwee mijlbreed

en tien lang door de zee boord, en

verfch water behoud. De ravelingen

Teroorzaeken groot gevaer voor de

fchepen. In de mondleid een eiland,

welk de rievier verdeelt : de wijd-

fle uit- watering en meelt bevaeren

ftroomt na de zijde van fanta Mar-
tha. Twee maendenbrengenzezoek
met roeyen en lijn -trekken, die de

koop waeren defe ftroom op-voeren

na Nieuw - Granada : daerze binnen

drie weeken af-drijven. 't Dondert
en blixemt hier vreefelijk , meeft
van midder- nacht tot morgens. In

winter -maenden valt fwaere regen,

welke by 't gebergt neder -geltort

den ftroom krachtig doed fwellen.

'tLandfchap Janta Martha lang drie 'tiand

enfeftis mijl, en bykans even breed , fanta
n n „ t

Martha.
ltoot ten weiten tegen Carthagena

:

en vervat de mindere geweften Po-

zigueica , Betoma , Buritaca , Qhimila

,

vol fchoon vrouw -volk en fterke

mannen, en 't machtig Tairona ,
ge-

duurig in wapenen tegen de Span-

iaerden , gelegen aen de voet van
't hoog-gebergte herras Nevadas ; wel- >

t Gebergt

ker befneeuwde toppen danig mijl ^vadas.

zeewaerd gezien worden : en fich

voort ftooten met een geduurig ver-

volg door Peru en Chili tot de ftraet

Magellanes toe. Dit geweft is ont-

dekt en ten deelen ingenoomen , op
'rjaer vijftien honderdvier en twin-

tig , by Roderic de Bajtidas , in den

flaep door fijn eigen volk vermoord.

Omtrend de zee-kuft barnt de zonne
onlijdelijk : binnens lands veroor-

zaeken de fneeuw-bergen nijpende

koude. Geduurende d'herfft maend
en wijn-maend vallen groote flag-re-

genen : anderzints blijft het droog

weder : en waeyen meeft ooftelijke

ofnoord-ooftelijke winden. De land-

wind uit het weften brengt zomtijds
eenig water by. Van 't gebergt fteen-

achtig-onvruchtbaer ftorten veele

bee-
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becken en ricvicren. Door harde

ftormen verdort 't gras en 't gezeyde

op de velden. Oranje -appelen , li-

moenen, granaeten en druiven flae-

gen tamelijk wel. gelijk ook deSpaen-

fche hof-vruchten. Duiven, party -

fen , konijnen en inzonderheid vifch

geven groote vervulling, 't Verdient

geen gemeine verwondering : te be-

fchouwen tot twintig ellen onder wa-

ter de viflehen by^cluizenden fwem-

mende , voornaementhjk in de haven

janta Martha. Weshalven eertijds

lanx de ftroomen en zee veel vif-

fchers woonden , die met netten , uit

taeye kruiden gevlochten , en aen

kotoene touwen vaft gemaekt , zoo

veel vingen : dat ook haervangft on-

der de nabuuren verruilden. De leeu-

wen , tijgers en beiren houden 't land

onveilig. Buritaca levert goud : Tai-

rona heilzaeme fleen tegen het bloe-

den en graveel , mitfgaders marmor,

verb.nl jafpis, porphyr en goud : 't dal Tunia
vandeef

efmuraU(j e n. Dit geiteent plagt eer-

pim i. 9 . tijds in gtooter achting te zijn , als

' J* zedert America groote meenigten uit-

leverde.Acojla verhaelt : hoeeen Span-

jaerd de prijs van twee efmarauden

onder-focht by een Italiaenfchejuwe-

lier : die d'een fchatte op honderd

,

en d'ander op drie honderd dukaten

;

doch als hy een kift vol zag, zeide:

nu is ieder flechts een dukaet waer-

dig. Zulx'tkleedenhulzel,we!kde

Roomfche jonk vrouw Lalia droeg,

op vier honderd duizend dukaten,

wegens efmarauden borduurfel , ge-

zet , dufdaenigen prijs tegenwoordig

niet zoude haelen. Dit gefteent ver-

fterkt 't gezicht wonderbaer : wes-

halven de kaizer Nero 't bloedig ge-

vecht van fcherm- meefters in een

efmaraud befchouwde. Zy word
goed-gekeurt tegen de vallende ziek-

te, d Indiaenen draegenze als noch

door de neus. d'Aengezichten der

afgooden pr3;w.cnuL>k met dezelve.

Groeyen in fteen-rotzen lanx aders,

niet on gel ijk 't kiiftal: krijgen altens-

kens een glinfterenue groenheid. De
alder-grootfte , huiden -daegs be-

kend, houd Genua iahooge achting.

De eimar.u:c!-pielaer , ten w onder-

lijk cieracd, binnen Hercules tempel

Boek:
in de ftad Tyrus geveftigt , en wijd

uit- gekracyt onder d' oudheid , zal

buiten twijfel niet meer gevveeftzijn

als een doorluchtige groene ftecn :

en licht van de zelve (toffe ook de

zuil door d' Arabifche koning Mira-

mamolmcs op -gerecht in d' hoofd-

kerk tot Gordua. De koftelijke prijs

der efmarauden maekte Gonzalvus Togtvm

Sjmenez ftee-voogd over janta Mar- 5"»«*«-

tha gaende , om die te zoeken : hy
fet dan met twee jagten en vijf en

veertig Spanjaerden de ftroom Gayra

op : ontmoet den cacique Bagotta

,

wien veel goud af-perfle : vordert tot

't dal Tejj'uca , alwaer Simandoca gefach

voerde. Defe geleide Simenez drie en

twintig mijl verder tot een efmaraud-

rotze, van welke ten hoogden ver-

rijkt te rugge keerde, 't Gerucht der

gevonde fchat , wijd en zijd ver-

fpreyd, hielp verfcheideopdegang.

Onder andere ook Peter di Lugoland- »•«»«'»

voogd over Terra Firma. Hy ontboot Lug°
'

uit Carthagena hulp-benden : floeg,

niet zonder noodwendig krijgs-ge-

reedfehap , den weg in na Bagotta :

die gewaepender hand tegen (tand

bood ; doch raeuwelijk onthaelt be-

dong vrede voor veel goud. Niet min-

der hield diLu^o als fijn woord. Hy
liep dan 't geweft rondom her af, met
diepe voetftappen van d' uiterfte ver-

woedheid : en voerde een onwaer-

deerlijke fchat gouds en efmarauden

na janta Martha. Eerlang quamen
ook de fVelfaren, Hoog-duitfche ede- -vat delfel-

len uit Venezuela , welke ftad kaizec '
aerm '

Carelde vijfde aen haer verpande , op
't jaer vijftien honderd enachtien , te

voorfchijn : dwarften debefneeuwde

bergen vanjanta Martha met Indiaen-

fche gidzen : en groeven veel efma-

rauden in de valleye lunia. Doch
d'ingezeetenen , verfchrikt voor de

vreemdelingen hingen haer zelf by
meenigten op , uit wanhoop. Ander-

zints ftrijdbaer genoeg en boven an-

dere konftig : maeken cierlijK. kotoe-

ne- tapijten vol gebeelde tijgers , leeu-

wen en arenden. De wanden der

huifen zijn veel-vervig befchildert;

de vloeren beleid met matten , uit bie-

zen aerdig gevlochten. Zy leven niet

alleen by vifch, wild en menfehen-

vleelch

;



ER R A

maer ook by de wortelen

fmaekende als kaftanien , yuca,
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heeft nooit geboogen onder 't Spaen-
fchejok : en/oj^e^wisonmagtig.om

Inwoonden yleefch '

engcbotraen

•urn fat* «g^
Marth* : maïz , batata en cacavi. d' Hoof ftad

J

te bedwingen. De boom xagua brengt vruchten:

hoofd-jlud: Santa Martha , die'tlandfchap de be- 1 vruchten voort gelijk boonen, fmae-
naeming mede-deelt, isgebouwtaen ( kende als rozijnen. De boonen ge-
^jVöoat/-::^, welke aldaer een ruime ! droogt en gemaelen leveren voed
en veilige haven maekt , onder 'tbe-

j

zaem brood. De wortel fcorzone,

fchut van hooge bergen en twee ei- ' geneeft de flange-beeten. d'lnUiji

landen: heeft een biffchoppelijke / nen eten ten zei ven einde 't hoofd en
ftoel en fchoone hoofd-kerk: de hui- ( ftaert der flang : zuigen tabak tegen

vondere

fle.iekms

alhier

:

*3V
fen beftaen uit ried , en zijn gedekt

met palmiet bladeren : weinige drae-

de zinkingen , fnuiven 'tpoeyer by
de neus gacen in , en drinken 't zap

-^

3

gen tichels, d' Haven is zonder fterk-
1 om afgang te maken. De rievier Pa-

te, ter oorzaek hier geen handel valt,
j
lomino

, genaemt na een Spaenshop
ftrccmen.

dan met d' Indiaenen , die aerd-werk

en kotoene- kleden te markt bren-

gen. En dewijl zelden eenig Spaenfch

zeil herwaerds de lieven wend , ver-

valt de plaets : te meer, nadien voor

alle vyandlijkeindrukblootleid. Ge-
lijk dan de Franfche , en naderhand

man , die met fijn paerd aldaer ver-

dronk , ftort uit 't gebergte Nevadas ,

gelijk ook Guatapori , wiens water
zinkingen en bloedige ftoel-gang ver-

oorzaekt. De ftoel-gang word ge-
holpen door 't zelve water, gedron-
ken met geftampte kanneel. In Gua-

ook d' Engelfche , eens onder Frans
,

' tapori vallen verfcheide andere ftroo-

Draek , en 'sjaershier aen onder An- ; men , onder welke Qejar , Badillo

toniusSherley, de ftad pionderden en groen, diep en vifch rijk. Omtrend
verbranden. De mindere ftedekens

j
de ftad los Reyes ftaen tuflchen de

in 't b'ii&om fanta Martha zijn Tene- ) fteen-klippen drie groote water put- "*"«-

riffe , nevens de rievier Magdalena
, |

ten drie hoeks -gewijs; alwaer eenJS™
zwTamalameaue anders ook genaemt ! yzelijkeflang fich onthoud, die(vol-

VilladelasPalmas, gelegen op hooge gens'tgevoelenderinwoonders)dui-
fteenachtige grond ; tuflchen welke zenden menfchen heeft verflonden 1

weshalven niemand hierom ftreeks

derft woonen. De nieuws -gierige

Span]aerden hebben 't geheim na ge-

vorfcht : hoorden wel yzelijk ge-

druifch in de putten ; maer zagen
nooit de flans. Men vind dicht by

vreemde

vlakke weyden voor hoorn -beeften

rondom in dichte boflchaedjen ver-

fchuilen , behalven de ftaende poe-

len, door over-ftroomen van de rie

vieren gemaekt. Op d'oevers woo-
nen d'ingezeetenen, gewend te flae-

pen of dronken te drinken. De poe- pek en teer fonteinen , die zoo klee

len leveren veel vifch : voeden ook
krokodillen en de vreefelijke manatï

,

te vooren befchreeven. Het ftede-

ken Ocanna heeft een binnen -land-

ven , dat de fterkfte vogel vaft-blijft.

't Stedeken de la Hacha leid op een steiekende

heuveltjen duizend fchreeden van ltt Hach"-

de Noord-zee , aen een onbefchutte
fche haven ; en Ramada , eertijds

| haven tegen de noordelijke winden.
Nieuw-Salamanca, aende voet desge- t Heeft zout-pannen, en vruchtbaer
bergte Nevadas overvloedig koper, land rondom : telt ontrend honderd
Cuidadde los Reyes in de valleye Vpari huifen , eertijds dicht bewoont door
beflaet d' oever der geweldige rie- peerl-viffchers , die voor 'tnaeft-ge-

vier Guatapori. Van 't begin der win-

ter maend tot bloey- maend tempe-

ren d'oofte-winden d'hette, ander-

zints ondraegelijk. Voorts veroor-

zaekt de geduurige regen zinkingen

en derden-daegfche koorts. De land-

aerd rondom woeft en ftrijdbaer

legen vlek Rangherïa plagten te dui-

ken, d' Engelfche ammirael Draek
verbrande de la Hacha ; ter oorzaek
voor brand-fchatting de peerlen , by
de ftee- voogd aengebooden , niet

wilde nemen tegen vier en twintig

duizend dukaeten-

Oo Twee-
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Xïmenes.

Derde Boek:

Tweede Hoofd-Huk;

KIEVW-G%AKA<DA en TOTAÏAN.

Onz.aU Ximenez de Quefada ,

door Peter Ferdinand de Lu-

göafgefchikt, omdelande-

ryen lanx de ricvier Mag-

dalena te ontdekken , reifde ter rech-

rer-hand met groote moeyelijkhe-

den;want niet alleen de ruig-begroey-

de bofTchaedjen , flibberige moeraf-

{cn en diepeoeeken den weg bekom-
merden ; maer ook d'inwoonders,

die op hen ; uit haer hinder-laegen

allerwegen gewaepend vielen. Ein-

delijk geraekt hy tot Tora ; wiens

naem veranderde in Pueblo de los bra-

cos , dewijl "te dier plaets vier revieren

tezamen vloeyden. Alhier wierpen

ook deBrigantins , volgens laft den

ftroom opwaerds gevaeren , d' an-

kers in de grond, 't Geraedzaemft

te o ver-winteren : aengezien dege-

fwolle flroomen 't land rondom pias

fetten. Xïmenes bemerkende , hoe

d' Ind'uenen zout aen korrelen na bo-

ven voerden , en wederom zout

,

tot brooden geftolt, benedenwaerd

bragten, maekte gifling : dat 't land

bewoond moeft leggen. By handzae-

mer weder dan na 't gebergt Opon

op-gekraemi , vond achter 'tzelve

een geweft vol ziltige fonteinen ,

die 'tzoud-brood leverden : en wei-

nig verder 'tlandfchap , beheerfcht

by de cacique Bogota. Defe (lelde fïch

te weer ; doch , verfchrikt door de

flag der vuur-roers , vluchte. Met
Bogota lagen de Panches , van hem
door een kleine berg af-gefchei-

j

den , geduurig over hoop. Onver-

;

hindert trok Xïmenes door haer land

,

en de valleye la Trompetta , tot een

hooge kaele berg , op wiens top ef-
|

maraud- mijnen vond : over -viel)

fchielijk den cacique Tunia , en drie
|

dag-reizen verder de land-voogden
Sagamoja en Diutamr. De buit , uit

|

defc drie geweflen gerooft , bedroeg
meer als honderd en negentig dui-

zend ftukken fijn goud , vijf en vijftig

duizend Hechter goud , en achtieu

honderd efmarauden. De Spanjaer-

den lieten den fchatbefet met wacht,

en keerden te rugge na Bogota : die

op een hooge heuvel aen fijn won-
de geftorven lag. Sagipa flaet- vol-

ger van Bogota nam de Spanjaerden

in den arm , ten einde hem hiel-

pen uit -roeyen de nabuurige Pan-

ches. Soo haeft was dit werk niet be-

fchikt, of 't gelde Sagipa ; die onder
beuls- handen flierf , ter oorzaek,
of niet konde , of niet wilde ont-

dekken de verborgen rijkdom , by
Bogota nae gelaeten. Zedert ftroop-

tenze 't vlakke gèwefl Neyba af. oorfpro»s

Xïmenes , geboortig van Granada
, cïl^ZT

pafte dit gantfche geweft de benae-

ming Nieuw-Granada toe , en bouw-
de de flad Santa Fe. Hy blies nu d'af-

togt , wanneer tijding kreeg : hoe
Sebaflïaen de Beualcazar , uit Popayan

' afgezakt,een weg ten noorden zocht.

Ook quam eerlang te voorfchijn.Vi-

i colaes Federman. Beide deeden verei-

fching op Nieuw-Granada-.welker vin-

ding ïich Xïmenes alleen toe-fchreef.

Eindelijk verdroegenze,haer verfchil

te verblijven aen denSpaenfchen ko-

ning. Nieuw Granada, hoog, vlaken Wrijving

volk rijk, leid rondom becingeltvan

de menfchecters Panches , begint by
zuiden des gebergte Opon, flrekt fich

ia de lengte uit tot honderd en feven-

tien mijl; de breedte haelt zomtijds

feven en twintig en minder, d' Inge- inwoonden-.

zeetenen Moxas bewoonen twee
landfehappen Bogota en Tunia; ieder

erkende , voor de Spaenfche aen-

komft, haer eigen heer. 't Man volk

is wel gefchaepen : de vrouwen zijn

befneedender van aengeficht , en niet

zoo bruin , als elders om hcr.Zy diae-

gen fwarte , witte en veel- vervige ko-

toene-mantels;en zommigc ook bon-

netten vol koetoene- bloemen. De
gemaetigde lucht geeft weinig onder-

ïcheid tuflehen winter en zoomer.
De huifen van planken zijn gedekt huifen:

met lang ftroo. De voornaemfle fpijs vruchten -.

beflaet in maiz en cajjavï. De maiz mayx..

wafcht hier aen ried inkoorn-airen :

ieder
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ieder koorn-air , bevat doorgaens fe- , ty geleid. De hoofd-plaets van Kieuw ^ Cx

.

ven honderd korrelen : word geplant
{

Granada is Santa Fe , aen de voet des
&'

in heete en vochtige aerde. Een fche- gebergte Bogota. Meer dan fes hon-
pelgezaeyt levert meeften tijd drie

j

dert burgers bevvoonen de ftad. Al-
Doch V rnaiz is onder- hier fpant de koninglijke raed eenhonderd.

fcheiden in een grof of rijnder.ge hooge vuur-fchaer. Vermaerd zijn

naemt moroche. 't Blad en ried geeft vorders 'tfmelt-huis der berg-wer
gezond voedzel voor de paerden.

Verfcheidentlijk gaet de bereiding

van ditlndiaenfche brood toe. Som-
tijds kcokenze het in water: andere

rooften 't in d' afTche , ofmaelen 't tot

meel, welk ten deeg gekneed krae-

kelingen ,koekjens, taerten en twee-

bak uit geeft. Ook vetftrektde maiz,

werken Cafa de fundkion , de groote
kerk , onder welke flaen de biilchop-

pen van Cartbagena , fant Martha en
Popayan , een kloofter der Dominï-
caenen en een ander der Minne-broe-
ders, dlndiaenen fterkerals vijfdui-
zend , rondom fanta Fe verfpreyd,
betaelen jaerlijx fwaere fchatting.

geweiktinwaterenopgegift, tot een
|

't Meir Guatavita lecht dichte by: al-

drank , veroorzaekende uit -zinnige i waer d'inwoonders eertijds veel gout
dronkenfchap. Anderzints gebrui- den afgoden op-offerden. Veertien
kenze ook cajfavi , voorkomende ! mijl weftwaerd van janta Fe is ge-

mrteiyuca: Ull fc wortel yuca : defe groot en dik bouwt Tocayma , aen d'oever der groo- stad to

word in Hukken gemeden en ge- te rievier Pati , welke in Magdalena e*ym*

rafpt: ten laetften tot een placte valt. Defe ftad geniet een gezonde
koek geparft , en van zap , doodelijk- lucht. Opeen friffchemorgen-ftont
vergiftig, ontlaft. Men vind ook een volgt geftaedig een heete dag. 'tLand
yuca zonder zulk een fchadelijke rondom heeft mijnen van goud, zil-

jomai

:

vocht: die lang bewaerd , niet min ver, koper en lood. Behalven eigen
fmaekelijk als gezond blijft. Vor-

j

vruchten , waffehen hier ook die uit

derslevenze by de wortelyomas , de ^wyifzijnherwaertsgebragt.Enhoe-
kr.o'len cuhias , allerley wild braed, wel de fchaepen hier niet wel aerden,
gevoogelt en vifch , welke de ftroo- 1 zoo zetten de hoornbeeften, verkens
men en meiren overvloedig verfchaf- ! en geiten weelig voort; doch lijden
fen. d'Ingezeetenen , logenachtig groote fchaede door de tijgers, leeu-

mynen.

Volk Van-

ches.

Mieren tot

en wel-luftig , zijn fchrander genoeg
om handwerken te leeren , en han-

del te drij ven met zout op Rio Grande

en 't gebergte Opon. Behalven koo-
per-en ftael-mijnen leggen hier ook
van fijn-goud. De vruchtbaere ak-

kers brengen allerley gewafch voort.

De Panches , een beeftelijke land-

wen en beiren. De boffchen leve-

ren noten-boomen , cederen , 't pok-
hout guaiacan en de wonderlijke
boom zeyba , wiens bladeren alle Boom zey
twaelf uuren afvallen en wederom ba:

aengroeyen. 't Gevogelt is niet min
verlcheide als overvloedig. Dicht
onder de ftad zijn fuifer- fonteinen , fonteinen:

aerd , bezitten rondom infchelijx een welker kley en vochtfehurfd en me
weelige grond: hoewel niet overal; laetsheitgeneeft.In de valleyen vloe-
want, die tegen Tunia grenzen , be-

, yen fpringen van zout water : 't water
helpen fich armelijk met mieren,

;

op de kruiden gevallen begvoeyttot
welke ten fpijs aen - queeken. De{e hars en pek.dienftigomfchuiten dicht

onderfcheiden in groote , bereikende te maeken.De kruin des gebergte ver-

een vinger-lid, draegen dubbelde toont een eeuwige fneeuw: onaenge-
vleugels ,

andere kleinder en zonder zien nu en dan met yzelijke vlam- brandende

vleugels , worden beide gebraeden , men uitberft en een dikke afch mijlen berz-

envoorlekkernyop gefet: ja genee- weegs door de lucht jaegt. d'Ingeze-
zen gelukkig 't graveel. Onder de tenen Panches, wel gefenaepen men-
vinnigfte mieren , die jeukerige bui- fchen.zijnlaeg van voorhoofd: ver-

len bijten, zijnde tajoques. 'tQuaed ven de tanden pek-fwart met blae-

verdwijnt door een plaifter , uit ge- deren, welke zykaeuwen : drinken
ftampte mieren op de geftooke par- faikmaiz-drank: gaennaekt,dan voor

O o 2 de
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'ïeys :

boomtn

:

•vreemde

fonteinen.

Stedekens

:t,en

TrtnUdd.

1Q2 Derde Boek:
de fchamclheid hangt een liane- i

die tuflchen twee hooge bergen fura-

kleedje: loopen en jaegen fnel. De
j

Una voort bruifcht Op d oever van

Sp.wj.i?rden hebben haer ontleert
j

Zarbi lag eertijds de dad T.idela; doch

menfehen- vleefch te eten. Tegen
|

d'inwoonders
, vinnig gequeic door

Borroracn /««/jftooteadelandfchap- ;

^Indianen , kraemdea op met haer

pen Mn/os en Colpnas beyde, onder
j

dee- voogd Peter de Orfua. Eerlang

een benzemingCanapeys , bergachtig, evenwel wierd de verheten grond

vol poelea en van fwaere rievieren herbouwt :d herbouwde Trinidadge-

door-lheeden : genieten 'sjaers twee i naemt : wederom verlaeten : en ge-

zomers en zoo veel winters. d'Eer- i timmert alwaer nu noch te vinden is,

de zomer begint met winter-maend , |

op eea bequaeme boodem, ten ooftea

de tweede met zoomer- maend:d'eer- van 'thoogenkoud gebergt Paramo.

de winter neemt aenvang in 't begin i Rondom leggen mijnen vol cfmarau-

der lente, d'andere in wijn maend.
;

den,kridai diamants-gewijs hoekig,

Dit onderfcheid der tijd fielt geen >
wit marmor en beryllus , byzonder

min of meer warmte ofkoude; maer

een drooge lucht geduurende des zo-

mers: daer des winters yzelijke gu-

racaenen van 't noorden na 't zuiden

,

ofuit 't zuiden , noordwaerd waeyen

,

met zulke donderen en blixemen,

op de bergen Ytoco en Abipi. 't Land- itndikma

fchap 'Tuniu paelc ten noorden aen Bo- m flad:

gota , en ontleent haer naem van de

hoofd- ltad , gelegen op een verhee-

ven kruin- De kerk en twee klooders,

bewoond by Dominkaenen en Minne-

dat de weereld fchijnt te vergaen. I broeders ïteeken verre af. Nergens in

Het voornaemft geboomte is ceder, i X/euw-Gran.ida is grooter markt als

en een boom die verwonderens- I hier. Voorts heeft dit rijk de ftede- verfibeidê

waerdig groote amandelen voort-
;
keus Pampelona, vol vee en goud. De '

t,e ""'

brengt: pok -hout en xagua , wiens j
Dominkaenen befitten een prachtig

witte zap fwart verft : de quaoqae I gedicht. Merida leid rondom in

draegt een fmaekelijke vrucht, niet i koorn akkers. Belez lijd groote on-

kleinder als een ganzen-ey , en de
j

gelegendheidby een brandende berg,

vijge boom geenzints wijkende in die veel fleen uitwerpt. Naeuwelijx

groote voor oranjen- appelen. Een

Europeer flaepende onder 't lommer
van aguapafweh dik op ; maer een In-

een gewed, alwaer zulke fwaere bü
xemen enweerlichten vallen. Binnen
Belez zijn ettelijke Minne -broeders

diaenbxift Defchorsenfpruiten van I woonachtig. Mareauita, andersook
hobo, hoog en rond, dienen tegen ge- \fan Sebajliaen delOro heeft een heete

fwcllen en wonden : veroorzaeken 1 lucht en graefige weyden. Tor Tba-

ook bequaemen doel gang. 't Zui- \gue houden de Dominkaenen huis. La

ker-riedllaegt zeer wel. Hier loopen \littoria de los remedios befit mijnen

ontallijke graeuwe verkens met de f van zilver, enjuande los Lianos van

navel op de rugge en fnelle harten, i
goud. De koop-waeren worden na

't Is wonderlijk, hoeallenthalven de I defe fteden vervoert lanx de rievier

fonteinen zout -water en zommige Magdalena , in canooen fedig voet

ook zout geven, tuflchen verfchewa- lang. Ten weden tegen Nieuiv-Gra- Befihrij.

ter-weliingen. dlnwoonders.zedert \nada doot 'tlandlchap Popayan, be- 7"g™£
3

ophielden menfchen-vleefch teeten, jfpoeltdoor de Zuider-Oceaen : het is paytm.

zijn zeer vermenigvuldigt : genegen bergachtig vol natte valleyen, bogti-

ge ftroomen en rijke goud-mijnen. ^<?-

baftiaen de Beualcuzar land- voogd o ver

Quito, rukte, op 't jaer vijftien hon-

derd fes en danig , met een bende

Spanjaerden , xxxOtabalo, alwaer 'tge-

fchwpCanapeys tweededekens la Pal- weit Popayan begint, d' Ingezetenen
ma

, gedicht op 'tjaer vijftien hoa- bekommerden de'togt mannelijk ,

derd t.vee en zeventig, ei\Tr/nitad, uit voordeelige verdedig - plaetfen.

verleid van de groote droom Zarbi, De fchaerfche leef-togt en moeye-
l.ike

tot dronkenfehap, drijdbaer , iidig en
wel gefchapen. Die 't Roomfche ge-

loofaen-nemen
, gaen niet meer ge-

meinzaem om met den duivel. De
Spanjaerden bcwoonen in dit land
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landfchap Caramanta heeft eenruime

A-C»-

Sta.i Po-

Eergen.

Antiocbia.

Rivier

Magdalena

Jijke wegen over woelt gebergt had-

den Beualcazsr tot d'hertogt benood-

zaekt : tenzy hardnekkig by fijn

voor-nemen bleef, om 'tland te ont-

dekken. Langzaem voort gefet, ge-

raekte tot in 't hertje van Popayan :

alwaer 't afgematte volk becmameiijk

konde uirruften, als 't welk hier wee-

lige weyden mee aengenaeme vrucht

boomen, bouw-huifen vol voorraed

en verfche beeken , van 't gebergte

y/«^5!ieder-geftort , vond Zommi-
ge be~ken verfchaifen fijn goud. Wes-

halven de Spanjaerden wijd en zijd

lieden en vlekken llichteden ; uit

welke nu en dan de nieuwe bewoon-
ders wederom verhuifden : het zy
niet genoeg goud bequaemen : het

zy te kort fchooten teg^n de ftrijd-

baere landaerd rondom, d' hootd-

ftad Popayan , die 'tganfche geweft

defe benaeming mede-deelt , word
alzoo geheeten na een Cacique , door

Beualcazar verdreeven : leid op een

hooge vlakte : heefteen groote kerk,

kloofter van monniken de la Merced

en ruime huifen ; doch licht op-ge -

timmert. De wey-landen ten noor-

den voeden veelhoorn-beeflen : de

zaey-akkers leveren 'r befte Ameri-

caenfche maiz. Zommige toppen van

'tnaeft gelegen gebergt rooken , of

branden , of werpen groote fteenen

uit, of heet water, dienftigomzour
te maeken. Eoven de ftad Popayan

neemt de groote rievier Magdalena

haer oorfprong, in de valleye Calt , al-

waer verfcheide beeken , van 't g>
bergt Andes, by de Coconucos bewoont,

neder - geftort , te zamen vloeyen.

Doch na Popayan volgt ten noord
ooften fanta Te de Antiocbia , gelucht

in de valleye Nore , tuiichen de ftroo-

men M.igdalenaen Dar/en , befpioeyt

met goud-rijke beeken , welker oe-

vers alderley vrucht boomen dragen.

d'Inwoonders blank, wel gefchaepen

en van rekkelijken inborit , flappen

des nachts zonder hinder onderden
blaeuwen hemel : haer huizen ftaen

verre van deheeren-wegaf. De wey-
den leveren overvloedig fchaepen,

de poelen fmaekehjke vifch , en de

mijnen zeer veel goud, byzonderde
bergen Buritka. 't Naeft - gelegen

valleye, rondom bezet van de woefte
toppen C/ma , bevochtigt door de
groote rievier Cauca. d'Inwoonders
ftrijdbaerenfterk, gaennaekt : be-

woonen kleinehutjens : en maeken
wit zout uit fonteinen en een klein

meir. Men vaert in fes uur vijf en
veertig mijlen weegs , tot Antiocbia

toe,vermitsde vloed zo fnelaf-fchiet.

Aen d' ander zijde de gebergt ooft-

waerd leid 't geweft Cartama , weinig

verfchillende van de Caramantamers.
De ftad Anzerma wierd alzoo ge-

naemt door üeualcazar, teroorzaek
d' Indtaeneri alhier 't zout anzer noem-
den : leid rondom in dorpen en ge-

boomt , op een hooge viakte tuf-

fchen twee ftroomen. Deluch. . bui-

ten gemein hitzig, flikkert dagelij x,

wegens weer -lichten en blix;men .

't Vleic Pueblo Liana word bewoont
by kleine menichen , die handel

drijven met zout : hoewel ook an-

derzin ts goud rijke beeken hebben.

In de vaiieye Aburra leggen vrucht-

baere weydui , door verfcheide Vioe-

den befproeyt d'Inwoonders ver-

hingen haer, mannen, vrouwen en

kinderen, wanneer eertijds despan-

iaerden herwaerds trokken. De ftad

fan lago de Arma fchuilt binnen een

palm-bofch. De grond rondom berg-

achtig heeft verfcheide rievieren : de
voornaemfte di Arma valt zorgelijk

om over te vaeien, inzonderheid by
winter tijd. d Ongezondelucht ver-

oorzaekt veel ziekten. Die de fmae-

kelijke vrucht pytahaya eet , maekc
bloedig water. De landfehappen

Paucuran Pozo en Picara beflaen

meeft goud -rijke boodems. 't Ge-

weft Carrapa heeft hoog en rouw
land , ontaliijke beekjens , en grof

volk met lange aengelichten. Qnirn-

baya ftaet voi dikke en hooge riet-

boffchen , van welke d' huifen getim-

mertworden. In de holte der rieden

en boomen verzaemelen de wilde

byen veel hooning. TufTchen defe

ruigte onthouden haer , behalven

ander wild , ongemein groote leeu-

wen , 't vier- voetig beeftjen chuca,

draegende fijn jongen in een fak, har

ten , konijnen eiiguadaquinajes ,groo-

60 5 ter

Land Ca-

ramanta :

Canada.

Stad An-
x..rma.

Aburra
vflUeje.

Stadfan
Iagu de

Arma.

Land
^uimbayü;



Berg NevA
4».

Carthago.

Cali.

2qa Derde
ter dan haefen en fmaekelijk. De
hoogfte kruin der berg Nevada rookt

geduurig. Van de zelve vlieten on-

der andere de goudrijke rievieren af

Tacurumbi en de laCegue , welke ne-

vens Carthaqp Quimbayaes hoofdftad

loopt. De gezonde lucht maektfrif-

fche en Lmglevende mcnfchen.Zom-

mige fonteinen leveren zout water.

Caymito niet ongelijk een peerzak

,

binnen fwart, heeft kleine kerntjens

en een zap, zoo fterk vervende, dat

naeuwelijx kan afgewaiTchen. Paer-

den en koeyen tieren wel. Cartbago

zelf befiaet een aengenaeme vlakte

tufTchen twee beeken. De wegen

derwaerdszijn gantfch flijkerig, ter

oorzaek 't gantfche jaer door veel re-

gen valt , met blixem en weerlicht.

Een mijl buiten de ftad vloeyt de

ftroom Conjota : by welk een meir

leid", waer uit zout gemaekt word.

De ftad Cali , woonplaets der land-

voogd en Spaenfche penning - mee-

fters , leid onder een heete lucht, in

een vlakke valleye , aen een ftroom

by 't gebergt afgeltort na de rievier

Magdalena. Rondom plagten ver-

fcheide volkeren te woonen, als na-

mentlijk</<f Gorrones , alzoogeheeten

ter oorzaek een vifch gorron noem-

den , Chancos reufen met lange aenge-

fichtenen breede voorhoofden , Bar-

bacoas , Aguales,ei\ los Timbas, tufTchen

woeft gebergt neder geflaegen ; doch

meeft alle zijn gefneu velt aen Spaen-

fche moord-priemen , of door onder-

ling moorden en op-eten. Weinige

hebben 't leven afgebragt door de

vlucht, na ontoegankelijke toppen.

'tLand grimmelt van wilde dieren,

diemeenig Indiaen en Spanjaerd ver-

havmBo- flinden. d'Havcn Bonaventurafclnült

in een diepe inwijk. Alhier woonen
ettelijke huifgezinnen, de welke de

koopwaeren uit Nieuiv-Spanje voort-

beftellen na Popayan , Cali en vordere

plaetfen. Hoewel een weg leid lanx

de ftroom Dsgua, bequaem voor mui-

len en paerden , word de zelve ter

naeuwer nood gebruikt : ter oorzaek
het laftdraegende vee op de togt dier-

voegen werd afgeflooft , dat zedert

onbruikbaeris. Weshelven d Indiae-

nen te werk ftellen , die fwaere pak-

Verfcheide

volkeren.

navemitra.

B O E K:

ken over de woefte bergen vol palm-

boomen voor een kleine loon tor-

zen. Pafto hoofdftad des geweft even stad lap:

eensgenacmt.beflaet de vlakkegrond

der valleye Atris , onder een friffche

lucht, bevochtigt door fonteinen en

de rievier Angajmayo , fcheid-pael van

Peru. De Spanjaerden bezitten hier

verfcheide land-huifen : om welke

veel hoorn-beeftenweyden : byzon-

der iokkenze verkens aen. De zui-

ker-moolens leveren overvloedig

zuiker. De oude ingezetenen zijn

vuil, mis-maekt en van klein begrip,

't Geweft Tïmana , alwaer de ftad St*li*m*-
, n».

evens-eensgenaemt gezien word, is

heet en weelderig voor 't vee. d' In-

boorlingen leven doorgaens lang:

drijven fterken handel met fyne drae-

den uit 'tkruid/>//d gefponnen : als

ook met fmaekelijk zuiker-gebak,

waer toe aengenaem fruit, boom-
hooning, zuiker en byzonder zeke-

re keernen , niet ongelijk den aman-

delen , onder een mengen. In de ho-

ven vindmen 't kruid coca, welk ge-

duurig kaeuwen tot verfterking van

't hert. Dicht onder Pita leid een zeil-

fteen-berg : en weinig verder woo-

nen de ftrydbaere Talcones in de val-

leye Aquïrga: en vervolgens dePae-

zes , Pixaos en Manipos : welke den

Spanjaerden zoo veel werks gaven

,

datzede ftedckens Neyva, faut Vin-

cente en Villa de los Angeles hebben

moeten verkieten. Voorts telt 't ge- s"d™ VM

weft Popayan de fteden Guadalaira de

Buga en Sebajliaen de la Plata
, ge-

bouwt op een vlak veld , nevens de

rievier Guali. 't Land word zeer ge-

queltdoor aerdbeeving, en de land-

zaet door de nabuurige Rïncons : die nineom

't vleefch dergevangenen in openbae-
n" ê vo!k-

re flacht-huifen te koop brengen. Al-

maguer op een vlak-woefte top gele-

gen , heeft een koele lucht , vrucht-

baere tarwen-akkers , meenigte vee

en rijke goud-mijnen. Juan de Truxd-

lo word by d'lndiaenen genaemt rjcan-

ce : Madrigal, Chapancbipa : en Mala-

ga, Agreda. 't Gebergt rondom defe

drie üeden verbergt overvloedig

goud. TufTchen d'uithoek de Corrien-

tes en 'teiland Palmas vallen de rie-

vieren Salinas en Balfcu in de Zuider-

Oceaen.
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•vreemde

huifen in

boomen.

f P E

fanjum Oceae».Dc grootite van alle isfanjuan,

wiens oever bewoont is by een woe-

de landaerd , die boven in de boomen
huis-veften , ter oorzaek de vloed

denboodem nu en dan wijd en zijd

onder water zet : zyzaeyen boonen
en erweten : vangen veel vifch : en

ruilen haer goud tegen eet-waeren. I

Over de mond van de ftroom Juan

verheft fich uit de zee 't eiland Gor-

gona, groot drie mijl : word vergelee-

1
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Gorgona.

ken by d'helle, wegens dichte bof-

fchaedje , woeft gebergt, duizende
moufliken , ongenaedig fteekende,

en nimmer af-laetende regen : zulx

de zonne nooit fchijnt. Weft-zuid-

weftvan Gorgona leid 't ronde eiland

Gal/o, vooreen vlakke ondiepe kuft, caUt.

door verfcheide vloeden gemeden

,

weder-zijds vol boomen , waer op *

d'indiaenen
, gelijk aen de ricyietJuatt

huishouden.

Derde Hoofd -ftuk

!P E % U.

Verdeeling

van Peru

:

EbenaemingPm* , herkom-
ftig van de ftroom welke

door dit machtig rijk vloeyt

,

is verfcheidentlijk genomen:

ofvoor 'tklein en arm geweil , vijftig

mijl beneden Panamaby Francifcus Pi-

zarrus ontdekt : of voor 't gantfche

Zuider-America : of voor 't berucht

gebied der Ingas : welk in de lengte

zuiden en noorden tuflehen Bogota eri

Chili zeven honderd mijl , volgens

Pedro de Cieca , beflaet : de breete

maekt honderd uit, elders meeren
minder. Pizarrusen Almagro verdeel-

den Peru in twee heerfchappyen,

Nieuiv-Caftilien , tot welk al 't land be-

hoorde , 't geen van Quito aftot Cufco

toe leid : en Nieuw-Toledo't overige.

Maer naderhand heejï de ko ninglijke

Raed binnen de los Reyes defe fchif-

ting verandert, die als noch ftand

grijpt: zulx tegenwoordig begrijpt

't gevveft Quito en des zelfs hoofd-

ftad, behalven de Heden Francijcus,

Rhiobamla , Cuetiza , Loxa , Zamora,

Iaën, fan Miehiel , fan Jacob , Puerto

Viejo en 't prachtig paleis Thomebamba:

voorts 't landfehap ahvaer te vinden
zijn de (leden I>»M, Arnedo, Parilla,

Truxillo, Mtrajiores , ]uan de la Fronte-

ra,fan
)
'ago de los falies, Leon de Guanu-

co, Guamanga, Cu/co , Fruueijco de la Vit-

toria, Juan del Oro , Arcquipa , Mi-
guel de la Ribera , l'alverde , Cannete

of Guafco , Caflrouirreina en Oconna :

eindelijk ook 't gebied los Cbarcas

,

binnen welk leggen de fteden laPla-

ta , Potofi en Arica. 't Geheele rijk

' heeft wonderlijke eigenfehappen , -wonderlijke

nergens ter weereld gevonden. Lanx "f™ n̂

*f
~

1

de kuil waeyt een geduurige zuiden dit rijk.

|
en zuid-wefte wind, die d'hette,

anderzintsondraegelijk , diervoegen

tempert: dat 'tland friffcheinwoon-

ders voed met allerley leeftogt. Het
: donderd.blixemt, fneeuwt , hagelt

noch regent hier nimmer-meer. Al-

;

leenlijk valt zomwijl een vocht ,
{de

\ Peruaenen t\oexx\er\7.e garva) cotklei-

(

ne druppeltjens geitremt. Daer on-

dertunchen niet verre van de kuft

fwaere vlaegen , rullenen yzelijke

donderen neder-ftorten. En hoewel
'tgebergt, intwee rijen gefplitft, op

een hoogte leid , nochtans isd'eene

koud en kael , en by beurten droog

ofnat-weder onder-haevig : en d' an-

dere word bevochtigt door geftaedi-

ge regen , en gezengt onder een tut-

tige lucht. Peru leid gedeelt in drie

fmalle riemen ; 't heeft tegen de Zuid-

zee vlak land : ten oofte de woefte

bergen Andes , welker gevolg uit Bergen.

Nieuw-Spanje na 't noorden af-komt.

en zuidelijk fluit voor de ftraet Ma-
gellanes : naeuwelijx befchijnt een

zonne-fchijn defe toppen,ofterftond

vallen fwaere ftort-vlaegen. Tuffchen

d Andes en 't vlakke land loopt 't ge-

bergte Sierrania, in 'tgefichtdW- An-

des, en op eenpaerige afgelegend-

heid. Beide, by menfehen verlaeten,

voeden nochtans ontelbaere kudden
vicumas , den geiten niet ongelijk , de
Peruaenfche fchaepen pacos , aerdige

meer- katten , aepen en papegaeyen

:

hier
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hier Wafcht ook't hoog geachte kruid

coca. De openingen van Sierrania

maeken ruime valleyen : onder wel-

ke uit-munten Xauxa Andaguailas

enTucay : alle dicht bewoond enon-

gemein vruchtbaer. Beneden Cufco

wijken Andes vol geboomt en Sier-

rania met fneeuw bedekt verder van

malkander: en laeten midden weegs

de groote vlakte Collao. Voorts ftrek-

ken zahdige duinen , zonder water

,

kruid, boomehof eenig levendig ge-

diert, behalven gevogelt , van Tum-

bez af tot Taparaca toe. Uit de volk-

rijke valleyen, volfteene huifenmet

ftroo gedekt , vloeyen verfcheide

rievierenna de Zuider-Oceaen ; doch

zijn niet groot: ter oorzaek d'Andes
en Sierrania hier en daer de Zee na-

deren op veertig offeftig mijlen. De
fontein Puquio op den berg Pira

fpringt des nachts: geeft by dag niet

een druppel. Onder d' hoofd -ftad

Quito in de valleye Chilo zied en

fchuimt 't fontein water , na iemand
luider of 2achter fpreekt : wanneer
gefweegen word beweegt het fich

niet. Niemand zal ook niet verbaeft

ftaen over de rotze des landfehaps

Conchucos. De rotze is fwart vol witte

fteentjens,diervoegen van de natuur

geplaetft , als of de konft een mee-
fter-ftuk had getoont met gefchikte

orde. Maer 't voornaemfte beftaet

in een wonderbaerlijke kracht , om
te heelen of te befchaedigen ; want
't fwart der rots-fteen veroor2aekt

een zekere dood , zelfs door aen-

raeken alleen : daer de witte fteent-

jens allerley ziekten geneefen : en
uitgegraven een zaed na laten : om
nieuwe fteentjens tot vervulling van
de leedige plaets voort te brengen.

luca Garcilaffo , herkomftig uit de
Peruaenfche koningen, betuigt ge-

zien te hebben een radijs , wiens
dikte een man met beide d' armen
naeuwer-nood om vatte: onder de
fchaduwe der blaederen verfqhuil-

den vijf paerden. Boven alle Pe-
ruaenfche vruchten fpant coca de
kroon . De coca wafcht aen boom-
tjens een vadem lang, in heete en
vochtige grond der valleyen , tuf-

fchen Andes en Sierrania: van waer

e r d f. Boe k

na de zee kult vervoert word in lan-

ge korven , by drie of vier duizend

gelijk , op de rugge der fchaepen pa-

cos. Voor de Spaenfche over-komtt

herwaerd , mogt niemandcpo? knaeu-

wen , dan met verlofvan land voog-

den. Een hand vol coca , in de mond
uitgezoogen , geeft krachten , om
twee dag reifen te doen, zonder an-

dere fpijs of drank. Met gebrande

beenderen of kalk vermengt ver-

flrekt tot een fmaekelijk middag-

mael. Defe bladeren vorders zijn

diervoegen gemein ; dat jaerlijx tot

Potofi alleen verbeefigt worden, meer
dan negentig duizend manden. Ook
houden de Peruaenen in hooge ach-

ting de mameyen een vrucht aen ronde mameyen.

boomen, niet ongelijk denpeerfak-
' ken, met twee fteenen, harde fchel-

len en fmaekelijk vleefch: inzuiker

gezult verftrekken voor lekkernyen:

vallen meefl: op d' eilanden. Guaya- gn*y*voi.

vos draegt een pruim geurig en ge-

fond : depalto veel takkig is een fruit faito.

fweemende na peeren ; doch ver-

bergende , onder een harde fchelle

en boter -facht vleefch , een groote

fleen. De vrucht .welke aen d'annona

wafcht , heeft uitwendig diergelijke

geftalte : van binnen wit en vol fwarte

korrelen geeft een liefelijke fmaek.

d'Andes , genaemt na 'twoeft Peru-

aenfch gebergt, op welk vallen , be-

hooren tot de bekende cocos ; doch
verfcheelen van d'Ooft-Indifche, dat

vol hard-gefchelde amandelen ftee-

ken : hoedaenige ook aen het ge-

boomt cachapoyas groeyen , gezond
en aengenacm , zulx voor geen
Americaenfche boom- vrucht behoeft
te wijken . In 't gewefl van Peru,

welk na defe vrucht de naem draegt,

valt de befte flag : waer op de meer-
katten zeer verlekkert zijn : defe ruk-

ken de cachapoy as-amandelen boven de cachapoyas.

fteel af, en werpenze teraerde, ten

einde alzoo de doppen, voldiftelen

rondom bezet, breeken , om de kerne

buiten quetfing te eten . De boom
molle draegt kleine druiven , welke
voor Peru wijn verfchaflèn . De in-

woonders trekken byzonder voor-

deel van haer fchaepen/jföi en moro-

annena.

andes.

molle.

moto. Defe torzen fvvaere lallen ; Ie

Schaepen

pacoi en

moromor* :

ven
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ven by 't geen lanx de weg valt : heb-

ben voedzaem vleefch, welk gerookt
of gefouten de verderving weder-

welUeumbi, ftaet:de wolle toebereid,levert cumbi:

en de cumbi blinkende tafel-kleeden

,

deekens en tapijten , aen beide de

zijden even fchoon. De voornaem-

fle weevers woonden eertijds tot Ca-

pachica , by 't groote meir Titkaca. Zy
verven de wolle met zap of gekookte

kruiden. V^onderlijk is het te be-

fchouwen delafl- draegende fchae-

pen , die behalven allerley koopman-
schappen 't zilver vervoeren van Po-

tofirtfLArka, lanx een weg drie enfe-

flig mijl lang : te vooren bragtenze •

Wonier 't zilver meer dan eens zoo verrena i

'zilver,
drequipa, mee twee duizend baeren

\

gelijk, bedraegende over de drie hon- 1

derd duizend dukaeten. Weinige her-

1

ders flaen 't vee gaede : vernachten

onder den blaeuwen hemel: enech-

)

ter word nimmer iets vermift: tenzy
|

zomtijds dekaele fchaepen moromo-
1

ro , onverduldig wegens de pakkaed-
f

je, flil blijven ïtaen : d'hals uit-trek-
j

ken: niet zonder belaccheliike ftae-

1

'vervoeren

van

tigheid de geleyders aenkijken ; en

eindelijk met een haeftige ren na 'tge-

bergt opvliegen : zulx 't zilver , welk
draegen, licht weg-raekt, indien niet

tijdelijk gefchooten worden. De wol-

lige fchapenpacos hebben ook vreem-
de luimen: zy vallen onder de lalt ne-

der : flaen niet op : of d' herdermoet
haer ettelijke uuren flreelen , ter tijd

wederom van zelf ter been flappen.

Zoo haefl een der fchaepen met
fchurfdheid ( de Peruaenen noemen
't caracbe)befmet is.word het levendig

begraeven , om vordere befmetting

voort te komen. d'Inwoonders, on-

derfcheiden in tael en zeden, draegen

echter het zeivegewaed: namentlijk cevatd.

de mannen een hembd tot over de

kuiten, en boven 'thembd een kotoe-

ne mantel: de vrouwen een wolle tab-

baerd , bedekkende d'enklaeuwen.

'tHoofd-dekfel maekt onderfcheid,

volgens een onverbreekelijke wet,

tufïchen de landzaeten van 'teenge-

wefl en het ander- Hier toe flrekken

gevlochte of ongevlochte of veel-

vervige mutfen niet twee of drie

Pp op-
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opilaendc vederen of zonder de zel-

ve, 't Volk heefteen middel-maetige

geftaltc; maer is kleinder , hoe na-

cLrwoontaen de middag-lijn. Haer

hiftoorien gewaegen ookanderzints

v .m reufen,die eertijds d'uit-hoek/j»-

ta Ilelen.1 bewoonden. Defe, viermael

grooter dan een gemein man , ver-

zaedigden fich niet met de vreefe-

lijkfte zee-wanfcliepfels: ieder Hok-

te dartig Peruaenen door de keel.

Steen e afbecldfels der reufen zijn

als noch te zien buiten Puerto Viejo.

Men houd ook jaerlijx gedachtenis

op plechtelijke feeften wegens d'on-

neuzenio dergang van de reufen , welke, vol-

Peru.
gen3 de peruaenen , aldus toeging. Een
jongeling, glinfterende gelijk de zon-

ne, daelde uit den hemel: wierp blixe-

men , die de rotzen kliefden. De reu-

fen verfchrikt vlieden binnen een

diep hol , alwaer alle om hals geraek-

ten. Cornelis IVtjtfliet getuigt: hoe loan

Hohius ftee voogd over Puerto Viejo

,

gaende gemaektdoor 'tgezeide ver-

hael en afbeeldfels, allenthalven de

graeven opbrak , en eindelijk beende-

ren vond, welke meer na walvifTchen

geleeken , tenzy de bekkeneelen be-

wijs g-iven van menfchelijkegeraem-

oorrprong ten. d' Oorfprong des rijx Peru word
van'tPe-

jjV d'inirezeetenen aldus ter neder ee-

kor.mg-rijk. itelc Voor ar dient geiegt, dat Ame-
rica een driederhande land-beftier er-

kent. Weinige volkeren, uitgezon-

den die van Mexico en Peru , ftaen

onder koninglijke opper-hoofden.

De meefte leven by toomeloofe vry-

Jieid : de gemeente kieft in oorlogs-

overval tot veldheer , die te vooren
manhafte proeven tegen te vyanden
gaf. Wanneer geruft zitten , ftaec elk

volk, ja dorp en gehucht op haer zelf:

alleenlijk fteekt altijd d'een ofandere

boven anderen uit,aen wien eenig ge

zach toe draegen. Doch d'oudfte in-

gezetenen fclioolden , als wild ge-

diert, tezamen , zonder vafte woo-
ningen, keuren, wetten ofbevel-heb-
bers : hoedaenige woeftheid als noch
(land grijpt onder een groot deel der
Brajlliaenen, Cbuncbenen , Cbiriguaenen,

Yfcaycingeu , Pilcoconen , de meefte Flo-

ridaoitn
, Chincbemecken en andere

landaerd , van alle menfchelijkheid

Boek:
ontaerd. In P£T«ftond 'tbeftier eer- ianabtjiur

tijds aen de gemeente ; doch door- "*
r:

gaens beftiert by die gefach hadden
doorfchranderheid van vernuft , of

doorvermoogen. Die alhier voor vijf etr/iekt-

eeuwen , byzonder over d' inwoon- "'"S
•*

ders der valleyc rondomC«/fo,'thoofd

opftak,was Ingaroca: magtigen gaeuw
genoeg om de naburen voordeel afte

zien. Hy bouwde ten ooften , nevens

de voet des gebergt Anie

s

, de fterkte

Pucara : ten einde aen die kant de vol-

keren beteugelden.welke wyd en zijd

tuffchen de ftroomen , moeraflchen

en meiren veilig verfchuilen.d'Over-

blijffels van Pucara zijn als noch te

vinden. Voorts liep hy 't land voorde bwfohd»

voet af : lanx de ZuiderOceaen ten a„.w
™1

noorden en zuiden, onder voor-wen-

ding: hy was herkomftiguiteender

zeven Ingas, ( defe benaeming paften

fich zedert de Peruaenfche koningen
toe ) die uit 't hol Pacaritambo , aldaer

bewaert tegen de zond-vloed, (hier

afhebben alle heidenen over America.

kennis) te voorfchijn quamen : en

j

't verdronken menfchelijk geflacht

herftelden. Weshalven ieder hem ge-

hoorfaemheid en tolfchuldig bleef:

f

infchelijx verbonden totaenneeming
deswaeren Gods-dienft,die niemand

!
recht kende, als hy een afzetfel der

\ lngas : onder welke de voornaemfte
was Mangocapa , de welke door 't ven- Mans°'*-

' (terTambo des hols Pacaritambo klau- bedrtf.

i terde:en twee gedachten voort-bragt,

|

te weten Hanan Cufco en Urin Qu(co.

|

Aen 't geflacht Hanans verviel de Pe-

I ruaenfchefchepter./tfiwtfc^died'eer- i"g»oc*

;
fte fich meerfter raaekte van de lan-^"

wa,m-

1 den rondom Cuico , ftichtedeftamme
I vkaquiqunao : beiteede zijn fchattcn

I aengoudeen zilvere tafel vaten , en
cieraeddeslichaems en huis; gelafte

by uiterfte wille , dat geen ftaetvolger

in 't Peruaenfche rijk fijns voor zaets

nagelaten rijkdom ofpaleis zoude be-

erven : ieder moeit voor fich zelfeen

nieuwe wooning bouwen :hyplaetite

aller wegen goudeafgooden. Taguar- Y*g«*r-

gmque, zo veel gezeitals bloed-krijter,
gua

ter oorzaek overwonnen en gevange,

uit fpijt en diepe wedom bloed fchrei-

de, volgde op Ingatoca: en was vader

van 't geflacht Aocaillipanaca : en des

zelfs
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Viracocha

Inga zeer

rijk :

word ont-

groeven.

Vreemd be-

drijf van
iClnga Tu-

fangui.

zelfs zoon Viracocha /#gj,bovegemein

rijk,van'tftam-luiisC'öa-0-/)
l7>/rfctf.De

wijl 'tgerucht liep , ten tijden de Span-

jaerden Peru bemachtigden, dat met
Viracochaes lijk groote fchatten ter

aerde befteld lagen : pijnigden Gon-

zalus Pizarrus de landzaeten verdoe-

melijker wijle , ten einde 't graf des

gezeiden Inga ontdekten. Eindelijk

wierd het licchaem gevonden, dier-

voegen gebalzemt, als ofleefde. Pi-

zarrus , in fijn hoop bedroogen , ver-

brande 't lijk : welker afTche d'Indiae-

nen in potten verzaemelden en gods-

dienftig eerden: hoewel toen leefde

d'onderzaeten haer zeer belgden

over de naem Viracocha, zijnde haer

opperfte God , de Schepper van alles;

doch hy verontfchuldigde fich met
een droom , in welke Viracocha hem
,-verfcheen : gelaftende dat hy fijn

naem zoude draegen. De vierde Inga

Pachacuti Yupangut geraekte aen de

kroon by aflijvigheid fijns oudften

broeders , die in een veld-ïlag tegen

de Changas, bewoonende 't dal Anda-

guailas , op den weg mLima , fneuvel-

de. 't Werk ging wonderlijke toe.

't Peruaenfche heir lag deerlijk ver-

flaegen. Weinige bragten 't leven af.

Yupangut bevond fich onder de ge-

vluchte : welke hytot een heilloofe

toeleg ophitft, door een verfierde ver-

fchijning. Namentlij'k de almagtige

Schepper had hem , wegens de neder-

laeg mifmoedig, een openbaering ge-

daen .behelzende merkwaerdige ge-

heimenilfen. Defe Schepper wierd in

den hemel genaemt Viracocha Pachay-

achachic-nam zeer oevel, dat , daer hy
d'hemel, zon , maen , lierren en men
fchen eertijds toe-Helde , niemand
hem gods-dienfligheid bewees. Men
eerde de zonne,donder en 't aerdrijk,

welker wefen en beflaeu van Viraco-

r/jd afhing. En defe zoude fijn almagt

betoonen tegen de zegen praelende

Changas , door onverwachte byltand

van onzichtbaere krijgsknechten,

't Verfierfel , allenthalven aen geno-

men , maekte de Peruaenen rondom
gaende : zulx eerlang een fwaer heir

den Yupangut volgde, die fich hier af

looflijk diende. Viracocha deed be-

richt: hoe, volgens befluit des hemelSj

Tupangui tot 's weerelds-voogdy ge-
fchikt ftond. 't Leger geloofde de lo-

gen , en zette de Peruaenfche kroon

,

fijn vader ontweldigt.hem op'thoofd.

Aldus verheeven rukt den Changas on-

der d'oogen: dewelke, in een bloe-

dige veld-ilag ontdaen , gehoorzaem-
heid beloofden. Hy maekte voorts

fijnfoidaeten wijs : zy hadden deze-
gen niet bevochten ; maer gebaerde
mannen , by Viracocha afgefchikt: nie-

mand kondede zelve zien , dan hy.

Na de flrijd waerenze in fteenen ver-

andert , die noodwendig dienden op-
gefocht. Yupanguy dan verzaemelde vreemde

op 't geberg een hoop fteenen : aen ft"»'»p"-

welke de benaming pururancas wierd
toegepaft. Defe gods - dienftig aen-
gebeeden, en met de legers te velde

gevoerd, moedigden dekrijgs-knech-

ten tot dapperheid : alzoo vaftelijk

geloofden: dat, nevens de zichtbae-

re fteenen onzichtbaere helden gin-

gen , die 't fpits zouden af- bijten.

Dufdaenige inbeelding vermogtveel;

want 't heir van Yupanguy, verzekert

vanoverwinnig, uit kracht der ftee-

nen , vloog onverzaegd toe. De
ftoutigheid gelukte : 't geluk verbaef-

de de volkeren rondom : en bragt-

ze door verbaefdheid tot ilaverny.

Voorts {lichte Yupanguy 't ftam huis

Ynacapacaca : plaetfte een groot goud
beeld lndyllapa op een goude ros-

baer , zedert godfdienftig aengebe-

den. De rosbaer wierd namaels ge-

voert na Caxamalca , tot randzoen
voor de Peruaenfche koning Atta-

baliba , welken de Spaenfche veld-

heer Francifcus Pizarrus gevangen
hield , en eindelijk worgde. De
rechtsgeleerde Polus opende Yupan-

guys graf ; vond 't lichaem gebalzemt,

en'teenemaelongefchonden : d'oo-

gen fchutlden onder doorluchtige

goude vliefen : 't hoofd vertoonde

een lit-teiken van een geworpen
fteen. 't Had nu meer als tachen-

tig jaer gelegen in het graf ; doch
fcheen eer levendig dan dood : al-

leenlijk was een weinig graeuw.
Dit lijk , als ook van andere Ingas,

bragtde mark-graef Canette uit Cu/co

na Lima : ten einde d'afgooden-dienft

belette 3 welken de Peruaenen me^
Pp 2 de
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de zelve pleegden. Yupanguys ftaet-

ingzGuay- volger is geweeft Topa Inga , en de- ;

vAcauaji)» fcs fr z00ll cven eens genaemt:

vergt- die t gedacht ApacAillo voort-zette :

dtnk.wAtr- beide rechte weinig uit. Veel wijtluf-

tiger naem verkreeg Guaynacaua een

rijk en fterk jongman. Gevorderttot
\

de Peruaenfche kroon, ftelde allent-

halven voorzichtigekeuren : voerde

gelukkige oorlogen : bemagtigdehet

koningrijk Quito , vier honderd mijl i

boven Cu/co : wervvaerds fijn doode

licchaem gevoerd is , en binnen de i

vermaerde zonnetempel begraeven.
j

't Ingewand wierd in Quito ter aerde

befteld ; doch niet zonder bloedige
!

offer: alzoo duizend huis-genooten
J

vry willig ter flagting gingen: om haer

Heer Guaynacaua te dienen in d' an-

dere weereld. Sijn nagelaeten fchat

,

genoegzaem onwaerdeerlijk , is by

de Peruaenen zorgvuldig verfteeken , !

ten tijde de Spanjaerden 't land aflie-
i

pen. Sijn bevloerde wegen, prach-
j

tige gebouwen en fterke floten be-
[

tuigen als noch 'tvermoogen vande-

{e Inga. Weshalven by levende lijve I

voor een God wierd aengebeden.
|

Sijn moeder Mamaoclo beleefde meer
}

als drie honderd kindskinderen, uit

haer zoon Guaynacaua voort gefproo-
j

ten. De (lamme Tamebamba erkende i

hem een vader te zijn : welker hoof- ,

den Guafcar en Attabaliba , Guayna-

cauas echte zoonen , dapper over

hoop geraekten. De jongfte Attaba-

liba leverde Guafcar flag, en behield

't veld. üefe broederlijke twee-fpalt

duurde , wanneer de Spanjaerden in

Peru vielen : alwaer nooit zoo veel

voets zouden gekregen hebben , ten-

zy 't Rijk aldus verdeelt lag. Ter-

wijl Attabaliba by Pizarrus wierd ge-

vangen gehouden, namen fijn veld-

heeren Quizquiz en Cbilicuchima bin-

nen Cujcoden Inga Guafcar , tevooren
genaemt 7//oG<^y Gualpa, gevangen.

Afge voert na de valleye Sacfabuana,

is door Attabalibaes krijgs-knechten

levendig verbrand, 't Word voor
merk-waerdigaengeteikent: hoe Gu-

afcar , wegens fwaere neder - laegen

jammerlijk gekrenkt , een groote
offeihande offerde denViracocba, om
fijn hulp in d'uiterlle nood tegen At-

fijn tvee

zoonen

,

GUufcar en

Attaba-

liba:

haer bloe-

dige en

vreemde

•verdeeld-

heden z.ijn

oorzaek de

Sfar.jaerd

Peru wind-

tabaliba af te bidden : wanneer tij-

ding kreeg , dat een vreemd volk,

verre overzee hcrkomftig Attabaliba.

ter hechtenis had befteld : na dat fijn

leger ten meerderen deel geiheuvelt

was. Hier uit greep Guafcar moed:
noemde de Spanjaerden Viracocbas :

oordeelende haer van den hemel tot

verloliing afgevaerdigt ; te meer na-

dien bereeds zoo veel bloed geftort

was; want Attabaliba had niet alleen

den prins Atoco , die Guafcars party
ftijfde , nevens twee en dartig dui-

zend man geflaegen : dronk uit Ato-

cos bekkeneel , beflaegen in goud

;

maer tarnde ook de borft op van
meer dan tien honderd kinderen:

welke de Connariten met vredes-tak-

ken tot hem af-fchikten. Na d'aflij-

vigheid van Attabiliba en Guajcar

,

joeg Mango Inga beider broeder de

Spaenfche bezettelingen uit Cufco:

die , eerlang met nieuwe hulp ben-

den geftijfi , Mango , niet zonder
bloedige zegen , benoodzaektente
verftuiven na 'twoeft gebergt Vilca-

bamba : alwaer hy ftand hield , en fijn

nazaeten als noch heerfchen , veilig

door de fterkte der plaets. Alleen-

lijk quam d'Inga Saritopa van dit ge-

bergt tot de Spanjaerden over : en ver-

kreeg ten vreedzaeme wooning de
valleye Yucay. Anderzints zoo mee-
nig uit de ftamme der Ingas in Spaen-

fche handen vervielen , zijn binnen

Cufco ter dood gebragt , tuflehen naer

zuchten van de oude burgers ; als

die een adelijk gedacht befchouwden
onder ongenaedige beuls mis-han-

delt, door welke eertijds met prach-

tige ftaetzie beftiert waeren , drie

honderd jaer achtereen. Cufco was
de komnglijke zetel : welke Guayna-

caua tot d'aenzienelijkftetopverhef-

te , die onder alle lngas verre uit-

munt. Augullijn de Tarrate verhaelt i-Boek.

iets gedenkwaerdigs van hem. Wan-
c

'

I+ "

neer fijn huifvrou in de kraem beviel Wondert

van een zoon , eefchikt tot de kroon, &'boorte'

' O viering

hield Guaynacaua een feeft geduu- vaneen

rende twintig dagen. Ten dage als ln&*-

't kind een naem ontfing , droegen

twee honderd Peruaenen een goude

keten tempel-waerd : ieder fchaekel

had eens vuifts dikte, de keten een

leng-
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lengte van zeven honderd voeten.
staet-vtl-

l> c ltaet . voleine; der Inras ging al-
r,rtf der . f ° , . , , * ö ö
rngas zeer du 3 toe. De Ingas hielden een groot
merk- getal bv -zitten, welker kinderen

geen reent konden voor-wenden tot

de Peruaenfche kroon; maer de zoon
geieelt by Coya , zijnde doorgaens

des koninx eigen fufter , ( want

defe bloed-fchande wierd eerlijk ge-

keurt ,
gelijkook eertijds by d'Egyp-

tifche koningen ( bleef erf-wachter

van 't rijk: tenzy ^///^eenwette-
lijke broeder had, die voor de zoon
ging , hoewel uit een Coya gebooren:

ja zelf de broeders zoon vaerde't ge-

bied des overleeden ooms aen , en

niet de zoon fijns vaders fchepter.

De zelve ftaet- volging greep ook
Hand onder alle ianu-heeren , by de

Peruaenen genoemt Curacas. De ko
ninglijke begraevingen gingen met
groote pracht toe. De na-gelaeten

goederen des Inga wierden ten dee-

ien aengeleid tot gods-dienft in een

heerlijkegKtfcJ, (defe naem draegen

debede-huifen ) ten einde den alge

flurvenen geduung goddelijke eer

beweefen wierd : ten deelen trok

'thuifgezin genot uit defchatten der

Inga. De llaet-volger tot de kroon
mogt niet het minfle erven van fijn

voor zaet ; maer, volgens een oude
wet, voor fich een nieuw paleis en

nieuw huis raed toe flellen. De
kroon beflond uit een fijn-roode

wollequafl, afhangende over 't voor-

hoofd : d' andere vorften droegen

de zehe ter zijde by het rechter

inbuUmg oor. d'Inhulding tot de kroon ging
tutten ge- plechteUjk toe. d' Adel en priellers
metnpracb- * J,

,- 1 1 1

tig. vloeyden aller wegen na Cujco , behal

ven een ontelbaer getal van gemeine
luiden. Defchenkaedjen vangoude
en zilvere vaten, fijne gewrochte la-

kenen cumbi , allerley zee-fchelpen

en kollelijke pluimaedjen , bedroe-

gen een onwaerdeerlijkefchat. Dui
zendfchaepen,onderfcheiden in ver-

ven, dienden ten offer. Voorts (lach-

te de opper-paep een kind voor het

beeld van Virachocha, niet zonder by-

zondere plechtelijkheden : hy riep

onder andere luids-keels ; groote

God Viracocha , wy offeren u dit kind op :

ten einde gy '/ rijk in rujie houd, of

ten tijde van oorlog krachtdaedi^ hel-

pe : onfen Ingavoorfpoedigmark : Jjjn

grootheid bevordere ; en hem wijsheid

verleen tot het gewichtig landbeftier . HoedeTn.

Geen volk eerbiediger omtrend haer {
a '

a
Per

,

H

i -
i J r. J - beftterden,

koning , als de Peruaenen : daer is ner- gedenk.

gens geheuchenis , dat ooit iemand »*'«'£•

tegen d'opper-magt op-flond : te

meer naedien de fchepter -dragers

Peru met groote gerechtigheid be-

heerfchten. tn defe fielden allent-

halven land-droflen van minder of

meerder magt , na vereifch der gewe-

flen. De land-droften leefden zeer

j
maetig,en regeeiden volgens ftrenge

wetten. Tot dronkenfehap en ver-

vreemding vaneenkoorn-air, ftond

de dood- flraf. Vorders hielden d'In-

gas een wijfe voet der beftiering.

d Onderdaenen wierden geduurig in

arbeid geoefent : d'aenzienelijkfle

van overwonne volkeren na andere

gevveften verplaetft : d'hoofdenaen

't hof tot Cujco gehouden ; en ridders

uit koninglijke (lammen derwaerds

gefchikt.om de verheerde landfchap-

pen te beteugelen. Defe verdeelden

f

d'ingezetenen in rotten : over tien

menichen was een gefield : een an-

der over honderd : wederom een

over duizend : en eindelijk een over

tien duizend. Ieder moefl weekelijk

rekening geven van 't getal derdoo-

den en geboorene , van 't vee en al-

le byzondere voorval aen de land-

voogd , die altijd uit de (lamme der

Ingas moefl zijn. Op 'thooge Feefl

Rayme vervoegden zy zich te hoof
binnen Cujco , met de verzamelde

fchatting , by haer onderhoorig ge-

wefl opgebragt. 'tPvijk lag verd.elt

in vier wijken , genaemr Tahuantin-

Juyo , volgens de vier wegen die uit

Cujco door 't ganifche rijk gingen : na-

melijk Chinchajuyo ten noorden , Colla-

juyo na 't zuiden, Andejuyo ooflelijk

en Condejuyo weflwaerd. De gemein-

ten beflonden uit Hananfayo, zoo veel

als boven znnde, en Vrinjaya, beneden

zijnde. De Quivocamayos of reken- e)«,^M.

meeflers willen gefwindbyknoopen may°s

op te maeken, niet alleen wat ieder ™"Z

"

landfehap moefl opbrengen ; maer mte/im.

ook elk menfeh hoofd voor hoofd,

en zulx volgens 't vermoogen van

Pp 3
ieder
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Teruaenfch

botmenhoe-

d»enir.

Wonderlijke

bruggen.

Rijkdom

dir Ingaf.

Tiriederley

(chatting in

Feru , over

verkeerde

landen.

ieder landfchap en menfch. Voorts

hebben de Ingairgebouwtaenzienlij-

ke tempels, onwinnelijke fterkten ,

prachtige paleifen, en verwonderens-
j

waerdige land-huifen. De voor-

naemfte ftaen binnen CuJcoXtaguana-

co cnTambo. Uit alle geweften wierden

de bouwers by beurten op-ontboo-

den. Defe bragtenongemein groote

fteenen by een : meeft acht en dartig

voeten lang , achtien breed en fes dik:

diervoegen zonder kalk, ciment of

yzer werk te zamen gevoegt , dat de

zamenvoegen niet gezien worden.

Haer bruggen overdeftroomen zijn

van ftroo en biezen gevlochten : we-

derzijds der oevers met fterke tou-

wen vaftgemaekt. Soodaenig een be

flaetde breede enby nagrondeloofe

uitwaetering des grooten meirs Chi-

cuito. De bondels van de liezen toto

ra zijn aen malkandere gebonden , en
j

boven met ftroo dik beftrooyt : zulx

ookfwaere lallen lanx defebrugge-

voert worden. Geenvorft bezat im

mer zoo veel rijkdom als een Inga. El-

ke landaerd voorzag hem van 't geen

onder haer meed geacht was. DeCbi-

c/^wbragten welriekend hout: de Lu-
\

cd«tff-kroekerosbaer-torzers:<^C/^»7 I

hïbikas aerdige danzers : en voorts

leverde ieder geweft'tgeenuitmun-
|

te ; behalvendegewoonelijke fchat-|

ting. Die 'tgoud en zilver uit de mij-

nen groeven genooten van den Inga

koften klederen : hoewel ook ander-

zints den arbeid fijner onderdaenen

na welgevallen om niet gebruikte.

Als hy eenig land door wapenen t'on-

derbragt , moeft het driederley fcliat

tingbetaelen. d'Eerfte wierdbefteet

aen den godsdienft. Elke guaka of

beden-huis had byzondere inkomft

uit toegevoegde landeryen : welker

vruchten ten deelen tot offer ftrek-

ten van den Schepper Pachayachachi,

dezonne, de donder ChuquiUa en tot

zielmiffen voor afgefturvene : ten

deelen leefden by de zelve de prie-

iters. De godsdienft over 'tgantfche

rijkquamallenthalven o ver-een met
die binnen Cujco ftand greep. De
tweede rol verviel aen den Inga, fijn

hof- gezin , maegfehap en krijgs-

knechten. De welke der Jngas ak-

kers bearbeiden , zongen in feefl-

klederen geduurig liedekens ter ee-

xen\an d'Inga. 't Geen niet verteert

wierd by 't hof , veibergdenze in

pakhuifen , tien jaeren achter een ,

tegen een fchraele tijd. Oude lui-

den , weduwen en kranken betael-

dengeen fchatting, 't Derde deel ge-

nooten d'armen : men wees jaerlijx

iegelijk behoeftige aen een ftuk ak-

kers , welk ten onderhoud mogt be-

bouwen. By onvruchtbaere jaeren

ontfingenze uit de pakhuifen te voo-
ren bewaerd om in nood uit te reiken,

't Vee was gelijk de landeryen drie-

zints verdeelt voor den godsdienft,

Inga en gebrek-lijdende huisgezin-

nen. De ichaepen, ter gezetter dag ordeopde

gefchooren, leverden eenig overfchot *™>m.

van wolle aen de armen, omtefpin-
nentotdekfel. Soo haeft eenig beeft

lchurfte(Vf Peruaenen noemen hetca-

rache) beving , moeit Ie vendiggedol-
ven : ten einde 'tquaed niet voort-

verfpreide. Voor 'thofgezin der In-

gjwierden uit de befte wolle de fijne

laekenen cumbi geweeven : de grof-

lte abafca deeïdmen onder 't gemeine
volk uit. Behalven dufdanige gefchik-

te voet van land-beftier, is verwonde-
rens-waerdig de ftijl van leven, by de stsivémh-
Peruanen gebruikelijk. Elk leerde van ven der p«-

kindsbeen afniet alleen een ambacht; riMenen:

masr alie . welk tot huishouding noo-

digachteden : alsweeven, landen
huifen bouwen , en 't gereedfehap tot

beide toe te ftellen : zulx niemand
den anderen van doen had. Onder-
tulfchen bleven op haer zelven de

werk-meefters , die meer ten cieraed

en vermaek arbeiden : hoedaenige de

zilver fmeeden ,fchilders, potte-bak-

kers, zang-kundige en danzers. De
dragtover 'tgantfche rijk is Hechten
eenerley : alleenlijk hebben d'in-

woonders van t eene geweft een ver-

fcheiden hooft-dekfel, waer door van

't ander onderfcheiden moeten gaen,

volgens een onverbrekelijke wet.

Zommige dan dragen op 't hoofd ge- hmdragt.

breide wiongen : andere brede vlech:

ten: andere kleine hoeden : andere

ronde bnnetten, ofgeweeven hul ?els

niet ongelijk een teems . De poft- chafquk,

booden CbaJims bewoonden twee^g,
kleine
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Wetten der

Ingai.

Houwelij-

ken tier Pe

ruaimn.

houwelijk tufTchen broeder en fufter

bleef verbooden. Doch de Inga Topa ingasmu-

Tupanguy vader van Guaynacaua brak ™n

e
£'£*

die wet : trouwde fijn volle fufter flers.

Mamoello : en (lelde een keur, dat zul-

kleine huisjes : in elk , ander halfmijl

af-gefcheiden , onthielden fich twee
Peruaenen , die maendelijk van hutten

veranderde. Defe bragten de ver-

!

zegelde luft des Inga met een volle

ren totdenaeft-gelegeneC/.jj/j'KAs, en
;
kebloed-fchandealleen den lyigas zou-

die voorts tot de volgende: zulxbin- I
de vryftaen.Ja terwijl ziel-toogde be-

nen twee dagen honderd mijl af-lei- i lafle ernftelijk fijn zoon Guaynacaua

den. Zedert de Spaenjche Peru be- f ter echtgenoot te nemen GoyaCujfili-

magtigden , verviel dit geriefelijk * may , beide uit hemen Mamoello ge-

werk: welk de tiende Peruaenfche
j

fprooten. Dit goddeloos bedde bragt

onderkoning Martyn Euriques ceni-
j

YOonGuafcar en Attabalïba , in welke
ger maete herftelde ; want hy be- het Peruaenfche rijk te gronde ging.

ichikte zoudye voor de poften , die ' Voorts liet ook Guaynacaua toe 't ge-

om de vier mijlen op-paften , ten ein-
j

meinevolktehouwelijken met halve

de alle brieven en pakken elkander fufters van vaders-wegen; doch niet

vaerdig toebrengen Eindelijk onder- ) van moeders ofvolle fufters. Belan-

hielden d'Ingas ftraffe wetten. Gelijk

manhafte helden daeden niet onbe-

loond lieten : (om beruchte oorlogs-

flukken kreeg iemand bewind over

gende de Peruaenfche huifen, zijn #«//«*,

meeft Hecht en vuil. Weinig toe-ftelfcj"„
gebruiken d'inwoonders omtrend fcm.

haer tafels, vergenoegt met bier uit

eeniggeweft, of eigendom aen lan- I rijs gebrouwen, brood van maïz ge-

deryen , of een gemalinne uit 't (lam- bakken , gedroogd vleefch , vifch en
huis der Ingas) alzoo ftonden dood-

|
zommige wortelen. In d'oorlogge-

ftrafTen voor verfcheide mis-drij- 1 bruikenzeflingers, pijlen, worp-pij-

Man-flagt , dief ftal , bloed-fchande
j

len , pieken, hellebaerden, vuiit-

en over-fpel wierden met den hals hamers en fchilden. De begraeving BegraeVma
geftraft : in diervoegen (nochtans ,

J

van een aenfienelijke perzoonaedje »»* ae».

dat de veelheid van by-zitten geoor-
|

ging aenfienelijk toe. Hy wierduit- Yudm^
loft bleef , ook zelf 't boeieeren gedraegen op een prachtige zetel,

met de by-zitten van andere : al- | en alzoo ter aerde beftelt , met twee
leen wierd ter dood gedoemt , die by-zitten, welke alder-meeft bemin-
d' echte huis-vrouw fijns naeften ' de, en te gelijk drie knechten, als

vleefc'ief.jk bekende. Defe, plechte- i ook goude en zilvere vaten , maiz en
lijk getrouwt , moeften de by-zitten

j

de drank chka, welkdenaeftevrien-

eerbiedig dienen. Wanneer de brui- den door een ried by de mond des

degomfich met haer in echt verbond, 1 afgeftorvenein-fpuiten. Dit in-fpui-

trokhy den bruid de fchoenen ojota , ten, 't dompelen van by-zitten en

niet ongelijk der Graeuw-monniken , > dienaersgefchied : op dat de doode
aen : gevuld met wol, beduide haer ' fich hier af diene in de anderewee-
maegdom ; doch met braemen , dat

:
reld. De bloed-verwanten befchrei-

by-geflaepen had. Defe, doorgaens : jen 't lijk ettelijke dagen : ftellen op
jonger dan de man, droeg over d'af- 't graf de beeltenis des begraevene.

gefturvene man een vol jaer rouw in Doch gemeine luiden de voornaem-
fwartgewaed: en mogtniethertrou- ftewerk tuigen van haer ambagt, en
wen.geduurende de rouw. Deland- dekrijgs knechten wapenen. DePe-
droften en ftee-voogdeu ontfingen ' ruaenfche afgodery is veel-voudig.

van de hand ^/-/tf^ een gemaelinne.
|

Haer opperfte God Vïracocha droeg
d'Inga verzaemelde uit verfcheide

|

verfcheide benaemingen : onder an-

plaetfen de fchoonfte en adelijke dere wierd hy geheten Pachacama of
dochters tezaemen: ftak ieder een Pachayachachïk , Schepper van hemelen

ojota aen de voet : en leverde haer aen I aerde , als ook Ufapu , xvonderbaerhjk.

een jongman over , na eigen goed-
|
Ter eeren van Pachacama ftond eer-

vinden, 't Overfpel wierd in zulke tijds een prachtige tempel vier mijl

vrouwen met de dood geftraft. Het buiten Lima. Uit de bouw-vailige

over-
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veelvoudig.

overblijffcls is lichtelijk af te meeten

ïeruaenfche de voorige heerlijkheid. Alhier gaf
tfgoodery je fa^i antwoord aen de priefters

ruggewaerds gekeerd na Pachacamas

beeld : terwijl zy 't hoofd nad'aerde

boogen , en dartele onbefchaemdhe-

den pleegden. De tweede kerk ftond

dicht onder Cu/co. ct'lngas hadden

binnen de zelve geplaetfl de beelden

allerGoden en Godinnen , zoo mee-

nig over Peru wierden aengebeden.

Voor ieder beeld ftond een outaer.

't Voornaemfte Puncbao was uit lou-

ter goud , den zonne toege-eigent:

op welkers voorhoofd plaet de zonne

fchijnende een tweede hemels -licht

vertoonde. Defcplaet viel den Spaen-

fchen hopman Mancius Sierra de Le-

guizamo ten buit ; doch alzoo hy den

koftelijkenroofopeen nacht verdub-

belde : bleefin veler mond dit fpreek-

vvoord : Leguizamo geraekte de zon-

ne quijt , eer verrees : ter oorzaek

- n ik
^en P'aet namiddags kreeg ;

wan-

uJflibui; neer des nachts by 't fpel verloor. De
ten cufce : tempel zelfgebouwt uit fwaere ftee-

ï.en goudc

zonne-

beeld.

nen op malkander konftig gepaft, en

binnen overtoogen metgoude plae-

ten een vinger dik , ftond vol goude

vaten en outaeren : rondom waeren

twee galderyen, waerjop de kamers

der prieftersen priefterinnen uitqua-

men. Nevens de vloed Tici-quaque noch eM

vertoonde fich een derde prachtige »ndm.

kerk, aen de zonne toegewijd. Waer-

lijk verwonderens-waerdig , dat geen

afgodery zulk een hooge ouderdom
bereikt, of zich zooverre verlpreyd

heeft, als defe met de zonne. Dehei- jabtf.v.

lige/ö^(by de twee en zeventig Over- l6
>
2 7-

zetters , gelijk ook by Theodotio en

Olympiodoriis gehouden voor Efaus

na-neef) gewaegt van den zonnen-

dienft. kn Mo/es de oudfte onder alle

fchryvers fielt Gods wet aldus ter ne-

der : Dat gy uwe oogen niet opheft ten x>eut . +.

hemel, enaenziet de zonne :— en word "» '9-

aengedreven , datgy u voor die buigt en

haer dient Onaengefien defe wet, Zww<
heeft Ifrael d'afgodery met de zonne dienfik

vandeSyriers ontleend. Ter eere des «*«•««-

zons , wien toepafte de bcnaeming ^yd.
Bahal
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Bahalheer , of Beel-famen heer des he-

mels oïook Baal-zebahim heer van offer-

handen
, ( namaels tot verachting ver-

andert in Baal-zebub vliegen-god , of
ook Moloch en Milcom , verbranden

Jfrael\y\tx. kinderen levendig, d' Ara-

biers offerden dagelijx op de daken
wierook aen de zon. Byzonder was
diefweegen aldaer berucht de ftad

Baifampja , zoo veel gezeid als '/ huis

des zons.De Perfiaenen hielden de zon-

ne voor opperfte God : en vierden

tot fijner eer drie voudige feeften,

wegens des zelfs drie voudige wer-

king, niet alleen door warmte, licht

en onder-fcheiding des tijds ; maer
ook ter oorzaek dezonne de dagen

afdeelt in lange des zomers, korte

by de winter, en even gelijke op 't be-

gin van de lente en herfit. d Egypte-

naers eerden de zon onder de be-

naemingö/frü. In dit rijk voerde de

ftad Heliopolis een wijd-beroemde
eer- tij tel : ter oorzaek de os Mneuis,

welke den zon af-beelde , by de land-

zaeten rondom gods-dienflig wierd
aengebeden. Mneuis verhefte in de

rechter poot een fweep , na de wijze

der voer-luiden: de flinker klemde
eenblixemen koorn-airen. De Moo-
ren hielden de zon, Ajfabin genzemt,
voor d'hoogfte God. Het ofTèr ging

aldus toe. De priefters alleen mog-
ten kaneel plukken : onder beding

nochtans , dat eerft ter eeren Affa-

bins vier en veertig offen , en even

zoo veel geiten en rammen moeflen
flachten , noch geen kaneel pijpen

in-zaemelen voor of na zonnen-

ondergang. De kaneel - pijpen , te

zamen-gebragt , wierden door een

geheiligde piek by de priefters ver-

deelt : 't overfchot droegen d'han-

delaers, mits betaelende , weg. Of
'teen en ander rechtmaetig gedeelt

was , bleek uit een wondere open
baering ; want by aldien geen bedrog

* fchuilde onder 't verdeelde, ftak de

zon aen de fnipperingen , welke van
't kaneel bleven leggen : en ander-

zints niet. d' Oude Grieken hielden

ook een vreemde feeft-llaetfie om-
trend de zon. Zy beflaeken een

groote ftaek met lamvrieren en aller-

ley bloemen, op ieder zevendedag

3os

der maen. De top der ftaek droeti

een fwaere kopere kloot , aen welke
kleinderen kleinder klooten afhin-
gen. Midden-weegs van de ftaek

flingerden drie honderd vij fen feftig

kranfen. De voet der ftaek was be-

kleed met een geele vrouwe-rok. De
bovenfte kloot beduide de zon : de
mindere de fterren: de kranfen 'tge-

tal der dagen van 'tjaer. Ctejtas een
Griex fchrijver verhaelt van döfler-
lndiaenen , hoe zy jaerlijx vijftien

dagen reizen na een beftemde plaets
om de zonne te bidden : hy gelieve
vijf en dartig dagen te verminderen
de kracht der brandende ftraelen.

't Getuigenis der Jood Benjamin Tude-

lenfis komt hier te paffe. Na zeven
dag-reijens hen ik gekomen , zeid hy,
in Haaulan

, (hier door verftaen zom-
mige Zeibm, en andere Sumatra)
welk 't begin is des koningrijx , aenbid-
dende de zon voor God : een volk na-

mentlijk uit de kinderen des Jler-kun-
digen Chus . De zon voord by haer ge-

viert op verfcheide en groote outae-

ren, gebouwt aen alleplaetfen , een half
uur buiten de IIad. Gemeinelijk loopenze

's morgens vroeg den zonne te gemoet :

wien op alle outaeren beelden toe-gewijd

zijn, nade gelijkenis des zonne-krings

door tover-konflen gemaekt. Zoo ras de
zonne opgaet, fchijnen de zffnne -kringen

aenge/tookente worden, en geven Jchel
geluid. Ieder man en vrouw heeft een

wierook-vat in de hand : en alle tegelijk

doen offerhande aen de zon. De zelve
afgoodery metditfchepfel bedrijven
ook de Peruaenen. Waeromzy dzn.de

Spanjaerden befpotten , toen haer een
gekruiften Heiland verkondigden;
want zy hadden een beter God,gelijk

voor gaven,die alle morgen zoo heu-
chehjk te voorfchijn quam.'tVerdient ™Z2m
een kort onderzoek, \\zwom d'Ame- *n»nder»

ricaenen en meeft alle de heidenen
he,d""? d'

.
,

zorniedien-

voor de zonne plaets op-ruimden in dm.

haer tempels. Het isnamentlijk een
gemein gevoelen aller menfchen

, ge-

lijk Ariftoteles , Simplicius , Themiftius

en andere getuigen , d'eeuwige god-
heid te ftellen in de bovcn-plaets

welke 't aerdrijk omringt : waerom
ook de biddende haer handen hemel-
waerd verheffen : en , dewijl d'hemel

Qj niet
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niet heerlijker vertoont als de 2on , ven na ieders nood tot hulp ver-

is de 7on voor de eenigfte of voor- zocht zijn. Defchacp-herdersofler-

naemfte God gehouden. Want het zy den aen 'tgefternte Vreuchillay of de

de fchoonheid en glanz word aen- Lier: \ve!k zy oordeelden een veel

gemerkt: het zy de grootheid , die vervigc ramtewefen.die'tveeuitden

honderd en feftig mael d'aerd-kloot hemel gaede flaet. Andere eerden

overtreft: hetzy defnelleloop , vol- Macbacuay , de zelve die d'Europifche

eens welke in een uur afdoed tien fterre kijkers noemen 't Serpent: on-

honderd duizend mijl : het zy de der wiensgefach deflangen en drae-

heilzaeme kracht, doorinvloeyende ken ftaen ; ten einde van de zelve

warmte tot voort-teeüng en groey- gcenfchaedeleeden. Over de tijgers,

2aemheid : hetzy de noodzaeklijke ' leeuwen en beiren voerde de Üerre

verrichting der zonne : hetzy de af- Chuquichinchay heerfchappy : weshal-

meeting van de dagen, door een be- ven, die voor dit verflindcndegediert

weegen van ooften na weden, of der fbchten bevrijd te gaen , gekufte han-

jaer-getijden door een loop van zui-
;
den derwaerdsom hoog ftaeken, bid-

den na'tnoorden ofvan 'tnoorden na ' dende om hulp. Zy geloofden, dat

•f zuiden : het zy dat een eenige zon geen levendig fchepfel op aerde fich

tot alle defe heerlijke werkingen ge-
|
beweegde, welkers gelijk ook de he-

noegzaem is: die te zamen genomen ,
J
mei niet vertoonde. d'Aerdfche fton-

rukt de heidenen weg , fich vergae-

pende aen 't uitwendige : om 't he-

mels -fchepfel te eeren in plaets des

Scheppers. Doch in de derde tempel,

welke in Peru boven de andere uit

munte nevens de vloed Tici-quaque

,

wierd ook , behalven de zonne, gods

Godi-.liir,!}

aen de don-

der in Few.

den onder debefchutting des hemel-

fche; doch ieder onder fijns geüjk:om
de zelve voort te zetten en ce behoe-

den. Hier uit cjiiamen voort de bena-

mingen dergeflernten Chacana , Topa-

tatca, Mamatta* Mirma , en andere.

Maer de Peruaenen hielden de fontei- stroomen

,

dienftig aengebeden de donder, wien )
nen , rievieren , klippen , toppen van è'rz<" •

drie benaemingen zijn toegepaft; na*
\

heuvelen.fommige kruiden en worte- Jo'rtZn,

mentlijk Cbuquilla, Catuilla en Intïlla- i len,enbyzonder de wortel/V/uj^zijn- wi,d
> r°*-

pa. De Peruaenen gelooven den don- , de vaneen vreemde gcftalte, Goden "lunL.
der een man te wefen , die magt heeft te zijn. In Caxama/caaenbadenze een dimt.

over de lucht. Defe, gewaepentmet
j

groote zand berg , ftaende tuflehen

knodze en flinger, werpt regen, hagel
j

hooge ftcenrotzen. Zy eerden ook
en fneeuw benedenwaerd , wanneer

|

gods -dienftig allerley wild gediert,

de wolken klopt: en,fchietendek!o- ' om niet befchaedigt te worden : en
ten door de benedenfte hemel, ver- fchreeven elk fchepfel, welk eenige

oorzaekt donder,blixem en weerlich- vreemde gedaente vertoonde , ofby-
ten. Hy word eveneens geviert als zondere verborgen eigenfehap had,

een goddelijkheid toe. Wanneer de

Peruaenen reifen , ftrooyenze op de

kruis-wegen en toppen der bergen

,

Vnacocha en de zonne, met 'topftee-

ken van iets, niet ongelijk een hand-
fchoe. Zomwijl orTerdenze ook , by-

Mnd' aer-

de , zee

,

reger.-boog
,

en zommig
gejiirnt.

zonder binnen C«/cö,levendigekinde-
J

by haer/tf/w£/^genaemt,fchoenen,
ren aen de zon. Voorts eerdenze de pluimaedjenengekaeuwdecöa7,veel
aerde, van welk een goddinneP^//^- ' in gebruik. En als 't voornoemde ont-

war maekten: gelijk ook de zee tot brak, fmijtenze een fteen ten offer:

een God Mamacocha. De regenboog, waerom dan doorgaens de kruinen
welk d' Ingas tuflehen twee uit-ge- van 't gebergt en dwars-paeden met
ftrekteflangen tot een wapen voerde, fteen hoopen bezet leggen , welke
ontfing ook goddelijke eerbiedig- voor heilig houden : even gelijk eer-

heid. Onder degeftemten wierdal- tijds deSaracenen, dewelke een fteen

dermeeft gedient Coka , by de Ne- gods-dienftigkuften; ter oorzaek A-

brabam op de zelve /^/-vleefchelijk

bekende, en aen die , volgens Eutby-

mius Zihagenu>\ fijn kemel bond, toen

Jfaac

derlanders genaemt de Geytjens. An-
derzints hadden zomm'ige fterren
byzondere benaemingen

: weshal-



Afgodery

met de in-

gas hoedde-

mg.

Gevoelen

wegens de

ziel.

Schrikke-

lijke be-

graving :

als ook ie-

fpottelijke.

Peruxen-

fche beelden

merk-vaer-

dig.

Vreefelïjke

duivet-

fpraeken.

P È

Ifaac zoude offeren. Vorders trokken

ook de Permenen haer wijn braeuwen
uit ter eere van de zonne, winden ,

Apachitas,oï voor welk ding vreefden.

Men bedreefook vuile ofgodery met
de Ingas. Defc lieten fich in Heen hou-

wen : 't beeld Guaoiqui genaemt, zoo
veel gezeid als ^/-öÉ7/éT,ontfing de zel-

ve eer als de Inga:\ wierd ten ftrijd ge-

voert om overwinning, en in ftaetelij-

kcommegang.omvrucbtbaergewafch
te verkrijgen. d'Inga aflijvigmoeü te-

gen de verdervinggebalzemt : binnen

een prachtige kapelle tot Cu/co ter aer-

debeftelt: en aldaergodfdienflig ge-

eert. Een groot deel der na-gelaeten

fchattenbleeftengodfdienflgefchikt.

d'Onflerfcüjkheid der zielen , ftraf

voordequade, en belooning voor de

goede na dit leven, isallenthalven in

Peru aengenomen; maergeenzintsde

opflanding vandedooden. Zy beu-

zelden wegens een andere weereld,

werwaerds d' afgefturvene verhuif-

den : waerom dan de lieffte vrienden

fich lieten keelen , om haer dooden
heer gezelfchap te houden. Toen
d' Inga Guaynacaua begraeven wierd :

zongen meer als duizent hoovelin-

gen verfcheide liedekens : hielden een

vrolijke maeltijd : en flapten blijde ter

flachiing: ten einde zy haer koning
mogten dienen aen d' ander zijde des

gebergte. Men offerde infchelijx een

merkelijk aen-tal kinderen , met wel-

ker bloed depriefler een ftreep hael-

de over 't aengeficht der kinderen van

'ceenoortot het ander. Doch dit

menfchen-ofTer grijpt geen plaets, dan
omtrend doorluchtige perzoonaed-

jen. Anderzints blijft onder alle ge-

mein , fpijs te flellen , op de graeven :

den lijken met dubbelde wiüel-klee-

derente voorzien : geld in de mond
en handen te fleeken ; want zy geloo-

ven , de zielen om-fwerven , honger

,

dorfl , koude en vordere ongemakken
lilden. De Peruaenfche beelden be-

ilonden uit goud,zilver fleen ofhout:

alle buiten gemein mis maekt. Zom-
mige gaven antwoord, gelijk de dui-

vels-fpraeken tot Delphi en Dodona.

Maer behalven de tempel Pachacama,

wiens prachtige grootheid d'over-ge-

blevene muuraedjen buiten Lima , tot

R U. 507

|

ieders verwondering, ten vollen be-

;
tuigen: alwaer Franajcus Pizarrus een
onwaerdeerlijkefchat vond : heeft ie-

derPeruaenfch landfehap een kerk,on-

\

der welke binnen elke ilad,dcrp en ge-

j

hucht minder en minder bede huilen

! behooren. Des nachts Hapten de prie-

I fiers binnenwaerd , met de ruggen ge-

keert na den afgod, neder-hangende
hoofdenen buiging der licchaemen :

verzochten bericht op eenige onbe-
kende zaeken. 't Antwoord quam, on-
der een yzehjk gekrijfch,zulx d'hairen

i
te bergen reefen.Degroote tempel tot

Cu/co , alwaer d'Ingas alle Peruaenfche
afgoden hadden geplaetll, is nuher-
vormtin een Dominicaenerkloofter.

1

Elk gewefl van Peru telde ten minflen
eenmaegden-kloofler^/^g«^fi, zoo
veel gezeid als een huis der Uitqelefene,

waer over een opziender Appopanaca

ftond. d' Oude vrouwen Mamaconas
onderweefen dejonge Aclas, die bene-
den d'achtjaer'rgeeftelijk leven aen-

vaerden , volgens goedvinden des Ap-

popanaca, wien geen ouders haer doch-
teren derfde weigeren. Zommige
kregen de benaeming van hui/vrouwen

I
derzonne,a.ndex.cdienfimaegdenvan de

I zelve. De huis-vrouiven , bekleed met
' blinkende -geborduurde tabbaerden

! pronkten den tempel op : de dienfl-

maegden reinigden de wand en vloer.

;

Wanneeer veertien jaer bereikten ,

moeften ettelijke een gedurige maeg-
: dom bewaren ,cn de heiligdommen in

|

de bede-huilen onderhouden. Indien

I
beflaepen wierden , zijn levendig be-

j

graven , even als de Romainfche Veftael-

Jche maegden. Plutarchus verhaelt.hoe

de kon'mgTarquinius Prijcus, nevens
de poort Collina tot Romen een lang-

werpig gat liet delven inde aerde:lanx

een ladder leide de weg na beneden.

Alhier flaet een ruft-bedde, branden-

de lamp en weinig brood, water, melk
en oolie. De gefchonde maegd van Ve-

fia, flijfgebonden , word in een koets

gedragen over de markt: ieder loopt

weg.verbaeft en droevig. Voor de kuil

ontbonden, klimt benedenwaerd: de
Priefler fleekt d' handen ten hemel,
en bid. Thans trekken de dief-leiders

den ladder om hoog , en werpen 't gat

vol aerde. Bykans op gelijke wijze

Q3 * ge-

Peruaenfche

maegden-

klooflers

hoedaemg.

Degefchon-

de maegden
wierden Ie -

vendig be-

graeven.
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geraektcn de Pcruacnfchc macgden, deflangen, leeuwen, paddenenty-

om gelijk misdrijfaea kant. Dochan-
|

gers : riepen 't eiken s ujachum
, geef

dcre blijven vcibonden aen de dage- overwinning: baden voorts, vernïe-

lijxcofTeren : andere aen byzoiuUre tig, o Schepper , de krachten der vyand-

voor de gezondheid der Inga enge- Ujke goden. Terwijl aldus fmeekren

lukkige uitkomft des oorlogs. Ook quamen ettelijke uitgehongerde

gaec een groot deel over in dicnfl van !
Ichaepen voor den dag, welke 2y

't hof, om te paffen op Ingas gemadin- ; noemden ter dier oorzaek Uren : en

ne of bywijven. Zommige worden
j
als d'herten uittarnden , hervatten

ten hou weiijk befteet aen hoovelin- I 't gebed : Magtïge Viracocha , maek

gen. Dcfekloofters trokken rijke in

komftenuit de geheiligde akkers cha

Firuaenfche caras d'Offèrhanden der Peruaenen

offnbanae» zijn zeer verfcheide. Zy bragten dan
hoaUemg.

den atgooci e[1
'

t hoog geachte kruid

coca, maiz, veelvervige pluimaedjen,

diervcegen verjiaeuivt 't herte van de

iveder-partyders. Voor de welftand

der Inga flagtenze op een open veld

de fwarre honden apurucos. 't Vleefch

nuttigden , niet zonder vreemde
plechtelijkheden, menfehen hiertoe

Schaepen-

tfflr zeer

vreemd:

zee-fcli elpen ,
goude en zilvere beel- byzonderlijk gefchikt. Zy offerden

dekens van dieren, de fijne lakenen infchelijxaende fonteinen , beeken

cumbi, welriekend hout engebrande en afwateringen zee-fchelpen , onder

talk : het zy om voorfpoed in handel ! voorwending : de fchelpen wacren
dochters van deficeaen, en d'Oceaen

vader der afwateringen , beekenen
fonteinen. Wanneer de akkers zaed
ontfongen , liepen de priefters , by
't lot verkooren, om huis aen huis te

verzaemelen 't geen ieder ten offer

toeleide, nevens de flooten , in 't be-

en reizen, hetzyom gezondheid te

behouden of weder te krijgen , het zy

om gelukkig gewafch. Degewoone-
lijke offeren beftonden uit cuies , een

zoort van padden ; doch by de Pe-

ruaenen gegeten. Als gewichtige din-

gen te verrichten ftonden flachten

vermoogendeperzoonenhaerfchae- 1
gin des winters, als 't water aldacrbe-

ipenpacos , niet zonder vreemde aen-
j

gint te wafTchen : leggen de giften

merkingen op de verve en 't getal de-
j

lanx de wallen: en verzoeken, 't wa-

fer pacos, als ook op de tijd : zylei- I
ter niet believe het land plas tezet-

den dan 't beeft over de rechter arm:
[

ten,enalzoo'tgezaeydewegtcfpoe-

keerden des zelfs oogen na de zon :
|

len. Alvvaer twee rievieren tezamen- vreemde

en mompelden andere en wederom |
loopen, wafTchen haer de Peruaenen,

V(tIfchws-

andere woorden, na deverfcheiden-
j

bcftreekenmetgeitampte»w'z.-waer

heid van verve; want indien het j
door fich waenen gereinigtvanzon-

graeuw geplakt was , fprakenze tot
j

den. Dezelve kracht fchryvenze ook
Chuquüla ofde donder: indien witen den badftooven toe. Kinderen te ver- Kinder-

kort-havric, tot de zonne: indien I
worgen tufTchcn vieren tien jaer oud, wwtfro

J t" p jji i..i wat einde.

ï\i\g,t.ox.Viracocha.DinnznCuJco'w\QTc\ ' en de verworpden door leelijk-ver-

dagelijx een kort-hairig fchaep geof- momdetebegraevcn,gefchiede nooit:

dan ren zy een Inga krank was , of
wanneer den koninglijken quifpel

ontfïng :tcn einde doorkindermoord
gezond mogt worden,öfaoorfpocdig
heerfchen. Andcizintswierd ook de

fert met een rood hembd-rok , aen de

zonne. Men ftookte een groot vuur

(zy noemden het vibbacaronca) in

welk depriefters 't fchaep en te gelijk

Mhookd'of- korfjens vol coca wierpen. De flag-

ferhand*»

om over-

winning te

verkrijgen.

tingen Cuzcovicca en Sapovkca , om geftorvene 7»gj beftreken over 't aen-

zegen te bevechten, gingen vreemd gezicht met bloed van omhalfde kin-

toe. Zy verzamelde uit Puna (zoo > deren. De voornoemde kloofter-

veelalseenwoefteplaets)allerleyge- ' maegden, tot 't hofgezin van d'lnga

vogelt en diftelig hout ganlli .• zoo verkooren , wierden ook meenig-

haelVt hout do vlam vatte, fmetenze weif den halsgebrooken : omalzoo
de vogelen tezamen in de vlam: gin- ! den zieken Inga gezondheid te ver-

gen rondom 't vuur met ronde-kanti- < fchaffen. Ja zelf een vader, wiens

^.fteenen, vertoonende gefchilder- krankteeenPeruaenfche waerzegger
oor
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oordeelde doodelijk , offerde fijn

zoonaen dezonne of Viracocha -. met
verzoek , dat defe Goden beliefden

de zieke vader te verfchoonen , ter

oorzaek de zoon betaelde met fijn

dood voor de vader. Dufdaenig woe-
den fchijnt de duivel 't heidendom te

hebben opgedrongen met Abrahams

voorbeeld , bereid tot Ifaacs (lachting

op Moria. Uic zulk een grond rijlt

het 't geen de Heilige Schrift gewaegt
vanMwfo koning, overwonnen van

Iofaphat en d Edomieten : hy nam Jijn

eerfl-gebooren zoon , die infijnpLets ko-

ning zoude worden , en ojjerde hem ten

brand-offer ap de muur. Ja Ijraël zelf

verviel tot zulk een verdoemelijke

grouwel. Hoe bekend Molocbs ko-

pere beeld , verdeelt in zeven kamer-

kens. Ailegloeyendegemaekt, onr-

fmg , volgens Rabbi Simeon , 't eerde

meelbloem, 't tweede een rortel-duif,

't derde een fchaep , 't vierde een ram,

't vijfde een kalf, 't felle een os, het

zevende een levendig kind. De ze-

ven kamerkens verbeelden de zeven

dwaelfterren Saturnus , lupiter , Mars,

de Zonne , Venus , Mercurius en de

Maen. Het gloeyende kamerken der

zon ontflng 't kind : ter oorzaek de

zon aenzienelijkft fchijnt onder de

dwaelfterren. 't Hoogefeeftoi/wttjy-

me , welk de Peruaenen vierden in haer

eerfte maend rayme , over een kom-
ftig metd'Europifche winter-maend,

verdient byzondere aenteikening.

Zoolang 'tfceft duurde, mogt geen

vreemdeling binnen C«/co huifveiten.

Na 'tfeeft trad ieder wederom ftad-

waerd , om te ontfangen kleine koek-

jens , die de nonnen Mamaconas ten

zelven dage gekneed hadden uit maiz

en laeuw bloed van witte rammen.
De priefters, die in goude fchotelen

de koekjensaen alle omdeelden, wae-

ren herkomftig uit de koninglijke

(lamme Iluqui Tupanguy : reikten elk

een brok toe , feggende : Ten zy gy
den zonne en Inga godsdtenftig eert , zal

dit voedzel tegen u getuigen ten ver-

derf ; maer , wanneer gy heilige onder-

daenigheid behoud voor den Inga en

Q_q 3
zon-

't Hoogt

fee/i capa-

cruytne hoe-

duenig

:

de duivel

heeft in het

z.ilve netge-

bootfi het

Avondmael
da Heere..
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Xchurit Ve-

ruaenfche

biecht-1/4-

Byx.ondere

biechten in

Ter».

BuJjt der

Inga, merk-

vatrdig.

Derde
zonne , zal haer licchaem door dufdae-

nigeplicht met 't uwe vereenigt blijven.

Die de gcbrookcn koekjcns nuttigde

,

beloofde gehoorzaemheid , en dank-

te de zonne en Inga voor 't genot.

Voorts ftonden de poft-booden ChaJ-

quis bereid, om gefwind dekoekjens

over geheel Peru ten gezeiden einde

te brengen in de tempels : alWaer de

Peruaenen de zelve met byzondere

eerbiedigheid omringen : na dat al-

voorens de zonden hadden gebiecht,

aen biecht - vaders , tot dufdaenig

ambt niet zonder vreemde plechte-

lijkheden verkooren. De biecht-va-

dcrsTchurJs leiden den biechtelingen,

na vereifch van zonden, fwaerderof

zachter tucht op.Indien eenigmenfeh

fijn misdrijf verfweeg , wierpenze

'c lot , of bezichtigden 't ingewand

van gekeelde beeften : uit beide gaf

de duivel opening, wegens 't bedree-

ven quaed : weshalven de priefters

vrymoedig toetaften , en de ruggen

der biechtelingen met een fwaere

fteen zoo lang floegen, tot ter beken-

tenis quamen. 't Bekende mogt de

priefter niet openbaerenoplijf-ftraf;

maer offeren tot vergeving. De zon-

den over welke onderzocht worden,

behelzen diefftal, man-flagt buiten

oorlog, toebereiden van vergif, on-

eerbiedigheid omtrend d'Jnga en de

Goden , als ook overfpel. Byzonde-
re onheilen vereifchte byzondere
biecht. Als de Inga krank lag moe-
den alle Peruaenen belijdenis doen
van fchuld. Anderzints biechte een

ieder , wanneer in eenige ongelegend-

heid ftak , of quaed te gemoed zag.

De Inga zelf fprak fijn biecht tegen

geen menich ; maer voor de zonne
uit : ten einde de zonne de biecht

overbragt aen Viracocha , en aldus

quijt-fchelding verworf. Thans bae-

de hy in een loopende rievier , en

riep : ik heb 't misdrijf den zonne be-

kend gemaekt : fpoel gy , o /hoorn ,

't misdrijfzeewaerd : op dat het nim-
mer my werde toegerekent. Dit waf-
fchen , genaemt opacuna

, pleegden
ook allcandere biechtelingen. Een
vader , wiens zoon ftierf , wierd ge-
houden voor een groot zondaer:
weshalven , eer ter biegt mogt toe-

B O E K.:

gelaeten , met netelen diende gegee-

felt van een mifmaekt menfeh. De
biecht vaders Tchuris leiden , na ver-

eifch van zonden , haer biechtelin-

gen verfcheideftraffen op. Aenzom-
mige fchrevenze voor een langer of

korter vaften : andere betaelden,

mits overleverende gewaed , zilver

of goud : ettelijke omringen harde

flaegen : ettelijke liepen over een-

zaem gebergt , afgezondert van alle

menfchclijke bywooning. Indiende

tovenaers de dood van eenige kran-

ke huisvader door 't lot voorfpel-

den , offerde de vader fijn zoon

:

om alzoo gezondheid te herkrij-

gen. Geen volk had meer aenzien,

dan de duivel-jaegers : ter oorzaek
heimelijke diefftal , voorvallen in af-

gelegene landfehappen , toekomftig

geluk of ongeluk openbaerden , uit

zamen-fpraek met een boofe geeft

in duiftere plaetfen. Zy wiften den

Spanjaerden te zeggen de zegen of

nederlaeg , welk haer lands-genoo-

ten op de zelve dag in NederLmd
bevochten of leden. Men vind in

Peru ook meenigte van waerzeg-
fters , die haer binnen een huis flui-

ten : fmoor-dronken zuipen aen chi-

ca , in welk 't kruid vilca mengen.
Ontnuchtert geven antwoord op de

voorgeftelde vraeg ftukken. Voorts
onderhielden de Peruaenen tweeder-

ley feeften , welker zommige ter ge-

zetter tijd , en andere by zonderlinge

voorval geviert zijn. De gezette fee-

ften quamen eens ter maend. In d'eer-

fte maend Rayme , overeen komftig
met d'Europifche laetfte maend,
wierd 'talder grootfte leeft capacrayme

gehouden. Menbragteen ontelbaere

meenigte fchaepen en lammeren ten

brand offer op wei-riekend hout, be-

halven zilver en goud. Nevens 'tvuur

ftonden drie gefneeden beelden des

zons, en drie andere van de donder.

Men wijde thans denjongen Inga op
een vreemde wijfe. d' Opper priefter

door-boorde hem 't oor •. dekte des

zelfs bovenlijfmet d'heilige doeken
guaras. De minder priefters geefelden

hemmetflingcrs : en over-ftreeken

't aengezicht vol bloed. Geduurende
dufdaenige plechtclijkhsden mogt

geen

Peruaenfche

tovenaeri,

weten

•vreemde

dingen te

neggen.

Wonderlijke

w/ur-x.eg-

(iers.

Peruaen/che

feeften.

Inwying der

'jonge Inga.
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en Zoon. Voorts word Vulcanus ge-

ftelt over 't vuur ; waer mede 'thei-

dendom zoude erkent hebben de

ontfingen de koekjens van maiz en vuurige kracht des Heiligen Geed, zui-

ofTer-bloedzamen-gekneed: ten be- verende d'onheiligheden. Hierom
wijs , dat met den Inga vereenigt leef- belafte Romulus

,
gelijk Dionifius flali-

geen vreemdeling binnen Cufco ver-

blijven. Na 't eindigen des feeft keer-

den de uitgeweekene ftadwaerd : en

Germama
jintiqua

l.i.e. 29.

Bell. Gal.

1.6.

lib.

den. Maer de drie zonne- beelden

wierden genaemt Apointi, Churiunti

en Intiquaoqui , zoo veel gezeid als va-

der zon , zoon zon , broeder zon. Op ge-

lijke wijze noemdenze de drie af-

beeldfels des donders Chuquilla , Catu-

illa en Intillapa. De Jefuit Jofeph d'A-

cofta meind hier uit: als of de duivel

den Peruaenen niet duiftergeleert had

de veiborgendheid van 's Heilands

nachtmael en heilige drie eenigheid.

En 'tlaetfte geloof-ftuk oordeelt Aco-

fta immers zoo duidelijk te blijken

omtrend den Peruaenfchen afgod

Tangatanga : welken erkenden een in

drie en drie in een te wefen. Dege-
leerde land befchryver Philips Cluve-

riiis tracht wij d-loopig te bewijfen,

dat ook de oude Duitjchen en Galloi-

Jers, door 't midden van haer woeft

Ofde Vem-

aenen en

z.ommig»

andere hei-

denen ken-

vis hadden

der H. drie-

eenigheid.

carnaft'enfis getuigt, fijn krijgs-knech-

ten door 't vuur, voor de tenten ge-

ftookt , te fp ringen : ten einden

zich alzoo reinigden van mis- drijf.

Maer wie zal gelooven.dat de Peruae-

nen DuitfchenoiEgyptenaers , verzon-

ken in een vuile drek des vervloek-

ten afgooden-dienft, verduifterde

oogen op-floegen na den Drie-eeni-

genGod, dewelke een ontoeganke-

lijk licht bewoont ? Daer zelf de ge-

lukkigfte Griexe of Romainfche ver-

Handen omtrend God gantfchelijk

hebben mis-getaft. Om weder te Tweede pe-

keeren tot"de Peruaenen : defe hiel- r
J*T^

he

den haer tweede gewoonelijk feeft

op de tweede maend Camay : thans

wierpenze d' orTer-afch inderievief:

vol den d'alTche met leun (lokken

vijf mijl : badende ftroom, hy be-

liefde d'aflche zeewaerd te voeren,heidendom , den Drie-eenigen God
ge-eert hebben , onder de benaeming

j

aiwaetViracochade zelve ontfing. In

van zonne, maen en vuur: zulx de ! de derde, vierde en vijfde maenden

zon beteikende den rader , de maen
den Zoon en't vuur d'Heilige Geeft. Hy
behelpt fich metCxJars getuigenis: Zy
houden alleen Goden te zijn welke zien ,

en die haer duidelijk te hulp komen : de

zon , Vulcanus en de Maen. Wegens an-

dere Goden hebhenze nooit iets gehoort.

De Griexe fchrijver Diodorus Siculus

fchijntinfchehjx denEgyptenaers een

fweem defer verborgendheid toe te

paflen. De alder- oudfte menfehen in

Egypten , zeid hy , als zy de weereld

bejichtigden , en over d'aerd aller dingen

verbaeft Jlonden , oordeelden twee Go-

den te zijn eeuwig en voor alles , de zon

en maen. Defe beftieren de weereld

,

voedende en vermeenigvuldigende al

als ook ds

•vordere an -

dere cp ider

wierden t'ellekenshonderd fwarte,

.geplakte en graeuwe fchaepen ge-

flacht.' Met'cbeginzel van mey {de

Peruaenen noemen die tijd Hatuncuz-

qui) oogftenze de maiz, en houden maend,

'tfeeftAymorai. Zy keeren dan zin- ^"„^.

gende van de bouw- akkers chacra

'thuifwaerd : draegen eenigwwizin

een klein bondelkenperua : welk on-

der koftelijke kleeden toe-geftopt

en drie nachten bewaekt, eindelijk

aen-gebeden word : dzt't Perua de

gewonne maiz believe te bewaeren

tegen 't verderf : en 'tgeen weder

geplant zal worden vruchtbaer te

doen uit-dyen. Ook vraegen de to-

venaers het Perua , ofduuren kan tot

les. Zy (lelden ook 't vuur een groote \ 'ttoe-komende jaer? Indien de dui-

God te wefen , die veel toebrengt tot
\

vel uit dit bondelken,»^» antwoord:

voort-teeling en naeuwe aen-was van al-

les. Vorders meind Cluverius den
maen , welke ook Juno is , Gods zoon

te zijn : uit wiens houwelijk met Ju-

piter , volgens Homerus , Vulcanus te

voorfchijn quam , beduidende den

Heilige Geeft uitgaende van den Vader

brengenze 't zelve na den akker:

verbranden het aldaer, en masken

een nieuw Perua : welk wanneer be-

kend, krachtig genoeg te zijn, om
een jaer on-bedurven te blij ven, blijft

het een jaer leggen. Ter zevende

maend Aucaycuzqui vierdenze ter

eeren
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eeren des zons'tfeed Ixtiraymi met
honderd fchaepen puanacos : maek-
ten ettelijke gefneeden beelden uit

't hout quinua, alle kodelijk gekleed:

drooyden lanx de weg meenigte

bloemen : danden den wonderlijken

dans cayo : zongen verfcheide liede-

kens. Aenzienelijke perzoonaedjen
hingen aen deknien goudeplaetjens:

waeren gelijk ook 'tgemeine volk ,

veel-vervigbefchildert. Op d'achtde

maend Chahua hieldenze d' hoog-tijd

Huarqui ; wanneer honderd graeuwe
fchaepen verbranden. Gelijk getal

dochcadanje-bruin, wierd ten offer

gevoerd in de volgende maend Yapa-

qnïs , behalven duizend onthande
cuies : ten einde de locht, water of

zon d' akkers niet befchaedigden.

'tFeed Situa quam op de tiende

maend Coyaraymi. 't Ging aldus toe.

Zy vergaederden ter eerfter dag , eer

de maen boven 'sweereld-kimmen
fcheen : zoo haeft haer in 'tgefigt

kregen , hieven een yzelijk gehuil

aen : floegen elkander met branden-

de toorzen : wiefchen de vuiligheid

deslicchaemsaf : en dronken voorts

vierdagen , zulx naeuwelijx konden
daen. d'Elfde maend Homaramï
was toe genaemt Punchaiquis : we-
gens d' hoog-tijd, op welke (behal-

ven 't gewoonelijk offer van acht

honderd fchaepen ) een pik -fwarc

fchaep gebonden bleef onder den

blaeuwen hemel zonder voedzel,

ter tijd toe derk bevochtigende dauw
viel. 'tFeed Raymïcantara Rayquis

quam op de laetde maend Ayamara:

wanneer de jongens met buitelen

proef uit-donden, om de ooren te

laeten door-booren. Onder de hoog-

tijden , welke by fwaere voorvallen

wierden geviert , was niet de minde
't feed Ttu : tot welk byzonder ge-

waed diende. Zy droegen dan man-
tels over 't hoofd om geflaegen : gin-

gen langzaem een volle nacht en dag:

niemand mogteenige fpijsof drank

nuttigen ,ofdeoqgenop-flaen.Maer

nadufdaenige daetelijke ommegang
volgde een vier-daegfehc uit-gelae-

ten
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der twaelf

maendelijke

feejien.

lirfcheide

voorjpooken

•va» de on-

dergang des

Veruaen-

fchen rifx

rnerkwaer-

dig.
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ten dartelheid met drinken, fmullen
,

en danfen. De danfery met duivel-

fche grijnfen guacones ging vreemd
toe. Zy bootflen allerley ambachten
na, door wonderbaerJijke beweeging
des licchaems. Sprongen konftig,

tufTchen 't geluid van trommen , flui-

ten en kink-hoorens , de een op d'an-

ders fchouders. 't Gezang word by

twee op-geheeven : de laetfte flok-

regels zingt ook de gantfche meenig-

te. OndertufTchen buitelen andere

verwonderens-waerdig: andere doen
niet min vreemde fprongen overeen

ftok of op een fleile pael : andere

klauwteren gefwind lanx hooge ftae-

ken om hoog- De gezette feeften,

welke maendelijk vervielen, ftonden

met kerven af-geteikent in twaelf

pylaeren, rondom Cujco gcplaetfl:

weshalven ook den pylaeren zelf

geoflertvvierd. Doch deSpanjaerden,

/Vraover-meefterende, hebbenzoo
veel mogelijk, dufdaenige heiden

fche zeden af-gefchaft. Wegens de
voor-fpooken van d' ondergang des

Peruaenfchen rijx verhaelen de Je-

fuieten hoe Guaynacaua vader der laet-

fte Peruaenfche koning Attabaliba

ziel-toogende binnen Quito fijn vor-

ften aldus toe-fprak : 't Rijk , tegen-

ivoordig tot efhoogfte top van aenzien

gejleigert , helt na den ondergang : hoe-

wel binnen ruft geniet en buiten alle om-

leggende volkeren door diepontzagbe-

teugelt. 7 Hangt aender Goden beftie-

ring , om uit verre landen voeder-party

des henvaerds te roepen. Met my de

tivaellle Inga fterft d' heerfchappy van
'tvermoogende Peru. Een onbekende

Lndaerd is beretds ter been geflapt

,

die de vereeuwde gods dienft met een

nieuwe zal verwiftelen. Blijft haer on-

derdaenig. Ook gaf de duivel teken-
nen : hoe uit-landifcheknjgs-knech

ten Peru zouden vermeefteren : als

't geweft Tacunga , van een geborftcn,

hemelwaerd vlammen wierp. Einde-
lijk terwijl de peruaenen offerden aen
Viracocha,tot verloilïngdes gevangen
koninx Guafcar, (of indien wegens
haer zonden verdienden den Inga

nooit herftelt te zien , dat een

vreemd volk uit den hemel hulp

mogt toe-brengen ) quam de tijding
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binnen Cujco van ^ttabalibaes ne-
derlaeg. Hoe voorts de Spanjaerden

't groot rijk peru bemagtigden, en
aldaer huis- hielden met onderling

moorden , verwoedheid tegen d' in-

u oonders en roof van onwaerdeer-
kefchattcn; verdient een wijd-loo-

pig verhael. d'Eerfte die haer be- Eerfieent-

dekkcri van
Peru.

richt deed wegens Peru, was een ge-

vangen Indiaenfche vorft Panquinaco.

't Goud en zilver aldaer te vinden,
maekte Vajchus Nunnez gaende, om
door duizend moeyelijkhedén den
weg in te flaen na de Zuid-zee. Ze-
dert vatten Franci/cus Pizarrus , de
priefter Ferdinand de Luque en Diego
deMmagro tot Malaga wel eer voor
de kerk-deur ten vondeling geleid,

op 'tjaer vijftien honderd vijf en
twintig , een wigtige toeleg by de
hand binnen Panama. Pizarrus had
de voor togtmet eenfchip, voeren-
de honderd en veertien man : Mma-
gro volgde met zeventig. De Luque
zoude te huis de goede zaek waer-
nemen. Vijftig mijl van Panamaten.

zuiden vond Pizarrus een arm ftuk

lands Peru , na welk 't groote rijk na-

maels haer benaeming kreeg : voort-

gezet, tot den Peruaenfchen boo-
dem onder de voet had , liet veel

volx zitten : en zelf fwaerlijk ge-

quetft keerde onverrichter zaeke.

Almagro , miflchende Pizarrus , flapte

op de zelve plaets te land : verloor

fijn oog, en een merkelijk aen-tal

krijgs-knechten. Men hervatte eer-

lang de mislukte togt. Zy bragten dan
in twee fchepen en drie booten twee
honderd man uit : leeden fvvaere

honger , en indien geen zee-krab-

ben vingen, niemand was te lijve ge-

bleven. Op de kuft Catamez flreden- Kujl cat*-

ze met een volk, welk 'taengeficht m,x"

vol goude nagels in geboorde gaten

droeg. De zaek lag t eenemael redde-

loos. De nieuwe Americaenfche

onder-koning Peter de Rios verbood
zelf de vordere ontdekking van Pe-

ru . en haelde 't overige volk van
'teiland Gallo af. Zulx pizarrus niet

behield , dan twaelf man , met wel-

ke vertrok na 't woefte eiland Gor-

gona : alwaer by zee -Hangen fich

onthield , ter tijd leef togt uit Pana-

R r ma
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Pizarrus

bemagtigt

de vallcye

Tumbez'

nu ontfing. Twee jaer bragtenze

zedert zoek lanx de kuft van Peru:

befochten de koning'mne Capull.nu:

bezichtigden een magtig Peruaenfch

paleis, alwaer drie der twaelf man-

nen achter -bleven. Waerlijk defe

helden verdienen tegen de vergetel-

heid bewaerd : te meer nadien aen

haer meer als mannelijke dapperheid

deweereld fchuldig blijft d' ontdek-
;

king des magtigen koningrijx Peru.

Het zijn dan geweeft Nicclaesde Ri-

nera Peter de Candia ,Joan Torre , Alon-

•2.0 Brifeno , Chrijloffel Peralca, Alonzo

deTruxillo , Francifcus Cuellar , Alonfo

Molina en de ftierman Bartholomeus

Ruyz. Met defe negen man ftaptPi-

zarrus op 't eiland -P#»tf uit, bewoond
byftrydbaerelandaerd, die welwift

om te gaen met flingerde , pijlen , zil-

vere hak-melTen en pieken , welker

punten van goud glinfterde. Thans
liep hy in de haven Tumbez ; alwaer

Peter de Candia veertig duizend in-

woonders te gemoed ging : die hem
ten zonnen-tempel , door d' Inga

Guaynacapac gebouwt , en met gou-

de plaeten binnen bezet , leiden . Ze-

dert verkreeg Pizarrus by 'tSpaen-

fche hofgezach over Peru , tot groot

mifnoegen van Almagro. Eindelijk

wierd 'tgefchil geflift. Pizarrus had

wederom de voor-togt mettwee hon-
derd en vijftig man, behalven de

ruitery : lande honderd mijl laeger

als voor dezen : bequam yzn de Coa-

queezn grootefchat gouds en ettelij-

ke efmarauden ; welke na Panama
fchikte , om 't volk aldaer tot de Pe-

ruaenfche togt gaende te maeken.
De Spanjaerden leeden hier niet al-

leen zomwijl groot gebrek ; maer
wierden ook jammerlijk geplaegt

met fvveerende vratten, byzonder
in 't aengezicht. Zy hadden zich nu
meefters gemaekt van Puerto Viejo:

als d' hopmannen Beuakazar enjoan

Flores verfch voet-volk en ruitery

aen-bnigten. pizarrus aldus gefterk,t

bemagtigt de valleye Tumbez : en
fcheept van daer na 'teiland Puna

over. Het vriendelijk onthael alhier

verandere haeft in een bloedig ge
Vecht : vermits de Spanjaerden alle

huilen door-fnuflelden en moedwil-

ioum fan
Miguel :

lig geweld bedreven. Door Ferdinand

Sotto werderom met nieuwe hulp-

benden geftijft uit Nicaragua, keeren
na Tumbez. 't Land ftond wijd en zijd

in rep en roer , bericht wegens der

Spanjaerden gepleegde wreedheid op
Puna : weshalven zoo meening de
landzactcnachter-haelden , offerden

zy den Goden levendig op : vielen

de voeraedje - haelders allenthalven

vyandlijk aen. Twintig dagen hiel-

denze hier halte. Zedert zette Pi-

zarrus, nevens fijn broeders loan en

Gonfahus, d'hopmannen Sotto en Beu-

akazar en vijftig ruiters over de
ftroom Ambato, by midder-nacht

,

door een doornige weg tulTchen 't ge-

bergt: en overviel met 't krieken des

dags 'tTumbezer heir : bouwde de

flad fan Miguel op den boodem Tan-

garara, lanx de ftroom de la Cbira.

Uit Cu/co begroeten hem twee gezan-
ten, verzoekende hulp voor Guafcar

tegen Attabaliba. 't Antwoord was

:

hy trok na Caxamaka , om Attabaliba

te dier plaets te vinden, 't Hielp ni€t,

fchoon defe fcherpelijk verbood te

naderen. Pizarrus wende voor de laft

des Roomfchenkaizars , om den Pe-

ruaenfchen fchepter-draeger te be-

groeten. Naeenige onder-handeling

met denzelven, word hy gevangen, „ h
en op randzoen gezet : namentlijk bahbaof

Attabaliba zoude zoo veel gouds ter r^dz.oen:

lolfing geven , als de kamer , lang

vier en vijftig voeten en negen breed,

konde laeden tot de hoogte, diehy

met uit-geftrekte arm boven 't hoofd

bereikte. 'tGoudquam traeger voor

den dag dan de Spanjaerden vereifch-

ten . A'tabaliba verontfchuldigde

de traegheid met de lange weg tuf-

fchen Caxamaka en Cu/co van waer
't goud herwaerds moeit gedraegen

worden. Om derecht-gefchaepend-

heid deswerks te verftaen, trokken

Sotto en Peter del Bara na Cufco , ge-

torft op ros-baeren van Peruaenen,

ter poft loopende; doch zonder ne-

der zetten zomwijl by twee andere

onder- vangen. Omtrend halver weg,

ontmoetenze Attabalibaes hopman
Ciltcuchima , dewelke Guafcar gevan-

gen voerde. Defe vond gelegendheid

om Sotto en Baro te verzoeken: zy
beliefden

Atta-



Per u.

Cuafcars

fchat >.ooit

bckcHii.

Looihtid

va* Atta-

baliba :

fiyi byge-

bragte

Ta.ndz.oen.

beliefden hem te verloffen uit han-
(

den fijns moordaedigen broeders :

hy zoude driemael meer goud be-

taelen , als by Attabaliba belooft

was : die alleenlijk by een konde
fchraepen de goude plaeten der zon-

ne- tempel binnen Cu/co : daer in

fijn magt ftonden alle de nagelae-

ten fchatten van Guaynacaua. En
waerlijk Guafcar had de zelve hei-

melijk begraevcn , en de begrae-

vers aen kant geholpen : ten ein-

de 't geheim niet uitlekte. En nie-

mand heeft ten huidigen dag toe die

onwaerdeerlijke fchat ontdekt : on
aengezien de Spanjaerden diefwegen

de Peruaeue» namaels jammerlijk heb-
{

bengepijnigt. Attabalila bericht van

Guajcars hechtenis , veinfde fich bo-
j

ven maeten droevig. Hierover van i

1

pizarrus begroet , antwoorde : ik \

ontfangaenftonds tyding , hoe mijn hop-

man geweldige handen geleid heeft aen

Guafcar. IVy erkennen beide de zelve

ouders , en ik hem -voor oud/Ie broeder :

weshalve» geen oogmerk had , om aen

't Ie ven te bejchaedigen ; maer hield

hem gevangen : ten einde voor my
mogt bedingen een vreedzaeme bezit-

ting des koningriix Quito , onlanx on-

der de Peruaenfche kroon gebragt. Ti-

zarrv.s , niet bemerkende Attabali-

laes fchalkheid , (als die enkelijk toe-

ieide op Guajcars dood, uit vrees de

Spanjaerden door belofte van rijk-

dom hem ten throon mogten vor-

deren , en ondertuffchen bedrem-

melt ftond met de moord van fijn

broeder , ter oorzaek de Spaenfche

wet bloed voor bloed eifchte) troofte

ten befte konde. Attabaliba ziende,

hoe Pizarrus üch weinig kreunde aen

Guajcars om hals brengen , gaf ge-

fwind orde , hem levendig te ver-

branden. Defe, ten vuur gedoemt,
voorzeide ook Attabahbaes geweldi-

ge dood. Middelerwijl quam Almagro

uit Panama met verfch volk , vlam-

mende op de voornoemde goud-ka-

mer. Alhier lagen nu meer dan dar-

tigmael honderd duizend en achten

tachentig duizend guldens ; doch

maekten niet uit 't vijfde deel des be-

dongen randzoens. Dagelijx wier-

den korven vol goud ingebragt. On

Waerom
Attabaliba

zerworgt u.

Straf

aengezien Attabaliba woord hield,

is 't doodvonnis tegen hem gevelt

en uitgevoert , na dat even te voo-

ren gedoopt was. d'Oorzaek van

zulk een heilloos werk is tweeder-

hande. Eenfdeels lag de fchuld by

den Peruaenfchen tolk Philippillo,

die de woorden van Attabaliba wil-

lens verkeerdelijk vertaelde , om
hem aen kant te helj en : ten einde

met een der koninghjke gemaelin-

nen veiliger mogt boeleeren. Atta-

baliba had hier eenigzints de fnuf af:

waerom ock diefwegen aen Pizar-

rus klaegde , dat fijn hechtenis hem
zoo hard niet viel , als defe echt-

breuk , tegen de ftrenge wetten des

landsgepleegt; wantdefchendervan

eens Ingas bedde moed niet alleen JJJJJJJ
nevens d'overfpeelfter vcrbrand;maer jpti.

ook beider geflacht, tot de zuigelin-

gen toe : ja 't land fijner geboorte

verwoeft , de boomen en huifen ge-

veld, de grond met zout beftrooyt, en

eeuwig vervloekt. Anderfdeels word
de wijt van Attabahbaes dood gegeven

aen Almagro,met nieuwe hulp benden

verfch over gekomen : want alzoo

de krijgsknechten, die onder de be-

velhebber Pizarrus in een bloedige

veldflag Attabaliba vingen , voorga-

ven , hoe haer 't voorgemelde rand-

zoen alleen toequam , en niet Al-

magro , de welke tot de gewichti-

ge verrichting niets had toegebragt:

vreefde defe , dat mis-gedeelt zou-

de werden : alzoo 't goud aller

weegs weg gefchraep: wierd voor At-

tabal/baeslofting : zulx namaels niet

zoude te vinden wefen : Attabaliba

geworgt zijnde moeft de vordere

buit gemein vailen. Pizarrus bemag- c"fcó »*«-

tigde zedert Cu/co itormendernand:

en bequam aldaer geen minder buit *id*er.

fchatten , a's tot Caxamalca. Dus

nam een einde deheerfching der Pe-

ruaenfche lnias , voor welker pracht f**/»
alle koningen moeten wijken, , die ^/„„^
ooit op de weereld doorluchtig ont-

zag voerden. Haer paleifen ftonden

i rondom' gepronkt met goude beel-

i den : aten niet dan uit goude tafel-

vaten : fpoogen ind'handvanfchoo-

ne jong- vrouwen uit adelijke ftam-

I me : wierden als Goden levendig

Rr % en
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Mcrkwaer-

dige ver-

richtingen

van Riimi

tiagui At-

tabalibaes

•veld- heer.

Truxtllo ge-

houwt :

air ook les

Reyes.

Vruchtth}-

fe togt van
Almagro.

en dood aengebeden: alle onderdac-

nen dienden flacfachtig : hielden een

volkoomen eigendom tot'tgantfche

rijk. Ondercuïïchen viel Beualcazar

uit de nieuwe ftad fant Miguel met

honderd twintig voetknechten en

tachentig ruiters , tot befcherming

der bondgenooten Cannares,tegen Ru-

minagui Attabalibaes veldheer. Defe

had de weg met gedekte kuilen be-

kommert : bood nu en dan tegen-

weer: wijkt binnen Quito: en verbrand

de ftad : na alvoorens honderd by-

zittcn onthalfde , ter oorzaek om
d'aenkomftiVtr Spanjaerden , lachten.

Maer Beualcazar had in defe togt Al-

magro te hulp , die na Cujco gekeert

op den weg kundfehap kreeg belan-

gende QuiJquis,\nfc\\eUjX. Attabalibaes

veld heer , nevens des zelfs broeder

Guaypalcon : dewelke fich diende van

een hooge rotze : groote fteenen , by

de Peruaenen genaemt galgas , bene-

denwaerd wierp : de galgas rollende

ftieten tegen andere : zulx een , meer

als veertig bevveegde. Hy verdeedig-

de niet alleen de plaets ; maerfneed

veertien Spanjaerden den pas af : alle

fneuveldenze aen een wreededood-
By donkere nacht evenwel nam Guay-

palcon d'hertred na een fteile berg,

aen wiens voet d'overtogt over een

diepe rievier lag: verbrande de pak-

kaedje , welke niet wegfleepen kon-

de : en liet ftijf vijftien duizend ge-

roofde fchaepen en vier duizend ge-

vangenen terbefcheidentheid van Al-

magro : die d' hopman Martyn Aftete

gelafte 'tftedeken Truxïllo te bou-

wen. Doch Quizquiz, voor Pizarrus

gevlucht, rukte na Quito: alwaer on-

der de ftad veel volk liet zitten, ont-

daen by Beualcazars lijfwacht. d'O-
vergeblevene wilden niet vluchten

door de wildernis , om van honger te

fterven ; maer fich dood vechten.

Quizquiz zulx tegenfpreekcnde wierd

van fijn hopman Guappalan dooiitoo-
ten , en voorts aen ftukken gehakt.

Korcnadefe voorval ftichte Pïzarrus

aen een bequaeme haven der Zuider-

Oceaen de ftad los Reyes : en Almagro
floegopwegna Chili mettwec bende
ruiters en vijfhonderd voetknechten;
doch keerde zonder cenige verrich-

gen de

Sfianjatr-

den.

ting : als alleen dat hy den taelman

philippi/lo levendig aen vier ftukken

hakte : heetefchermutfelingen tegen

de Chileejen , met zee- wolfs- vellen

bekleed, uitftond : en veel volk van

koude op de fneeuwbergen verloor.

Ter gezetter tijd liep een fchip , uit-

gerult by Gabriel Caruajal biïïchop

over Plazentia , door deftraetM^ge/-

lanes binnen d'haven los Reyes , waer
uit d'eerfte ratten in Peru geraekten :

van W elke alzoo 't land zedert groote

fchaede leed , noemdenze de in woon-
ders ococha , beteikenende zondige

fchepfels- Mango Inga Attabalibaes

broeder uit d' hechtenis ontflaekt

door foan Pizarrus , verkreeg verlof,

om te vertrekken na Tucaya : ten ein-

de van daer 't beruchte goude beeld

Macbys , vertoonende fijn vader

Guaynacaua, af-haelde. Doch hy had Mango i».

nu d' handen ruim , moordere Span- z+fi»™*-
i ii i

• i
richting te-

laerds , omtrend de goudmijnen be-

zig : nam 'tflot van Cu/co ftormen-

der-handin, gelijk ook de ftad, na

een beleg geduurende acht maenden.
Eerlang wierd Francifcus Pizarrus

wederom meeftcr : en Mango week
na 't gebergte Andes , na dat hy Alma-

gro veel volk had af-geflaegen. En
defe, tot onder Cu/co getrokken, klimt

by duiftere nacht over de wallen

:

krijgt Ferdinand en Gonzalvus Pizar-

rus en Alvonfus Alvaradus gevangen:

doemt alle drie ter dood : laet fich

ftad-voogd hulden : en levert aen

Paulo Inga den koninglijken quifpel.

Ondcrtuffchen braeken Gonzalvus en

Alvaradus uit de kerker. Francifcus Pi-

zarrus van den kaizer tot een erfe-

lijke bezitting 'tlandfchap Attabillos

verkrijgende en d' eer- tijtel van
mark-graef , bleef bekommert voor
fijn broeder Ferdinand. De naefte

weg te verzoenen mee Almagro : te

meer alzoo de Peruaenen aller wegen
opfton den regen de Spanjaerden. En
zy zege - praelden nu in verfcheide f'™"™"
fchermutzelen . Diego Pizarrus over- -verfcheide

vallen op een rouw pad Lacuefla par- *'.?«»«»

cos rullenen de bergen, liet zeventig

ruiters zitten : en Gonzales deTapia

bragt van tachentig pacrdenniet een

af. Ook bezetten de Peruaenen de

ruitery, driehonderd fterk , beleid

by
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by de ritmeefiers Morgoueio , en Gaeti

voor en achter op een enge weg : rol-

den fwaere fteenen van hooge top-

pen : en verpletterden paerden en

mannen , eer zich te weer konden
(lellen. Niemand oitfprong den Moe-
digen dans , bchalven twee ruiters.

Francifcus de Godoy , uit los Reyes op
kondfehap afgevaerdigt met vijf en

veertig paerden, keerde infchelijx te

rugge niet zonder fwaei verlies : de

Teruaenen vervolgden hem twintig

mijl. Peter de Lerma, tegen haeruit-

geipat, vocht den gantfehen dag met
feftig ruiters. Weinig fneuvelden ;

doch vele wierden gequetft. Einde

lijk weeken de Peruaenen na den top

van een zandige heuvel : offerden de

gevangene Spanjaerden des nachts ,

tot be vijs van dankbaerheid aen Vi-

racocha : en rukten zeeghaftig onder

de ftad los Reyes , beleid by den veld-

heer Tyzoyopangui. De mark -graef

,

rondom benard , ontbied hulp uit

Nieuw Spanje en Truxillc : en Alfonjus

Alvaradus te rugge , af gevaerdigt om
'tgeweft Cbachapoyos te ontdekken.

Alvaradus Defe, vervallen in een dorre wilder-

nis, zoude by gebrek van water om
hals geraekt zijn : ten zyzommige
paerden, ter zijden afgereden, hier en

daer water vonden , welk 't voet volk

toe-bragten. Ondertuffchen even

wel ftierven vijf honderd Tanaconas

(zoo noemen de Spanjaerden de Pe-

ruaenfche flaeven ) van dorft. Ze-

dert , gefterkt door Gomez Tordoya

met twee honderd man , wierd aen

de brugge Lumichaca rondom by
d'in-gezetenen bezet. Heevig ging

'c gevecht aen. Eindelijk behield Al-

varadus' x. veid. Onaengezien de Span-

jaerden werks genoeg vonden aen

de Peruaenen , geraekteuze onderling

meer en meer over hoop. De mark-
graef wilde , Almagro den ftad Cufco

zoude ruimen: dewelke hier toe geen
ooren had. Hy maekte dan fich fterk

op de verheevene kruin Guaytara:

en bekommerde de toe-gangen door
't omhakken derboomen. Ferdmand
Pizarrus , lanx een bedekte weg na
den top geklauwtert , maekte zulk

eenfehnkmet haek-gefchut : dat Al-

magro y toenmaels krank , te rugge

3 l 7

in nood we

gens dorji.

De mzrk-
graefvtr-

jxegt Al-

magro :

weekgefchikter orde. Pizarrus hing
hem fiaeuwelijk op de rug : ter oor-
zaek fijn volk , vermits de diepe

fneeuw verkleumt, ennietandersak
voor drie dagen zee ziek , (zoodae-
nig is d'eigenfchap van 'tgebergt Gu-

aytara} naeuwelijx de wapenen voer--

de. Waerom////wt/grogeraeden wierd:

hy beliefde den vervolger 't hoofd te

bieden : aen de zegen ftond niet te

twijfelen. Doch anders beraeden

maekt zich fterk binnen Cufco : wer-

waerds Ferdtnand en Gonzalvus Pi-

zarrus voort-trekken . Rodrigo de Or-

gonnes voerde 't leger van Almagro: overmnd

dewelke wegens krankte den flag be-
;^"

d'V
f
:'

fchouwde van de wallen der ftad. De
Peruaenen, wederzijds inSpaenfche
dienft , hadden de voortogt. Op den
fes en twintigfte dergras-maend des

jaers vijftien honderd acht en dartig

verhief zich de ftrijd. Met 'thaek-

gefchut deeden de piekeniers een
groote moord onder de pizarren. Al-

magroos ruitery week alder-eerft voor
Peter Valdivia. 't Overige heir liet ook
de moed vallen , en vluchte na de
ftad : zoo haeft Orgonnes, door de kop
gefchooten.neder-ftorte.d'Overwin-

naer drong te gelijk binnen kreeg Al- Merkwatr-

magro gevangen : en vond fich echter ^jf
v
j

er ~

in groote ongelegendheid : alzoo, die vmstrdi-

uit den flag te lijve bleven, weiger- »*»<*&•

den te dienen onder Pizarrus: en aller
*"n

wegen vloek -vervvandfehappen aen
den dag braken , om Almagro gewel-

diger hand te vcrloflen. Ook lieten

fich de zoldaeten van Ferdinand Pi-

zarrus voorftaen ; zy kregen geen be-

looning genoeg,die zoo veel moey-
ten ten bloede toe droegen. Omduf-
daenige onheilen , zoo veel doene-

lijk , te verhoeden , bande pizarrus

de weder-partijders: verzont de voor-

naemfte muitelingen met hopman
Teler de Candia , tot ondekking van
nieuwe landen : verworgt Almagro,

en trekt na Collao . alwaer fijn leger

uit-gehongert , ter naeuwer nood
binnen C#/cögeraekte. Gonzalvus Fer-

dinands broeder wierd by d'inwoon-
ders diervoegen befprongen : dat veel

volk liet zitten, 't Liep den pizarren

over al tegen. De mark-graef , hoe-

wel gewaerfchouwt door fijn geheim-

Ri fchrij-
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De mark-

ertuf ver-

moord :

I'J» «f-
komji

in inborjl

kondelefeit

noch jehry

fchrijver AnthoniusPicado , wierdbin- i

nen de ftad los Reyes vermoord, op
j

't jacr vijftien honderd een en veertig, 1

óoot Almagro de Jonge. 'tLijknahet
j

kcrk-hofgcfleept, bleef ettelijke da-

gen leggen tot ieders fpot : tertijd/j«

HeBarbara , 't zelve onderdompelde.

Sijn vader Qonzalvus Pizarrus , toege-
j

naemt de lange Borger uit Truxil/o, was
j

hopman over een bende krijgsknech-

ten in Navarre. Defe had twee echte

zoonen , Ferdinand binnen 't Spaen-

iche flot Motta acn kant geraekt , en

loan, gefncuvelt tot C«/co, als Mango

Inga die ftud bcmagtigde. Gonzalvus

en Francijcus Pizarrus waeren in hoer-

dom geteclt. Francifcus Martijn de Al-

cantara erkende een moeder met loan

en Ferdinand; doch een andere vader.

De mark graef Francifcus een man,

die noch ongemak noch gevaer ont-

zag , en diervoegend'oorlogs-konft

begreep, dat voor geen beruchte hel-

den behoefde te wijken. Binnen los

Reyes bouwde hy twee konftige wa-

rer moolens.eenDominicaenerkloo-

fler, en noch een ander den monni-

ken de la Merced, en voor hem zelf

een prachtig paleis. Anderzints droeg

zich nederig en minzaem; want hoe-

wel 't hoogftc gezag voerde, uit 's kai-

zars naem, over'tgroote koningrijk

Peru, en meer rijkdom bequam , als

ooit deRoomfche , Perfilche, Griexe

of Aflyrifche alleen-heerfchersbeza

ten , ging in 't zelve gewaed, met welk

bekleed was , toen armelijk zukkelde:

namentlijk in een kort fwartlaeken

wambais met lange fchooten , een

broek boven de korte ribben toege-

bonden, met wittefchoencn en hoed,

en voorts rappier en ponjaerd. Om
den hals knoopte hy doorgaens een

linnen handdoek : ten einde 't fweet

des aengezichts afdroogde : alzooby

vredens tijd gantfche dagen met bof-

fpcclen doorbragt , zonder onder-

fcheid van perzoonen ; want hy tot

zulk tijdverdrijfmeenigmael verkoor

een bootsgezel of molenaer. Hy be-

zocht zomwijl de flechtfte burgers,

en bleef ten eeten by arme luiden,

niet zonder rijke belooning. Hy kon-
de lefen noch fchryven : weshalven
alle bevel- brieven afgingen met fijn

twee merken, tufïchen welke de ge-

heim fchryver Picado teikende Fran-

cifcus Pizarrus. Aldus fneuvelde die

beruchte held-, op wiens geluk de

Spaenfche moogendheid haer toeleg

veftigde : om mat de Peruacnfchc

fchatten , als zeenuwen des oorlogs,

een vijfde allccn-heerfching , na de

vierde der Romaincn, op te rechten.

Maer Almagro , hoewel by de meefte

Spanjaerden hem 't hoogfte bewind

was opgedraegen, vond hierendaer

tcgenftand , niet zonder fvvaere ne-

derlacgcn wederzijds. Tuffchen dit

woeden land derechts-geleerde Vacca

de Cajlro , met kaizarlijke volmagt,

om 't verdeelde Peru tot ruft te bren-

gen. Niet minder bereikte hy , als dit

oogmerk ; Want Almagro de Jonge

,

verzot op landbeftier, trok Cajlro in

't vlakke veld Cbupas onder d'oogen;

doch alzoo fijn gefchut over cajtroos

heir , uit de laegte in aentogt , buiten

hinder fchoot, ftond Almagro bloot

voor de haek-ftukken des wcder-

partyders: 't gevecht evenwel duurde

tot de nacht : 'tvolk onder elkander

gemengt ftreed op 'tafgevorderde

krijgs- woord en 't onderfcheid tuf-

fchen roode en witte veld-teikenen

:

de duifterheid verdubbelde de grou-

wel der quetzende en gequetfte. Ein

delijk voeiüzektc Almagroos volk, be-

halven d'hopmannen Billao en Chri-

JloffelSofa. Defe vielen tegen de drang

van de vervolgers in : hakten en kerf-

den aen alle kanten : melden te gelijk

haernaemen en manflagt aen de land-

voogd Francijcus pizarrus bedreven

:

en ftorten ten laetften neder heldae-

dig , door duizend wonden afge-

maekt. Tcnzyzommige vluchtelin-

gen haer witte fluyers verruilt hadden

met de roode van de verflaegeneuit

Callroos heir, zy waeren den Moedi-

gen dans niet ontfnapt. Vele noch-

tans zijn des morgens by de Peruae-

nen doorfchooten. Rodrigo Salazar

Almagroos ftadhoudcr leverde fijn

heer aen Caflro over : die hem ten

fwaerde doemde. Defe veldflag ge-

fchiede den fes en twintigfte van

herfft maend van 'tjaer vijftienhon-

derd twee en veertig : wanneer des

nachts diervoegen vroos , dat de

mee-

Cajirokcmt

in Veru :

verfïatt Al-
magro de

Jongt.

Helien.

died merk-

murdig.
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siturekou. meefte gequeften wegens koude
«fe. dood-veritijft lagen. C^ro nam een

caflro om- Woedig begin van land-beftier: ont-
dekt nieuwe dekte door verfcheidê hopmannen
lande,,. de geweften ooftelijk van Peru, be-

fpoelt door de groote ftroom de la

plata en rievier Marannon : alwaer

woefte menfch-eters vonden , en een

vifeh gelijkende na een hond, die te

land ftapt.en zelfgewaepende krijgs-

knechten vernielde. Anderhalf jaer

hield Cajlro ongemoeyd huis binnen

Qujco: wanneer, met d'overkomft

des onder-koninx Blafcus Nunnez Vela,

alles over hoop geraekte. Defe by
kaifar Carel de vijfde afgefchikt, ne-

vens vier rijx-raeden Diego, Tepada,

Lifon Tejada , loan Alvarez en Peter

Ortiz, (om der Spanjaerden moed-
wille en wreedheid , tegen de Peruae-

nen ondraegelijker wijze gepleegt, te

beteugelen) geraekte op 't jaer vijf-

tien honderd vier en veertig binnen
Tumbez; alwaer hyaenftonds dekai-

(Ponder.k»- zarlijke plakkaeten af- kundigde.
ningveu d'Inhoud hield in. Alle Peruaenen
verkondigt l n n
'ikaizars worden uit Jlaverny ontjlaegen . Geen
fUkkaet -. Spanjaerd zal haer de minfte overlaft

doen : noch der zelve dien/l zonder be-

dongen loon , ofleef-togt zonder betae-

Ung na ivaerde gebruiken. Ieder Span-

jaerdfak tegen zulk een wee de oo-
ren op. Want tot noch toe moed een
Peruaenfchheer, aen elkSpaenfche
voet-knecht drie flaeven , en voor
een ruiter vijf befchikken : behalven

de hoenderen , konijnen , eyeren, an-

dere eet-waeren en de wijnazua voor

:<<«, tegen
niet - De gemeine klagte was. Is dit

haer de de loon voor den dienjl den Kaifar bewe-
Sppterden

J

en ? j$^ J f ma(ftl„ peru J00f. r
£

bloedige arbeidaen aOojten rijxe kroon

gehecht? Onje fchouderen zijn verftijft

onder de wapenen , de licchaemen on-

bruikbaer door wonden , en de leden

verlempt door quetzuuren. Wiezalvoor

wijfen kinderen de kofl winnen , indien

de Peruaenen, byoorlogs-recht totJla-

verny vervallen , niet benoodzaekt blij-

ven , om peerlen uit de grond , zilver

uit de mijnen te haelen , en vordere

dienll tot levens onder (land te doen}

Vela had geen o oren voor zulke rede-

nen.
:

sKaifars gebod moeft ter uit-
:

voering gefteld. Wie tegen-morde,

3*9

j

verbeurde 'tleven. Om eenfehrikte
maeken onder alle door de ftraftegen
weinige , verwurgde hy binnen Tru-
xillo broeder Peter van onfer Lieve
Vrouwe orde , en beftelde Cajlro ter

hechtenis tot Lima : ter oorzaek <tAl-

magro zonder ding tael aen kant
hielp , en Cufcoos poorten floot, wan-
neer fijn afgezand voor die ftad ver-

fcheen. Ondertuffchen floegen de
I Spanjaerden allenthalven aen 't mui-
ten: wilden de kaizarlijke plakkae-
ten geenzints gehoorzaemen : ver-

kooren tot opperhoofd Gonzalvus Pi- Gon^ivu*

zarrus: die binnen Cu/co vijfhonderd 5Tï!L
mannen wapende,met welke hy recht * onder.k»-

toe op los Reyes aen-trok: onder voor-
mng Vel*-

wending, om aldaer aen 's koninx
Raed een fmeek-fchrift in te leveren

,

I
(trekkende tot fchorfing der nieuwe

\
plakkaeten , ter tijd de kaizar, van
degefchaepentheid derPeruaenfche
ftaet nader onder richt, anders fich

f mogtberaeden. Twintig fwaere veld-

Hukken volgden 't heir, over rouwe
bergen by PmfjetfÊ'» gedraegen. Tot

j

ieder ftuk, uitfijn roo-paerd gelicht,

was drie honderd man ; doch twaelf
torften 't ftuk niet verder dan hon-

' derd fchreeden : wierden thans by
' twaeif andere verpooft. Hoewel
voornaeme hoofden , bezefïênde
't gewigt der zaek , de party van Pi-

zarrus verlieten : en , lanx bedekte
wegen, tot den onder-koning over
quamen : zoo vielen andere den on-
der-koning af, en begaven fich on-
der Pizarrus. Defe, niet weinig ge-
ftijft door Peter Puelles flad-voogd breedheid

van Guanaco , kreeg ettelijke afge-
vmbt,At-

weekene gevangen, die hyalle ten

fwaerde doemde. Ook zat donder-
koning niet ftil. Op bloot vermoe-
den van heimelijke kondfehap met
Pizarrus , fneuvelde meenig eerlijk

man aen moord-priem ofgalg. 't Woe-
den weder-zijds had geen einde.

DocliVe/a geraekt tegen de vier toe-

gevoegde raeds-heeren over hoop:als

die geenzints wilden toeftaen , dat hy
los Reyes verwoefte : de burgers en
goederen , nevens 't kaizarlijk zegel,

na Truxillo vervoerde' , en 't land
rondom af-ftroopte. Maer dewijl met
fijn hoofd door wilde , krijgen hei-

melijk
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meiijk den hopman Martyn Robles

aen haer fnoer , als ook Velaes lijf-

wacht, bcftaendc uit honderd kop-

vtUofem pen. Voorts flapte 'tgraeuw ter been:
vrcani, ^ tQt

,

t jeis verwoed in : greep

•vmgm. den onder-koning Vela by de kop: en

fleept hem na de hoofd-kerk binnen

los Reyes , alwaer de vier raedsheeren

vergaedering hielden. Men verflond

tenlaetflen den gevangen fcheep te

doen, en na Spanjen te zenden. Al-

vares Cueto lag met tien zeilen voor

de wal ; dreigende geweld , ten zy

d' onderkoning op vrije voeten ge-

field wierd, De vier rijx-raeden na-

men zulx oevel op : maekten vlotten

vol haek-ftukken gereed :om'tvaer

A'Ammi. tuig te vermeeiteren. Cueto te fvvak
raeicueto tot teeen- (tand , flak vier fchepen in
overvauen. . p ,. . . •

,

brand : en lichte met d overige tan-

ker nae de haven Guauara : alwaer

hy , door D/ego Garzias over -val-

len, fijn vloot den rijx-raeden over-

leverde : met welke Vela, onder het

opzicht van Didacus Alvarez , zee-
lizamu waerd (leekt . Maer Pizzarrus , die

vo'gdva» tot noch toe had voor-gegeven , dat

ieru. niet anders focht als het vertrek van
Vela , trok met twaelf-honderd man
dicht onder de wallen van los Reyes:

hing drie onderfchepte borgers aen

een boom op : dwong den rijx-rae-

den, hem te verleenen een volmagt-

brief , waer by voor Peruaenfche

land - voogd wierd erkent. By wei-

gering, dreigde de flad te {lellen in

een bloedbad. Geraedzaemfl het

verzoek in te willigen : te meer al-

zoo geen vijftig weerbaere mannen
los Reyes verdeedigen konden. On-
dertuffchen was Didacus Alvaradez

met den onder -koning verdraegen.
vtUgcraekt Beide in de mond der rievier Tumbez

te land geflapt, verzaemelden alle

mogelijke krachten rondom her;

doch vlooden na Quito, wanneer de
raeds-heer Tejada , by Pizarrus aen
den kaizar af-gefchikt , aldaer ter

reede liep. Tot Quito feeflelijk in-

gehaelt
, gelijk ook binnen jan Mi

guel , kreegen dagelij x meer aen-

hang. Pizarrus, diefwegen gaende
fijnmtrk- gemaekt, rukt met vijf honderdman

zzi
g
Lr nae f™ Mi&ud : doed den 0nder "

tiwrut: koning van daer verüuiven : ver-

volgt hem zeven honderd mijl : en

hangtze op , zoo meenigh uit de
vluchtende achterhoede af-fneed.

Als de nacht de partijen wederzijds

overviel , blevenze onderden blaeu-

wen hemel in naerewildernifTen leg-

gen. Depaerden.om niet af te dwa-
len, wierden vaft gemaekt aen zak-
ken met aerde gevuld , en in kui-

len gedolven , rondom toe-geftampt.

Pizarrus leed grooter gebrek van
leef-togt, dan Vela .- als dewelke in de
voor-togt en voor-baet alle levens-

middelen weg -voerde of verdorf.

Sijn paerden , die niet langer konden
volgen, hakte hydebeenenaf : en
liep uit 't iledeken Paflo na Popayan.

Pizzarrus afgemat keerde binnen
Quito : alwaer hy 't heir voor ging in

alleiley uitgelaetendheid van gaflery

en hoerery , zonder eenigzints te tae-

len na de verrichting des onderko-
ninx : die ondertuflehen niet flil zat;

want, met vijf honderd man ter been
geflapt, waegde een kans. Tegen
de nacht kregen de legers elkander
in 't gezicht. Pizarrus had niet alleen

meer volk , maer ook meer geoefend
en van beter wapenen voorzien,

d' Onder koning hier af verkund- fijnkrijgi-

fchapt diend fich van een krijgs lift, ^ :

welke vruchteloos uit-viel. Hy trekt

met ftille trom des midder- nachts

uit fijn leger plaets, lanx eennaere
om weg : om den vyamd in d'hin-

der-hoede by duifier te vallen : al-

zoo de zelve 't pad van vooren met
haek-flukken befet hield , en achter

zorgeloos verfpreyd lag. Pizarrus

merkte den toeleg niet : alzoo d'hon-

den in 't leger des onder-koninx
geduurig batten , de Peruaenfche

fchild wachten elkander toe-riepen,

en groote vuuren den gantfehen

nacht flikkerde. Maer dewijl de

weg on-bebaend en verder omliep
als gezegt was, fchoot d' onderko-
ning in de tijd te kort : weshalven

geraedzaemfl vond na Quito d her-

tred te nemen : uit welke flad flout- Levertpg
moedis uit-viel, zoo haefl de ben- am F'zt,r~

den van Pizarrus 111 t gezicht kreeg.

Hy, gekleed met een witte ry-rok,

door welkers lange meeden een zat-

tyn goud- geborduurde wamhais
blonk,
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gijl*gen.

Goddeloot-

hei.l v.tn

Zen groot'«

fchat von-

derlijkge-

ve nUen.

P E

blonk , zat op een roflche hengft:

voerde fijn heirheld dacdig aen : en
maekte een ruime baen tufTchen

de vyandlijke flag-orde. Doch Her-
nand Tores bragt hem een bijiflagop

't hoofd, dat ter aerde neder plotfte.

De rechts-geleerde Carvayales vloog

gefwind toe , en kapte den geval-

lene , tot wraek van een moord
aen fijn broeder gepleegt , den kop

|

af. Pizarrus behield nu volkoomen
't veld : vermoorde zommige gevan-

genen door vergif , andere door
fwaerd en baft : andere bande hy na
't afgeleegen geweft Chili : en bragt

voorts den tijd door in alleoverdae-

digheid binnen Quito, verflingert op
een getrouwde vrouw, wiens man
hy 't leven benam , door een moor-

dcnaer Vincent Paul : welke namaels

in Spanje tot Valladolid aen een galg

wurgde. d'Overfpeeldfter bevrucht

byhaer vader, geraekte nevens hem
aen een deerlijk einde , om bloed

fchande en kindermoord'. Pizarrus

was nu koninglijk ingehaelt binnen i

los Reyes : wierd dagelijx trotzer:

zulx fijn vrienden zelf te metseen
dieper en dieper wrok opkropten.

J

't Haperde flechts aen een bequae-

me geicgentheid : na welke veele

haekten , ten einde zich den hoog-
|

moedigen dwingeland quijt maek-
j

ten. Een vreemde voorval onder an-
j

dere had hem veel quaed gebrou- i

wen , ten zy ontijdig aen den dag
j

quam. 't Werk leid aldus, foan de la\

Torre , over-geloopen foldaet van
)

d'onder- koning tot Pizarrus , vond
by wonderlijk geval in de valleye Hi-

\

ca een graf , by de Peruaenen voor

meer als twee eeuwen godsdienftig !

ge-eert : en in 't geopende graf geof-

fert goud en zilver , welk boven de <

tachtentig duizend kroonen gouds ;'

bedroeg, behalven d'efmerauden
[

en turkoifen. Hy ftond verlegen met
de fchat, om weg te krijgen. Eens-

deels bekommert voor 'skaizarson-

genaede, indien bereeds aldus ver-

]

rijke in Spanje behouden over quam:
ter oorzaek de party van pizarrus

had gehouden : anderfdeels geen

kans ziende, hoe hyzulk een rijk-
j

dom binnen fcheeps -boord mogt

RU. ^i i

haelen, buiren kennisvan d' een en
de ander. Na veel overilag vind ge-

raedzaem 't geld te laeden in een
klein vaertuig : met 't zelve te ver-

zeilen na Nicaragua, en aldaer voik
te werven .- om pizarrus van die hoek
te bekommeren : ten einde aldus

'skaizars gunft wederom mogt ver-

werven. Detoelegliepgroocgevaer : J*»P*& te-

alzoo hygeen gezach genoeg ofer- &
2%ïd7ü

vaerendheid had, om 't ambt van
hopman te békleeden. Vela Nunnez
broeder des vermoorden onder-ko-
ninx , in de veld-flag onder Quito

gevangen, gebruikte groote vryheid:

zulx , by toelaeting van Pizarrus,

terjagt reed , en andere tijd korting,

zelf verre buiten 't leger , genoot.

Defen neemt la Torre in den arm

.

Een gardiaen der Minder-broeders

ging tufTchen beide. Nunnez, vlam-
mende op d' ontdekte fchat, endoor
de fchat op wraek, fwoeraen Torre

getrouwigheid. Maer eer, volgens

befluit, zeewaerd flaeken , lekte het

geheim uit : waer door beide Nun-
nez en Torre om hals geraekten , en

de rijkdommen in handen van Pi-

zarrus.

Terwijl de Pe'ruaenfche zaeken op overkomfl

dufdaeniaen draf on - gemakkelijk ™ G*fi*

knokten, quam Peter üajca , bykai-

zar Carel gevolmagtigt, om alles na

goed-dunken te herltellen , in Peru

over. Hy behandigde door peter

Hernandes , behalven 's kaizars brief,

een andere by hem zelf gefchreven

aen Pizarrus : d' Inhoud behelfde

:

Lang genoeg bad de Peruaenjche boo- fan brief-,

dem Spaenjch bloed in-gedronken, 'tVer-

woede riik /hakte na ruft. De kaizar

bood vergiffenis aller mis-drijven goed-

daedig aen : herriep de nieuwe keuren,

die d' onder- koning Vela had gepoogt

denSpanjaerden op et hals te dringen.

Indien Pizarrus de gemeine wellland

beoogt , kan lichtelijk zien , dat de wa-

penen moeten neder-geleid. Te ver-

geefs zoude hy op de zelve vertrouwen :

dewijl fijn aenhang hem buiten twijfel

zal afvallen : dewijl naeuwelijx eenig

zolAaet zich tegen den kaizar , niet

zonder fchuld van hoog verraed', be- yengt P;
-_

Jlaet te kanten. Tizarrus , bedraeyt ^matot

met defen handel, leid krijgsraed. %$*""

Ss De
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De ftemmen verfcheelden onder-

ling. Zommige vonden geraedt-

zaemft : Ga/ca heimelijk aen kant

te helpen : andere openbaer geweld

te plegen. De meede bedachten een

middel -weg : namentlijk hem be-

zet te houden by een getrouwe lijf-

wacht op het eiland Puna : onder

voorwending , dat de Peruaenfche

(landen befchreeven waeren , ten

einde aldaer voor hoog gezach-heb-

ber wierd aengenoomen ; doch , de-

wijl de lieden wijd. en zijd ver-

fpreid lagen , konden niet zamen-

komen , dan zedert het verloop van
Gezant- tweejaeren. Middelerwijl moeit een

&KaT- gezantfehap na 't hof binnen Madrit

z-ir. afgefchikt : welk tot Tanama aen GaJ-

ca hooge aentuiging deed , zich niet

te vervorderen op den Peruaenfchen

boodem te verfchijnen , ter tijd de

kaizar, met de wederkomd der ge-

zanten , zulxten tweedenmael gela-

tte. Maer Hieronymus Loaifa opper-

bifïchop van los Reyes , Thomas Mar-

tijn Provinciaelder Dominicaenen , Go-

mez Solis hofmeeder van pizarrus en

Laurens Aldana, na kaizar Carelafge-

vaerdigt , lieten de togt deeken , en

bleven by Gajca binnen Panama. En
defe had nu ook op fijn zijde gekre-

gen Peter Aljonfus Hinoiofa , onder

wiens gezach de vloot van Pizarrus

Hond. Aldana ontdekte hem infche-

lijx den geheimen raed , by Pizarrus

genoomen. Weshalven Gafca aller

wegen hulpbenden uit Mexico, Guat-

timala , Nicaragua en fan Domingo be-

dektelijk ontbied : en vier fchepen

uit Panamaes-haven fchikt, onder Al-

dana, met drie honderd man : omby
naere nacht aen de zeekant der dad
los Reyes te landen, en Pizarrus on-

voorziens over den hals te komen.
Aldana , binnen de boezem Malabri-

ge geloopen , wierd ontdekt , en ge-

volgt by Diego Mora fleevoogd van

Truxillo. Mora achterhaelt de vier

zeilen : welke hy levens -middelen
en oorlogs-gereedfchap mede deilt.

Binnen los Reyes deedde veld-maer-

fchalkCarvayales, door Pizarrus ont
booden, een prachtige intreed, tuf-

fchen 'doffen des gefchuts en fee-

ftelijke vreuchde-vuuren. Onder-

Boek:
tuffchen was het aldaer diervoegen

zorgelijk van de tegenwoordige

daets - dand te reppen : dat om een zorgelijk

oneffen woord de moordpriemen ten JPre
\
en *>">•

bord ingingen : of ten minden fneu- R^/
velde iemand aen vergif, zoo haed
verdacht wierd over te hellen tot Gaf
ca. In plaets van Mora vaerdigde Pi-

zarrus tot het dadhouderfchap over

Truxillo den rechts-geleerde Garcias

I

Leon. Defe , vervallen onder Alda- vtUvallm

naes vloot, verkoor de zijde van Gaf- ^arrus

ca. 't Liep allenthalven Pizarrus te-

gen . Hy echter verliet hem zelf niet.

Bericht wegens de naderende fche- hy wapent

pen , roert de trommel binnen los"chtesm

Reyes : dwingt ieder die wapenen kon-

de voeren , om diend te nemen op
lijf-draf: delt over de ruitery en

't voetvolk verfcheide ervaerene ge-

zachhebbers : aen welke zoo veel

penningen ter hand deld , als ieder

tot werving en onderhoud der ge-

worvene vereifchte. Duizend man
dond nu in de wapenen : tot welk
getal, volgens afgegaene orde, nieu-

we hulp-benden te gemoet gezien

wierden uit Cufco , Plata , Arequipa ,

Lima , Guanuco en andere omleggen-

de plaetfen . Savedra deevoogd van
Guanuco , uit de dad getrokken , viel

Pizarrus af, en voegde zichby Mo-
ra , de welke in 'tlandfchap Caxa-

malca een wakend oog hield voor

Gafca. De flagboeg liep hoe lanx hoe
meer Pizarrus tegen. Zedert de ne-

derlaeg des onder- koninx Vela , had \icrkwaer-

d'hopman Dieoo Centeno hem zelf di&? ver-

.
* ö

. rtchttn?

verborgen uit vrees voor Pizarrus , vm cenu-

een gantfeh jaer in een onder-aerdfeh »°> inne -

hol. Verkundfchapt van Gafcaes
™n

over-komft fprong te voorfchijn

:

kreeg veertig man en ettelijke paer-

den, uitdeverloorenflach gevlucht,

by een. Met dit volk , hoewel flecht

gewaepend, waegde hy een gewig-

tige aen-flag , om namentlijk cujco

te bemagtigen . Antonius de Robles

,

niet min gehaetals veracht , wegens
fijn laege af-komd en klein ver-

dand , voerde het opperde bewind
over de dad , met vijl honderd krijgs-

knechten bezet , behalven de bur-

gers , die op geweer donden. Be-

richt van Centeno, zen d Frans Aguierre

uit,



Peru.
uit , ten einde het veld ontdekte

;

doch defe voeght zich by Centeno :

dewelke een om-weg neemt, en te-

gen de nacht onder Cujco komt. Hy
ramt de poort open : drijft de ont-

zaedelde paerden tegen den vyandc

in , op de markt ten flag gefchaert.

De paerden helden midden door de

flag-ordens : zulx gantfche gelede-

ren onder de voet geraekten . Cen-

teno diende hem van de wanorde

:

viel dicht in een gedromt op Robles

aen : dewelke, alzoo vergeeten had

het krijgs-woordt te geven , groot

onheil veroorzaekte ; want 't volk,

door een pik -donkere nacht verby-

ftert, kende noch vriend noch vyand.

Elk tafte flechts van zich : zulx

meer aen eigen fwaerdenfneuvelden,

dan die Centeno trok. Defe aldus

meefter geworden , onthaifde des

anderen daegs Robles , en deelde

honderd duizend dukaeten onder

'tkrijgs-volk uit: trok met honderd

man na de ftad Plata : om Mendoza

aldaer de brengen tot 'skaizars ge-

hoorzaemheid. De toeleg gelukte

te meer , alzoo geftijft wierd door

honderd en dartig voet - knechten
,

welke Lucas Martijn uit Arequipa lich

te voor Pizarrus ; doch die hem by

den kop greepen , en de party van

Gajca aen namen. Middelerwijl liep

de vloot , onder 't beleid van Aldana

,

in d' haven voor los Reyos , tot groote
verwoei- ontileltenis der gantfche ftad. Pizar-

ri'za'rrus. rus legerde zich met vijf honderd

en vijftig man lanx de flrand , om
het landen te beletten : fwoer , dat

levendig aen (lukken zoude hakken,

zoo meenig vlooteling in fijn han-
WreeiheU den verviel : liet Peter Martijn bin-

• 7ZÏ£7 nen de ftad die aenftonds zoude
op -hangen, dewelke 't leger niet

volgde , of uit het leger te huifwaerd

keerde. Martijn ging ten dien ein-

de met een beul vergezelfchapt :

en , als de beul te langzaem zam-
melde , doorftak zelf meenig bor-

rizarrus ger. Onaengezien alle vluchtelingen
van de

ter dood gedoemt wierden by Pizar-

l*ttm"~ rus, vertrokken echter fijn getrouw-

fle vrienden ten grooten getaele,

nacht aen nacht : ja do foldaeten zelf

reeden by vollen dag te vier -voet

C/tfcn

krijgt gr00'

te toeloop.

weg : riepen luids-keels , lang leve de

kaizar , jlae dood de dwingeland Pizar-

rus. Waerom hy dan geraedzaemft

vond op te breeken na'tgeweft Naf-

ca. Geduurende de togt , verliepen

gantfche benden : zulx hy naeuwelijx

! ander halfhonderd man by een hield

:

!
van welke alle oogenblikken ver-

I wachte , neder -gehakt te worden.
Met 't vertrek van Pizarrus , nam
't werk een gantfeh andere keer bin-

nen los Reyes : men rechte aenftonds

, de kaizarlijke ftandaerd : de flads-

' roeper las de brieven van vergiffè-

i nis , die Gajca uit Spanje overbragt,

op alle hoekende: ftraeten , af. loan

Palomino , uit de vloot geland met
vijftig krijgs - knechten , vergaeder-

de alle , dewelke uit 't heir van Pi-

zarrus den vlucht namen. Onder-
tuiïchen geraekt Gafca onder zeil.

fiy voerde van Panama vijfhonderd

i wel gewapende •. Hapte tot Tru-

j

xillo te land , en maekte een leger

' in t dal Xauxa : vvervvaerds aller

weegen groote meenigten toe-vloey-
! den , uit bittere haet tegen Pizar-

rus •. als die binnen weinig tijd meer
I als een half duizend edel -luiden

! door beuls handen moord -daedig

ombragt. Maer Pizarrus ; zedert on-

der los Reyes opbrak , vond de ftad

|
Arequipa t' eenemael verlaeten : kreeg

by zich de hulp-benden , waer over

Joan Aco(la ftond , welker getal tot

d' helft was verloopen : trok Cente-

no , gelegert lanx 't meir Titicaca , saaere

onder d'oogen. Op 't vlakke veld ""'"ff*ö r 1-an Cen-

Guarina ging t gevecht bloedig aen. tme-

Luideivijk Ribera voerde de voor-

togt van Centeno, die'tgefchutlofte,

eer doel konde fchieten. Carvdya-

les diende zich van die mifflag : ruk-

te gefwind de haek (tukken dicht

voor de vyand : en maekte met
fchrot zulk een opening , dat gant-

fche geleederen weg - gefchooten

wierden. In d'eerfte torn fneuvel-

den meer dan anderhalf honderd

krijgs -knechten. De ruitery , ver-

fchriktdoordenederlaeg van 't voet-

volk, rent af. 't Voetvolk , van rqi-

tery ontbloot, konde naeuwelijx ont-

fnappen : alzoo Pizarrus deachter-

(te nederhakte door fijn busdragers,

Ss 2 en
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en de voorde in de vlucht door de veld Saquifagrana. Scs veld-flukken

paerde-voeten vertrad. SesPeruaenen l verdcedigden de enge toe gang der

bcrgdcn Centeno, krank leggende op leger-placts; welke aen d'eene zijde

eenros-baer, uit den ftnjd. Wreed

gebruikte d'overwinnaer den be-

vochten zegen- Zoo meenig na de

veld -flag in handen viel , wierd door-

priemt of" gehangen. Gafia, wegens

defe nederlaeg bericht , kropte fijn

hartzeer voorzichtig op: maektealle

veilig lag door een rievier , moe-
ras en hoog gebergt , en van achter

door een diepe gracht zonder wa-
ter. Gafia flond boven op een heu-
vel, en bezichtigde duidelijk 't heir

des vyands in de laegte. Den gant-

fchen nacht bleeffijn volk gewaepent

noodwendige oorlogs-gereedfchap: ; ftaen: leed zulk een koude, dat geen

optogtvan trok met negentien honderd man uit wapenen kondc voeren : daer pizar-
ca/c».- devalleye XauxanaCufco, opdenweg rus beneden over hetteklaegde, vol-

gefterkt door de rijke hulp-benden, gens de vreemde geüaltc der Peru- Mnhvaer.

died'ervaercn vcld-hecr Peter Valdi- aenfche lucht ; want de toppen leg- d:i m^r -

via uit Chili aen bragt. Tot ^ndagua- gen aldacr verftijf t van rtrenge vorft , /HCZ
',"

trekt over

dejiroom

A[mrim*

rao hield 't leger halte: ter oorzaek

het week winter-weder, welk de we
daer devalleyen, zomujdsgeenmijl ?er"-

verder , gezengt worden , vermids

gen onbruikbaer maekte wegens de ondraegelijke warmte. Met den mor-
gen-ftond daelde Gafca den berg af:

lijn ruitery verdeelt in twee vleugels

,

geduurige flag-regenen . De tenten

enmaiz begon te mets te verrotten:

en de vochtigheid verfpreide een ftond ter flinker zijde onder JoanSa-

doodelijkeroodeloop. Met de lente

brak Gajca op. Om over de rievier

Apurima te geraeken , was groote

fwaerigheid : alzoo Pizarrus de brug-

gen allenthal ven had afgeworpen : en

a'over-togt geweldiger hand fcheen

te zullen beletten. Gafca dient fich

van een krijgs lift. Hy laet dan op
drieverfcheide plactfen hout en rijs-

werk te zamen brengen : ten einde

de vyand mifleid niet weten mogt
waer het gelden zoude. Eindelijk

rukt Gafca over diepe fneeu-bergen na peda met een groot gedeelte der rui-

Cotahamba: alwaer de brugge fchiehjk tery na Gafia, welken de rechter vleu-

met drie kabeltouwen overgebragt.is. gei bufTchieters volgde. Omd'over-

Vier honderd man had nu d'oeveraen loopers te veiligen, fchooten Centeno

d' ander zijde dei- droom onder de en Mendoza dicht onder de flagor-

voet.Demeeftcfchade leed de ruitery; dens van Piezarrus toe : welkemeer

want meer dan feftig paerden met wa- en meer ontbloot wierden : alzoo

penengeladen, dreeven voorftroom zommige de vlucht namen na Cujco,

af tegen de rotzen: welker fcherpe andere met ganefche vaendels tot Gaj-eM

kanten doodelijke wonden maekten. Gafcaes heir in -flapten, verzoekende overmni

lijfs-genaedc. Pizarrus ziende zich
r'iam

vedra : de rechter gebood Balthazar

Cafiro ; Mendoza voerde eenig licht

paerde-volk op hem zelf. Valdivia

hield zich by 'tgefchut. Gafia zelf

was in de voor-togt der vuur-roers.

Pizarrus ichikte de Peruaenen aen de
rechter-hand van fijn flagorde. Cepe-

da en Acojta hadden gezachoverde
ruiters , Carvayales en la Torre over

't voet -volk , Sebaftiaen Vergara en
Peter Soria over de veld flükken.Zoo

hae(t de itrijd haer verhief, trokC?-

Pizarrus , wegens de gan tfch e han del

by de verfpieders bericht, vaerdigt

Acofla met twee honderd bus drae-

gers, omd'over-gekornene te flaen;

doch defe vond'rgetal te fterk.dan dat

een torn dorft waegen. Ondcrtuf-

"J

rondom vcrlaetcn , riep : Nadien alle

haer begeven onder de katzerlijke jlan-

daerd, wilik ook derxvaerds rijden: mij-

fchien zal my barmhertigheid gejchie-

den. <>s4cofta viel hem in. Wat! laet

fchen geracktc 't geheele leger aen de ons in de d/k/te drang der vyanden val-

rechter oever van Apurima op een len , en held-daedigjlerven. Pizarrus

hooge berg. Pizarrus had zich be- antwoorde : Neen , nu ik eer en goed

graeven met negen honderd man ,
quijt ben, moet zorge draegen voorde

vijf mijl beneden Cufio , in 't vlakke
j

ziel, dat aen dezelve ook geen fchaede

lijde.
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lijde. Terwijl dit zeide , klimt van

'tpaerd met konftig zilver -tuig be-

hangsn, levert hem en fijn fwaerdin

handen der farjant Villuvicenzo . Hy
droeg een licht harnas, goude heimet,

waer op een koftelijke pluimaedje

flingerde , en een pronkpenning rond-

om vol efmarauden bezet om den

hals. Geleid tot Ga/ca, fnaeuwde defe

hem toe : Dunkt u niet''t werk wel be-

(leldie hebhen , die jchuldigjlaet aen de

verquijling van zoo veel kaizarlijke

fchatten , en vergieting van zoo veel

bloed , om voor u te behouden een on-

wettige dwinqlandy over Teru ? Pizar-

rui graeuwde even fier wederom : ik

heb mijn eigengoed te kojl geleid aen de

Spaenjche vryheid : en mogt V Peruaen-

fche gebied rechtmaetig aenvaerden ,

die nevens mijn broeders Peru moeyelijk

satt wreed ontdekt en bloedig gewonnen heb. Car-

mttiege- vayales uit de ftrijd ontfnapt , fchuilde

™J*kï in 't ried; doch is van fijn eigen volk

aen Gafca gelevert , die hem daegs na

de flag levendig vierendeelde, en Pi-

zarrus , in den kerker vervvorgd ,

't hoofd affloeg: de andere gevange-

nen zijn meeft alle in koelen bloede

aen kanc geholpen. Gajca vond een

ongeloofeüjkefcbat by Pizarrus. Ie-

der foldaet kreeg hoofd voor hoofd

meer dan fes duizend dukaeten.

'tZeeghafcigheir trok binnen Cujco:

alvvaer de beuls nieuw werk vonden
met hangen , worgen , onthalfen en

rabraeken. Die gebrandmerkt op de

galley quamen , mogten van geluk

fpreeken. Gafca, hoewel zegeprael-
mngroote f , , . r i i

verietgend- de , zag geen kleine lwaengneid te

gemoed. Hy had meer dan darde

halfduizend man by een. Ieder ach-

te , dat hem , wegens getrouwe dienfl,

eenige rijke bediening toe-quam.
Daer {tonden wel anderhalf honderd

ambten te vergeven ; want Pizarrus

had de voornaemfle ambtenaersom
hals geholpen : en die eenig ambt uit

fijn gunft bekleeden , waeren in de

laetfte flag gefneuvelt of gevlucht.

Maer het klein getal konde niet toe-

reiken na de meenigte , welke haer

zelfeenigvoordeelig genot toeleide.

De openftaende inkomüen bedroe-

gen jaerlijx elfmael honderd duizend

dukaeten : die meeft onder de ge-
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he,d:

zach-hebbersfmoorden: degemeine
foldaeten kregen flechts een klein

aenpart : weshalven een fwaer mif-

noegen by vele wierd opgevat : dreig-

den feitelijkheid te plegen , t.n zy
meer omringen. Doch Cianca kreeg

de roervinken by de kop : welker

ftraf een algemeine vrees veroorzaek-

te : en de vrees zette d'ontftelde ge-

moederen ter neder. Gafca had 'm fijn verdere

d'oorlog tegen Pizarrus gefpilt meer vm,chtms-

dan negen honderd duizend dukae-

ten, welke penningen meeft op ren-

ten nam. Na dat hy 'rrijk toe ruft

bragt, begonde te denken opbetae-
ling , die hy ren meerderen deel deed

uit d'aen^eflaege goederen der w e-

der-fpannel.n.un. Voorts wierdeen
naeuwe voet van fchatting, by de

\
Peruaenen op te brengen , beraemd:

' daer re vooren ieder Spunjaerd haer

afdrong zoo veel goed dacht : waer

j
toe geen wreede pijniging , zelf ter

1 dood toe ontbrak. Binnen los Reyes

j

ftond wederom de hooge rechtbank

I
der kaizarlijke rijxracdengefpannen.

j

Weshalven Gajca, na dufdaenige ver-

richtingen , t'huifwacrd keert , met

een onwaerdeerlijke fchatvoor Carel

'l

de vijfde -. en liet 't Peruaenfche be-

1 wind aen de rechts -geleerde Cianca.

Zedert is Peru beüiert by onder ko-

1 ningen. Op Cianca dan zijn in orde

gevolgt Autonius Mendoza , Andreas onder-ko-

HurtadoMendoza, Diego Velajco , Lo- ™f™
vm

}

pez Garcias de Caftro , Fraticijcus de To-

]
Iedo , Martijn Enriques , Garcias Men-

doza, Luide wijk Velafco ,Joan Pacheco

en der zelve ftaetvolgers. Onder defe

alle heeft 't Peruaenfche koningrijk

)

een vreedzaeme ruft genooten . tot

f merkelijke ftijving der Spaenfche

fchat-kiften. Dus lang wegens de ver-

eeuwdegefchiedeniffenin Perusoot-

gevallen, 't Zal dienftig zijn de by-

zondere landfehappen van dit magtig

rijkkortelijk voor te (tellen. Tegen-

woordig word het verdeelt volgens

drie hooge vuuifchaeren, opgerecht

binnen deftad los Reyes , indegewe-

ften Charcas en Quito. Dit laetfte Befihry-

maekt het noordelijkfte gedeelte van ^'ff^
peru uit , en beflaet twee en zeventig guüo.

mijl in lengte , de breedte bereikt vijt

j
en twintig, elders meer , elders min-

Ss ^ der.
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der. De winter begint met wijn-

maend , en duurt tot d'aenvang der

lente. Alsdan vallen fwaere ftort vlae

gen , en op 't gebergr ook. dichte

fneeuwbuyen. Buiten de gezeide tijd

fchuilt dezonne zelden achter wol-

ken. d'Inw\)ondcrs fterven veel aen

zinkingen, in ' tbcgin en einde des zo

ttkkmia mers. De pokken nemen ook veel

*,ru
- menfehenweg. DePeruaenen komen

met dit befmettelijk quaed dikwils ter

weereld : en zetten het den Spanjaer-

den over , die fich van d'inlandfche

hoeren niet onthouden. Zalzaparilla

en 'tho\xt guaiacan word gebruikt tot

een tegen-gift Hier wallenen veel

vergiftige kruiden , die de peruaenen

tot onderling moorden kondig men-

gen. In 'theetfte gedeelte van Quito

vruchten, valt de zoete en verkoelende vrucht

guaba, twee palmen lang, buiten met

een graeuwe fchorfe, binnen vol wit

Boom merg en harde kernen. De boom
gtütiaba. guaiaba heeft een bleek-gladde baft ,

dichte takken , harde en blinkende

bladeren , bloemen uit vijf blaedjens,

niet ongelijk een paeuwe kuif, lang

werpige appelen buiten ruig , binnen

met flaeuw-rood vleefch en eetbare

fteenen : de wortel wijd verfpreid is

zoet, en in water gekookt geneeft de

roode loop. Defeboom wafcht aller

wegen , byzonder op laege gronden •.

temeer alzoouitde korrelen, by de

vogelen opgepikt , en met d'afgang

quijtgemackt nieuwe boomen groe-

jen. De Spaenfche vruchten , peer-

zakken .citroenen, vygen,granaeten,

peeren , queen , oranje-appelen flae-

gen buiten gemein weelig; doch ver

rotten haeft. Men wind overvloedig

tarwe , garft en maiz. De vveyden val-

len graefig voor offèn , paerden en

fchaepen . De fchaepen teelen binnen

veertien maenden tvveemael lamme-

ren. d'Oceaen levert meenigte van

zee-vifch : de rievieren geven vry

minder. De ftroom Barbara plagt eer-

tijds goud te fchaffen. Opde vochti-

ge gronden vindmen zalpeter , zeer

trgeh. bequaem tot buspoeder. Voor de rei-

zigers zijn dienfiig d'herbergen tam-

ba , ftaende vijf mijl van elkander,

lanx d'heere wegen. Ten gezetten

prijs is allerley eet-waer binnen de

Vit.

Boek:
zelve te koop. d'Inboorlinpen woo-
nenmeeft by buurten : verLeten on-

gaerne haer getoorre-plaets : gaen Kleding.

bekleed meteen hembd rok zonder

mouwen, boven en onder even wijd :

't overige licchacm blijft bloot : 't lang

hairfnoerenzeop. Zijnfterk. en wel- inbor/id»

gefchaepen, en vernuftig genoeg, om %'^"
o

'' m

eenig ambacht te leeren ; doch lo-
°^

genachtig , ongeftadig en tot dron-

kenfehap genegen : ncmji befwaer-

lijk 'tRoomfche geloof aen : zulx

zich meeft laeien doopen , wanneer
op fterven leggen : drijven fterke han-

del in kotocn , wolle en laekenen.

Aen 't uiterfte noorden van Quito leg-

gen de fteden Tumana , Trugillo , Al-

maguer', Madrigal en Paflo. TufTchen

Pafto en Quito ontmoetmen, behal ven
verfcheide dorpen, de beruchte weg
by ^/'/Hg^doorwildernifTen en woelt

gebergtgeleid , de muuraedje van een

oudefterkteen de wonderlijke fteene wonim

brug Lumichaca, welke de natuur over
rug '

defnelle ftroom Guacagzboxxwt heeft.

Het is een harde klip , wiens voet een
ruim log vertoond, waer door 't wa-
ter yzelijk bruifcht. Defe landftreek

brengt weinig maiz voort ; maer over-

vloedig mortunnosfwijmenóe na prui-

men van damaft : teveel gegeten ver-

I oorzaeken dronkenfehap en fwaere

J benaeuvvdheid.'r Me'irTaguarcocba,be-

] teikend een bloed water , ter oorzaek

d'Inga Guaynacapa aldaer twintigdui-

zend menfehen den hals affneed en

verdronk, 't Paleis Carangue op een

kleine vlakte, uit fteenen zonder

kalk ofyzer-werk konftig zamen-
gevoegt , vertoond in haer bouwval-

lige overblijffels een verwonderens-

waerdige heerlijkheid. Weinig verder

pronkt 't koninglijke flot Atabalo,

waer aen dlngas geen koften fpaer-

den. Waerlijk een meeftet-ftuk, welk
niet behoefd toe te geven den beruch-

te gebouwen der Romainen. TufTchen

Atabalo en Cochefqui een prachtig huis,

leid een koude fneeuw-berg. Voorts

I hebben de Spanjaerden lanx de weg
\
tot Quito toe verfcheide wooningen,

|

en byzonder in 't vlakke veld Anna-

(juito, alwaer d'onder-koningFi?/* de

J

ilag verloor tegen GonzalvusPizarrus.

Maerd'hoofdftad/>tf»c//ctf del Quito,

of
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Hoofd -ftad

Francijco

del <3> uit o.

Rockende

berg.

of ook enkelijk. Quito genoemt , na
de paleifen alhier by d'Ingas gefticht

,

beflaet een naeuwe vlakte , bezet van

gebergt, welk aen Puerto Viejo voor

de Zuider - Oceaen rijft , en tegen de

Noord zee (loot, nevens Carthagena.

d' Inboorlingen rondom Quito zijn

zediger als andere Peruaenen. De val-

leyen , alvvaer de zonne klemc , drae-

gen allerley fruit-boomen en fchoo-

ne wijngaerden. De papas, niet on-

gelijk den aerd akers, waffchen on-

der d'aerde. Quirnba krijgt een mans-

lengte en kleine zadekens, waeruit

een aengename drank gekookt word.
Van Quito loopt dekoninglijkeweg,

alwaer om de vier mijl een fchoon

paleis ftaet , na Qafco, en van Cufco na

Chili, meer als duizend mijlen lang.

Een uur gaens buiten Quito rookt een

hoog gebergt : zomtijds werpt het

wijd en zijd dikke affche : en maekt

een naer geluid , niet anders of don-

derde, d' Affche befchaedigt 't land

boven maete: en zoudemeer hinder

doen, tenzydoordeflag-regenenby

wintertijd wierd weg-gefpoelt. De
ftad leid op een drooge zandige boo-

dem , in 't midden van een gracht,

met verfcheide bruggen beleid , door-

fneeden. De ftraeten loopen breed

en recht. Vier markten maeken eeri

groote ruimte. Behalven d' hoofd-

kerk ftaen twee andere tempels , aen

de fanten Selaftiaen en Blajtus toege-

wijd. De kloofters der Francifcaenen

en Dominicaenen wijken elkander in

koftelijke timmeringniet. Vijfhon-

derd Spaenfche huifgezinnen zijn al-

hier nedergeflaegen. d'Ontfangers

van 's koninx inkomften bewoonen
prachtige huifen. Meer als vijftig

duizend Peruaenen, rondom de ftad

,

ftaen op gezette fchatting. Om haer

te beteugelen, is Quito voorzien van

allerley oorlogs-gereedfchap. De
meefte handel beftaet in fchaepen,

koeyen en geiten -kaes, kotoene

kleedjens , lakenen , vlas , hoeden,

touwen , zuiker en zout. 't Zout
graeuw en bitter borrelt uit een bron-

nein 'tgeweft Mira. Oolie , wijn en

droo-
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Paleis Tbo

mebamba:

en z.onnen-

tempels,

beide won-

dcrtuk.

VolkCtna-

res.

falen Ta-
cting*.

vol allerley wild. 't Gebouw zelfleid

ten grooten deele vervallen, hertijds

telde het verfcheidc zaclen : in zom-
mige lagen wapenen opgeflooten , in

andere leef togt en klederen :hoeda-

droog'eryen worden een (tuk weegs en Rhiobamba hebben ieder een ko-

van de Zuid-zee de rievicr Ambatoop- (lelijk paleis. Tegen Rhiobamba floot Undfihip

gevoert.cn voorts met karren binnen
;

hetlandfchap Chumbo : uit welkeen chumo -

de (lad. Zuidelijk van Quito is te zien mocyelijke weg leid na 't veer Gua-

't paleis Tbomebamba , in 't landfchap naycapa o\cr de rievier Cbottgo. 'tGe-

Canarcs , alwaer twee ricvieren teza- weft/j» Jago de Puerto l'icjo brengt Vueuo

men vloeyen,nevens een lage vlakte, overvloedig voort batatas-wortelen ,

l,eJ0 '

maiz, juca, dricderley zoort guaya-

vas , ccrezillas en de boom iunas , die

wilde vijgen draegt. De Spaenfche

vruchten (1.legen hierbuiten gemein
wel. De varkens , welker navel op de

nige timmeringen d ' higas over Peru ! ruggeilaet, zijnzcer gemein. Ner-
mcer als duizend hadden gefticht.in- gens loopen zoo veel en fmaekelijke

zonderheid lanx de koninglijke weg: harten. Behalven ontelbaer gevoo-
ten einde by oorlogs-overval aller geit, voeden d'ingezeetenenbinnens

wegen voorden dagwaeren. Thome -I huis den xuta , fwijmende na een
bamba befchouwde ter lufter hand

j

gans, en wjm weinig kleinder als een
de prachtige zonne tempel : welkers haen, verwonderenswaerdigfehoon.
poorten niet alleen kondig befchil- De viflchen^»//w worden overvloe-

nert ; maer ook met efmarauden i dig gevangen ; doch veroorzacken
koflelijk ingeleid pronkten. Beide koorts. Lanx de zee-kufl krijgen de ^eimde

't paleis en tempel, met fijn goud menfehenroode wratten, gelijk ok-
wratu

vol beeld-werk gedekt, beftonden i kernooten , byz onder aen 't voor-

uit groote toet-fleenen en jafpis. ' hoofd en de neus. Lanx de Zuïder- caraques

Men bcwaerde alhier onwaerdeer-
j

Oceaen woonen de Caraques tulTchcn
h

r

*er

d
™"de ~

t Vee en

tvild alhier.

Jijke fchatten. Doch defe heerlijke

gebouwen zijn tegenwoordig zeer

vervallen, 't Volk van dit gewell
genaemt Canares draegen lang hair,

kroontjens-gewijs op de kruin ge-

vlochten, wolle ofkotoenehembden
en laerzen van cabicia. De vrouwen,
tamelijk fchoon , zijn buiten gemein
hitzig op de Spaenfche landaerd:

fpkten , zaeyen en verzaemelen den
oogïl : daer de mannen binnenshuis
fpinnen , weeven en wijve-werk
doen. In 'tjaer vijftien honderd Vier

en veertig, wierden alhier mijnen
ontdekt die by na zoo veel goud als

aerde uit-le verden. 't Paleis^Tacunga

leid niet verre van den berg , die voor
eenige jaeren veel aflche enfwaere
ileenen over 't veld wijd en zijd

wierp, 't Gebouw vertoond groote

mum en, in welke noch te vinden
zijn degaeten, daer eertijds goude beflaeteen vruchtbaere grond. Men
fchaepen ten gods-dienft gcplaetlt vindaller wegen veel hooning in hol-

flondcn. Nevens leid een kloollei, ie boomen. 't Water der rievier ge-
by de maegden Namaconas bewoond, neeft de Spaenfche pokken : weshal-
om den zon aen te bidden. Rondom 1

ven uit alle geweilengcduuriggLOotc
ftaenflcenehuifenmet ltroo daken, meenigte derwaerds trekken. Lanx
d'Inwoonders zijn bruin en min- , d' oevers wafcht overvloedig zalza-

zaem. De \\tkkex\Muhmbato, Mocha parilla. Vei wondcrens-waerdig is de

brug-

d' uithoek Pajfao en rievier Dable.

Haer aengezichten zijn vol kerven
en gaten , van d' ooren af tot de kin-

ne toe. Om den hals en armen drae-

genze goude kleinoodien en rooJe

kleine kooraelen chaqüira , by de

Perauaenen hooggeacht. Zy hebben
twaelf dorpen uit houte huifen.

'tVoornaemfle Manta was eertijds

vermaerd wegens een groote ejma-

raud , gods-dienflig aen -gebeden.

Puerto l'iejo , befpoelt van de Zuid-zee,

is een ongezonde plaets. 't Regent

hier acht volle maenden achter een.

De regen begint met de wijn-maend.

De burgers, de voornoemde wratten

onder-hcevig, leven zelden lang. Gua- stsdcuya-

yaquil, anders ook genaemt Cu/ata, **''

gebouw t aen een diepe inham der

Oceaen , nevens de ftroom Amb.ito, die stroom

fnel af- vlied van 't gebergte Quito,
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brugge, welke d' Inia Guaynacapa bouwt, met houteen ftecne hui'en.-

begon te ieg zen over de vloed : doch de kerk en [t Dom er-kloofter

metfijn dood bleef twerk üeeken. fteeken boven d'andere timmeringen
De Guancjbilcas ftaen onder de ge- uit. 'sKoninx rent-meerfter houd
hoorzaemheid der ftad Guayaqutl.De alhier een koftelijk hof. De landzae-
Spaenfche hopman Contera üichte in ten rondem Zijn botte menfehen :

devaUeye/'/Z/deveftingG?//™. 'tGe voor d'aenkomft der Span] erden
wcü PMtas heeft moeyelijke wegen, floegenze malkander om de buit

moeder-naekte inwoonders, koud dood. De ftad Kir;? is gelegen in 't ge- stadram.

gebergt, depaieifenP/ci r//j5 en Tam- weft Chuiquimajo : alzoogeriaemtna
^//.:»6ö,verfcheide dorpen en de Had de fnelle ri we ke de Peruaen-

st»d Lox.1. Loxj, tufichen twee armen der rie- fche vrouwen en kinderen zelf, tot

vier Cafamayo, onder een gezonde I verwondering der Spanjaerden , ovér-
lucht, aendekoninglijke wegdiena fwemmen. dinboodingenbefchilde-
Cujco loopt, in 't dal Cuxibamba , al- ren'tganfchelichacmfwart,met'tzap

r geen vergiftig dier immermeer der wortel Taguas : en leven meeft by
gevonden word. Deboodem draegt degeöarnpteplanteï«ctf.Aend'ander
weelderig eiken , noote-boomen, zijde van 't gebergt, welk d' oevers

'/ I.*n1 -

fchüf ï*l

tas.

elfen , willigen , cederen , maïz , garft

en tè'rvve. Niet verre van de ftad

Steden Zu-

mor:t en

Cuenea.

Vreemde

noeten.

van Chuquimayo beüzet, leid'tgeweft tar.denve

Perico,vruchtbaer en dicht-bewoond: r,eom &*

fpnngt een heetefulfer fontein . hee- waer tegen 't goud-rijke landfehap
"

lende allerley wonden. Gevoogelt, Cherinos floot. Voorts he^ft Peru
wild, vee en viich maeken dep aets

;
verfcheideaengenaemevaIleyefi:on- vaiUye».

boven gemein lijftochtig ten fchone < der welke ten noorden uitmunten
kerk en twee klooflers der Dominï-

\
Tumbez, Solana, Poecl.os en Piura,

;;en Fr'ancijcaenen brengen geen alle vruchtbaer, vol heerlijke g bou-
klein cieraed toe voor deltad. Ooit-

! wen, endoor (hoornen bevochtigd.
waerd af leid een onbewoond gebergt

|
De eerfte ftad , by de Spanjaerden in

welker toppen onder ecuwig In eeuw
i Peru gedicht, isjatt Miguehïy beflaet

fchuilen. Binnen Cuenea beWöónen
de Minder-broeders en Preek-Heeren

prachtige gedichten, 't Land rondom
heeft njkt mijnen van goud, zilver,

quik-zilver, kooper, yzeren lulfer.

Ten ooften van de koude toppen An
des beflaet d^ftad Zamora een voch-

tige grond. Nimmerword 'tvolkal-

h.erbefocht met befmettelijke ziek-

ten : zy gebruiken tegen alle quaelen

tabak en 'tkruid aguacolla. De i.ooten,

die rondom her vali en,veroorzaeken

raeuw gegeten een haeftige dood ;

doch gekookt geven 'goed voedzel.

De mijnen leveren ongemein groote

cl n drooge boodem , w e kc des zoo- u,s,ml-

mers zeerftuift , engeduurende de
winter-maenden vochtig valt: ver-

midsdehardegrond'twater nietver-

fwelgefi kan. De Jttgas hei ben door
valieyen een weg geleid, b.e d

vijftien voet, tuflehen twee muuren
en geboomte wederzijds. Weftelijk

van Migat l ve> toont haer 't ftedeken suMeti

Payta ,aen een veilige haven der Zuid ia
.

zee. Op 'tjaer vijftien honderd ze-

ven en tachentig , leide Thomas Can-

dijch de plaets aen kookn : welke
nu acht en twintig jaeren herbouwt
ftond : wanneer Joris Spilbergen , na

korrelen goud. Een.wegendeachtien een hard fcheeps- gevecht tegen de
pond , isaen denSpaenfchen koning Spaenfche ammirael RodritgoMendo-

Pbthps de tweede vereert. De ziltige za, in de ruime haven voor Payta ten

bornen geven goed zout. Drieilroo anker liep. Hy fchikte acht fchepen
men van 'tgebergt af geftort wente

;

met drie honderd gewaepende ftad-

len goude-zanden , en verfchaffen waerd; doch d^fe vonden devyand
lekkere vifch. Byen zonder angels lanx de wal befchanft , zulx onver-
maeken veel hooning. De tijgers en richter zaeke te rugge keerde. Wes-
kleineleeuwen doengroote fchaede halven de jagten Eolus en Morgen-
onder de fchaepen/uc<w, geiten, ver- fiarre dicht onder Payta liepen , en
kensenkoeyen.Deftadzelfisnetbe-

1 onophoudelijk in de ftad fchooten.

Tt On-
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Ondertullchenachterhaeldehopman
loande wit een Peruaenfche viflcher,

die twee maenden Jang zeegebouwt
had, en goede vangit bekome. 'tVaer-

tuig belton d uit zamengevlochte bal-

ken , voerde twee bezaens, fesfluxe

boots gezellen : zeilde niet min vaer-

dig als lcherp by de wind. 't Gefchut,

welk de fchepen op Payta lofte,

maekte zulk een fchrik onder de

burgers : datze met zak en pak na

't gebergte vlooden , en de ftad ten

beften gaven , in welk Spilbergen

't vuur (tak : binnen weinig uuren,

Iacgcn twee fchoone kerken , een

Dominicacner-kloofter, en de mee-
fte huilen aen kooien. Indien de bur-

gers niet flaeuw-hertig waeren ge-

weeft, zy hadden kans genoeg, om
d'Hollanders af te wijfen ; want de

onder-koning Luideivijk Felafco , ver-

kundfehapt van Spilberpens aen-

komlt , had de plaets gefterkt met
oorlogs gereedfehap en genoegzae-

me bezetting ; macr do moet flabbak-

te. Terwijl spilbergen alhier ten an-

ker bleef, vongen dematroofen op

't qiland Lobos , fchuins voor Payta

zeewaerd afgelegen , een wonder- vnmA*
lijke vogel , twee ellen hoog en drie voogd.

dik , wiens bek , vleugelen en klaeu-

wen na eens arends Iwcemden , de
hals was gelijk der fchaepen , op
't hoofd ftond een haene kam. Voorts
zond Donna Paula ftee-voogdefle van
Payta , over Peru wegens befcheiden-

heid en fchoonheid vermaerd, kool

,

oranjen - appelen , citroenen en an-

dere ververfching aen d' Hollandfche
vloot -. zy verzocht te vergeefs ont-

flaeging van zommigc Spanjaerden

,

in dezee flag tegen Mendoza gevan-

gen. Ten oolten van Payta land-

waerd , leid 't hectc en vochtige land- '<
f«»<*

fchap Quixos , berucht negens 'tge- ~-?'*'"'

boomt draegende de welriekende

vrucht canela en de rank-appels gra-

naddla, byzonder dienftig tegen het-

zige koortzen. 't Loof der rank- ^
ank -aPPel

appel boom kan gelijk khm-op ge-

vlochten : de bloeyzem hangt als

een zon mee lang-weipige blaed-

jens, rood en wit gefpikkelt : opent
haer drie uuren na zonnen opgang,

en
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Aen de noordelijkde Rievierfm

of de natuur zorge droeg , om de hoek van ^«//ovaltdeftroom Jan Ja-
'*i0 '

fchoonheid der uitdeekende bloey- go in de Zuider-Oceaen. De mond der

zem te bewaeren. Behalven de fte- rievier heeft een wonderbaerlijke

dekens Archidona , Avila en Sevilla grond; want meenigwerf zitten de

del Oro , leid hier d'hoofddad Quixos, fchepen achter vaft , en voor de boeg

gedicht door Ramirus Davalus , op is meer dan tachentig vademen \va-

'cjaer vijfrien honderd negen en vijf- ters. OndertufTchen zijn defe banken uithoeken

tig. 't Gantfche gewed (Quixos, ont- gantfeh niet gevaerlijk. Ten zuid- m '»»ü*«»i'

volkt wegens 't woeden der Spanjaer- weden van/d» Iago leid de ruimcin-

den , behoort onder 'tbifdom Quito,
j

wijk Matthao, ,end'uithoek Francifco,

Tenooden van Quixoi gr enft. Can ela, kenbaer wegens hoogland en banken,

alzoo genaemt ter oorzaek ditgewed ,
die haer rood en wit vertoonen .Recht

groote boffchaedj en heeft, welke de
j

onder de middag -lijn duikt 't hoofd

xiuclu canela overvloedig voortbren- 1 Pajfao met laeg land. TulTchen dit en stroomt»

Lande*™- gen. Naeuwelijx een Peruaenfche Mattbao vloeyen de vier groote rie- §>*bumus.

Umtge- landaerd diervoegen mishandelt, als vieren los Quiximies zeewaerd. Ach-

defe. Want Gonzalvus pizarrus, mei-! ter Pajfao rijd 't hoog gebergt Quaque.

nende groote fchatten alhier te vin- Weftelijker verfchaft de boezemeen-

den, vond nietalsboomendraegende' ques een veilige reede voor allerley

knoppen gelijk olyven , by d'mboor- vaertuig. Thans ontmoetmen 't de-

lingenc<jtf<?/rfgenaemt,metwelkeder deken Puerto Viejo , fchuilende achter

ke handel drijven : anderzintszijn ar- |
d'uithoek Laurenfo : voor welke vijf

me en onvernuftige menfchen.fchui- | mijl in zee 'rcilandeken Plata leid, EiUndpla-

lende onder vervalle hutten, pizarrus
j
eertijds vermaert wegens een prachti- "••

liet de meede veefcheuren door fijn
j
ge tempel t a\w2iQr de Peruaenetifchae-

honden: dewijl geen fchatten konden 1 pen en kinderen keelden , en de dui-

byzetten, noch aenwijfen waer de ' vels beelden bedreeken metzulk een

zelve te bekomen waeren. Vorders vervloekt offer -bloed : zy brachten

behooren tot 't hoog gerecht van Qui- haer afgod kleinoodjen, goud, zilver,

to de landfehappen pacotrrores enYguar- wolle en kotoene hembden en man-

Landjua» fongo , anders ook genaemt 't gewed ! tds. Franci/cus Pizarrus vond hier een
dcsaimiu juan jg salinas , beide maeken meer

j
onwaerdeerlijke fchat. Tegenwoor-

dan honderd mijlen uit in delengte:
j
dig onbewoond heeft niet anders als

de breedteisniet minder. Degraefige dorre en wilde boomen. Volgen vor-

weyden voeden weelderig vee: d'ak- ders de havenen Callo en Zalango, a]-

kers leveren tarwe en allerley gezon- ' waer goede reeden zijn , verfch water

de kruiden : elders leggen ook rijke en brandhout, 't Hoofd fanta Helena vreemde

Hifior.Xat. goud-mijnen. De landvoogd luan de Imaekt ten noorden een veilige inham:
**"

Ttï.+ Salinas Loyola dichte alhier vier dede- ; op den oever welt een born-putvan

kens,namenrlijk Fal/adolid,Loyola,fan jooden lijm, by d'inboorlingen copey

lago de las Montanas en Caruma. De i genaemr.diendigom't wandenfehe-
mnderiïjke Jefuiet Acofta verhaelt , hoe hy buiten pen te tceren. De droom Tumhez valt

snf-ft"' caruma gevonden heeft groote dee- 1 in een ruime boezem , aen welkers

nemwelkerzommigcmetgoudeade- 1 noord oodelijkehoek,dicht onderde

ren doorloopen, andere halfdeen half i vadekud, 't eiland Puna, tien mijl in ^*ni *»•

goud waeren: doch wierden befwaer- ' d'ommegang, leid. De grond brengt

lijk uit de rotzen gehakt, 't Meede ! overvloedig maizjuca en andrefmake-

goudvindmen in 't zand van zommi- lijke wortelen voort, behalven groote

ge Wed-Indifcherievieren : de voor- 1

,

boffchaedjen volfruit-boomenenza/-

naemde vloeyen door Quito , Nieuw- \

z^d/7//j.d'Inwoonders,fwartagtigen

Granada, Valdivia inChilienCaravaya \ van middelbare lengte, dragen kotoe-

inPeru. Anderzints leid ook 't goud ! nekleedjens, de hoog-geachte kete-

aen korrelen , gelijk meloen -zaed , ] nen chaquira en goude kleinoodjen :

grootet en kleinder , zonder eenigej drijven derke handel:voerden eertijts

Tt 2 fwae-



3' Derde Boek

inrichting

vnn Can
titfch alhier.

Eilandeken

Clara.

Ztiandcn

Lobos, en dt

Lobos Ma -

rinos.

Hoe de lan-

den gehoo-

rit tnder

JjJmmo ont~

dekt zijn :

fwaerc oorlog tegen Tumbez: lijden

by zomertijd groot gebrek aen verfch

V/atet.Tbomas Cand/Jcb fta"pte op'tjacr

vijftien honderd feven en tachentig

alhier te land : vond een fchip aen

ftrand overgehaelt en drie dorpen

:

in 't een ftond een palcis van een Caci-

que met ftcene galdcryen aen de wa-

ter-kant , en nevens een ruim pak-

huis, volpekpotten en haften om ka-

bels te vlechten : 't dorp telde ruim

twee honderd huifen. Een fchoone

kerk , in wiens toorn ettelijke klok-

ken hingen , befloeg een open vlakte.

DeCacique, getrouwt aen een Spaen-

fchc vrouw , was nevens de dorpe-

lingen gevlucht. Candifch bragt, be-

halvcn overvloed van oflên , vette

fchaepen , duiven en endvogels , de

klokken en 't geen niet gebergt was

aen boord : en verbrande voorts de

gantfche piaets. Doch terwijl alles

vernielde, vielen onvoorziens hon
derd Spanjaerden en een meenigte Pe-

ruaenen d'Engelfcbe diervoegen op
't lijf , dat ettelijke om hals geraek-

ten , en andere gevangen bleven.

Weinig dieper zeewaerd , vertoond

haer 't onbewoonde eilandeken Cla-

ra, alvvaer die van Puna eertijds haer

dooden begroeven.De inwijk in welk
de droom Tumbez, wederzijdsdicht

bewoont , valt , eindigt ten weften

aen d'uithoek Blanco. Zuidelijk van
Blanco ontmoetmen onder de wal
't eiland Lobos , alwaer ettelijke fon-

teinen jooden-hjm uitborrelen. Om
de punt Aguja leggen de twee eilan-

den Lobos Marinos , tegen over een
Jaege kuft : hebben geen gras , boo-
men of verfch water ; maer meenigte
robben , pinguins en ander vreemd
gevogelte, d'ontdekking defer ge-

weften , gehoorig onder dhoogfte
vuurfchaer tot Quito, dient kortelijk

opgehaelt. Terwijl pizarrus gevan-

gen hield den Inga Attabaliba , zond
hy den hopman Beualcazar na da

nieuwcveftingyj» Miguel: alwaer uit

Panama en Nicaragua tachentig rui-

ters en ftijf honderd voet-knechten
waeren aengekomen. Beualcazar be-

richt , hoe binnen Quito een groote
fchat gouds lag , en 't volk Canares

bondgenooten der Spanjaerden on-

draegelijke overlaft leden van Rumi-

nagiii Attabalibaes veld-overfte , voer-

de gefvvind de gezeide benden der-

waerds : om den buit af te haelen , en
de Canares te helpen. Doch hy vond
'teen en het ander ten hoogften be-

fwaerlijk ; \v.»nt Ruminagui hield met
twaelfduizend Peruaencn debekom-
merlijkfte toegangen bezet : had
zommige wegen liltig ondergraeven

:

en op 't vlakke veld kuilen gemaekt
vol fcherpe ftaeken , bedekt met riet,

en 't riet met aerde. Beualcazar had
fchranderheid genoeg, om de laegcn

te mijden : hy nam doorgaens om-
weegen : rende den vyand ter zijde

in : en bemagtigde d'hoofdftad Quito,

na kleine tegenftand. Ondertuffchen
zond Ferdinand Cortefius uit Nieuvo-

Spanje den hopman peter Alvaradus,

die Guattimala bemagtigde : en zedert

by 'tSpaenfche hof gevolmagtwierd,
om Peru van de noordkant tot Spaen-
fche gehoorfaemheid te dwingen.
Garcias Holgun met twee fchepen afge-

fchikt , ten einde na dePeruaenfche
toeftand vernam, bragt tyding te rug-

ge : hoe Francifcus Pizarrus onwaer-
deerlijke fchatten bequam tot Caxa-

malca. Niet minder dacht Alvaradus,

alshicr opteflaepen. Hy zet dan aen
Puerto Fiejo vijf honderd foldaeten te

land : rukt hongerig en dorftig over

't gebergt Arcabucos : en ten zy in

eenig riet, een mans been dik, zoet
water vond , paerden en menfehen
waeren verfmacht. Naderende aen
Quito, ftond het gefchaepen tot een

bloedige burger- ftrijd : alzoo de
ftadvoogd Beualcazar , geen mede-
makker duldende , fijn volk ten

veld - flag fchaerdc tegen hem. Door
tufTchen-fpreeken wierd de twiftby-

geleid. Alvaradus , voor groot geld

uit - gekocht , liet Quito leggen. Ze-
dert hield Gonzalvus Pizarrus eeni-

ge tijd huis binnen defe ftad : en

vertrok ooftwaerd na een landfehap

welk overvloedig kaneel voortbragt.

Twee honderd Spanjaerden en vier

dvüzQndPeruaenen hielden hem gefel-

fchap. Op de grenzen van los Quixos

ftreeden d' inboorlingen , nooit by
d'Ingas verheert , tegen hem manne-
lijk: met de nacht paktenze haer weg.

Ter-

tnerkwaer-

dige ver-

richtingen

dies aen*

gaendi.

Vreemde

voorvallen

*f de togt

na het ka -

neel-land.
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Terwijl alhier uitruite, ontftak een i

fchrikkelijk onweder. Boven ftorm-

dede windtuflchenyzelijke donder-
j

flaegen en fchintelende blixemen. !

Deaerdezidderde beneden, engaep-

te hier en daer zoo geweldig , dat

meer dan vijl honderd huifen , bof-
j

fchaedjen en ruime Hukken lands

verzonken. Een onbekende rievier ;

liep over d' oevers , en fette 't land

rondom plas. Zulx Pizarrus niet dan

de dood voor oogen zag, zelf nadat

de beweeging van hemel en aerde

flilde -. alzoo nergens leeftogt te be-

komen was. Eindelijk geraekt op

'tnaefte gebersz;:, verloor veel volk,

door onlijdelijke koude dood-ge-

vrooren. In 't landfehap Zumaque
kreeghy ververfching, en overvloe-

dig kaneel. Dit wafcht aen groote

boomen in 't wild: de bladeren zijn

niet ongelijk den lau wriet : de vrucht

groeyt in kleine beezien : defchorfe

en wortel hebben een fterke kaneel-

reuk. Voort -gereift na 'rftedeken

Coca, vond een waterval, die uiteen

rotze meer als vijftien honderd ellen

hoog nederplofte : zulx 't geruifch

by ftil weder fes mijlen verre gehoord

wierd. Pizarrus liet fijn ongezond
volk in Zumaque uitruilen. Hy zelf

toog ooftelijk van Coca na 't vlakke

geweft Guema vol moeraffen. De in-

boorlingen gingen naekt , alleen-

lijk bedekt voor de fchaemelhcid.

Eindelijk gevordert tot de groote

ftroom , Maranon , die 't land rondom
plas zette , vond geraedzaem een

bergantijn te bouwen. De hoefyzers

der doode paerden verftrekten tot

yzerwerk , d' hembden tot zeilen.

Met een gomme , welke aldaer viel

,

wierd 't fchip geteerr. Dit geraekte te

water : voerde de pakkaedje en zie-

ken. Pizarrus volgde lanx d'oever:

maekte zich door ried en ruichte een

weg, of fcheepte zomtijds in de ber-

gantijn over , wanneer aen d' ander

zijde der ftroom een gemakkelijker

pad lag. Twee honderd mijl waeren-

ze nu den rievier afgezakt , met geen

ander voedzel als wilde vruchtenen

wortelen : wanneer hopman Fran-

cifcus Orellana laft kreeg met vijftig

man , om voor te zeilen , en lijftogt
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te zoeken. Aen de vloeden die dwers
uit 't land in de groote rievier vielen

zoude hy een bemande boot laeten

leggen. Orellana dreef binnen weinig <*ls ook van

dagen mctdegeweldige ftroom zoo
verre af , dat in geen jaer kans zag

wederom op te geraeken :kondener-

gens fpijs bekomen : had dagelijx te

itrijden tegen cClndiaenen , die in klei-

ne ichuitjens ftoutmoedig na boord
voeren : kreeg bericht , hoe dichte

by dAmazones woonden , vrouwen
die geduurig oorloogden tegen de

nabuuren : quam eindelijk in de Noor-

der Oceaen. De ftroom Maranon valt Rivier

van 't gebergt onder Quito, en maekt Mar*r""!-

wegens haer kromme bogten meer
dan achtien honderd mijlen : de

mond is vijftien mijl breed. Orellana

na Spanje overgeftooken , verkreeg

by 't hof aldaer 't hoogfte bewind
des landfehaps der Amazones : voerde

indriefehepen vijfhonderdman der-

waerds; doch onder Canarien gevor-

dert verliepen alle : zulx Orellana van

hartzeer ftierf. Maer Pizarrus, ver-

kun dfchapt uit een Spanjaerd by Orel-

lana te land gezet , hoe de bergantijn

na d'Oceaen afzeilde , ftond in d'ui-

terfteongelcgendheid. Het volk had

nu, zedert uit Quito trokken , een Gebrek vari

inoeyelijke weg vier honderd mijlen
^7e/f«-

iang bewandelt: de paerden vvaeren denkwatr-

meefl alle opgegeten : vele ftierven **•

aen ongezonde kruiden: andere vie-

len dood van honger en langwijlige

ongemakken : de klederen fljnger-

den verrot door regen en Wind om
't lijf : de fchoenen verfteetenh de

degens verroeft: : de voeten vol blei-

nen : de licchaemen in diftelen en

doornen jammerlijk gequetft : ner-

gens vaertuig, die 't heir over de ftroo-

men fcheepte. Pizarrus dan verlaet

de rievier Maranon, en neemt eenan-

dere weg niet min moeyelijk wegens

de fleile rotzen en ongebaende ber-

gen. Devalleyen begonden bezaeyt

te worden met lijken en half-levendi-

ge. De kranke en amechtige konden

'tleger niet volgen, alzoo te haeftig

voort trok ; want ieder oordeelde zoo

veel te vorderen tot behoudenis , hoe

veel meer wegs hy afleide. Die be-

fweeken , riepen bekende en onbe-

Tt 3 ken-
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Vhtito uit-

gemoord.

kende om hulp. Depaerden ontbrae- nen : javelijns en potten vol ziedende

water, zulx veel fchaede toebragten

aen haer bedormcrs : die eindelijk

onder dikke borden fchuilende de
boomen omhakten, De nedergeftor-

te zijn meed van Spaenfche honden
verfcheurt. 't Volk , gehoorig tot de
hooge vuurfchaer binnen Quito, mom-
pelen binnens monds gelijk de Moo-
ren. De mannen pleegden eertijds h*»i>uiu

zeden , haer

ken , om de (wakke te voeren. Elk

zag den dood vooroogen. Wcshal-

ven te rugge geroepen, niet eens te

rugge keeken , de barmhertigheid in

fchrik verandert zijnde. De vcrlaetne

fchreeuwden tot fanten en fantinnen,

en om byftand aen Pizarrus ; maer,

voor doove ooren fmeekende, en

door wanhoop woedende , wenfeh-

ten d'overige gelijke uitkomft en opentlijkfodomietery:waerom door- g^'"^

even zulke vrienden toe, wanneer de gaens quaed huis hielden met haer

zelve nood haer avond ofmorgen in- ;
vrouwen. Draegen korte hembden

fchelijx overviel. Pizarrus, wegens
hartzeer en fchaemte bekommert, als

die 't volk aldus op de vlees -bank

zo ader mouwen tot de navel : gaen
met ongedekte fchaemte , fwart-be-

fchilderde licchaemen , en hair ge-

nix kruin : voor en achter is 't hoofd
kae!, ter zijde hangen lukken. Om
d'armenenbeenen bindenze dubbel-

bragt, vaerdigde weinig ruiters voor fchooren na de wijze van een mon
af, die binnen Quito de tydingdefer

ellendige toeftand bragten : ten einde

levens-middelen te gemoet quamen.
Hy was nu op vijftig mijl'deftad ge-

,

de ketenen uic goud, zilver, turkoi-

naedert , wanneer leefrogt u:t Quito fen, efmarauden, witte en roodeflek-

oniflng. 'tHeiruitgehongertviclzoo huisjens. Zy doorbooren infchelijx

hittigaen 'teeten, dat verfcheide flik-
;

den neus, lippen, wangen en ooren,

te. d'Overgeblevene bleven onder enfleekeninde gaten peerl-fnoeren.

haer veldheer Pizarrus een geruime Haer fchuiten zijn gemaekt van drie,

tijd rot bezetting van Quito : welke vijf, zeven, negen of elflichte balken:

ftad, op een vermaekclijke boodem l de middelde is de langfte, de andere
gebouwt , zeer toenam in 'tjaer vijf- leggen na boven korter en korter over
tien honderd vier en veertig , vermids
de rijke goud -mijnen toenmaels ge-

vonden. Doch niet lang duurde dit

geluk ; wantalzoo Quito de zijde des

onder -koninx Blafcus Nunnez Vela

verkoos tegen Gonzalvus Pizarrus,

heeft defe de burgers ongenaedig
vermoord , en d'huifen aen kooien

haer

vrtemd

vaertuig :

makander , en worden met een zol-

dering gedekt : de zeilen gelijken na
een verkeerde bezaen , kleinder of
grooter , na de groote ofkleinheid der

vlotten ; wantzommige voeren vijf-

tig, andere drie mannen. Die roey t of

diert zit op de middelde groote balk.

De maden bedaen uit twee ftukken,

geleid. Dezelve vetwoeding om de {
achterwaerdsomgeboogen. Wanneer

zelve oorzaek quam den drie dorpen ! in zee deeken, werpenze brood en

Stad

Leuanto

Tolk , noo-

„tn.ie in

boomen, hoe

uitgeroeyt

:

over in 'tlandfchap Bracomoros , by
Joan Porzel ter eener zijde,en hopman
Vergara aen d'ander kant ontdekt:
gelijk zy ook 't gewed Chiacbiaüoias

vonden , alwaer Alfonfus Aharadus de
veding Leuanto dichte, omringt van
diepe valleyen, door welke verfchei-

de rievicren droomen, tot byzondere
verderking der dad. Rondom Puerto

riejo wooncn d'inboprlingen boven
in boomen. Om haer 't onder te bren-

gen vonden de Spanjaerden groot
werk ; want het land niet alleen rouw

aerd- vruchten tot offèrhande over

boord , en bidden om voorfpocdige

reis- Dcfc vlotten konnenze licht uic

malkander floopen : als namentlijk de

touwen, met welkezamen-gebonden
zijn , aen flukken gefneden worden.

Op dufdaenige wijze is meenig Span-

jaerd om hals geraekt ; wantgebrui-
i i i ï- .1 i and (nen-
kende de dienlt der Peruaenen , om veie.

over te fchepen op de gezeide vlot-

ten , rukten defe onvoorziens de tou-

wen los : zulx de balken weg-dree-

ven , en zy nalandfwommen. Dier

met welk

meenig vy~

en woed geen fwaer leger kondevoc gelijke part fpeelden d'inboorlingen
den: maer ook wierpen de Peruaenen van 'tlandfchap Quito aen 'tmagtig
uit haer verhee ven hutten fwaeredee- heir,welk GuaynacauaAttabaltbaes va-

der
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der affchikte, weinig voor de komlt de brandende zonne. De valieye volleyt»

der Spanjaerden in Peru , om Quito
\

Motupe heeft overvloedig geboomt, **""?*>

te bemagtigen. Hy gelalte de vol- welk naer voedzel trekt uit een ne- Tuqueme,

keren Guancabilcas vlotten toe te (tel- vier , by een drooge boodem opge- c""°-

len; ten einde fijn leger over de wij-
:

fvvolgen. Alhier valt veel kotoen.

de ftroom Chongo gelijkelijk fcheep- Volgen voorts in ordcdedaelen Xa-

te. Men had, volgens gegeven or- yanca , eertijds buiten gemein volk-

de , meer dan duizend' vlotten by rijken vol paleifcn. Deftroom.door
d' hand : die , ter halver ftroom ont- 'f midden vloeyende, word met graf-

fnoert . met 't gewaepend krijgs-
j

ten afgeleid, tot het bevochtigen der

volk in t midden der fnelle vloed i akkers. Tuqueme is niet min luftig

weg-fpoelden. De tempels, op delen . wegens dichte boffchaedjen. Dever-
boodem aller wegen , hadden deu- vallepalleifen betuigen genoegzaem
ren, met kotoene kleden behangen een aeloudc heerlijkheid. C/nto be-

na 'tooften. Binnen ftonden d'af-

beeldfels van twee leelijke lvvarte

bokken of vervaerlijke draeken,waer

voor geduurig welriekend hout bran-

de. Uit 't oflerhout vloeyt de gomme
elemi , met welke delijken gebalzemt

alle verrotting verduuren. By d' uit

hoeft naeuwelijx voor Tuqueme te

wijken. Tuffchen beide leggen za-

velige duinen en dorre klippen , op
welke noch kruid of boom wafcht,
noch levendig fchepfel zich ont-

houd. De weg duurt een dag-rufe,

en kan niet bewandelt weden zon-

ho.k p.tfio ftonden verfcheide ker-
j
der bekende leiders. Volgt de valieye coiiiaue

ken. alwaer gekruide mannen, vrou- Collique , bewaeit van een ftreomf'^"'*

wen en kinderen aen pylaeren ge- I even eensgenaemt, en fchuilt onder vaiUym

fpijkert hingen , niet anders of le«.f-
j

de fchaduwe vanontelbaergeboomt. *»"$*>?-

den , uit kracht der gezeide gomme.
j
Eertijds dicht bewoont; doch zedert

gem°°r'

Ookwaerenmenfchen-koppen t^gen I de cVpaenfche oorloogen byna t'ee-

de muuren genaegelt , en tot een
j

nemael ontvolkt: alzoo niet alleen

een merkelijk aental by de Spanjaer-

den vermoord is ; maer ook niet wei-

nige uit wanhoop geweldige handen
aenhaer zelf, vrouwen en kinderen

kleine vuift gekrompen door bijten-

de oolie. De tweede hooge vuur

fchaer word gefpannen binnen de

ftad los Reyos , waer onder 't voor-

naemfte gedeelte van Teru behoord. leiden. Peter Martijn raed-heer van Af/J
de Orbe

o- dec.

uitgeftrekt lanx de Zuid zee drie k.iizar Carel de vijfde fielt verfcheide y. <.

9

honderd mijl, van d' uithoek Aguia, fchrikkelijkeftae.tjenster neder, ten

daer 't gerecht Quito begint , tot bewijs: hoe de ff'ejlerfcbe Indiaenen

by honderd duizenden fneuvelden.

Onder vele voorvallen knoopt hy
voorby de ftad Arequipa , alwaer de

rechts macht van losCharcos aen vang

neemt : loopt ooftwaerd na Br^z/l twee aen malkander. De Spaenfche

en rio de la Plata. In defen omtrek

leggen de fteden Lima , Arnedo , la Pa

rilla , Truxillo , Mirafiores , Juau de la

Frontera , jan Iago, Leon , Guamanga

,

Cujco , Francijco, de la rittoria , luan

delOro , Arequipa Jan Migttel , Valuer

de , Cannette en Oconna. Op d' uiter-

hopman Olandus befliep de dochter

van een Indifche Cacique. Wanneer
haer bevond grof fwanger , wilde

weten, of zy uit hem 'tkind droeg.

Om de waerheid door wreede pijni- schrikke-

ging uit teperfen , word debevruch- g'X„ ;

te tuffchen twee houte fpitten naekt

fte grenzen van 't gebied los Reyos leid • vaft gebonden , en tegen 't vuur ge

fan Miguel. Uit defe ftad loopt een ! braeden. Defchrik en pijn ontzielde

Wondere

beeken.

zandigeweg, na de valieye Motupe

,

tuffchen dorre duinen. De beeken

,

eerlang de mishandelde. Oevel nam
haer vader zulk een moord op. Hy

van de duinen nedergeftort, verzin- loopt dan raezende met dartig met-

ken in 't mulle zand. Waerom de gezellen na "thuis van Olandus : flaet

reizigers , lanx de weg twintig mijl des zelfs wijf en gantfche huifgezin

lang , kalabafien vol water of wijn dood : fluit de deuren rondom toe:

draegen : trekken by nacht wegens I fteektdebrand in 't huis: en verbrand

met
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met de lijken zich zelf en fijn mede-

helpers. De tweede voorval is niet

min fchrikk lijk. ten Indiaenfche

jon Je dochter was verkracht door

een Sp tenfehê efel-drijver. Zy ver-

haelt tfchennis aen haer ouders : en

in tekt bekend , hoe bereid ftaet te

v i. 't Afraeden hielp niet. Zy
nochten m- flik.t dan r.;."ir.ve juca door , die ge-

^111' kookt gezond voedzel geeft ; maer
iderzints een gewifiêdood veroor-

zaekt. 't Vergif werkte lafigzaem.

Zy vliegt die>halven tot de naefte

il-'ooni : gewaflehen breekt een klein

boon.tjen , onder een grooter ftaen-

de , tot de hoogte van vijf voeten af

:

fcherpt de ftam : en valt met'tbaer-

lid in de ftam , dat ten buik wederom
uitqu nn. Verfcheide andere doch-

ters . fpiegelende aen dit voorbeeld,

hingen har rontom aen de takken
ye» d^rzelveboomop. Doch naCollujne

volgt 'tdalZam van £2,eliike eeftalte,

vermaevd door de itad Mirajtores

:

en voort$,,Pafcamayo , die alle deandc
re verre overtreft in vruchtb -erheid

en getal der inwoonders : weke , eer

door de Ingus verheert vvaeren,

den nabuuren ontzaccheüjk leefden.

De valleye pronkte voortijds met
prachtige tempels , meeft vervallen,

of ot Kloofters hervormt. Tegen-

woordig tieren hier buiten gemein

wel de koeyen , verkens en geiten.

In ko roene lywaed beftaet de voor-

.v. na mfte handel, 't Dal Chacama, al-

waei rfe üominicaener monniken een

koihiijk gebouw bewoon en , levert

* el -/uiker. Vier mijl verder leid de

me valleye Chimo , genoemt na

een oude Peruaenfciie held : is aen

-

-. ienelijk wegens de prachtige luft-

hu (enbyde Ingas gefticht. In Chimo

\c toond haer iruxillo nevens een

ievier, wiens water niet alleen door

ten loopt tot bevochtiging der

akkers ; m ier ook tengerief van ie-

de nuts in de ftad : welke heeftbree-

de ftraeten , een groote markt, vier

kloofters, twee voor Dominicaenen,

der Auguftijners en een ander
\ an Fi ancifcaenen , een groote kerk

,

(lijf vijfhonderd huifen en 'tpaleis,

by de kom glijke ontiangers be-

woond. Naeuwelijx een plaets in

Peru zoo leeftochtig als defe. De Oce-

aen en riev.er leveren overvloedig

vifch : 't land ailerley vee en vruch-

ten. Meer dan vijftig duizend Peru-

aenen brengen herwaerdsde fchatting

waer op ieder gcftelt ftaet. t Kotoen,
welk rondom her valt, word te fcheep

afgevoert na tfe Zuidzee twee mijl

van de Had. Buiten leggen vermae-
kelijkeluft-huifen. De wel gelegen d-
hcid der vruchtbaere boodem be-

weegdeden mark graef Francijcus Pi-

zarrus , om dele ftad te bouwen , op
'tjaer vijftien honderd drie en dartig.

De haven evenwel heeft geen be-

fchut : de fchepen moeten aen d'ari-

kersryen, niet buiten merkelijk ge-

vaer. Veeitien mijl boven Truxillo stMen u
ten zuiden , word 't ftedeken la Pa- 1

'ar,Ua -

rtlla , anders ook genaemt Santa,
' voor befpoelt van de Zuider-Oceaen ,

en ter zijde door een verfcheftroom,

welke een veilige haven maekt, be-

flooten tufTchen kaele fteenige heu-

velen. In 't dal Chancas leid 't vlek rt<* «<*»•»«-

Arm do, \oorzien van weelige wijn-^*'

gaerden en een Dominicaener-klcpjter.

De valleye Cuanape geeft de befte v*Heym

Peruaenfche drank cbica. Haer zee- &»*»*&*

haven vërfchaft een bequacme ree- Guambacio,

de. De vlakte Santa loojt by "c win- c»*r»«jr.

ters op -water wijden zijd onder,

't Land leid jammerlijk verwildert,

door fchaersheid der nrenfehen, al-

zoovan veele duizenden tot weinig

honderden , zeden de Spaenfche

oorloogen , zijn gemindert. De dich-

te boiTchaedjen grimmelen vol ver-

giftige muggen , die de re.zigers el-

i lendig quellen. Volgen in orde de

valleyen Guambacio zeer vruchtbaer

,

' en Guarmey rijk van paerden , fwijnen

en koeyen. Joris spilbergen alhierge- spilbergen

land , op 'tjaer feftien honderd en *"****•

vijftien , vond de haven voor alle

winden beveiligt. Tullchen deftrand

en 't dorp Guarmey lag een bedoote
graft : en weinig verder een ronde
poel vol veiich water.Aen d'eene zij-

de der poel ftondeen vervalleflot.uit

vierkantige Üeen gebouwt, midden
van een gefcheurt. De Hollanders

planten op ieder een oranje vaendel

,

en bezetten de fterkte:tot beveiliging

der water - haelders aen de gezeide

poel,
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Valleyen

,

Parmonga
met een

vervallen

(lot:

poel , tegen welkers overkant 't dorp

verfpreide huifen , en een kerk met
een fpitfe toorn vertoonde. Achter

reefen hooge bergen ; lanx de voet

wiefeh een dichte boffchaedje,ahvaer

d'inwoonders zich en haer goed berg

den , zijnde by tijds gewaerichouwt.

Zulx Spilbergen niet vond in de lee

dige huifen dan weinig meel. ettelij-

ke hoenders, verkens en oranje ap

pelen. Weinige Spaenfche ruiters

quamen eens ontrent de kerk te voor

fchijn; doch namen eerlang de vlucht

bofchvvaerd. De Hollanders bleven

hier (e\en dagen leggen : verkond-

fchapt, hoe in de laetüe flag , voor

weinig dagen , 't galioen ƒ<?/«* Maria

,

gevoercby d'ammirael Rodrigo Men-
doza , en fanta Anna by d'onder-zee-

voogd Peter Alvares Piger , zonder

eenig menfeh te bergen , vergaen

waeren. Naeft aen 't dal Guarmey

volgt Parmonga , hoewel vruchtbaer

en vermaekelijk echter 'teenemael

onbevolkt. De muuren van een mag-

tig flot betoonen , dat eertijds be-

woond was. 't Slot heeft noch ver-

fcheide zaelen en fchuuren : de wan-

den zijn befchildert met wilde dieren

en gevogelt. De Spanjaerden hebben

'tgebouw aen alle kanten onder-gra-

ven , op hoop vanfehatten te vinden

nevens de lijken , aldaer ter aerde

befleld. Twee mijl ten zuiden der

valleye Parmonga, vloeyt de ftroom

Guaman , by de Spanjaerds genaemt

na de valken , del Halcon : wanneer

veel regens valt bedektze een groot

ftuk des dals Barranna. Volgen ein- Bar*»»*,

deiijk achter malkander de valleyen

Gaura en Lima. De laetfte gaet in groo- cawa, Li-

te alle te boven, en was eertijds onge- ""*•

mein volk-rijk; doch zedert de mark-

graef Pizarrus alhier de ftad los Reyes

timmerde , op 'tjaer vijftien honderd

vijf en dartig.hebben de burgers den

Peruanen haer landeryen ontweldigt.

De ftacl word na de valleye, welker Btfrhrq.

grond beflaet , Lima genaemt , ofook ™?J™h,

los Reyes , dat is der Koningen , om dat Reyes «»

op drie Koningen -dag , de eerde in- «"ƒ''*'

woonders binnen de wallen trokken.

V v Onder
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Onder den hemel leid geen gezon-

der , vruchtbaerder ofgemakkelijker

plaets. De getemperde lucht cmelt

niet door bytende koude of laftige

warmte. Nimmer flikkeren hier bli-

xemen, ofverfchrikken dedonder-

flaegen , of duikt de zonne achter

ecnige wolken. Alleenlijk valt ge-

duurende de drie winter-maenden

een liefelijk ruikende daeuw , welke

d'hoofd pijn geneert. Nimmer ftier-

ven veelete gelijk door befmettelij-

ke ziekte, 't Land rondom de ftad

is zonder weer-gaede aengenaem.

Aller - weegen vliegen ontelbaere

duiven , uit kotten koftelijk getim-

mert. Elders weyd 't vee weelderig.

De boomgaerden draegen allerley

fruit -boomen : de Spaenfche her-

waerds over-gebragt , flaegen hier be-

ter dan in Spanje zelf. Ten weften be-

fpoelt een verfche rievier de wallen

der ftad, en levert fmaekelijke vifch

ter markt, een vuur roers fchoot van

de markt mel-vloeyende byzonder

des winters, wanneer hoog op-water

uit 'tgebergte neder- ftort. De rievier

brengt byzondere nuttigheid toe

,

als dewelke niet alleen door flooten

geleydword, om de landen in de val

leye Lima te bevochtigen ; maer zelf

onder elk huis van los Reyes , ruften-

de op fteene ryoolen, totbyzonder
hoedanig- gerief ftroomt. Ieder huis heeft een

h"dder
erve tachentie voet breed, en eens

huilen al- fc> .

daer. zoo lang , getimmert met hooge trap-

pen , die na een buiten-galdery lei-

den , boven met gefchildert verhee-

meltaen de voor-puye vaft, door

welke een deur , om binnen tegaen,

gemaekt is. De gebouwen zijn Hechts

een verdieping hoog, ter oorzaek

de ftad niet wel hout kan bekomen,

dan 't geen in de valleye Lima wafcht:

welk diervoegen vergankelijk is , dat

het op 't darde jaer van de wormen
word gegeten. Ondertuflchen ver-

toornen d'huifen binnen en buiten

een grootc luifter. De muuren , dik

aen malkander gebakken , en met
aerde gevult, draegen op de boven-

fte lijft aerdige prieeltjcns, uit groe-

ne meyen gevlochten, onder welke
de huis - genooten tegen de zonne
fchuilen. 't Dak beftaet uit gefchil-

i derde matten of koftelijk lywaed,

vlakgefpannen : welk te meer dienft

doet, alzoo hier nooit regent. De ka-

mers en zaelen pronken doorgaens

met prachtig behangfel. De meefte
huifen hebben ook vermaekelijke

toorentjens
,
gebouwt aen breede

ftraeten , die op een ruime marktuit-

loopen : alwaer allerley eet-waeren

tekoopkomen, alsoflen, fchaepen,

wild-braed, zuiker, oranje-appelen,

citroenen, druiven en tarwe, op de
rievier in water- moolens gemaelen.

De mijnen leveren goud en zilver.

Byzonder word hoog geacht een Wonderlijk

kruid , draegende geeie bloemkens, krui<i -

niet ongelijk juffrouw-merk , welk
zelf een vervuilde wond binnen kor-

ten tijd geneert: : daerhet, geleid op
gezond vleefch , 'tvleefch ten been
toe op -eet. d'Inboorlingen vangen vreemde

'twild zeer vreemd. Zy komen tot ""«"&11 »<">

drie en vier duizend te zaemen : be-

flaen in 't rond drie of vier mijlen:

naderen op zeker gezang en ge-

fchreeuw voet voor voet na malkan-

der : zulx eindelijk hand aen hand
een kringflaen : en 't befloote gediert

dood-fchieten. Voorts woonen bin-

nen los Reyes magtige koopluiden.

Men laed hier meenigmael fchepen

na Panama , ieder meer dan tien hon-

derd duizend dukaeten waerdig.

d' Onder-koning over Peru houd een
prachtig hof. De vuurfchaer der b:-

quifitie word bloedig gefpannen. In

een hooge fchool leertmen de vrye

konften en Indiaenfche taelen, meeft

door beftelling van de Jejuieten. Toe
de ftoel van den aertzbiflehop binnen

Lima behoren de bifdommen in Chili,

Charcas, Quito, Cujco ,Truxillo , Guanu-

co , Popaian,fan Francijco, Panama , Ni-

caragua en Rio de la Plata.Drie hoofd-

kerken , behalven de mindere tem-

pels, fteeken boven de meefte gebou-

wen uit. De vierbeedelende ordens

bewonen ieder een prachtig kloofter.

Daer zijn ook twee geftichten voor

nonnen. Maer'tpaleis der Jefuieten

fteektalledeloefaf. Deftads-haven ff*»™»-»*»

leid twee mijl van los Reyes , word ge- //„^"

'

naemiCallao de Lima,is ruim en veilig, caikcde

Op 'tjaer vijftien honderd negen en
L 'm"''

zeventig, roofde d'Engelfe ammirael
Frans
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Peru.
Verrichting

•van Draek

en Spilber-

gen alhier.

Kufi weder-

z.tjds ian
Callao.

Uxlcn Va-

ch.;c.%ma.

trans Draek alhier een fvvaere buit.

Hy bemagtigde twaelf fchepen , en

bequam in een veel zijde en Jyvvaed,

behalven een groote kift vol zilver.

Om dufdaenig onheil voor te komen,
zijn zcdert twee fterkten , van me-
taelgcfchut voorzien ,

gebouwt. Ses

endartig jaeren na Draek , liep Ioris

Spilbergen alhier ten anker: vond de

plaers dicht bebouwt. Een fchoone

kerk, ter zijden (leunende op galde-

ryen , vertoonde van 't midden des

daks een hooge toorn. Voor de kerk

lag een fteene fterkte aen de zee-kant

met fwaer gefchut. 't Tolhuis was
een hoog gebouw , welk aen ieder

der vier hoeken een ronde toorn had.

Tuilchen dit en de tempel bewoon-
den de Dominicaenen een heerlijk

klooflcr. 't Dak droeg twee toornen.

Een vaft flot bewaerde den mond
der rievier Debezettelingen dreven

d'Hollandfche vloot kogels van fes

endartig pond toe: welke 'tfchipdk

lager diervoegen door-nagelden , dat

het naeuwelijx fcheelde of 't zonk.

Veertien koopvaerdy-fchepen lagen

dicht onder de wal gekort. Weinig
konde Spilbergen verrichten : alzo o

wegens ondiepte belet wierd dicht

aen ftrand te loopen. Ook vond hy
geenzints raedzaem te landen : de-

wijl d'onder koning meer als vier dui-

zend man by malkander had , be-

halven ettelijke benden ruiters. Hy
hield dan flechts eenig fchut-gevaert

tegen de flerkte voor de kerk : en
verzeilde na Guarmey. 't Land byCol-

lao heeft een punt , van welke een
lang rif zeewaerd loopt , na 'tfmalle

eilandeken ljladeCallao. Wederzijds
der punt krimpt de kuft weg : zulx
twee inhammen halve-maens-gewij-

femaekt: d'eene ftrekt noord-weft
van Callao na de klippen Pefcadores

,

d'andere zuid-zuid-ooftelijk tot een
tweede uit-hoek , achter welke een
ruimebogtfchuilt , alwaer de valleye

Pacbacarna gezien word , vermaerd
wegens ongemeine vruchtbaerheid

en een koftelijke tempel , by de Ingas

gebouwt. Ferdinand Pizarrus vond
hier meer dan negen honderd dui-

zend dukaeten, behalven 'tgeen de

zoldaeten en hopmanne'n roofden.

339
1 En ondertufïchen hadden de priefters

: 't meefte goud en zilver verfteeken

:

welk niemand , hoewel yzelijk ge-

pijnigt, heeft willen melden, legen
Pacbacarna floot 't dal Chilca , alwaer

nimmer regen valt , noch eenige beek
of rievier de dorre grond bevoch-
tigt : en echter wafcht maiz en fruit-

geboomt overvloedig. Inboorlingen

graeven ruime en diepe kuilen , in

welke zaeyen en planten. Doch het

zoude niet opkomen , ten zy God
door 's hemels daeuw de kuilen be-

vochtigde , en aen ieder zaed ofplant
twee hoofden van fardijn , welk zy
met netten op zee vangen , geleid

wierden, dIngas hadden eertijds al-

hiet fchoone lufl-huilen. Acofta ver-

haelt wegens de volgende valleye

Mala een wonder der natuur zeer ver-

wonderens-waerdig : namentlijk een
vijgeboom groent en geeft vruchten
aen de zij de , welke na 't zuiden flaet,

wanneer het zomer is op 'tgebergt:

|

d' andere helft gekeert zeewaerd

j

bloeyt en brengt vygen voort, als de
! vlakten zomer genieten, 't Dal Gu-

[arco , ruim en vol geboomte, draegt

ook de fmaekelijke fruit guayavas

en guavas , als ook de fchoonfte ter-

\ we van geheel Peru : weshalven wijd

I
en zijd getrokken word. Het flot

,

j

welke de Ingas op een heuvel geflicht

j

hebben , fpreekt met haer vervallene
' muuraedjen van een ongemeine lui-

der, 't Beflaet uit over-groote ftee-

nen, diervoegen zonder kalk of ce-

ment te zamen-gepaft, dat geen nae-

den gezien worden. De verwulfde

zaelen binnen vertoonden konftige

fchilderyen. Boven uit het flotdael-

de een fwaere fleene trap tot in zee,

en beftond tegen alle geweld der gol-

ven. Hier lag een onwaerdeerlijke

fchat opgeflooten. De Spanjaerden

hebben dichte by gebouwt 't vlek

I

Cannete, anderzints ook genaemtna
de valleye Guano. Twee mijl verder

loopt de rivier Lunaguana door 't vet-

te dal eveneensgenaemt.Men fchrijft

de vettigheid toe aen de meft der zee-

voogelen guana, die haer afgang by
groote hoopen ter neder -leggen op
eilandekens onder de vafte kuft.Volgt
't dal Chinca , onder de grootfte van

Vv z gantfeh

Chilca

,

vondere

planting

alhier.

Mala

,

merkreaer-

dige vijge-

èooro.

Gmrw,

Kon/lig [lot.

Vlek Can-
nete.

Vreemde

mefiing.

VaUtyen

Chinca

,
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Ica,

gantfch Peru, en eertijds voor de

Spaenfche verwoefting zeer volk-

rijk. Hier Hond ten tijden der Ingas

een prachtige zonnen -tempel, by

Topaynga lupangue gellicht : d' in-

boorlingen evenwel bleven flip by

den dienü van haer veréeuwde afgod

Cinciayema. Ds Ingas verplaetften

hcrwaerds de verheerde vorften,

benoodzaekt ten bellemder tijd bin-

nen Cu/co te verfchijnen; om den

krijg te volgen. Veele aenfieneiijke

perloonaedjen hadden op de heuve-

len zeer koflelijke graeven : waerin

de Spanjaerden onwaerdeerlijkefchat-

ten vonden. Onder de lommer rijke

bollenen vlieten allenthalveruifchen-

de beeken. De wijngaerden , welker

zoinmige uit korrelen van rofijnen

voort-geteelt worden , flaegen buiten

gemeinu el De Dom/n/caen?nbe\xoo-

nen hier een net gebouwt kloofler.

Van Ch/nca leid een vlakke weg na

'tfriflche dal Ica , bewaeterd .loor de

rie vier Pifco, welke by zoomer dro og

loopt : waerom d' inboorlingen een

graft uit 'tgebergt af-bragten; doch

nu, wegens fchaerfcheid van volk,

in de Spaenfche overvallen gefneu-

velt , tot groot ontrijf vervallen.

Alhier ontmoetmen 'tfledeken kal-

verde : nergens valt beter wijn ,noch

fmaekelijker fruit-geboomte. Volgt
Nafca, de valleye Nafca, berucht door de

veiling Caxamalca , alvvaer d' Fngas

alierley oorlogs gertedfehap bewaer-

den. Verfcheide hadden binnen de

flad aenzienehjke begraef-plaetfen,

by de <paenjaerden b^ooft. Oit dal

wordin veele andere onderfcheiden,

welker meefte zuiker-riet voort-

brengen : door alle loopt de beruchte

koninglijke weg , weder-zijds be-

muurt. Naeft Nafca leggen achter

maniere, malkander de valleyen Hacari, Ocon-

na
,
Qimana en Quilca , alle bequaem

om beellen te voeden en vruchten

te teelen ; dochjammerlijk ontvolkt.

In Camanadoed haer op hetftedeken
sttJtken Miguel de la Ribera, flerk twee hon-

derd huifen. De meefle handel be-

(laetinwijn, vygen en rozijnen. De
r* (lad Arequipa beflaet, landwaerdna

't gebergte , den boodem des dals

Quilca, elf mijl van de Zuid-zee, met

qni[>a.

min onder een gezonde lucht , als op
een genocgelijke plaets; doch dik-

wils gequeld door fvvaere aerd-bee-

ving : welke in 't jaer vijftien hon-
derdtwee en tachentig , de flad over
hoopfmeet. Menfchrijft d'oorzaek

toe aen de naeft -gelegen fweevel-

berg, die altijd brand, en zomwijl
gevaerlijk boven 't wijd gaepende
log vlammende fulfer uit werpt. De
mark graef Pizarrus flichte de (lad,

fes en veertig jaer voor de gezeide

aerd beeving. 1 egenwoordig teltze

weinig meer dan drie honderd hui-

fen , belulvendekerk en 'tkioofler.

Doch hoewel klein is , valt hier g
roo-

te handel : alzoo 't goud en zilver

uit de mijnen van Charcas , Porcotn

TotojiTierwaerds gevoertword, en

voorts lanx de ilroom Quilca die de
flads-wallen befpoelt, lanx de Zuid-

zee na/oj Keyes , en voorts na Panama,

Nomlre de Dios en Spanje, 't Gebied
van Arequipa ilrekt zich zeer wijd

uit : namentlijk over- de ruime val-

leyen tuflchen Hacari en Tarapaca,

en landwaerd over'tgeweft Conde-

Juyo , vol vlekken en dorpen. d'In- d'inioorlin-

boorlingen aenbidden de zonne:*'"'

draegen boven de hembden zonder
raouwfn kotoene mantels. Nevens
de zee kuil vliegen gieren, welker Gr° ote &>'•

vleugelen uit - gefpreid feftien pal-
r

men bedekken : zy pikken d'oogen
uit der zee-wolven, en leven voorts

by zulk aes. Deraeeuwen a/«/«cw »««»«

ieven by krabben : haer vleefch is

niet alleen Hinkende ; maer ook
doodelijk : volgens biijk der gene,

die het wegens hooge nood nuttig-

den. Aen den weg van Arequipa na
Collao leggen twee groote meiren:
uit 'teen neemt de rievier Apurima
oorfprong. Dufhng belangende de
vlakke landen gelioorig onder Lima
door de valleyen hnxde Zuider-Oce-

aen. 't Zal noodit! zijn de ceweflen BefchriJ-

eden binnen waerd te belichti- vembin-

gen : en van d'uiterfte noorder gren- »«»-»*»</.

zen ten ooften boven/r» M.guel te

beginnen. Niet verre van deitroom
Caxas leid 't vlek en gebergte Guan-

cahamba. Tuflchen dit en Caxamalca

ontnioetmeji 't lahdfchap Curaca Pa-

vor , 't dorp Motupe en valleye Xayan-

que.
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'tccwe/ie» que. 'tGewed Caxamaka heeft een 'nen haer de geweden Guamachuco

,

Tfmaicn* veding even-ééns genaemt aen de weinig verder Conchucos , en vervol- f

voet des gebergte, bevochtigt van
twee beeken met bruggen beleid. Een
aenzienelijk flot prachtige zonnen-
tempel , verwonderens-waerdig pa-

leis en kondige baden der lngas , be

gens P/Jcobamba : alle vruchtbaer en Je»,

aenzienelijk wegens fchoone palei-

fen, by d1

lngas gebouwt. Terzijde
van Pifcobamba beflaet 'tlandfchap

Guaraz een wreed gebergt , dooi welk

1

t Ccwefi

'incos.

halven verfcheide andere fwaere d' lngas haer koninglijke weg ver

gebouwen van rijke hoovelingen , |
vvonderens waerdig gebikt hebben,

brachten groot luider toe. Attabali-
\
Een derk flot uit vier kantige deen

laes gevangenis en dood heeft zedert \ bewaerdd'ingang des gewed. 'tVolk,

't vlek beruchter gemaekt. De boo-
j

buiten gemein arbeidzaem, werkt
dem rondom behoeft in vruchtbaer-

1
vlijtig in de goud-mijnen. 'tLand

lieid voor geen land desweerelds te
,

Pincos , bevochtigt van een rievier,

wijken, d' fnwoonders, vreedzaem en vermaerd wegens een der kofte-

en vernuftig, maeken uit gefponne '. lijkfte Peruaenfche gebouwen, leid

wol zeer konftige tapijten. Noord- omringt door de geweden Guayalas,

ood ten ooiten van Caxamaka flrckti Tarama, Bombon, en Conchucos. 'tGe-

haer wijd uit over 't gebergte'tland-i bergt , onveilig wegens leeuwen,
fchap Chïachiapoias , vol goud-rijke !

over • groote beiren en ander ver-

mijnen en vee. De Spanjaerden heb- flindend gediert , levert veel zilvers,

st.i;i vron- ben hier ge dicht Juande la Frontera. de vruchtbaereboodem tarwe, maiz,

Tot defe dad behoort niet alleen ^ruiven , vygen , oranje - appelen

,

Chïachiapoias; maer ook de geweden jrmeen, citroenen, cederen, fchae-

Guancas en Cafiaynga : uit welke meer pen, geiten, paerden en koeyen.
als twintig duizend Peruaenen fchat- d ' Hoofd plaets Leonde Guanuco ont- stad Uon

ting betaelen aen den Spaenfchen fingdic benaeming van haer (lichter
deGMmu '

koning. Dit volk, en byzonder de j
Vacca de Callro , dewelke het Leon"

vrouwen , zijn aerdigen fchoon bo-
j

noemde, dewijl uit deSpaenfche dad
ven alle andere : waet om eertijds de

\
lowherkorndig was, en de Guanuco,

lngas uit haer eengemaelin .eenby-
j

na t heerlijk paleis der lngas, hier 0111

zitten ve^kooren. Ten ooden van dreex te zien. De huifen zijn ge-

Frontera rijfen dehooge toppen An- bouwt uit fwaere deenen , en met
des : aditer welke de groote droom droo bedekt. De borgers van los

Moyobambayloeyt, en ett lijke dor- \Reyes donden 't bouwen defer dad

Schoone

trouwen.

Stad los

Vallts.

pen leggen , bewoond by botte men
fchen , allebehoorendc tot de Spaen-

fche dad fan lago de los Falie s op een

ongezonde boodem,wegens de dich-

te boflchaedjen,hooge bei gen.'t over-

ftroomen der rievieren en geduurige

hard tegen : te meer om dat eenige

landeryen los Reyes ontnoomen, en
aen Guanuco toe-ge\oegtzi]n. De ge-

temperde lucht veroorzaekt een lang

leven voor de ingezeetenen. De ko-

ninglijke weg, voorzien van verfchei-

Onvergelïj-

ketijke

aman.ïdcn.

regen.MaerC/j/tfc/>/tf/>0/0<.wdraegteen depakhuifen, eertijds vol oorlogs-

dicht getakt geboomte met cierlij- gereedfehap, loopt midden door dit

ke kroon , waer aen een zappige gewed. Ten tijden der lngas wzeten
vrucht , niet ongelijk den amandelen, hier waer-zeggers , die uit de derren

in fcherpe huisjens, fwijmende na ' toekomdige zaeken voor-zeiden.

diedercadanicn,groeyt. De natuur- Ook plachten de vrouwen met haer

kenders oordeelen , dat nergens op
j

doode mannen levendig begraeven

den aerdboodem noch liefelijker, te worden. Eindelijk behoort tot Gua-

noch gezonder gewafch valt. Los Mo- nucoos recht-bank'thndichap Fiticos
, Landfehap

tilones fchaerfch bewoond, wegens diep in't woed gebergte Andes gele- Vttitos,

gebrek van lijf-tocht, en door ver- '
gen : werwaerds Ingo Mango week

,

fcheide rievieren gefneden, fcheid ' toen ^?tyj»yj£>y/e» zich meefters van

Moyobamba van 't gewed Charafmal. />m<maekten. Tegen Guanuco doot
Zuidelijk boven Caxamaka vertoo- : hetkoude en dorre land Bombon, be-Bomfo»

Vv 3 woond
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woond by een ftnjdbaere landaerd.

Alhier leid 't mcir Chincacocba , groot

tien mijl, met dorpen rondom be-

zet : in 't midden vertoonen haer

eenige klippen en kleine eilande-

kens. Uit dit meir neemt de vermaer-

xiviirdt U de rievier de la Plata haer oorfprong;
plat*. loopt door de valleye Xauxa , en ont-

fanat te mets de itroomen Parcos

e Boek
vertoont fvvaerc muuraedjen van ver-

eeuwde gedichten, d' Inboorlingen

verhaelen, hoe de zelve gebouwt zijn

van uitheemfch volk. Dit zeggen

fchijnt eenigzints gegrond , alzoo de

timmeringen een vierkantige geftalte

hebben , dzerde Ingas gewend waren
te bouwen lang en fmal. Voorts ftroo-

men vet fcheidevifch-rijke beken, en

Valleye

Xauxa.

Bïlcas , Abancay , Apurima, Yucay en byzonder vol fmaekelijkc kreeften,

andere meer. In orde volgen zuid-
, door t vlakke land uit 'tgebergt An-

waerd de geweften Tarama tarw-rijk,
f
des, haer kruinen verheffende achtien

en de beruchte valleye Xauxa, om- > mijl ten oo{\enbovenGuamanga.Defe stadGua-

ringtvanfneeuw-bergen. d Inwoon-
;

plaetsleidopeen vermakelijke vlak-
'mnga"

ders, met een gemeine naem Guan-
j
te onder een gezonde lucht. Dehui-

cas geheeten , wierden driezints
j

fen, uit fteengebouwt, zijn mettcge-

vcrdeelt : namentlijk in Marïcabïlca,
j
len bedekt. De burgers bezitten wijd

Laxapalanza en Xauxa. et Ingas beza- i en zijd mime woningen te land:wey-

ten onder alle zeer heerlijke luft-
| den veel vee : bezaeyen d' akkers

huifen. Aen Xauxa grenft 't dorp met voedzaeme tarwe. Driehoofd-

Acos , nevens een moerafch vol ried- ) kerken , vijf kloofters en een aenzie-

boflehen getimmert; doch eermen nelijk gaft-huis ftrekken totcieraed

'tdorp nadert vertoond haer een hoo- ; der Had. Meer als dartig duizend Pe-

ge vlakte, alwaer d'oude overblijf^ ruaenen brengen herwaerds jaerlijxe

fels van een vereeuwd gebouw te fchatting. De mijnen leveren goud,

zien zijn. Weinig verder ftaet 't pa- J zilver , quik-zilver , kooper , yzer,

leis Pico : van waer d'heere- weg loot, zulfer enzeil-fteen. 't Vergif-

leid na de brugge Angoyaca over de
J
tig kruid mïo, dood 't vee, wanneerze

*er
"rï"f'

he droom Xauxa. Hier hadden d' Ingas
'
het nuttigen . In de boffchaedjen zmfiïn.

verfcheide koninglijke wooningen ; loopt een beeft , welker pifle een kmdbe^.

en konftige baden uit heete fpring-
j

vuur-roer-fchoot verre ftinkt : daer-

bronnen. Volgt 'tdorp Pïcoy : tuf- ) zeeensraekt, vergaet de (tank nooit,

fchen welk en Angoyaca , de arm der
(

Volgen voorts de vlakte Chupas en

rievier Xauxa, met een brug beleid is,
|

paleifen Bïlcas, nu totfteenhoopen *

alzoo by winter-tijd te fnel vloeyt,( vervallen, beflaende 't middel-punt
' van Peru. Een verfche rievier , die

den gezeide paleifen haerbenaeming

mede- deelt, valt uit Soras , en be-

fpoelt lanx de koninglijke weg een

heerlijke zonnen-tempel. Sö/vznseen Lamisomi'

vruchtbacr landfehap , vol goud- en •

zilver mijnen. d'Inboorlingen , be-

bleedmetwolle lacken, waeren eer-

p^leife

om door te waeden. Men gaet uit

Pïcoy na de woeftijne, welker mid-

del grond het oude flot Pucara ( be-

teikenende in de Peruaenfche tael

omvinnelijkejlerkfe) befloeg : alwaer

de Ingas haer fchatting ontfmgen van

de volkeren om her , meed tuflchen

'tbefneeuwd gebergt woonachtig.

stad fua» De ftroom Parcos bevochtigt 't land- 1 tijds wegens drijdbaerheid zeer ge
de vföeri*. fchap gehoorig onder Guamanga , (

ïxcnby de Ingas. Die 't gewed /Tvjwm/
Verfcheide

anderzints ook genaemtya« Juan de, ozbewoonen, worden genaemtC/w/- Peruaenfche

Vïtlorïa. De mark-graef Pïzarrus

bouwde defe dad , op 'c jaer vijftien

honderd negen en dartig, om den

cos. Haer gebuuren Andaguaylas be

flaeneen ruime boodem in de lengte,

vol tam vee en fruit- rijk : zijn tot een

volkeren-

WCg tuflchen Lima en Cujco te bevry-
\
klein getal vermindert door de Spaen -

den tegen d' inval der Peruaenen , eer \ fche verwoedheid. De ftroom Aban-

hy 't rijk volkoomen verheert had.Utfy heeft fijn oorfprong op 't berg-

Nevens de wallen loopt een zoete i achtig landfehap Parinacocha, bevoch-

beck, tot groot gerief der burgers, tigt verfcheide koninglijke geftich-

De oever der groote rievier Vïnaque. ten , en looft eindelijk in de rievier

Xau-
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Xauxa. Uit 't midden van de groote

flroom Apurima rijfen twee wonder-
lijke fleene pylaeren , waer over een
konftige brugge leid , by d'Jngasge-

timmert. De koninglijkewegishier
gebikt door harde fleen-rotz en. Ze-
dert ontmoetmen de prachtige ge-

bouwen Limatambo ,en over 'tgeberg-

te Bilcaconga de valleye Xaquixagua-

»a, tuflchen hooge toppen beflooten.

De Ingas plachten hier in fchoone
luft-hooven zich te vermaeken. De
koninglijke wegloopt, weder-zijds

bemuurt, door 't midden van diepe

moeralTen, nzCufco. Ditisd'hoofd-

ftad van 'tPeruaenfche koningrijk,

gebouwt op een harde grond, ron

dom met bergen befet , onder een

koude, doch gezonde lucht , be-

vochtigt by twee beeken : beide val-

lenze ten ooften vanCufco in na't we-

llen, d'een middendoor, d'andere

weinig ter zijde af. Het een gedeelte

der ftad droeg de benaeming Hanan

Cufco , het tweede Oren-Cujco , alwaer

de voornaemfte adel en oudfte ge-

flachten woonde. Wegens d'oor-

fprong defer hoofd plaets beuzelen

de Peruaenen aldus. Voor ettelijke

eeuwen verfcheenen drie mannen
Ayrache , Aranca en Ajarmango , ver-

gefelfchapt met de vrouwen Mama-
cola , Mamacona en Mamaragua , alle

buiten gemein koftelijk gekleed.

Ayrachehzdin eengoude flingereen

koftelijke fteen, door welkers be

weeging hy de bergen verhief tot de

lierren toe , ofna beliefte deed ver-

zinken. Aranca en Ajarmango befloo-

ten een prachtige ftad te timmeren,

en burgers voor de zelve te ontbie-

den uit verre geweiten. dTnwoon-
ders rondom lieten zich 't voornee-

men wel -gevallen. Doch eer zy

't werk by d'hand vatten, oordeel-

den gevoegelijkit Ayrache om hals te

helpen , uit nijdigheid wegens fijn

over-groote magt. De toeleg diende

voorzichtig beleid. Zy dannoodigen

hem in een diepe aerd-kuil : ten ein

dealdaer, gelijk voor -gaven, den

zonne Ayracbes vader acn- baden.

Binnen geflapt rolden gefwindfwae-

refteenen voor den ingang, verhoo-

pende door honger den beflootene

R u '
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te vermoorden. Arache merkte de
lift : flond voor een tijd buiten ge-

I
mein bedeelt. Eindelijk grijpt hy
moed : fmijtdenberg'tonderltebo-

I ven : vliegt met grooteen veel-ver-

vige vleugelen boven in de lucht:

en fchreeuwt uit de hoogte : Vreeft

niet Aranca en Ajarmango , ter oor-

zaek gy luiden op mijn leven moor-
daedig hebt toe-geleid : bouwt hier ter

plaets eenflad : noemt de naem Cufco.
Binn en deje nieuwe vejlingzal de zetel

flaen der Ingas, onder welker gezach,

wijd en zijd uit-gebreid , ontelbaere

volkeren buigen zullen : De tempel,

welke de grond eerlang ; volgens Gods
bejluit , alhier draegen moet , zal niet

alleen door konll en kojlelijkheid alle

gebouwen des weerelds over - treffen ;

maer ook wegens wonderbaerlijke ofer-
handen aen de zonne vermaerd zijn. In-

dien de borgers outaeren voor my /lich-

ten , wierook en vee terjlahting toebren -

\
gen , hebben zekerlijk te wachten een ze-

\

gen van gelukkige wapenen en aenwafch

j

der magt , die alle rijken boven 't hoofd

\ flaet te groeyen . Door-boort na mijn

voorbeeld d'ooren,ten bewijs van gehoor-
s

Jaemheid. Aranca en Ajarmango,nevens

de voornoemde vrouwen , beloofden

't vereifchre te volbrengen . Hier
op vereerde Ayrache haer een kofte-

lijke quifpel , tot hoofd-cieraed voor

j

de toekomende Ingas. Thans wierden
Ayrache en Aranca in ftenen verandert;

doch behielden haer oude geitalte.

Ajar-mango dieshalven,nevens dè drie

vrouwen , begondeC«/«> te bouwen

:

na de zond vloed gebrooken uit het

holTambo, verwiffelde fijn naem A-

jarmango met Mangocapa,zoo veel ge-

zeid als magtig heer; en heeft zich op-

geworpen toteerfte Peruaenfche ko-

ning. Voorts leid de ftad Cujco, vol- vürwfim

gens orde der higas, verdeelt in vier vanCufco-

wijken : ten ooften Andafuyo, ten

zuiden Collafuyo, ten noorden Chin-

chafuyo,en ten weücnCondefuyo, ieder

alzoo genaemt na de geweften , op
welke de gezeide wijken ter poort

uitzien. Indien iemand uit 't een of

ander landfehap binnen Cufco zich ter

neder-floeg, gelijk zulx dagelijx ge-

beurde, mogt alleen den wijk bewo-

nen , welke nafijn vaderland ftrekte.

De
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De markt beflact het midden der

ftad, waervan vier koninglijke we-

gen lopen: te weten na Quito en Pajlo

door Chitnchafuyo , na Arequipa door

Condeju\o, na'tgebcrgt Andes door

Andefujo, XiiChïly door Collafu)*o. De
twee voornoemde beeken zijn al-

lenthalven met bruggen beleid. De
enge ftraeten vertoonen wederzijds

fteene huilen, in gefchikte orde. Op
verfcheide plaetfen vindmen ver-

wuifde kelders diep onder de aerde

,

en in zommige begraevenefchatten.

Defe donkere fchuil- hoeken ver-

ftrekten eertijds voor wooningen der

toovenaers en waer-zeggers, groot

geacht by de burgers. Defe, uitChiti,

Pafto , Bracamores , Toyma , Bombon

,

Charcas , Collao , Chiachiapoias , Con-

chucos en voorts andere Peruaenfche

geweden herwaerdstoegevloeid .ge-

nieten by zonder gemak by de water-

en kooren-moolens , op de beeken

binnen de ftad gebouwt: en zouden
ook meer voordeel trekken by een

fontein, wiens uit-geborrelde vloed

terftond in goed zoud verandert , ten

zy 'tland rondom overvloedig zout

verfchafte. Verwonderens - waerdig

zijn de prachtige paleifen , die de Pe-

ruaenfche adel nu en dan binnen

d' omtrek van Oren- Qijco , een ge

deelte der ftad , bouwde : alzoo d In-

gas haer benoodzaekten, aen 't hof
zich ter gezetter tijd te laeten vin-

den : ten einde op dufdaenige voet

alle wederfpannigheid beteugelden

:

jade kinderen van de doorluchtigfte

perzoonaedjen binnen Cujco op-

brachten : onder voorwending van
cufeo/che de Cufcofche tael , in welke d'Ingas

wilden aengefprooken zijn , grond'g
te leeren : daer nochtans haer enkele

toeleg was , om de zelve als gijze-

laers te bewaeren , op dat de vaders

geen opflandzouden doen. Onder-
tufTchen isby defe gelegendheid in-

gevoei t : dat , daer Peru na de ver-

lcheidenthcidder volkeren verfchei-

de fpraekenfpreekt, echter de Cufco-
fche overal verftaen word. Tegen-
woordig hebben de Spaniaerden de
oude huifen min of meer vertim
mert ; zy beftaen uit groote fteenen

,

verwonderens- waerdig konftelijk

paleifen :

fchrander

beid der

Ingas.

Boek:
zamen-gevoegt. Maerboven al mun-
ten uit 't paleis der Ingas en fonnen-

p
^"

)

rl^k

tempel, t Paleis leid beflooten bin-

nen vier langwerpig- vierkante muu-
ren. Achter de vierde muur, aen ie-

der hoek voorzien van een toorn ,

pronkt het paleis, opeen verheeven

heuvel. Het is rondgetimmert met
een verwulffelklapmuts gewijs, be-

waerd door een vijfde muur , welker

I vier punten elk een toom buiten uit-

fteeken. 'tGaet 'smenfehenverftand

te boven , hoede ftichters uit 'tnaeft

' gelegen gebergte de fteenen konden
vervoeren , zijn ieder diervoegen

groot, dat geen veertig paerden een

i van haer plaets zouden fleepen : en

nochtans is de fteen door menfehen-

\
handen herwaerds gebragt; want de

Peruaenen, behalven de fchaepen/><7-

cos , geen arbeidzaem vee , als paer-

den , kameelen, oftèn, olifanten of

diergehjke kenden, voor d'aenkomft

der Spanjierden. De zaelen binnen

(tonden beflaegen met goude plae-

ten. Anderzintswasdedragt der In- Dragtdtr

giis geenzintskoftelijk. In plaets van
In&*s '

\ een kroon , droegenze een roode

j

wollequifpel om 't hoofdgewonden
,

zulx by na d'oogen bedekte : aen de
' quifpel flingerde een draed , welke
i den landvoogden toereikte, om by
dit teiken haer bevel te volbrengen,

't Befchouwen defer draed veroor-

zaekte zulk ontzag; dat indien dlnga haer gezag.

j

den inwoon ders van een landfehap

(
of ftad gebood , haer zelf tot een toe

te vermoorden , niemand bleefwe-

derftreevig : d'Ingas wierden gedra-

gen in een goude ros baer , by hon-

derd rijx-raeden. Wanneer by toeval

een van alle ftruikelde , moeft de
ftruikeling aenftonds met de dood
bekoopen. Geen menfeh mogthem
onder d'oogen zien , of fpreken zon-
derfchenkaedjen. Over geheel Peru

wasvermaerddezonnen-tempel Cu- zmne-tm-

richanche , de rijkfte en koüelijkftc dJcZ'.

welke ooit de zonne befchouwde.

|
Sy ftond onder 'tgezach der opper-

priefter. Villanoa. Aen dit gebouw
fpilde de Inga Guaïnacapa een onwaer-
decrlijkc lchat. Onder andere over-

toog hy dem uuren en 't dak met dik-

keplaeten uit enkel goud en zilver,

wan-
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wanneer te huis quam van de ver-

heerfching des landfihaps Quito :

waer uit de volkeren vervoert wier-

den, volgens een vereeuwde gewoon-
te der Ingas, na een verre afgelegen

geweft in Peru. Doch Guainacapa , ver-

liefd op een Quitofche jongvrouw

,

hield een geruime tijd huis binnen de

ftad Quito, en een prachtige bruiloft

met fijn nieuwe gemaelinne: welke

den beruchten Attabaliba baerde. By-

zonderhjk zette de vader 'therd op
delen zoon. Weinig voor fijn dood,

maekte hy hem koning van Quito

;

doch Guafcar, na Guainacapaei overlij-

den, ftond fijn broeder geenzints toe

de bezitting van dit nieuwelinx ver-

heerdeland. In 't vlakke veld Tome-

bamba leverdenfe elkander een vinni-

Oorlog

tuffcben

Jütridlbu. geflag, drie dagen en nachten achter

een.Navrefelijk bloed ftorten.fchoot

Attabaliba te kort , en bleefgevangen.

Uit d'hechtenis ontfnapt,door behulp

van een omgekochte vrouw , ( ter

wijl Guafcars hopmannen en krijgs-

knechten haer bevochte zegen met
kroefen vol cbica , tot onbezuifde

dronkenfchap toe , begooten ) maek-
te fijn onderzaeten in Quito wijs : hoe

hy , verandert tot een flang , door

een klein gat uit de gevangen is weg-
kroop : entoe-zeggingkreeguitd'n

hemel van een heerlijke overwin-

ningtegen Guafcar. Het verdichtfel,

allenthalven geooft, maekte ieder

gaende. Stoutmoedig dan rukkenzc

den vyand te gemoet. De voorige

kans verkeerde : Guafcars heir bieef

verflaegen , en hy zelf binnen Cujco

gevangen. Maerzedeit Guajcar door

Attabaliba , en Attabaliba door Pizar-

ruszen kant geholpen waeren, heeft

&ungo Mango Inga haer derde broeder 't rijk
Inga

- aen-gevaert : deed geduurige uit-

vallen van ontoegankelijk gebergt op
deSpanjaerden :en liet dekieineover

zaïres blijffels van Peru fijn zoonZairesTopa
TaPa ' na : welke zich, geen goede uitkom ft

uit de wapenen beoogende , den

Spaenfchen koning onder- wierp , op

'tjaer vijftien honderd zevenen vijf-

tig: waer mede de Peruaenfche be-

roerten ten meerderen deele geftilt

zijn. Voorts ter zijde van Cujco rijft de

berg Carmenga, waer op kleine too-

rentj en s , by de Peruaenen zeer hoog
geacht

, gebouwt ftaen ,om rekening
te houden des zonnen loops. Tegen-
woordig hebben de Spanjaerden bin- se/lierdep

nen Cufco vier hoofd-kerken : en lae- uiTlTcuf-

1 ten geenzints toe , dat d'heidenen, «.«»*««•

hetzy oude burgers, hetzy deMiti-
gtbm 'a'

|

maes
, (dienaem draegen de verheer-

de volkeren uit haer land vervoert)

den Mocia een afgod.aen wiens dienft.

( ten tijden der Ingas alle verbonden
bleven,mogen eeren.Vorders bewoo-
nen de Dominicaenen , Francijcaenen

,

Augufliniaenen en de monniken Mer-
ced ieder een koftelijk kloofter. Doch
'tgeUicht der Jefuietenovertteh alle

de andere. Meer als honderd duizend
Peruaenen brengen herwaerds haer
jaerlijxe fchatting. In de valleyen
rondom deftad worden overvloedig
beeften geweyd. De tarwe, allerley

kruid en fruit flaegen buiten gemein
wel. De goud en zilver-mijnen grim-
melen van zoo veel graevers niet als

voordefen; dewijl demeefte na Po-

tofi verhuifen. Maer belangende de
dienft, in voorgemelde zonnen-tem-
pel gepleegt , is merkwaerdig : dat de

Peruaenen , die andere en wederom
andere Goden eer bewefen , wanneer
tot Cujco zich nederfloegen ,den zon-
ne,aldaergenoemt7fc^/rjföc£, ,voor
d'opperfte God en Schepper moeften
erkennerj.hoewel ondertufTchen hoo-

rnen, bergen, fonteinen en andere din-

gen ook aenbaden. Zy geloofden.hoe Afgod con:

kort na de zondvloed Con , de zoon
der zonne en maen , uit het afgelegen

noorden , na Pm< fnellijk overvloog.

•Sijn licchaem was zonder gebeente,
en hing door geen zaemen-voegfe'en
aen malkander. Hy vulde elders de
diepe valleye: wierp de bergen over
't land : en verfchaften den ingezete-

nen tot onderhoud wilde kruiden en

wortelen. Doch , by de Peruaenen

verongelijkt,veranderdehaer vrucht-

baere boodem in dorre zanden , en

verjoeg de wolken , ten einde nooit

re^ennederviel.r vcmvel.metmede-
doogendheid ingenomen , opende
fonteinen , ftorte rie vieren en beken
uit 't gebergte, om d'akkers te bewae-
teren. Weshalven een geruime tijd

als opperfte Godzoolangge-eertis,

Xx to$
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tot Pachacama , infchelijx van de zoa-

nc en maene voort geteelt , herwaerd

overqium , uit een zuidelijk deel des

weerelds. Voor defe verdween Con ,

als zijnde fvvakker. Pachacama had nu

de handen ruim. Hy verandert dan

de menfehen, door üwgefchaepen ,

in meerkatten , beiren , leeuwen , pa-

pegaeyen en voorts allerley vier-

voetig gediert en gevogelt : maekte

de voor-ouderen , uit welke de te-

genwoordige Teruaenen zijn gefproo-

ten: en leerde haer de aerde bebou-

wen. Waerom hem in 't landfehap Pa-

chacama een prachtige tempel wierd

gedicht : alwaer verfcheide Jngas te

meer wilden begraeven werden : om
dat de duivel , onder de gedaente van

een afgrijfelijk menfeh , hemzicht-

baer veroonde : enden priefteren op

voorgeftelde vraegen antwoorde.

Doch de zonnen-dienft binnen Cujco

ging zeer plechtelijk toe. In den tem-

pel Honden hooge fteene fchavotten ,
j

waer op de offeraers klommen met
't eerfte krieken des daegs. Ooit-

waerd gekeert boogen d' hoofden

neder , heffen d' handen wijd uitge-
j

fpreyd om hoog : fpraeken binnens

monds geduurige gebeeden : lever-

den eindelijk denpriefters fchaepen

of ook kinderen tenflagting, en na
' t verrichte offer eenig zilver ofgoud.

Defe , zullende offeren , vaften , roe-

pen zonder ophouden den gantfehen

nacht over binnen den tempel de

zonneaen. Jazommigefteekenhaer
d'oogenuit, als niet waerdig den zon
tebelchouwen. Eindelijk behouden
ze een gedeelte der fchenkaedje voor

zich; 't overige word in den tempel,

nevens de potten vol alTche van ver-

brande kinderen , begraeven. Vijf

mijl zuidelijk van Cujco leid de val-

leye Tucay tuffchen hoog befneeuwd
geberght , onder een gemaetigde

lucht , buiten gemein vermaekelijk.

Op een rotze alhier bouwden d'Ingas

een niet min groot als onwinnehjk
flor. De rotze was omringt met ver-

fcheide klippige wallen , d'een boven
d'andere , tuffchen welke fchuine

akkers bezaeyt wierden. De wallen

ftondenbehaktmet beeltenifien van
leeuwen en ander wreed gedierte

,

u

die eenige waepens in de pooten vaft

hielden. Een koninglijk huis befloeg

d'opperfte kruin , gebouw t uit ftee-

ncn door welke goude aders liepen,

te zamen gehecht met kleevende
jooden-lijm aldaer vallende. Tot
't landfehap Condefuyo behooren de
flrydbaere volkeren Chumbïbïlcas en
Ubïnas.In 't geweft Pomatambo maekt-

men koftelijkc tapijten van fijne wol-
Ie fchoon geverft. De ftad Francïfco sudïran-

de Vitlorïa leid in de rouwe valleye "fiodevt-

Vilcabamba , beflooten door 'twoeft

gebergte Andes, gehoorig onder 't rijk

Andejuyo. 't Vlekke luan delOro voert viekke luan

die Spaenfche naem na 't fijn goud, delOr0 -

aldaer overvloedig gevonden , en is

d' hoofd- plaets des lands Caravaya.

Voorts ten ooften van Cujco over de

Andes zijn vele en grootegeweften.

Om de zelve te ontdekken ontzae-

gen de Spanjaerden geen moeite noch
gevaer. Tuffchen beide lagen woe-
fte wildernhTen , ontoegankelijk top-

pen en ruig-bewaffchen landeryen.

Zy openden eindelijk vierwegen der- vierwegm

waerds. d'Eerfte loopt door de val- "fjlll?
leye Paqual na Tono , een dorp in 'tgeóergt

't midden van 'tgebergt : voorts na AnAti-

de ftroom Opotari , lanx welke detogt

bekommerlijk valt wegens dichte

boffchaedjen en fleile klippen. Vol-

gen de heete en niet te min lijftoch-

tige daelen Abijca , en voorts begroey-

de woeltijnen vol ruicht en biefen,

welke 't verder onderzoek benood-

zaekten te ftaeken. De tweede weg
gaet dertig mijl hooger ten zuiden,

door de geweften Cavïnas , Sand/a,

Camata , en Caravaya na Zama. Op
'tjaer vijftien honderd acht en dar- wonderlijk»

tig, trok Peter Anzurez lanx het ge- ">£' v*n
• 1 j t v rr .. Ar.'iiirez.

zeide pad. Uit Zama voort -gezet

vond zeer woefte bergen, dorre wil-

derniflen en dichte bofïchen :geraek-

te in 't landfehap Tacana , en voorts

tot de rievier Omapalchas , weder-

zijds bewoont, by de Cheriabonesen

Marquires. Alhier fettehy met vlot-

ten over , tegen dank der Marquires,

die zich te weer ftelden. Doch , ver-

mids niet ontmoete dan dorre hei-

den , trok lanx de ftroom opwaerds,

bezichtigde de geweften Moios , Co-

thabambataChuquiabo , enikeerdena
Col-
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Collao. Sijn meefte volk was vergaen

door ongemak en honger. Zedert

zijn andere oytx.de Andes na deland-

fchappen , ten ooften wijd en zijd

verfpreid , gereift door Camata , an

EiUmlfan
Roqiie.

Haven
Malabrïgo.

Andere

havenen.
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la: in 't zuiden grenft het zen Chili,

weftelijk befpoeld met de Zuid-zee,

heeft ooftwaerd 't gebergte Andes :

beflaet, onder een koudachtige he-

mel , volgens de lengte , ftijfander-

dere;door Cochabamba. Eindelijk leg- ( half honderd mijl, en een boodem
gen lanx de zee-kuft van Peru , zoo

j

doorgaens ondeugende tot zaey-

verre gehaort onder het hooge recht
;

land, hoewel 't vee byzonder fijn-

binnen losReyes , de volgende have-
j

wollige fchaepen, zeer wel tieren,

nen , eilanden en hooiden. Zuid- Ten tijden der lngas waeren de vemonde

ooftelijk van d' uithoek Aguja doed fchaepen buiten gemein vermeenig- 2"
£ \

""

haer uit deZuider-Oceaen op 't eiland

fan Roque , buiten met klippen om-

ringt , binnen duin-zandig, zonder

loofofgeboomte, vol penguyns, ge-

voogelt en robben. Midden door valt

een beek, die 't eiland door-fnijd. De
haven Malabrigo , qualijk befchut te-

gen de winden, kan by groot vaertuig

niet bezeilt , dan in kalmte. Vervol-

gens leggen de havenen Guanape en

Santa , alwaer de fchepen uit een ver-

fche rievier gewoon zijn water in te

rens-waer-

e mee-

vuldigt , ter oorzaek Guainacapa de mgtefchai-

onderdaenen door een ftrenge wet fen '

verbond, jaerlijxby manier van tien-

de het vee veldwaerd tejaegen, om
den zonne toe-gewijd te blijven : als

hem goed dacht ftelde een jagt aen :

en vong zomwijl veertig duizend
fchaepen te gelijk voor zijn hof-ge-

zin. Onder de aerde maeken klei-

ne bijen een bruine en zuurachtige

hooning.

Maer om te komen tot de be

len de zelve beginnen uit Cu/co ,

lanx de koninglijke weg , nae het

ftedeken la Paz . De eerfte plaets

Stroomen.

nemen, Cafuiaen Ouarmay by Peruae-
j
fchryving van los Charcas , wy zul

nen bewoont, die niet hebben dan

houts kooien. Op de mond der reede

Gaura ftaet een fchoone zout- panne

:

'tzout word gevon den by grootehar- J Mohina leid nevens eengroote poel:

de ftukken. 't Eiland Callao befchut

de haven voor Lima, Achter 't hoofd
Guarco fchuilt 't eiland Lobos. De ha-

ven Sangallan is zeer bequaem : wes-

halven lang gezin - twift wierd on-

der de Spanjaerden , of men de ftad

losReyes alhier zoude ftichten. d'Uit-

hoek Na/ca verfchaft een veilig be-

fchut voor de fchepen. d' Haven Ha-

cari geeft aengenaeme ververfching.

Vorders vallen de Wtoomen Oconna

,

Camana en Quika in zee. De haven

van Arequipa is aen de mond niet

meer dan een kleine kille bezet van

hooggebergt. Tuftchen Qu/lca en de

ftroom Tambopal/a\eid 't eiland Nuli,

en weinig zuiderlijker de havenen

De neg
van Cufct

na la Paz,.

ter flinkerhand af vertoond haer

't paleis Quifpichance , alwaer de Span-

jaerden , toen Cu/ce bemachtigden

,

veel zilver
, goud en koftelijke kle-

deren vonden, d' Oude vlekke Urcos

word van een hooge top verre ge-

zien. De weg beflaet uit grooteftee-

nen , met cement zamen-gevoegt;
doch loopt voorts door rouwe rot-

zen , tot gemak der reizigers , uit-

gebikt na de Tucay , waer een brugge

leid. Op 't gebergt bewoont 't volk

Cavinas fteene huifen. Haer gebuu-

ren de Canches zijn vernuftig, goed-

aerdig en arbeidzaem : teelen veel

tarwe , mais en fchaepen : en vangen
overvloedig vifch in de ftroomen.

Paracca en Pifca dicht by malkander :
i
Volgt 't koude geweft Canas , ver-

en Iandwaerd het vlek Tca, alwaer de

meefte en befte Peruaenfche wijn

valt.

Sefchrij-

ling dis

derden deels

"van Peru

los Cbar-

maerd wegens de dorpen Chiquana

,

Hatuncana , Horuro , Cacha , en byzon-
dere Ayabire , alwaer meer prachtige

'/ Land
Canas.

Het derde gedeelte van Peru ge- graeven zijn dan huifen. Ter rech-

terhand af na de Zuider-Oceaen ver-

fpreid haer wijd en zijd de groote

naemt los Charcas , en zomtijds ook
na d' hoofd ftad de h Plata , ftoot ten

noorden tegen 'tlandgehoorig onder woeHijne Parinacocha.'t Gebergt ron-

de hooge vuurfchaer binnen losReyes, dom duikt onder een dikke fneeuw :

gefcheiden door de rievier Tambopal- i de daelen hebben diepe moeraffen.
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Vlakte el

Collao ,

volk Collao.

Vervaüe

(ladfucara

Goud- rijke

flroom Ca-

ravaya.

Befcbrij-

ving van

't meir Ti-

ticaca.

14.8 Derde
Aen 't begin defer wildernis ont-

moetmen Chuquingdt derkde flot van

geheel Peru : het pad derwaerds is

Hiervoegen fmal , dat geen twee men

fchen nevens malkander konnen

gaen, en duurt drie mijl: thansvolgt

een deile opgang na de derkte, be-

llaende de kruin van een fpitze berg

,

welker voet de rievier Abancay be-

fpoelt. Vorders boven Horuro woo-

nen de Col/as, volk-rijker dan eeni-

ge Peruaenfche landaerd , tuflchen
;
t gebergt Audes en A'evadas in een

vermaekelijke vlakta ,
genaemt el

Collao. De inboorlingen leven by de

wortelen Papas , Oca en 'tzaed Qui-

nua, niet ongelijk den rijs. De mays

word van elders haer toe -gevoerd.

Zy zijn tamelijk vernuftig: hadden

ook voor der Spanjaerden aenkomd
kennisvan 's hemels-loop : noemden
'tjaer mari , den maen allejpaquexe en

de dag auro. De dad Pucara was al-

hier eertijds dicht bewoond : tegen-

woordig valt niet te zien dan ver

valle m uuren van groote huifen en

fwaere menfchen-beelden uit fteen.

Voor d'hoofd-plaetsin elCollao wierd

gehouden Hatuncolla. "lullenen dit

Pucara leggen de dorpen Ntca/io en

Xulhca. Doch van Ayabire voor-

noemd loopt een weg boven 't meir

Titïcacan-x de dorpen Aj/illo en Affan-

garo, buiten gemein vee-rijk enleef-

tochtig. De rievier Caravaya, voort-

vloeyende uit d'Andes oodwaerd na

de dad Juan del Oro , leevert veel en

fijn goud , niet zonder groot verlies

vanmenfehen, wegens d'ongezond-

heid der plaets. 't Meir Titkaca be-

fproeyt 't gewed el Collao ten noor-

den; oodeÜjkleid 'tlandfchap Orna-

fuyo ,\vd\.elijkCbuquito en zuidwaerd

Chuquiabo. 't Meir heeft tachentig

mijl in d'ommegang , en op yerfchei-

dcplaetfen zoo veel vademen diepte,

weshalven by verwaeyd weder holle

baeren maekt. In dit meir vloeyen

tien fwaere rivieren : door een uit

loofing , welke diep is , doch niet

breed , loopt 't water weg. De flroom

valt hier zoo geweldig, dat met geen
fchuiten bevaeren kan worden. Een
flroo-brugge, drijvende op de vloed

,

geeft een veilige over-togu 't Water

Boek:
zelf fmaekt noch bitter noch brak

;

maer is echter wegens drabbigheid

niet drinkbaer. Verfcheideeilanden,

oyetTiticaca verfpreid, ltrekten eer-

tijds tot berging van de voornaemfle

goederen , die de volkeren rondom
by haer niet vertrouwden in de dor-

pen lanx de weg. Hier wallenen ze-

kere biezen totora , diendig tot ver-

fcheide gebruik ; want het is gezond

voedzel voor verkens en paerden

,

ja menfehen zelf. Voorts dekkenze
met 't zelve haer huifen : branden het

aen den haerd : en vlechten uit totora

fchuiten. Maer 't geen ten hoogden
te verwonderen flaet : de Uros een

gantfeh beeftelijke landaerd maekten

\m\ totora vlotten , die zy aen mal-

kander bonden , waer op dorpen
flichteden , welke , na de wind waey-
den, heen en weder dreven, 't Meir
voed overvloedig vifch en byzonder-

lijk tweederhande zoort , te weten
y«c/.^jfmaekelijk ; doch ongezond,

en loqas gra-tig ; maer kleinder en

van beter voedzel. Hier fwemmen
infchelijx groote meenigte water-

ganzen en endvogels. Als de Peru-

aenen iemand willen onthaelen , Hel-

len ze een jagt (zy noemen het chaco )

aldus aen : zy flaen een ruime kring

op de \ lotten baljas : roeyen tot mal-

kander : en gijpen 'tbeflooten ge-

voogelt met d' handen. Voorts de

gezeide waterloofing uit Titicaca ein-

digt eindelijk in een kleinder meir

Aulagas, infchelijx vol onbewoonde
eilanden. Men vind nergens eenige

uitwatering van dit meir. De natuur

kenders houden 't daer voor, dat zich

door onder- aerdfche gooten met

een droom vermengt , wiens oor-

fprong onbekend blijft , hoewel ge-

zien word in de Zuid-zee te dorten.

Chuquito, ten weden van Titicaca, ver-

toond op een vee-rijke boodem de

dorpen Xuli,Acos , Pomata en Zepita.

De Spanjaerden hebben hier ver-

fcheide kerken gedicht : en vele tot

't Roomfche geloofgebragt. Vervol-

gens ontmoetmen 't doipOuaqui, en

de vermaerde vlekke Tiaguanaco , aen

d'overkant des uitloofings van't meir

Titicaca. Omtrend de voornaem-

de huifen leid een heuvel , op der-

ke

Wondere

biezen to-

tora.

Driftige

dorpen.

Vreemde

jagt op vo-

gels.

't Meir Au-
lagat won-
derlijk.

't land
Chuquito.

Vermatrd

vlekke Tia-

guanaco.



Peru.
ke muuren te zamen - gebragt door
menfchen -handen. d'Eerfte vlakte

des heuvels draegt twee (leene men-
fchen beelden , niet min verwonde-
rens-waerdig wegens ongemeine
groote , als gaedeloofe konft. De
beelden vertoonen lange klederen,

van geheel ander maekfel als de Pe-

ruaenen gewend zijn te draegen : heb-

ben vreemde vercierfelen op 't hooid.

Achter verheffen haer fwaere muu-
raedjen van een vervallen paleis, aen-

zienelijk door een vereeuwde oud-

heid. NergensinPm^ftaen zoo veel

geftichten , welke voor alle geheu-

genis gebouwt zijn- Ten laetften

komtmen door 't dorp Viacha , de

vlakte Guarina en vlekke Laxa , tot

Veftad la Neuflra Sennora de la P'az , anders ook
Taz.. genaemt Puebh Nuevo , of ook na

Land chu- 't landfchap Chuquiabo. Defe ftad, ge-

quiaU legen tufTchen 't gebergt in een kleine

valleye vol fonteinen , fruit-boomen,

weiden en maiz landen, word van

een verfche beek befproeyt. 't Land-
fchap Chuquiabo zelf (zoo veel ge-

zeid by de Peruaenen als erfenis van

goud) heefc rijke goud-mijnen, goe-

de zout-pannen en getemperde lucht:

behalven van 't begin der winter -

maend tot d' aenvang des lente ,

als wanneer de geduurige regen ge-

vaerlijke zinkingen en fteekende

lenden-pijn veroorzaekt. d'Ingezete-

nen, klein van vernuft en moed, plag-

ten eertijds geduurende de zomer-
maenden naekt te gaen. Twee en

twintig mijl boven la Paz leid het vlek

Copavacwa by Peruaenen bewoont , al-

aiwaer een Lieve vrouwe beeld de

K zeivc wonderen doed, volgens'tge-

tuigenis der Spanjaerden , die 't eer-

tijds omtrend loannes Anachoreta ver-

richte ; want , als defe eenige weeken
van huis trok, zette een brandende

kaers voor het beeld, die geduuren-

de fijn af-wefen niet verminderde.

Doch nevens 't gezeide Copavacana

leid de valleye Caracato, vermaerd

door de beften Peruaenfche wijn

ftokken. De voorval welke 't land-

fchap Chuquiabo , op 't jaer vijftien

honderd een en tachtig , beleefde , is

Vreemde 2eer sedenkwaerdis;. De grond van
-voorval tot , , ° t' ° , , ,

Angonngo: tdorp Angoango , bewoond by be-
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ruchtetovenaers, begon fchielijk te

fwellen : d' aerde liep voort , gelijk

een ingebrooken zee, bykanstwee
mijlenverre : over-ftolpte dehuifen
onder 't zand: en damde een naby-
gelegen meir gantfchelijk toe. Acht
jaer voor defe vreefelijkc aerd-bewe-
ging ftond 't Engeifche graeffchap

Herefordvevbzeü wegens dicigelijke

onheil. Niet verre van 't ftedeken
Ledburg, rees d'heuvel Marcley-hill, alsookby

gelijk als uit den flaep gewekt , fchie-
Lcdbur&-

lijk op tot een yzelijke hoogte : be-

groef al wat voor quam in on nafpeur-

lijke afgronden : en loeyde diervoe-

gen volle drie dagen : dat ieder d'hai-

ren te bergen ftonden. Wat vorder
belangt de weg uit la Paz tot de ftad

Plata, de zelve loopt aldus: te we-
ten over de dorpen Hayohayo, Siqui-

ficaenCaracollo na 't landfchap Paria ,

welkers vlekken meelt lanx de water-

loofing des meirs Titicaca leggen, al-

leenlijk eenige weinige naderen 't ge-

bergte Andes. La Plata, (anders ook Wegvan

genaemt na 'tgeweft Chuquijaca wel- %l^
nA

ker hoofd-plaets is) beflaet , onder
gemaetigden hemel , een boodem
vruchtbaer tot allerley gewafch, en

byzonder van tarwe, garft en wijn-

gaerden. Binnen defe ftad word de

hooge vuurfchaer van los Charcas,

't derde Peruaenfche deel, gefpan-

nen. Nergens in geheel Peru rijker

Spanjaerden dan hier : alzoo uit de

naeft-gelegene zilver mijnen onge-

looflijke fchatten by een fchrapen.

d'Hoofd-kerk is'tpronk-cieraedvan

la Plata. De Domimcaenen , Minder-

broeders en monniken de Merced be-

woonen kloofters , aen welke geen

koften fpaerden. De oude ingezete-

nen der land-ftreek rondom de ftad

waeren de Charcas en Carangues , bei-

de ftrijdbaer. d'Jngas haelden onwaer-

deerlijke fchatten zilvers uit de na-

buurige mynen tot Porco , by tien dui-

zend graevers geduurig bearbeid.

Stijfacht honderd Spanjaerden bezit-

ten vermaekelijke luft-huifen en fwa-

re bouweryen, nader en verder aen

la Plata: en meer dan feftig duizend stadiaPU.

Peruaenen brengen herwaerds jaer- ^"*w
lijxe fchatting. Achtien mijl ten we-

llen van Plata leid Potoft: (by den

X x 3
Span-
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koud en
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Wttrotn
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nen tot üu-

tmcuvtlcu.

Peruaen-
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Spanjaerden geheeten de kaizer/ijke

Jlad) aen de voed des bergs eveneens

genaemd , op een barre boodem , on-

der een koude hemel , hoewel fiechts

een en twintig graeden ten zuiden

der middag lijn. De koude ontftaet

uit d' hooge verheevendheid des

lands, weik bloot legt voor de kille

winden tomahavi , die jaerlijx, van

bloey- maend af tot d'herfft , guur

doorwaeyen . Maer hoewel de dorre

grond nooyt vruchten draegt, noch-

tans heeft geen Peruaenfche plaets

meer overvloed van allerley leeftogt

en lekkernyen, als defe. De markten

ftaen gevuld met fruiten , ingezulte

fpijfen , maiz ,
papas , tarwe zuiker-

gebak, en alles 't geen de noodzae-

kelijkheid of welluft zouden verei-

fchen : ter oorzaek herwaerds van al-

le kanten toe -vloeyen ontelbaere

koopluiden om 't zilver , behalven

de Spaenfche huifgezinnen meer als

vijf honderd fterk , en ruim vijf

tig duizend Peruaenen , onder Potoji

gehoorig.

De quik- zilver -mijnen Guanca-

vilca , buiten de flad Guamatiga , heb

ben groote gemeinfehap met Potoji .•

alzoo het quikzilver itot zuivering

van het zilver byzondere in vloeying

heeft , en dieshalven in groote me-
enighte vervoerd word nae Potoji.

d' Oude Peruaenen floegen nooit acht

op het quikzilver; want zy fochten

alleenlijk onder 't gebergte Guanca-

vilca in mijnen wonderbaerlijk dool

hofs gewijs gegraeven , 't vermi

lioen , om 't lichaem , volgens ver-

eeuwde gewoonte , te fchilderen :

zulx van 't quikzilver , verborgen

in het vermilioen, geen werk maek-
ten. Zelfquam 't quikzilver tot ken-

nis der Spanjaerden niet , dan eerft

op 'tjaer vijftien honderd zeven en

feftig , by dufdaenige toeval. Een

Portugees Henrik Garces ontfing een

(luk van 'tgezeide berg-werk : (de

Peruaenen noemen het Limp ;) en be-

kennende, hoe vermilioen en quik-

zilver in een ftorTè beflooten lag ,

reifde na de voornoemde mijnen

,

en trok aldaer 't quikzilver van het

vermilioen af. Het geheim , rucht-

baer geworden , maekte verfcheide

de Boek
Spanjaerden gaende : die , nevens een
merkelijk aental Peruaenfche flae-

ven , haer huifvefting namen by de
mijnen Guancavilca. De voornaem- M>i

nen,v*»

fte mijne Amador Calrera ontleend mérk'-wJer.

defe benaeming van den eigenaer , <%

dewelke d' ontdekking moeft dank
weten aen een Perptaen Mavincopa.

De mijne is een harde rotze, geheel
met quikzilver door-toogen , lang

tachentig roeden en half zoo breed,

ondergraeven tot zeventig mans-
lengten. Niet meer als drie hon-
derd mijneerders konnen gelijke-

lijk arbeiden. Cabrera verkocht zijn

recht voor derdehalf honderd dui-

zend dukaeten ; doch betrok den
kooper zedert voor recht , alzoo
bewijs inbragt , dat vry boven de
helft bekocht was ; want de mijne
wierd gefchat op tien honderd dui-

zend dukaeten. Terwijl defe ding-

tael voor recht hing, quam tot Gua-

manga de gezach -hebber Peter Eer-

dinand de l'alafco uit Mexico , die

aldaer geleerd had , hoe het zilver

door quikzilver wierd gezuivert.

Weshalven na Potofi reift , ten ein-

de een proefnam , of het ook aldaer

gelukte. De proef gelukte. Zedert
wierd het quik-zilver te fcheep op
Arica gevoert, en voorts te land na
Potoli. De Spaenfche koning trekt

jaerelijx uit Guancavilcaes mijnen,

buiten alle onkoften , weinig minder
als tien honderd duizend guldens

voor fijn gewoonelijke vijfde deel.

Het verdient voorts een nader on-

derzoek , hoe 't quik- zilver van
't vermilioen word afgetrokken. Het
was geen wonder, dat zulx tot ken-

nis quam van den voorgenoemden
Henrik Garces ; alzoo Spanje , en
byzonder 't koningrijk Andaluzia,

zelf ten tijden der oudfte Room-
fche kaizaren , veel vermilioen le-

verden. Dit hieldenze in zeer hoo-

ge waerdigheid. Iaerlijx quam tien

duizend pond na Romen over ; doch mitiam:

in fteen , zoo als begraeven was ,

en verzegelt : ten einde niemand
eenig ftuk mogte af-breeken. Men
beftreek met 't vermilioen de lip-

pen der zeegepraelende veld-hee-

ren , en zelf van d' afgod Jupiter.

Maer

Gebruik



hoe van het

quik-ztlver

gefchtiden
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Wondere

aerd des
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zilver te
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Maer d' afzondering van vermilioen

en quik-zilver gaet aldus toe. Men
floot den berg -Heen te morzelen,

en fteltze in een dicht toe-geftopte

potopeenfterkvuur. Defteenfmel-

tende, fcheid het quik-zilver van

't vermilioen : welk onderde damp
des vuursuit-waezemt na boven, ter

tijd eenig hard licchaem ontmoet,

aen welk verftijfd vaft- kleeft : of

indien niet ontmoet, trekt zoo lang

opwaerds, tot door koude ftremt:

geftremt valt het neder. Maer 'tquik-

zilver blijft in de potten , die niet

mogen geopent , ten zy eerft vol-

koomen koud zijn : anderfints, wan-
neer warm waeren , zoude 't quik-

zilver vervliegen , en den byftanders

aen een haeftige dood helpen , often

minften alle tanden uit den mond
doen vallen. De mijneerder Rodrigo

de Tores vond een voordeelige brand

tot de voornoemde fmelting; want,

daer te voorenongemein veel houts

verftookt wierd , verrichte hy 't zel-

ve met weinig/c/w , een gewaich niet

ongelijk de ftoffe der vyge-korven

,

welk 't Peruaenfche gebergt over-

vloedig levert. 'tGefmolte quik-zil-

ver word in ledere zakjens vervoert,

't Gebruik des zeifs ontrend 't zilver

beftaet op dufdaenige wijze. De zil-

ver fleen word eerft tot gruis gemae-

len : door een teems van kooper-

draed gezift : en alzoo in ketels bin-

nen een vuur-ooven geworpen met

gelijk gewigt zout , om de vettigheid

der geftampte ftoffe te veibyten, ten

einde 'tquik-zilvergeklenft dooreen

kanifas-doek te beter het zilver vat-

te. Thans roerenze alles door mal-

kander. Het is verwondcrenswaer-

dig , hoe zommige berg-ftoffen , veel

zilver uit leveren , zonder veel quik-

zilver: andere in het tegendeel veel

quik-zilver verdoen, en geven ech-

ter weinig zilver : andere verquiften

luttel , en brengen ook luttel zilvers

voort. Eer de vuurovens, hoedani-

ge tegenwoordig ron do mPöfö/fftaen,

waeren gevonden, wierd 'tgeftoote

zilver-fteen, in bakken met 't quik-

zilver verfcheiden reifen gekneedtot

groote ballen, ter tijd het een met

't ander vereenigt was. Twintig da-

R U. 3^
gen bragtenze aen dit werk zoek.
Doch, oordeelende 't vuur een ge-

,
fwinder behulp , om 't quik-zilver

l

met'tzilver te doen mengen, w ier-

den d'ovensgeflelt onder Ueene ver-

welffels. Men ftookt alhier een zacht

vuur, geduurende fes dagen: binnen
welke tijd 't quik zilver fijn verrich-

ting volbrengt. Thans maeknzehet
een en ander in een tobbe vol waters

,

' niet ongelijk de manier omtrendhet

)
breeken desmofter-zaedsonderhou-
den. 't Zilver en quik zilver blijft als Hoe het

zand opde grond leggen: welk we- £^f
derom in water bakken affpoTen:
zulx d'aenklevende drek verheft

,

hoewel by den gefcheiden drek altijd

eenig zilver blijft, welkten laetiten

na zoeken. Maer wanneer nu 't ge-

zuiverde zilveren quik-zilver begind
teglinfteren , douwenze beide door
een doek : zulx 't quik-zilver, ni^t

vereenigt met 't zilver, uitvloeyt, en

1
'tzilvergelijkeenbal bii.nen ded^ek

I

blijft, behoudende alleenlijk eenfe-

!
fte gedeelte ; want een klomp van

I

feftig pond geeft door-gedrukc vijftig

} pond quik-zilver: 't zilver hae'tniet

I

meer dan tien ponden. Dit , gekneed
tot de geüalte eens pijn appels bin-

nen hol , word geleid in een lterk

vuur , overdektm-teen aerde vorm,
nietongelijkdezuiker brooden : op

j
de vorm ftookenze houts kooien.

i Door de kracht des vuurs waezemt
'tquik-zilver tegen de kruin van de

I vorm, aen welke drabbig kleeft: en

j
aldus ontfanatmen 't befte quik-zil-

/ ver.'tZilver behoud de zelvegedaen-

I

te eer in 't vuur quam; doch verheft

, een vijfde deel des gewigts, en is vol

(
gaten, tindelijk tot langachtige fta-

ven , ieder fes en feftig marken fwaer,

! gegooten : komt terproef: en moet

Jdiervoegen fijn wefen, dat niet kan

I

worden verwerkt , ten zy in munt-

ftof vermindert. De zilver proefgaet zilver-

merkwaerdietoe. De beziender van proet merk -

° ... wtttraig.

'skoninx wegen tot Potoji knipt uit

ieder ftaefeen ftukjen : wTk weegt,

enfmelt in potjens vol afch vange-

j

brande beenderen, 't Loot, onder
i zilver gemengt, verdwijnt tot rook:

kooper en tin fcheyt haer : 't zilver

I alleen blijft als een gloeyende kool:
en,
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en , fchoon 't potje, het onderfte bo-

ven gekeett word , loopt niet een

druppel zilvers uit. Eindelijk weegt

de beziender elk ftukjen, by de kaers

met gewigtjens, die geen twintigfte

gedeelte van een aeshaelen. Na dat

-ieder (tukje min of meer verlooren

heeft by ' t fmelten , flaet hy de waer-

dyeopdeftaven. Hoe fijnder zilver,

hoe min gewigts in 't vuur quijt-ge-

raekt. Vorders, gaet het aldus toe

met 't fhmpen der zilver-fleenen.

Zommige worden gemaelen in ros-

mooiens, door paerden om-getrok-

ken , andere in water-moolens : bei-

der getal tot Potofi en Tarapaia is

groot. De twee en twintig water-

molens , welke de valleye Tarapaia

vier mijl boven Potoji heeft , ftaen op
een fnel-vlietende rievier : gaen met
{es , twaelf of veertien ftampers in

metaele mortieren dag en nacht

.

Lanx'tmeirPo/o//zijndiergehjkege

bouwt, ten getale van acht en veertig;

maer op gegraeve vyvers , drie vade-

men diep ,
groot duizend zeven hon-

derd roeden in d'omtrek. Elk heeft

een fchut fluis, waer door 't water bin

nen valt uit 't meir.welk groote fchuu-

ringveroorzaekt, endoor defchuu-

ring een beweeging der ftampers. De-
wijl nu Potofi fchaerfch water heeft,

en naeuwelijx ander,als 't geen by de

drie winter-maenden valt, zoo bid-

den de ingezetenen hier om regen,

gelijk elders om een vruchtbaeren

oogft. Voor d' aenkomft der Span-

jaerden fmolten de Peruaenen 't zilver

onder fchaepen-drek gemengt , het

zy 't zilver uit de rie vieren verzae-

melden , het zy de zilver -aderen

hakten , het zy de lofle ftukken te

zamen bragten , in forneifen quayras

genaemt op d'hoogfte toppen gemet-

zelt, meteen open mond zuidwaerd,

waer by de wind in-fpeelde, en

't hout vlammende hield. Hetiseen
verborgendheid der natuur, datzom
mig; zilver niet kan fmelten door vuur

met blaes balken aengewaeyd ; maer
alleen 't welk de wind levendig houd.
Wat belandt de vermaerde ber" Po-

toji , in 't geweft Cbarcas, is donker-
rofch, en rijft boven d' omleggende
toppen na de wijze van eenzuiker-

brood. Een kapelle beflaet den op-

perden kruin, werwaerdseen moei-
jelijke opgang leid, hoewel ook te

paerd kan bereeden worden, d Hoog-
te maekt uit duizend fes honderd
vier en twintig roeden , of ruim een
vierendeel mijls. Aen de voet des
bergs verheft zich byna tot halver

wegGuaina Poton , dat is deJonge Po-
toji : lanx welke de ftad Potofi , be-

woond by Spavjaerden en Peruaenen

,

twee mijlen in de rondte beflaet. De
kerk en 'tkloofter van Dominicaenen

maeken de plaets zoo zeer niet aen-

zienelijk , als wel de groote toe vloei-

jing der handelaers. Toen de Ingas

Peru beheerfchten , waeren de zilver-

mijnen tot Porco zeervermaerd. De
Spanjaerden vonden eerft op Guaina

Potofi los zilver , beflooten binnen

fteenachtige bcurfen , en naderhand
de rijke ziiver-adeien, binnen den
giootcn Potojï fchuilende. d' Ontdek-
king ging aldus toe. Eenperuaen Gual- Hoede üi-

pa beai beide de mijnen zoiPorco.'tGe- vermii"'*

viel, datterjagt eenig wild vervolg- gevonden

de, welk by den fteilen berg Potofi "J*-.

opvloog. De fteilte ftuitefijn loop.

Maer alzoo de berg begroeyt ftond

met de ruichte quinua , greep hy d'ee-

netak voor en d' andere na, omop-
waerds te klauwteren. Ten laetften

rukte hy een ftruik quinua uit de
grond, aen welkers wortel een groote

klomp 2ilver vaft hing. 'tGatont- v

dekte een rijke zilver-ader. Gualpa

nam ettelijke ftukken 'thuifwaerd,

die gefmolten 'talder-fijnfte zilver

uit-maekten. Weshalven heimelijk

d' ader bereide, en groote fchatten

bequam. Doch hy kon de 't werk zoo
dicht nietbefteeken, of'twierdten

deele gemerkt , byzonder by fijn

buurman Guanca geboortig uit de val-

le)e Xauxa. Defe dan kreeg eenige

lucht : alzoo Gualpaes ftaet digelijx

verbeterde, en grooter zilver-ftae-

ven verhandelde, als tor Porco gegoo-

ten uierden. Hy fpreekt hem dies-

halven hier over aen. Ten laetften

't hooge woord quam daeruit. Gualpa

neemt Guanca tot metgezel. Zy ver-

deden onderling den buit. Gualpa

zoude d' ader, zedert de Riike ge-

naemt , behouden , en Guanca een

au-
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andere, tegenwoordig geheeten na I de rotzen moeden doorhakken; maer
Diego Centeno. Niet lang quamenze

}

ook groot gevaer liepen, often min-
over een ; want alzoo Guanca veel Hen ondraegelijke arbeid bedeeden,
werks vond aen fijn ader , ter oor- om 't water 2ich quijt te maeken,
zaek der hardigheid , en geen deel welk hier en daerbyfcheuren uitbor-

mogt krijgen met 't geen Gualpa be-
1
relde. De vier zilver-aderen van Po- vierziher-

quam , mackt hy de zaek bekend \tofi, na.mznx\[)k de Rijke , Centeno, del

*

j
derer>" 1-

aen fijn Spaenfche meefter Vïllaroel.
\
Êjlanno en Mendieta leggen aen

Defe diep hier niet op. Men bevond
j

d'oolt-zijde des gebergt , ftrekken
't aenbrengen waerachtig. Vïllaroel

\
noord en zuiden : hebben fes voeten

dan verkrijgt by de wet tot Porco et-
j

breedte , de fmalfte maeken een fpan-

telijke roeden, om voor zich te bear-
.
ne uit. Defe groote aderen brengen

beiden , mits betaelende aen denko-
)
andere kleinder voort, niet ongelijk

daer :

ning , volgens gewoonte, 't vijfde

gedeelte : en bleefalzoo eigenaer der

mijne Centeno. d' Aenteikening der

ontdekte rijkdom van Potofi gelchie

de dikke takken eens booms , aen
welke dunder en dunder waffchen.
Ieder ader word verdeelt in verfchei-

de mijnen , by verfcheide eigenaers

de op den een en twintigfte van gras-
1
befeten. De minde mijne gaept vier demonen

maend desjaers vijftien honderd vijf roeden, degrootdetachentig ; want «>..»»-

en veertig. Korthier na wierd ge von- niemand vermag, volgens een ko-
'r 'j '

den de zilver-ader del Eflanno , onge- 1
ninglijke wet, een ruimer gat graven,

mein rijk; doch befvvaerlijk tegrae-
\
Ten tijde des Jefuiets Jofeph de Acojla.

ven wegens hardigheid. In d' eerde
j
zichtbaere getuige, dieop'tjaer vijf-

ader, door Gualpa na-gefpeurt , ftaet tien honderd zeven en tachentiguit

hetzilvervande grond des aerdrijks' Peru na. Spanje keerde, telde de Rijke

kams-gewijs recht opwaerds , beflaet
j

ader acht en zeventig mijnen , welker
drie honderd voeten lengte, en dar- ) zommige twee honderd vademen
tien breedte: op de diepte van feftig

j

diep zonken. De mijn-kundige Span-

manshoogtebeginthetzilvertemin- jaerden oordeelen, dat de wortel der

deren. De Peruaenen verhaelen , hoe Rijke ader ongelooflijke fchat ver-

d'Ingas op Potofi eertijds begonden te bergt , in een afgrond van duizend en
graeven ; doch 't werk lieten fteeken , I twee honderd vademen onder de bo-

ter oorzaeck de mijneerders een ver- j venfte grond : hoewel d'ervarend-

vaerlijk gefchreeuw hoorden -.Jlaekt \ heid tot noch toe geleerd heeft , dat

gy luiden met 'tgeen leezig zijt : de het zilver vermindert in prijs en
jchatten , alhier verborgen , zijn be

waerdvoor een volk uit vreemden lan-

de. Defe mijnen leveren weekelijk

voor 's koninx vijfde deel veertig

duizend ftukken zilvers , elk duk ge-

fchat op dartien reaelen en twaelf

overvloed , hoe men dieper graeft.

Om de mijnen gemakkelijker te be- socabonm

arbeiden , hebben de Spanjaerden eraf- v"»ld
i

er¥e

ji / r 7 grachten.
ten gedolven (zy noemenze/oc^o-
nen) aen de voet des bergs ten we-
den , dwars doof de berg heen , na

duivers, de reaelgerekent tegen acht de zilver-mijnen : ieder is achtvoet
en veertig duivers. Hier by word niet} breed , een mans lengte hoog, en
getelt'tzilverwelkverdonkertwort, ! metpoorten toegeflooten : lanxwel-
'tgeen bykans d helft uit maekt van

[
ke 't zilver word uitgedraegen. d'Ei-

'taengebragte. De mijnen van Potofi
,

genaer der focabon geniet 't vijfde

zijn boven andere uitmuntende, de- deel. De focabon , die op de Rijke

wijldegraevers nooit water vinden, ; ader uitkomt , is begonnen in 'tjaer

hoewel meer dan twee hondert mans-' vijftien honderd fes en vijftig, en
lengten onder de boven-grond wer-j binnen negen en twintig jaeren vol-

ken : daer anderzints de zilver-mij-
j

trokken : bereikt de lengte van dar-

nen de meede ongemakken lijden de halfhonderd roeden. Demijneer- Hoemii-

van 't water. Hierom hebben deSpanA ders arbeiden by kaerfen in 'tinge- verders ar-

jaerden 't uitgraven des zilvers tot wand des aerdrijks : die desidaegsf^^'
Porco geftzekt: dewijl niet alleen har-[ werken daepen 's nachts, en de welke »«»•

Yy de
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zilvert.

de nacht over werken flaepen daegs-

't Berg-werk , hard gelijk een fteen-

klip , word met houweelen uit-ge-

hakt , met koevoeten aen (lukken

geflaegen , en na boven op de rugge

gedragen lanx ladders gedraeyt uit

oflen-leer. Ieder ladder heeft drie

dijlen van kabel-touws dikte, door

(lokken uitgefpannen : zulx aen de

eene zijde der middelde (lijl iemand

opklimpt, en ter andere kanteen an-

der te gelijk nedcr-komt. Eikelad-

der is tien vademen lang; (leunt op

een foldering, alwaer de dragers ru-

ften , eer by de vordere ladder op-

klauwteren ; want daer zijn verfchei -

de folderingcn , na de mijne dieper

of ondieper gaet. De draegers tor-

zen de berg-ftof in een zak , voor de

bord toegebonden, op defchouders

drie en drie teffens: de voorde bind

een brandende kaers aen den duim,

alzoo de mijnen hel -donker zijn:

houden haer zelf met beide handen

vaft. Een kille fchrik zoude iemand
om 't hart flaen , te gedenken : hoe

die ellendige Peruaenen by een fteil-

te , meer als honderd en vijftig vade-

men hoog , geduurig op en afklauw-

teren. Behalven zulk ongemak (lor-

ten zomtijds de mijnen toe of fcheu-

ren zomwijl groote brokken af,

welke-de gravers verpletteren. De
mijnen bitter koud veroorzaeken
aen iemand zulx ongewoon fvvaere

duizeling en moeyelijk braeken.

't Zilver loopt meed tuiTchen twee
fteen-rotzen als in een langwerpige

kade , welker eene hand hard is ge-

lijk vuur-fteen; doch d'andere zach-

ter. Dit zilver heeft een ongelijke

waerdy. 't Bede cacilla , of ook ta-

cana genaemt, trekt na de verve van
amber : 't Hechter ziet fwartachti-

ger , en altemets rofleher en afchver-

vig. De Peruaenfche fchaepen voe-

ren de dukken na de molens : welke,

tot gruis gedampt, in ovens gefmol-
ten worden. Van zulk dag ftonden
eertijds meer dan fes duizend op de
toppen van Potofv, doch zedert't tjuik-

zilver gevonden is om 't zilver te

zuiveren, is Hechts een derde deel

blijven daen. Eertijds leverden de
mijnen tot Porco , twee mijl van 't klei-

1 ne meir Aulagas afgelegen, de over-
1 vloedige zilver-fchatten , by d'Jngas

f
verzameld ; doch ten groote deele

j

in Spaenfche handen vervallen. Vor-

;
ders belangende dezee-kud, ge- z«-**0ï

|
hoorig onder de hooge vuurfchaer cTanL.
los Charcas , de zelve leid aldus.

Zuidelijk van de droom Tambopalla

deekt een drie -klippige punt een
mijl in d'Oceaen , en maekt d' haven
de Tlo , in welke een verfche beek
valt. Volgen de ronde heuvel Morro
de los Diabolos en d' inwijk voor 't de-

deken//rica, beveiligt tegen alle win-

den behalven wedelijke. 't Zilver

van Potofi word alhier fcheep gedaen

,

en na Lima vervoert. Zedert d'En-

geiïche ammirael Draek uit defe in-

wijk drie rijke barken roofde , isze

gederkt met een dot , van metael ge-

fchut voorzien. Negen mijl zuide-

lijker vloeyt Pyjjaqua 'm d'Oceaen.

Vervolgens ontmoetmen 't kleine

dorp Hicahic , bedaende een dorre

en hooge landdreek , als ook d' ha-

ven Terrapaca , onder 'tbefchut van -

een eilandeken vry fchuilende. De
kud vorders rijd zeer verheeven

voorby de voet Piqua , 't hoofd Ta-

cama, de droom LiHoja, anders ook
genaemt de Loa , alwaer zeer arm
volk woond , de riever Montelo

,

d'uithoek Morro Moreno , om wel-

kers uiterde punt een bogt leid
,
ge-

veiligt door een eiland tegen alle

winden ; d'ingezectenen, leven by
raeuwe vifch. Men houd de rievier

Clara een fcheiding te dellen tudchen

Peru en Chili. Landvvaerd ten ooden
komtmen tot Janta Cruz , gebouwt
aen de voet van een berg, op ruime
vlakte , aen een beeke uit een rotze

vloeyende door de dad na een meir

vol fmaekelijke vifch. De huifen,

met palm -boom -bladeren gedekt,

zijn van deen. Behalven de kerk ,

daet hier een kloofter bewoond by
de monniken de la Merced. Eertijds

hadden de Peruaenen huifen uit kley

te zamen gedreken ; en leeden fwaer dJtmlg,

ongemak door de nabuurige Cherï-

guanaes enTttanes : die, zoo meenig
bequamen, tot een vrolijke maeltijd

flachteden. 't Volk rondom fanta

Cruz is nederig en dom : fpreekt

,

behal-

StudfantA

Cruz..

d' Inboor-

lingen hoe-



Peru.
behalven vier verfcheide fpraeken, de

Diagnitenjche tael, onder alle gemein :

kleede zich , voor d'aenkomft der

Spanjaerden , met vederen van ftruis-

vogelen ; doch geleert kotoen te ha-

venen, gaen in gewaed van zulke ftof,

met welk ook by verruiling fterke

handel drijven, 't Kotoen wordkon-
llig geverft door gezoode wortelen

en bladeren van een klein en duur-

zaem boomtje,tot klompen gekneed.
Lami Pai- Ooftwaerd bovenfanta Cruz leid 't ge-

wed Pakanos , alwaer niet min fchoo-

ne als verwonderens waerdig groote

kalabaiïen groeyen, tot byzonder ge-

rief , om natte en drooge waeren te

bergen, 't Land geniet een beurtige

verwiiTcling van nijpende koude en

moeyelijke hette. De ftrenge winters

nemen aenvang met bloey-maend,

en duuren tot 't begin der oogft-

maend. In 't hertje van onze zomer
fteekt de zuide wind , zeven weeken
achtereen, gantfchfchadelijk op voor

allerleygewafch, niet zonder fwaere

pias-regenen. Omtrend Aller -heili-

gen valt de zaey-tijd , en d'oogft op
't einde des lente. Terwijl de regen

duurt, zijn de wegen onbruikbaer,

door 'topwater uit derievieren. By-

zonder lijd 'rpalm-bofch , vier dag-

reifenslang, geen toegang na de ilad

fanta Cruz : alzoo de gevalle vochtal-

Jenthalven in diepe dellingen tot

moeraiTchen zamen-loopt : behalven

dat de tygers , beiren en Hangen de

paden wijd en zijd bekommeren.
Door ditgeweft Pakanos ontdekte de

Spaenfche hopman Nuflo deChaves de

volkeren Taguamacis , lanx de groote

rievier de la Plata wederzijds ver-

fpreyd. Doch 't land rondom fanta

Cruz brengt allerley vruchten voort

aen geenzints duurzaeme boomen,
by gebrek van vochtigheid : waerom
d'inboorlingen, als de regen in graf-

ten verzaemelt ontbrak , malkander

eertijds plagten te vermoorden. On
dertulTchen ilaegen hier buiten ge-

mein wel de maïz, koorn , wijn,gra-

«adillas , luiumas en tucumay , gelijk

ook de plante bachal indi, in de La-
pUnte mi- tijnfche tael genaemt mirabilis Pe-

-1ÏÜ1
Fe' ruana. Defe walt tot de hoogte van

een tamelijke ftronk met een ftijve

35$
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zappige en weinig geele flammevol
knobbels , waer uit geknopte tak-

jens fpruiten , en om de knopjens
twee blaederen,fwijmende na 't kruid

nacht-fchaede , welker fteeltjens te-

gen over elkander ftaen. De bloe-

men aen d'uiterfte takjens zijn lang-

vverp vijf-hoekig , niet min aenge-

naem voor 't gezicht wegens ver-

menging van purpur , wit en geel,

door malkander glinfterende , als

lieflijk voor de reuk. 'tMoetgefteld

onder een geheimenis der natuur,

dat de gefloote bloem by nacht haer

open doet, wanneer men eenig licht

by de zelve brengt. De wortel heeft

byzondere genees-kracht tegen wa-
ter-zucht. Dus verre debefchryving

van Peru, niet alleen volgens de ko-
ninglijke wegen ; maer ook ter zij-

den af. Belangende de wegen , kan De koning.

waerlijk gezeid , dat de zeven be- i!JkeWi2en
,

J b
, , ,

tot Peru
ruchtewerelds-wonderen gezament- overtreffen

lijk niet konnen uitmaeken d'heer- w"<fc*«-

lijkheid van een defer wegen. DeRo- Te"d"mn^
maïnen infchelijx moeten fwichten dtren.

met haer weg , die Appius Claudius uit

Romen leide tot Brundufiumtoe : waer

j
aen naderhand tot hermaeking de kai-

j
fazenJulius en Auguflus groot geldfpil-

I den. Doch 't is flechts kinder-werk
! in vergelijking 't geen d'Jngas op den

j

Peruaenfchen boodem hebben ver-

j

richt. Wie zal niet verbaeft befchou-

i

wen de diepe valleyen met hooge
;
bergen gevult, de harde rotzen door-

gebikt, de moeraffen gedamt , over

j

fnelle rievieren fwaere fteene brug-

;

gen geleid , en midden door woefte

;
wildernilTen een weg beftraet , breed

twintig voeten, wederzijds tuiTchen

hooge muuren beflooten , lang van

j

Quito tot Chili duizend mijlen , en

om de acht oftien mijl van prachtige

wapen-huizen voorzien , ieder ver-

bergende boogen , pijlen, hellebaer-

den , bijlen , knodzen , klederen en
lijftocht voor twintig en dartig dui-

zend man ? Zommigegetuigen , hoe
Guainacapa , toen zeeghaftig weder-
keerde uit 't onder- gebragte land-

fchap Quito groote ongemak leed

op d'ongebaende bergen , waerom
d'onderzaeten t'fijnen dienft de ge-

j

zeide weg maekte. Maer 't komt de

Yy 2 waer-
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wacrhcid nader, datditmeeftcr-ftuk halven d'hellebardiers , d'arts-bif-

geenwerk van een Inga is: te meer fchop, honderd piekeniers en vijftig

nadien, behalvcn de weg van Chili tot vuur-roers. Hy bekleed dit aenzie-

Qjiito , door 't gebergte een tweede nelijk ambt voor fes ofachtjaer: trekt

leid over 't vlakke land uit Cu/co na jaerlijxuit'skoningx fchat-kift veer-

Quito, veertig voeten breed tuffchen
;

tig duizend dukaeten. De ftad los

tweemuuren, lang vijfhonderd mijl,
J Reyes zélf grimmelt vol volk, heeft

met groote op-gerechte ftaeken , aen anderhalf mijl lengte, en is halfzoo
welkers top koorden flingerden, af- breed. Op de grootfte markt ftaethet

gebackt, en aenzienelijk voor ette- ftadhuisen de beurs, alwaer alles te

lijkezonnen-tempels. De Peruaenen
\

koop komt. d'Andere drie markten
verhaelen, na uit-wijfen derquipos, draegen de bcnaemingna/^»/^»»a en
hoe Guainacapa de voornoemde we-

,
Jacol ; de vierde word geheeten el

gen merkelijk heeft verbeterd. De I
Sato de los Cavalles , ter oorzaek al-

quipos zijn rollen van veel-vervige daer met muilen , ezels en paerden
fnoeren vol allerley knoopen, ver-' handel valt. De hoofd-tempel is aen

iet.teom- itrekkende voor gelen ril t , om alle Joannes el Euangelifl toe-gewijd. De

£>uipos

zeer merk

houden. geheucheniffen te bewaeren. Hier
toe waeren gefteld Quipo-Cumayos, die

niet anders ulsin Europa de beambte-
fchrijvets met de verfcheide fnoeren

;

devierpriefteren des hoofd tempels
en knoopen 't zelve verrichten, welk £>eFranaJcaenenbe\vooncndriek\oo-

't zamen-voegen der letteren op 't pa- fters, de Dominicaenen, Augufliniae-

pier te wege brengt, tot onthoud van «f», en de monniken van Moriadela
gefchiedeniffen , beveiliging van ver- Merïedes ieder twee : behalven twee
bonden, fchuld of quijt-fchelding. koftelijkegeftichren^<rr/?/«/<?^». De
Doch behal ven </i?^«//»oigebruikenze kloppen bezitten vijf kloofters , het

ook ringen vol kleine fteentjens ten ' eerfte de Mcnfch werdmg, het twee-

xjeer

vretmd.

de dOntfangenis , het derde de hei-

lige Drie-eenigheid , het vierde fant
Iofeph en het htt&tfant Clara. De drie

eerfte hebben ieder een kerk buiten

'tkloofter, toe-geheiligtaendVZ/^c
Prouwen Monsferratto, delPrado en de
Loretto. Elk kloofter telt ruim darde

half honderd monniken of nonnen.
Hier flaen ook vier ruimeziekhuifen.

zelven einde : en weten met maiz-
mnderüjk

graenen vviffer en vaerdiger te reke-
Y6K6ÏIBT) *•

"
nen , als de gacuwfle boek-houder

Afmeeüng m et cyfer-letters. d'Af-meeting des
destyds tijds hing aen de twaelfpilaereny#c-

canga, buiten Cu/co op een berg dier-

voegeo geplaetft door d'Inga Pacha-

cuto, (zoo veel gezeid als hervormer

van 'tjaer) dat den zonne-loop aen-

wefen , en volgens de zonnen-loop
J

't Voornaemfte geheten na Andries

,

de gezette hoog-tijden en dagen van
[

heeft zelden minder dan vier honderd
zaeying en oogft. 'tjaer begind met I

kranken , welke voor niet genees-

winter-maend. Dirmagtig Peru, aen
j

middelen gebruiken. De zieke Pe-

defpaenfche kroon vervallen, word ruaenen leggen iritgaft-huisfant Anna.

beftierd dooreen onder-koning. Het ! 't Derde, gebouwt ter eere van d'apo-

verdteimg gantfche land leid verdeelt in Andes
,

J

flelPeter, is voor kerkelijke perfoo-

't gebergte en vlakten lanx de Zuider- nen , die quaelijk te paffe zijn : 'tvier-

Oceaen: defe zijn bewoond by drie- ' de 't huis der Liefde voor zieke vrou-

derley volkeren Tungas, Tallanes en wen. Benevens defe leid by de wal
Mochicas , ieder gebruikende een by-

;

'tgefticht, aen Lazarus toe-gewyd,
zondere tael. d'Onder-koning houd alwaer de melaetfche gereinigt wor-
ccnkoftelijkeftaet binnen Lima, an- den. V Heilige Geefl-huis ontfangt

ders ook genaemt los Reyes : fijn ge- 'tquynende vaerend-volk. De ftad

bied ftrektook uit over Chili en Terra kan meer a's fes honderd priefters uit-

Firma. Hykomt nooit op ftraet, dan maeken. De Spaenfche koning houd
met veertig hellebardiers. Aisteland vierentwintig leerlingen op fijn ko-

trekt, houden hem gezelfchap , be-
j

ften in 'tKoninglijke Collegie : d'arts-

bif-

van Peru.

Befchrij-

ving iian

los Reyes.

vier overige aen Marcellus , Sebaftiaen,

en Anna. De gaft- huis kerk heeft een
mis-priefter, dieren dienft ftaet van
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biiïchop even zoo veel in 'tgeen na

fant Toronius de naem draegt. Maer
binnen MartynsCollegie woonen meer
dan fes honderd, die in de vrye kon
ften , taelen , rechten en gods-ge-

leerdheid geduurige oefening genie-

ten. Twee honderd leeraers van allcr-

valt gelijk een tweede Sapphira dood
teraerde in veler tegenwoordigheid,

't Wonder maekte vele afkeerig van
dePeruaenfcheafgoodery. Dit fpeet

de tovenaers , die alle krachten in-

fpanden , om Ramirez verdacht te ma-
ken. Zy bragten dan door duivels-

Vomimcae
nen komen

• de eer/l-e in

Peru :

daer na de

Trancifcae

ley wetenfchappen nemen d'hooge konften zoo veel teweeg, datdety
gersmetgrooterroppen uit bofTchen

en holen na Moyobamba vlogen : en
nietalleen mannen , vrouwen en kin-

deren op de wegen verfcheurden

;

maerzelf binnenshuis : en ondertuf-

fchen deedenze de minde fchaede

niet aen eenige Spanjaerd. Waerom
Ramirez ftoutmoedig, meteengezel-
fchap van nieuwe Rooms-gezinden,
na een meenigte tygers toeftapt. Zoo
haeft hy dit verflindend gediert be-

gaen kan , (leekt een houte kruis voor-

waerds. De tygers verfchrikt door
't kruis , klauwteren gelijkelijk by een

hoogeboomop. Hoort d'uitflag des

wonders. Ramires roept : treed toe

mannen , wreek de doodvan uwe verjlon-

de ouders , kinderen en bloed-vrienden.

Ontlreeken pijlen ? Gebruik Jleenen.

Dat gaet u voor. Gefwind werpt hy
een fwaere (teen opwaerds : zulx dee-

den ook alle de andere. De tygers val-

len los uit de boom : blijven (lil flaen:

en laeten haer als lammeren flachten

fchool waer. üefe kiefen jaerlijx een

nieuw opper-hoofd. 't Paleis Contra-

ilion word bewoond by vierkoning-

lijkedienaers : alhier flaet des koninx

fchat-kiilen de wxurfchciei der Inyuifr

tie. De rievier loopt dies geweldig

nevens de ftads-wallen , dat noch on-

lanx een nieuwe (leene brugge met
negen fwareboogen wegfpoelde. De
Dominicaener monniken hebben voor
alle andere de voeten gezet op Peru.

d'Eerfle, die met Francifcus Pizarrus

derwaerds quam , was Vincent de Valle

yiridi,\xïen eerlang volgden Thomas de

fant Martyn, Martyn d'Elquivel, Domi-

nicus defant Thomas ,P'eter Ulloa,Alfon-

fus de Montenegro en ReginaldPedraza.

't Gerucht verfpreyd vandeonwaer-
deerlijke Peruaenfche rijkdommen
maekte eik een gaende. Onder vele

. flapten ook vijf Francijcaenen fcheep ,

nen en Ath namentlijk Peter Portugues , Iodocus
»*»"**" de Rijke, los Angeles , delaCruzende

fanta Anna. Eerlang volgden twaelf

monniken van Augujlyns orde. Op I en villen. Sesjaer na de voornoemde
't jaer vijftien honderd tweeen vijftig, twaelf Auguflyniaenen volgden elf an-

dan lande tot los Reyes d'overfte An- dere. UitdeSpaenfchehaveny^»/Z«-

dreasSalazar, vergezelfchaptmet//«- ' twzeilgegaen, kreegen eindelijk den

tonius Lozano, Ioan defant Petro, Hiero- \ Peruaenfchen boodem , en braken al-

nymiu Melendez,Didacus Palamino,Pe- i daer in 't dorp Tauca den afgodinne

ter de Cepeda , Andreas Ortega , Joan (Huarellaiemotze\en. Deze vertoon

Canto , Ioan Chamorro , Francifcus de de een vrouwen gedaente , pleegde

Frias ,Ioan Ramirez enBalthazar Mei- vuile onreinigheden met mannen : en

garejo. Volgens verhael, vaerdigde gafuit'tbofch,alwaerwierdaengebe-

Salazar na Guamachuco den Priefter den,yzelijke duivels-fpraeken. Ook
Ioan Ramirez: welke d'ingezetenen verbrijfeldenzein't gewed Conchucos

aldaer ten grooten getal leerde en
j
d'afgod Chanca , onder een mans-ge-

doopte. Zedert gereid na Moyobam- I (talte godsdienftig ge-eert. Jaerlijx

ba , kreeg onder die afgodiden een trouwde aen hem de fchoonftemaegd

groot gezach door wonder werken, van 't land, oud veertien jaer : men
Een oude Peruaen ontdekte aen Rami- \ hield voor 't beeld een plechtelijke

re

z

, hoe fijn dochter Curi afgooden ' bruiloft , en (lachte meenigte fchae-

Merkwair- verborgen hield. De monnik deed ) pen. De Auguflijner monniken verrich-
dïgewonde. 0nderZ0ek : de dochter ontkent de

j
ten noch meer binnen 'tlandfchap

verborgene afgooden : diefwegen van
{
Conchucos. Een tovenaer Charimango

Ramirez beftraft , wordfchielijkdom,
j

gaf hem zelf voor God uit , en loo-

begint yzelijk te fchuimbekken , en
j

chende'sHeilands Godheid. Totbe-
Yy 3

wijs

Noch een

merkwaer-

dïg wonder.

ren dooreen

monmk ver-

richt.
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358 Derde
wijs van het een en 't ander zoude hy

een berg, voor aller oogen , met de

voet van malkander fchoppen. 't Ge-

rucht uitgedijd maekte d'ingezcete-

nen van Conchucos gaende : zy qua-

men ten grootcn getale ter gezetter

tijd en plaets. Cbarimango fchopte den

top dicrvoegen , datze fpleettotde

grond toe, en de brokken weder-

zijds overftorteden. Ieder ftonden

de hairen te bergen , behalven den Au-

guftyner monniken, die den tovenaer

heftig beftraften. De beftraffing was

geenzints krachteloos ; want aen-

ftonds wierd hy tuflehen duizend pij-

niging door de wormen op-gegeeten.

Zedert gefchiede meer wonders door

Marcus Garcia en Didacus Ortiz , beide

uit Augujlyns-orde. Over een fontein

in 't dorp Chuauipalpa hing een witte

fteen , in welke de duivel zich zicht-

baer vertoonde , en fwaere ftrafTe

dreigde , indien d'inwoonders het

Roomfche geloof aen namen. Maer
Garcia en Ortiz joegen den boofen

geeft uit den fteen: zulx zedert noch

gezien noch gehoord is. Des niet te-

genftaende zijn de Peruaenen t'zamen

gerot tegen d'Augufiyners en voorts

andere monniken, 't Werk dient wei-

Boek:
nig hooger opgehaelt. Wanneer de

Spanjaerden aldcr-eerft onder de oo-

gen der Arnericaenen qaamcn,{\.ondcn
defe verbaeft over defchepen en men-
fchen, en boven al't los branden des

gefchuts. Zommige volkeren ftelden

haertewcer: andere behielden zeer
hoge gedachten, als ofde Spanjaerden

zoonen des donders waeren : weshal-

ven vriendfehap aen booden , en met
peerlen, goud en zilver kochten : te

meer alzoo de Spanjaerden eerft de
zelve koftelijkheden tegen flechte

waeren ruilden , en eindelijk eifchten.

Maer, als t'ellekens nieuwe vlooten
volk te land zetten, die huizen , fterk-

ten, vlekken en fteden begondente
bouwen , ftaeken d'Americaenen de
hoofden te zamen, voornamentlijk

toen door allerley overlaften moor-
deryen hoe lanx hoe meerongehoor-
der wijze gedrukt wierden, zulx ge-

heele landen eerlang ontvolkt lagen.

De Peruaenen oordeelden de Spaen- Gevoelen

fche krijgs-knechten uit den duivel der v"UMm

Viracocha herkomftig , dewijl onver- spanjaer-

zaedelijk goed en bloed inflokten :
den-

zy vetvloekten den Oceaen , welke
zulk een goddeloofen landaerd her-

waerdshadgevoert.

Vierde Hoofd -ftuk

:

Oorjprong

der naem
Brafil.

<B \ A

Ra/tl, door Capra/isgenzemt

j^Janta Cruz, tet oorzaek dit

land op Kruis-dag ontdekte,

en zedert na 't roode brafi-

lien hout , welk overvloedig levert,

word by de Portugefen uitgeftrekt tuf-

fchen de rievieren Maranhon en de la

Plata ; doch , volgens verdeelingh

welke paus Alexander defefte maekte
met goed-vinden der koningen van

Caflilien en Portugael beflaet Brafilzo

veel lands niet ; want begint ten noor-

den lanx de ftroom Para, en eindigt

voor de vloed Capybari , twee mijl bo-

ven 't ftedeken fan Vincent. Ten 00-

ftenfpoclt de Noorder-Oceaen: wette-

lijk van Peru gefcheiden door woed
gebergt. De hiftooric-fchrijvers ver-

ichillen onderling , belangende de
eerfte ontdekker. Maer buiten tegen-

L.

fpreeken komt defe eer toe Americus van wie

* r . • j • , • • t. ontdekt is.

Vejputius, die op tjaer veertien hon-

derd zeven en negentig, by den Ca-
ftiliaenfche koning Ferdinand uitge-

ruft, vier zeilen voor Brafil d'alder-

eerfteaen bragt. Hem volgde na twee
jaeren Vincent Agnes Pinzon , metge-
zel van Chrifloffel Colonus. De togt

liep ongelukkig af. Twee fcheepen
vergingen in harde ftorm : de twee
overige keerden ter naeuwer nood
binnen de Spaenfche haven Palos.

Zoo veel was echter verricht , dat hy
't groote geweft Brafilverdei ontdek-

te, dan Americus Vefputius. Dit be- verrhhtin-

richt maekte fiwwjtf^/Portugeefche &en va"
.

•

, . , _ ° . Capralu in

koning gaende , om Peter Alvares Brafil.

Capralu af te vaerdigen met vijf hon-

derd man , verdeelt over dartien zei-

len : ten einde een vafte voet kreeg

op





1
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Erafitiaen-

fcbe man
en vrome.

opdenBrafiliaenfchenboodem. Al- I

hier geland rechte een fteene kruis:

endeed den koning bericht wegens

den ganfchen toeltand door Ca/per
\

Lemmius , nevens welke twee Brafi-

liaenen overvoeren. Portu&ael ftond

verwondert over de vreemde men- i

fchen. Deman,platvanaengezicht,

ging moeder-naekt. In de door-boor-

de onderfte lip hing een langwerpige

fteen metara. Door de koonen, tuf-

fchen de mond en neus, ftak weder-

zijds een hout niet ongelijk een gan-

fe-fchacht. Hy droeg op de fchou-

der drie lange werp pijlen : 't hoofd

pronkte met uitgebreide vederen,

't Hair ontrend de fchamelheid was

uitgeplukt, en de mannelijke roede

in malkander gebonden met een

fnoer, genzemt tacoaynhaa , welke los

deed , wanneer fijn water maekte.

't Lichaem fterk , fpierachtig en veel-

vervig befchildert rukte ieder in ver-

wondering. De vrouw had een klein

fchortje, om de middel met een gor-

del geftrikt. Tuffchen de gordel ftak

een riete- tabaks -pijp. 't Schortje

hing verre boven de knien. Voorts

gingzenaekt. Alleenlijk eenbreede

hoed uit vederen , op wiens kruin een

twee-knoppig ftijltje ftond , dekte

't hoofd. Aen de ooren flingerden

koftelijkebellen.om de hals een drie-

dubbelde peerl fnoer. 'tLijf infche-

lijx vertoonde fwarte , roode en geele

verven. Lemmius gaf zoo veel be- VmHgu.

fcheid wegens de vruchtbaerheid van fcbe voik-

Brafil , dat verfcheide Portugeefche Jjjji
"

huifgezinnen op-braeken, vergezel-

fchapt met eenige Italiaenfche Min-

der-broeders. De meenigte begon

haer te verfpreiden , en elders vlek-

ken te bouwen; maer zijn ten mee-

ren deel dood geflaegen en op-gege-

ten. Op 't jaer vijftien honderd ne-

gen en veertig, taekelde koning/^»

de derde een fwaere vloot toe. On-

der 'tbeleid van Thomas Sofa gingze

zeil van de reede voor Lijbon. Jejuie-

ten foan Afpilcueta , Antonius Pireus

,

LeonardNonnius, Didacusjacobus, Vin-

cent Rodericius en Emmanuel Robrera,

afge-

"
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Bouwing

der fiad

Salvador.

Geleegend

htid van
Brafil

:

afgefchiktbypaus Paulus de derde en

Ignatius Lojola , voeren ook der-

waerds. De vloot liep ten anker bin-

nen d'inwijk , namacls genaemt ba-

bia de todos Sanchs. De goede gele-

gentheid lokte Soja aen , om aldaer

deftad Salvador te bouwen. Zedert

hebben de Portugeejen den Brafiliaen-

fchen boodem meer en rrieer bevolkt.

De vereenigde Nederlanders zijn ook

eindelijk dcrwaerds gefcheept , niet

min (loutmoedig als gelukkig ; want

zy den Portugeejen uitgeftrekte land

ftreeken gewaepender handontwel-

digden, en allcnthalven nieuwe (lerk

ten en (leden bouwden. Maer wy
zullen voor afeen algemeinebefchry-

ving ter neder (lellen , om met ge-

fchikter orde te komen totbyzonde-

re ontleeding van ieder landfehap, ge-

hoorig onder Brafil. ürajildan maekt

uit een aenzienelijk gedeelte des

Nieuwen Weerelds , niet min vermae-

kelijk als gezond. De zee-kuft geniet

verquikking by d'oofte wind , welke

voor den dag doorblaeft, wanneer de

Noord-Zee vloeyt , ofals ebt met zon-

nen -opgang, begint te waeyen tot

middernacht toe. Ten wellen, alwaer

woed gebergt wijd en zijd tuflehen

Peru en Brafil haer verfpreyd , ver-

koelt de weftelijke wind; die, hoe-

wel ongezond gekcurtword, alzoo

uit vuilen dampen van moeraden

fchijnt voort te komen , nochtans de

inwoonders lanx de zee-kuften niet

befchaedigt , ter oorzaek voor de

hooge bergen fluit, ofdoor deftrij-

dige zee wind terugge word gedre-

jaer-getijde: ven. 'tjaer, maenden weeken en da-

gen verfcheelen weinig ten opzicht

van koude en hette , of van meer en

minder licht en duifternis ; want 'ton-

derfcheid tuflehen zomer en winter,

korter en langer dag aldaer naeuwe-

lijx een merk (leid. De warmte blijft

de zelve 't geheel jacr door : en de

zon fchuilt onderde kimmen twaelf

uuren , en fchijnt even zoo lang:

nooit verfcheelt het een uur. Drie

uuren voor den dageraed maekt de

dauw tot zonnen opgang een nijpen

de koude : waerom de Brafiliaenen,

nevens haer hang bedden , des nachts

vuur (looken , niet alleen ten befchut

di winden

aldaer

:

koude

nachten :

tegen vergiftig gedierte; maer ook de

koude. Op de koudfle nachten vol-

gen de gezontfte en fchoonfte dagen

:

in tegendeel , wanneer zoele nach-

ten voorgaën.Ondertuflchen hoewel, reS'»-

behalvenderegen-tijtdiemetdelcnte
'

begint en omtiend den oogft eindigt,

d'hemel doorgaens helder ftaet.weer-

licht het veel tegen den avond. De
maen vertoond dikwils groote krin-

gen, en de lucht regen-boogen. De

j

regen-dropp.len vallen groot en met mm '-

' geweldig gedruifch : voor welke een

moeyelijke warmte gaet , of volgt

op de zelve. De dauw, vruchtbaer- dauv.

[
der als in Europa, is wegens ziltigheid

i doordringende : weshalven licht

i doed verrotten de flofïen onder den
blaeuwen hemel. Geduurende de

voornoemde regen-maenden,waeyd
uit een bewolkte hemel ten zuiden

j
de zuid-oofle wind, (lerker dan de

I noordeli ke des zo.ners. De zuid-

j

oofle drijft de (Iroom ten noorden
op, en de noorde-wind zuidwaerd.

j

Anderzints gevoeldmen alhier wei-

j

nig vloed in de Oceaen. Thans vaeren vifchery.

j
de Brajiliaenen , ettelijke mijlen bui-

ten 't gezicht der (Irand , om te vif-

fchen op'tkurkachtig hout jangada,

uit (lukken zamen- gebonden. De
zee vuurt by nacht. Des middags

zietmen de viflehen, meer als twin-

tig vademen onder water fwemmen.
De (lilte der Oceaen, wanneer de da- Oceaenvoor

gen en nachten even lang zijn, is zeer
f*Jl-[

hot~

gevaerlijk : byzonder als donker-

dikke wolken haer vertoonen; want
als dan is een vreefelijke florm op
handen. Voor de meefte ku(l van wonderlijk

Brafilleid een lleene rif, twintig , dar- "f'IZ'ï*

tig en meer fchreeden breed , welk
kufi.

naeuwelijx by d'hoogfte vloed fchuil

gaet , waer op de golven breeken.

De natuur heeft hier en daer openin-

gen gemaekt, waer door defchepen
binnen 't rif loopen , en veilig voor

(Irand leggen. By volle en nieuwe
maen rijft de vloed der Oceaen tot

twaelf voeten ; en duurt langer of

korter , na de zee meer of min ont-

(leld is , en de ftroomen (lerker of

(laeuwer zeewaerd vallen. Geheel ^fdeeung

Brafil word afgedeelt in veertien capi- ™» Brafil:

tanien of gezeghebberfchappen , en
om-
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ritvieren: omtrend in zoo veel rievieren , van

welke ieder geweft grooter of wei-

niger genot trekt, 't Ooftelijk ge-

deelte heeft verfcheide beeken en

fonteinen , welke voor menfchen
en beeften een aengenaeme drank

verfchaffën. Aen zommige drinkt

haer 't wild gedierte dronken: zulx

lichtelijk gevangen word. Geduu-
rende de winter-maenden gaet in

de rievieren een fterke ftroom ; ja

defe , fchielijk fwellende , loopen

over d'oevers heen, en zetten de
(iroim fan laege landen plas. Alleenlijk vloeyd
*r*ncifco:

de ^^ ^ j^fa fterkft en

hoogft , by de zoomer - maenden :

daer hy des winters, wanneer veel

regen valt , laegh ebt , en weinigh

water zee - waerd brengt. De oor-

fprong defer ftroom blijft als noch
onbekend : hoewel het meeft ge-

voelen is, dat uit een groot meir,

gelegen onder 't Peruaenfche ge-
vaerom bergt, voort komt. dHollanders

,

"renniubê- ^ie v00r eenige tijd de ftroom op-

vaerbaer voeren tot veertig mijl , vonden de

zelve allenthalvenwijdendiep, vol

eiiandekens en rotzen. De Portu-

geefen , tien mijlen hooger gevaeren,

ontdekten de yzelijkeklippen Cacoe-

ras , van welke fan Francijco fteil

neder ftort : boven de Cacoeras ftrekt

zich de ftroom na 't noord-weften.

Op de vordere Brafiliaenfche bee-

ken, hoewel aen de mond wijd gae-

pen , die doorgaens niet boven twee
of drie uuren gaensvan haer fontein

af-gelegen is , kan geen vaertuigh

landwaerd vlotten , onaengezien

veel flag- regen binnen de boeze-

men ontfangen. d'Oorzaek kan na

gefpeurt ; want alzoo 't woeft ge-

bergt tuffchen Braftl en Peru over-

vloedig water looft door de groote

rievieren d' Amazones , Maranhan,
Francijco , la Plata en de Jaaeiro , in

welke alle verfcheide ftroomen ftor-

ten , zulx diervoegen met d'Oceaen

vereenigen, dat zommige dartigh

mijl verre verfch water wegens haer

fnelle loop in d'Oceaen behouden,
ontfangen de minder ftroomen min-

der water. Dicht by de zee leggen

meiren en putten , die drinkbaer , en

s I L.
o 1 *

Z.t)1t,

wederom diep landwaerd , welke
brak zijn. 't Land verfcheeld allent- Vtrfche>-

halven van haer eigen zelf. Daer tZÜfi,
't zich wijd en zijd op vlakten uit-

fpreyd, is de grond fwaer kleyach-
tig en vet: draegt weelderig allerley

vruchten, en byzonder fchoon zui-

ker-riet. Geduurende de regen-

maenden groenen de beemden al-

deraengenaemft. De zonne-hette en
vruchtbaere boodem brengen de
vruchten fchielijk voort : waerom
'tland niet gemeft moet worden;
maer met zand mager gemaekt: ten

einde "tgewafch niet te weelig lof

fchiete en verdorre , eer de vrucht
zetten kan. Men zaeyt op 't begin zaeying :

der regen- maenden , zoo haeft de
avond begint te vallen . 't Zaed dient

geenzins diep te leggen , alzoo fterft

in koude grond, tot welke de zon-
ne-ftraelen geen warmte toe-bren- phnting-.

gen. De hooge boomen cocos en
! palmiten worden het gantfche jaer

doorverplant. De wortelen moeten
flechts met weinig aerde gedekt

,

ter oorzaek geen koude konnen
verdraegen : wes- halven veeltijds

boven de grond waffchen , om de
hette des zons te genieten. Ver-
fcheide geboomt draegt verkoe-
lende vruchten : niet anders of de
goed-gunftige natuur zorge droeg

j

wegens de quellende hette. Plan- yimmt
ten en kruiden , uit Angola , Por-

|

tugael , Nederland en Ooft -Indien

herwaerds over-gebragt , flaegen

alle byzonder wel. Maer 'tland bin-

nen de zonne -keerkringh zoude

;

vry gelukkiger wezen , indien te-

gen ontelbaeremeenigte mieren een
help - middel was gevonden. Defe

,

niet ongelijk de Europifche mie- , .,

ren , als alleen dat driemael grooter vaerdig

zijn , srimmelen , lanx eebaende ^hMivm
J

, ° , 11 i i y de mieren
paden over t veld en in de bol-

jn Brafit,

I fchaedjen , mijlen weegs achter mal-

kander : brengen gantfche heuve-

!
len te zamen , waer onder fchuu-

ren vol graen verbergen. By vol-

le maen des nachts fleepenze onge-
loofelijk zaed weg : bijten de zae-

den aen de punt af, ten einde niet

uit - fpruiten : en tegen de regen-

Zz maen- -
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maenden , verhoogenze haer ho-

len , op dat geen water den .voor-

Mierenzoe- raej befchaedige. Doch dit gedier-

te heften. te nee ft een fwacre vyand aen den

iamandua, onder- fcheiden in een

groote, toe-genaemt£#jo<, en klei-

ne miri. De guacu zal niet licht

een menfch op 't lijf vallen : hoe-

wel getergt op de achterfte pooten

zit en felle tegenweer doed : ja

,

onaengezien niet grooter is dan

een gemeine hond , brengt ander

wild en tijgers zelfs om hals, met

zulk een dwaefe verwoedheid , dar

't gevatte niet los laet; maer vaft

houd , tot zelf van honger flerft. !

Dequacu verfcheeld van de miri : al-
[

zoo weinig gr-ooteris, en een bree- !

de ruige (taert heeft uit grijfe en

fwarte borllels, welken getergt om
hoogh fteekt; maer flaeperig dekt

zich met de zelve. De miri flingert

een lange gladde ftaert om de tak-

ken : aldus hangende , door-fnuf-

felt alle gaten met fijn tong twee

voeten lang; maer dun-rond en bin-

nen met een goot : wanneer mie

ren op de nat-gemaekte tong voelt,

;

haeltze fchielijk binnen tot voed-
j

zei. Indien de mieren diep onder

;

d'aerde -verfchuilen krapt hy de

grond op , en fteekt de lange fnuit

entongeby d'opening in. Eeide de

tamandua guacu en miri hebben een

dikke huid en breede fwarte vlak ,

van de borft weder zijds tot half

wegen 't lichaem opwaerds ; onder

de vlak loopteen fpier-witte ftreep.

Naeuwelijx een beeft diervoegen

hardvochtiger; want hoewel boven
de twaelf dagen vaft , en dan leven-

dig gevild word , leeft ettelijke uu-

ren zonder huid. Wonderlijk zijn

de Brafiliaenfche meiren , begroeyt

met allerley water groente, niet an-

ders als een graefige beemd , en noch-

tans vol gevoogelt en vifch. Daer
de zee tot de meiren in -valt krui-

pen ontelbaere kreeften lanx de

grond, en d'oefters hangen byklit-

zen aen malkander ; doch konnen
weinige gevangen worden , we-

Vreemd „ens het bostiaji geboomte man-
geboomte °. r ui
mmgie. gis ol m.wgues , welk haer wor-

1

Meiren in

Brafil.

Boek:
tels diervoegen nevens 't water en
in 't water fchiet , dat uit de wor-
tels nieuwe Hammen voort -komen
die voor de moeder- (lamme niet

wijken , en alle toegang beletten.

De bovenfte bladeren draegen by
zonne-fchijn fpier-wit zout , welk
des nachts of onder betrokken lucht

in ziluge dauw verandert. Vorders, vergaehüg

alwaer Brafü metgebergtrijft, is het £râ 1 -

geenzints onvruchtbaer ; behalven

de dorre toppen nochtans , welke op
de binnen -landfche woeftijnen he-

melvvaerd ftrekken. OndertuiTchen
hoewel de vruchtbaere bergen ten

tijd der regen-maenden blijde groe-

nen , fterven zomtijds vele boomen
des zomers. De geftorvene ftee-

ken d'inwoonders aen brand : de
aflche verftrektvoormeft, tot voor-

teeling van aerd- vruchten. Zom-
mige bolTchaedjen hebben een leng-

te van meer als drie honderd mijl:

en boomen, welker hoogte geen pijl

bereikt , en uit wiens eene ftamme
een fchuit vallen kan , die ander-

half honderd menfehen voert. Op
de fwaere takken der groote boo- i»»™.

men groeyen andere vrucht -drae-

gende boomen : voort -gezet uit

door - geflokte korrelen, by 't ge-

voogelt met haer drek gelooft. El-

ders wafcht ook overvloedig wel-

riekend geboomt , van welk ofheil-

zaeme gomme druipt , of dierbaer

hout komt , om te verven. Onder
vele munt uit ibirapitanga, die'tbra- xrapnen .

filien - hout levert , en haer benae- hout hom.

ming Brafil aen defe groote land-

ftreek mede-deelt. De ibirapitanga

is hoog en wijd-uitgeftrekt , heeft

een donkere fchors vol korte door-

nen. De takken en bladeren ftaen

niet recht over malkander ; maer
fpruiten in 't midden aen d' ander
zijde tuflehen d'open plaets , al-

waer de tak en 't blad ter ander kant

niet uit-fpruit. De bladeren blij-

ven groen , verfcheelen in gedaen-
te weinig van des bus-booms loof.

De takken brengen andere klein-

der voort, vol geele wel -rieken-

de boomtjens. Wanneer defe af-

vallen komt in de plaets een platte

lang-
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langwerpige vrucht , buiten donker- i

graeuwenfcherp, binnen met kleine

Gevervende roode boontjes, 't Bovenfte der
boom. boom verft niet ; maer alleen de I

moeder-ftam : die , alzoo de boom
binnens-landvalt, niet zonder groo-

te moeite fcheep gevoert word.
\

Doch tataï-ïba wafcht in de bof-

fchaedjen lanx ftrand. Debaftafch
i

graeuw heeft binnen een hart en
j

geel hout , fcherpe en gekartelde bla-

;

deren , vruchten niet ongelijk de

moer-beefien , doch bleek en rond-
j

om bezet door donkerachtige vee-
]

zeltjens , zappig en vol witte zaed-

jens. 't Hout gekookt geeft byzon-

vrtemiege. der fchoon-geel. 't Moet noodwen-
heimemsder

jjg getelt onder de geheimenillen

Br^iiV der natuur : dat de Brafiliaenfche

boomen niet gelijkelijk haer groen-

te krijgen en verliefen ; want als

d'eene boom in volle blad ftaet, is

d' andere bladeloos. Ja terwijl de

zelve boom t'eener kant begint te

dorren , loopt aen d'andere zijde

nieuw loof uit. d'Europifche plan- ah ook der

ten en kruiden met zachte wor- tlantm'

tels, veraerden in Brafil tot hout-

achtige. Ook verfcheelt het zeer

hoedaenige grondbeflaen ; want die

op 't vlakke veld naeuwelijx een ge-

meine ftruik worden , krijgen on-

der 't geboomt een tienmael meer
dikte en hoogte. Allerley flag Turk- memdé

fcheboonen waiTchen boven d'hoog- yZnen.

fte boom -toppen , niet anders als

luft prieelen , waer onder menfchen

en beeften tegen de hitte der zon

en regen veilig konnen fchuilen.

Men heeft geen geheuchenis , dat

Brafil ooit met aerd beeving gequelt

is : waerom ook nergens zilver of

goud in haer afgronden verbergt,

dewijl aldaer geen onder-aerdfche

zulfer-vuuren worden gevonden:

die, gelijkze goud en zilver mae-

ken , alzoo infchelijx fchuddingh

der gronden veroorzaeken. Alleen- zilver-

lijk heeft 't Brafilfche gewed Cearam»1»-

eenige zilver -mijnen : uit we'ke

Zz 2 d'Hol-
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364 Derde
d'Hollanders meer2ouden hebben ge

trokken , ten zy te veel werk vonden

acn d'ooilog tegen Portugael. Diep

landwaerd rijfen hooge bergen , by

menfch-eetersbewoond d'Europeers,

de welke derwaerdsreifden , vonden

't land vol volk en vruchtbaer , by-

zonderdevalleyen ; doch verfcheel-

de hier in van de zee kullen,dat meer

gebrek leden wegens fontein water,

enfwaerder ongemak door hette des

daegsen koude by nacht. Elders leid

't land met ruigt en diftelen verwil-

dert : zulx een weg door enkel ge-

Aveldmoetgeoopend. Doch de difte-

len draegen holle bladeren , die de

vallende daeuw en re'gen bewaeren

tot g-ootgeriefder inboorlingen. Be-

halven de flangen en draeken , zijn

aldermeeft de tygers en wilde fwij-

nen te vreefen , wanneer hongerig

loopen : verzaedigt , worden zelf

door gemeine honden gevangen. Of-

fen , lchaepen en paerden tieren bui

ten gemein wel in Brafil. De Braflliae

nen komen vroeg aen : en vervallen

laer tot ouderdom , zonder grijsheid

of kaelheid. Men vind hier geen

fcheeluwe, manke , by-ziende , ge

buiteofeeni^zints mifmaekte : daer

nochtans de kinderen nooit gefwach-

teid 1 ggen ; maer , zoo haeft ter wee-

ix ld komen , in koud water gevvaf-

fchen worden. Mannen gelijken zeer

na malkander , en infchelijk ook de

vrouwen : zulx 't merkelijk onder-

fcheid tufTchen menfeh en menfeh al-

daer zoo zeer geen plaets heeft , als

onder andere landaerd. Weinig ziek-

ten zijn by haer bekend. Behaiven

een lang leven ,
genieten ook meelt

geduurige gezondheid. Zy bekom-
meren haer weinig met 't een of an-

der. In een hut , niet ongelijk een

omgekeerde kiel , welkers dak uit

palmboom-bladeren beftaet, fchoo

len ettelijke huifgezinnen te zamen

:

en leven by flechte fpijs , zonder veel

toeftel. Wanneer goed-vinden elders

te vertrekken , laetenze d'hutten

ftaen. De vrouwen draegen de kin-

deren en 't weinig huifraed. Zy Hel-

len zich gewillig tot armoede. Die
meer heeft , zet by den minder heb-

bende , niet anders als volgens een

fpijs:

Boek:
recht , om te mogen eifchen , en te

moeten geven. 'tAlgemein voedfel

der Brajiliaenen is de geftampte wor-

tel mandioca. Anderzints nuttigen

ookallerlcy vleefch , boom-vruchten
en aerd gewafch. Zy eten 't vleefch

gekookt
, gefmoord of gebraeden.

'cGaet aldus toe. Eerft maekenze toebtreümg

1 ,^ 1 1 -van vleefch

\ vuur met twee houten , teen nard merk. V(Ur .

en 't ander zacht : 't harde word ge- dig.

fcherpt , en in'tzachte, gelijk een

booromgedraeyt : zoo haeft 't zach-

te begint te glimmen , leggenzebo ven

op geplukte kotoen of drooge blade-

ren, 't Vleefch gekookt in aerde ron-

de potten camu is niet onfmaekelijk;

doch fmaekelijker 'tgefmoorde in

een kuil , op wiens grond , beleid met
groote bladeren , 't vleefch geleid

word. Over de kuil, toegeftopt met
bladeren en aerde , ftookenze zoo
lange vuur , tot 't vleefch gaer is.

't Braeden gaet anders toeZy fteeken

\ier ftokken in de aerde, en legden

boven andere ftokkenbykans als een

roofter , en op defe 't raeuwe vleefch,

met peper en zoutbefprengt, geme-
den aen lange dunne ftukken : ftoo-

ken thans vuur onder de ftok ken. Dit

vleefch , aldus door -braeden , kan
veertien dagen en langer duuren. De ah cok va„

vifch gezooden of gerooft, word ge- **/*&*

geten met de fmaekelijke faufe iuqui-

taya. De k leine \is}enspiat?a enpiqui-

tinga, in blaederen gewenteld , zijn

onder heete affche haeft gaer. Tot
vleefch en vifch nemenze, in plaets "> '°'-ft>ii:

van brood , met drie vingeren 't meel

des wortels mandioca , welk by de

mond inwerpen ,
gelijk ook alle aerd-

vruchten , diervoegen zeker : dat

nooit 't minfte kruimtje ter zijde valt.

Tot 'teeten hebbenze geen gezette

uuren ; want zy nuttigen des daegs

zeer dikwils fpijs , ook in de nacht:

fpreeken noch drinken niet , ter-

wijl maeltijd houden : flacpen op nacht-ruil:

gebreyde hang makken , tuflchen

twee ftijlen vaft-geknoopt : nevens

de hang -makken brand geftaedig

vuur , by dag om fpijs te bereiden,

's nachts tegen de koude, die aldaer,

wegens d'even-gehjke lengte der da-

gen en nachten , vinnig nijpt. Haer
gewoonehjke drank is koud water

uit
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uit de fonteinen , nevierenofbeek.cn.

Anderzintsftellenzeook den drank
iM

'
' cao/ toe, uit de rijpe vrucht des booms

acaiiba. De vrucht gedampt in een

houte mortier, bezinkt , en bezon-

ken zijgt door een teems : is eerft

wit gelijk melk ; maer word na weinig

dagen graeuwer : heeft een trekken-

de kracht , verwekkende dronken-

fchap. Lang bewaerd verandert in

verfiheide fterke azijn. De drank a/pi/ kan
drank der . ,

'
j

ürafitiat. tweezints toe-gemaekt; want oude
nen-. tandeloofe wij ven kaeuwen deklein-

gefneede wortelen a'/p/macaxera tot

een bry caracu , welk in een pot uit-

fpouwen , waer op water gieten :

't moet voorts langzaem kooken en
*'?"' geduurig geroert. Doch defe a/p/i

word ook gezooden van de gezeide

wortel, zoo lang tot de verve krijgt

van gekarnde-melk. Beide over ge-

gift heeft geen onaengename fmaek.

Behalven dufdaenige drank brou-

wenze verfcheide andere , nament-

ol/r
lijkpacobi , uit de vruchien dei hoo-

rnen pacobebe en pacobucu : als ook
abatü : abatü van Turkfche gterft en ma/z.

De wijn kt/c'/ word geperft uit bata-

tas-wortel en. De plante nana, de Por-

tugeefen noemenze ananas
,
geeft den

drank nana/ , welke zeer licht dron-

ken maekt ; doch heilzaem is voor

flaeuwte , walging , graveel en op
flopping des waters , als ook tegen

vergif. De Tapu/yers , toe-genaemt

Car/rï, komen ter gezetter tijd teza-

men , om den drank a/p// toe te Hel-

len. Ieder bergtbinnen fijn hut , zoo

,„. . ... veel hem istoe-eeleid. Wanneer d'a/-
tf'onderltjk

. i T • • n i_

zMifender pi/ genoeg heelt uit gegilt , begm-
Tapwyers. nenze 's morgens vroeg van 't eer-

fte huis in'tdorp, en zuipen aldaer

alle kruiken leeg , en alzoo voorts

hut aen hut , ter tijd niet een druppel

overblijft. Hy behaeld de grootfte

eer, diemeefl drinkt en braekt. De
Brafüiaenen zuigen meeft alle fterk

Tabak Ml. taDaJc : (de tabak word genoemt peti-

ma, zn\\>\2L<i petimaoba) zy droogen

tabak tegen de zon , en daer na voor

't vuur, om gemakkelijker aen Huk-
ken te vrijven. Haer tabaks pijpen

pet'/mbuaba beftaen uit ried en een ge-

holde noot, aen 't uiterfte einde af-

gefneeden , en ter zijde met een rond

tettct:

nana

:

gen,
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gat geopent , in welk het riet fluit.

Het tabak- zuigen grijpt ook onder
haer plaets omtrend gods - dienft ,

waergenoomen by een wonderlijke
dans. Achtien, twintig of meer Ta- Merkwaar,

pu/yers flaen een ronde kring op ge- digeUans

fchikte orde even verre van elkan-
d"
erfT*'

der. Alle moeder-naekt binden een
veel-vervig veder- bofch tullebands-

gewijs voor de billen , met een band
over de flinker fchouder en rondom
de iendenen vaft-geftrikt. I er hal-

; ver been flingeren gefron^e kotoe-

:
ne-fluyers. Ieder buigt zich ter luf-

ter zijde voor over, laet de {linker-

hand nederwaerds zakken ; fteekt

de rechter tudchen 't gezeide veder-
bofch lanx de bil. en : en ftampt ge-

duurig met de rechter- voet. Onder-
tulfchen vangenze gelijkelijk een
dioevig lied aen , wek op hoe lan-

ger hoe blijJer toon begint te gaen,
niet anders ofde zang kunft grondig
v erft aen. d' Inhoud aer liederen ver- kaeriiedt-

' vat , eerftelijk een treurig verhael nvj;

1 wegens d'algemeine water -viocd,
die haer vereeuwde voor-ouders, op
hooge boomen en bergen geklom-
men , weg-fpoe.'de : ten andere , hoe
de helden , uit wekker lendenen zy
voort-gefprooten zijn , voor 't ge-

meine beft niet ongewrooken fneu-

velden ; doch nu over een wijd-af-

gekgen gebergte alleiley vermaek
I genieten metbtaiTenendanfen. £in-

j

dehjk verhoopenze ook eenmael na

j

dedoodderwaerdsteverhuifen.Ter-

:

wijl aldus op een verwonderens-

j

waerdige maet zingen , ftaen drie

;

priefters ter midden der geflaege pijlers,

I kring.Ieder draegtin de flinker-hand

j

den afgod Maraka , gelijkende na
i eens ftruis- vogels ey , boven met
! pluimaedje geciert. Om den hals

|

hangt een lofïe mantel , uit veelver-
1 vige vederen gevlochten , by de krop
toegeftiikt. De lendenen zijn om-

;
gort met een fnoer , aen welke fchoo-

' ne pluimen flingeren. Op 't hoofd
pronkt een veder-kroon. De mid-
deifte pacp vertoond een bars gelaed,

en licht geduurig 't flinker been van
de aerde. De andere weder -zijds

hebben in de rechter -hand een ge-

draeyde pijp , waer uit een ieder

Z z 3 't aen-
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Geweer der

ürafdme-
nen.

'taengezicht vol tabaks rook blae-

fen , zeggende 'tellekens : ontfangt

den geejt der manhaftige Jlerkte. Na
't eindigen der dans, onthaelenzede

drie priefters vijf dagen achter een

met fpijs en drank overdadig. Zy
zetten ook eeten voor Maraka : an-

derzints gefchied geen dienft aen

eenig afgod, 't Geweer der Brafdiae-

nen beftaet in boogen uit hard hout

enkotoene moeren. De pijlen wor-

den gemaekt van 'tflijf ried tacaara,

tot een punt gefcherpt, of veel-tan-

dig, of bewonden met de beentjens
Vreemde der vifch ïpern. Zommige Tapuiers

mZ'ompe". gebruiken fwaerewerp-pijlen en lan-

ge knodzen uit fwart hout, voor aen

breed en vol fcherpe punten, 't Hand-
vadfel is bewonden met kotoene

vlechten iatirana: onder aen flingert

een veder -bofch des vogels arara:

om 't midden hangen de zelve plui-

men. Haer trompetten canguen ca zijn

menfchen-fchenkels : hoewel ook
andere hebben , uit groote fchelpen

of ried toegefteld. Naeuwelijx le-

irompet

(
venze buiten oorlog , welke zy tegen

I

elkander voeren , niet om land te

j

winnen, ofgoederen te rooven ; maer
uit grootsheid, ten einde een aenzie-

|

nelijke naem door de wapenen ver-

krijgen : en byzonder wegens een

onvcrzadelijke luft tot menfehen-

vleefch. Waerom de gevangenen ge-

meft worden en gedacht. Haer veld-
sterkheid

flaegen gaen vinnig toe. Op halfkans dtrBrafiu-

dervenze een ftrijd waegen : vech- aenen -

ten niet min moedig als hardnekkig.

\ Emanuelde Moraes verhaelt gefien te

hebben, dateenBra/i/iaenwan Pariba

kampte tegen drie kloeke gewaepen-
de Portugeefen : die na lang tegen-

weer niet ongewrook en aen kant ge-

raekte. De taelen der Brafdiaenen rerfibti-

zijn zeer verfcheiden : ieder land- j™'^.

aerd fpreekt een byzonderefpraek : aenjcketL-

zulx elkander geenzints verftaen. /w -

't Volk Tabuya is verdeelt in meer als

tachentig volkeren : elk gebruiken-

de een tael , die met d'anderegant-

fchelijkgeen over-een-komft heeft.

Ondertuffchen grijpt een gemeine

fpraek
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fpraek over ^ra/z/(land, welke by de een boom: ibiaia, d'humel: ibatin-

meefte verftaenword. De Jefuietjo- ga , ibitinga , de welke: tbatebae

,

feph Anchieta gaf een Brafillaenfche hoog : ibi , d'aerde : ibitira, eenber":
letter-kond aen 't licht binnen Conïm- ibitu , dewind: /a?/>/,dedaeuw : ïg,

brica, op 't jaer vijftien honderd vijf water: iguaba, een beker: ipeca , een
en negentig. Onder andere toond gans: i$ue, een zijde : ita, yzer:
hy , hoe de gezeide tael ontbloot is ita, een deen : itacira , een fpae :

van deletteren/, /,ƒ, z,rr : en geen itapigua , een fpijker : iuba
, geel:

twee mede-klinkletters in een woord maupnxra , de galle : mbabeaubora
tezamen voegd.uitgezondertw^.»^/, ziek: mbiu , fpijs : mbo, een hand:
ng. Voorts word de p , m en mb dik- membeca, zacht: mendara , een hou-
wils d'een voor d'ander gebruikt,

j

weiijk: w/c#, een tee : mita, een hiel:

zonder onderfcheid. De woord-galm moeit, een zei: mormotara, korfelheid:

valt meed op de laetde letrer greep, muapendaba, een lid: ttbia, 't hart:

De voornoemde Moraez, buiten ge- \ opacatumbae ,de weereld : potia , de
mein ervaeren in de Brafilfche tael, borft: paranga ,{choon : porerobiara,

heeft den weereld gemein gemackt getrouwigheid : porucuicobora , arm:
een boek, vervatende de vootnaem- potivi, een end vogel \poxt, leelijk:

ftenaem-woordenen werk-woorden \pi, een voet -pui, de lever : pira,

by de Brafiliaenen gebruikelijk. Het
j

vifch of een huid : piquiira, jonger
fchijnt ons niet ondienlligeen klein

{
vanjaeren: pitanga, een kind: pua ,

Brafiüxen

fche naem-

woorden.

fheltje van beide neder te (lellen. , De
naem-woorden dan luiden als volgt.

Aba , een menfeh : aba , een man of

ook hair : acu , de (linkerhand : acua-

een vinger: pua-guacu, een duim:
purva, de navel: puou, lang: putuna,

de nacht : roig , koude : tagica een
ader : ta^ui, bloed : tagira , een doch-

leimae , zot; amaberaba , de blixem:
J

ter, 't zelve beteikent ook menbira
;

amacuminga, de donder: amandiba, i maer 't eerde is gebruikelijk by de va-

d'hagel .- anama , een bloed vriend :
J
ders , het tweede by de moeders:

attga , de ziel : angaibara, mager : an-

gaipata, boos of loos : angaturama

,

dankbaer of aengenaem : apara ,

kroon: apecum , de tong: apicaba,

eenfloel: ara, de tijd, lucht ofdag:

ara-ibi coquime, middag: arayu, groot-

moeder: atapuana , licht: atapuatia,

fnel : atucupe , een rugge : atyba , een

fchouder : ay , cig , een moeder : ayura,

eenhals: boya, een (laef : cama,een

zoog- borft: canga, een been: carai-

bebê , apiabebê

,

een engel : caruca, den
avond : capii

, gras: capiigoacu ,ftroo:

catu , lekker : cay , een aep : ceba , een
blad : cebira , de billen : cemiracoao-

bae , een weduwenaer : ceo , een dier

taha , kinderen of een zoon : tamüa,

een groot vader: rata, vuur: tecoa-

cu , geluk : tecoateima
, gierigheid :

temerico , man of vrouw : tendiba

,

eenkinne: tet/di, fpcekfcl: tendipia,

een knie: tecobecatu, gezond: tem'a,

eenfchenkel :r^<?,eeniichaem : tiaya,

fweet: tibira, jonger , zoo noemen
de broeders malkander; doch de fu-

fters zeggen tegen jonger broeders
quibira, en broeders totjonger fufters

teindira : tigue , de buik : tigueperg

,

de darmen : tinga , blank : tipibae,

droevig: tiquera, ouder fufter: ti-

quiera, ouder broeder : tuba, ouders:

j
tutira , oom van 's vaders wegen : tu-

ceteeimibaê,eengeeü.: cig,cygra ,een bei-iwa , een wees-kind : tuibaem,

moeye : coaraci , de zon : cobra, een
}
eenoud-man: tupana , God: ty,pïfie

(lang : coemitanga, demorgen-ftond:

conbae , blijde : coya , tweelingen

:

cunha, een wijf : cunhaiba , een toe-

komftige bruid : cunumtgoacu , een

jongeling : cunumi, een jonge : eca-

tuaba, de rechter hand : eyruba , een

bije : giba, een arm : guaibino, een oud
wijf -.guirarupia, een ey ;. iaci, de maen

tyuris, deblaes: uba, deheupe: ««-

hapuapem, een naegel: ija, een fon-

tein : ymeneóbae , een weduwe :yyao-

buambae, naekt. De werkwoorden
*
hfi7rt

vorders klinken aldus. Abi, dwaelen : woorden,

abiqui, kimmen: acanhem, ikfterve:

acoy , bedekken: aei, miflehen : ami,

drukken : amotareima , haeten: an-

ofmaend : iacitata , een fterre : iba,j duba , gevoelen: angaipaba, zondi-

gen:
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gen : aóla mondeba , acn-trekken : apï- ra , lieden : potareima , weigeren : po-

na , fcheeren : apit/on , binden : aroca , tara , begeeren : puama, opftaen : pu-

vermindercn: ayaima, fniefen

:

'berk- aya, belaften : puca, lacchen : puru,

ba , blinken : caanga , meeren ,
proe- gebruiken: quera , flaepen : queraro,

ven ofzeggen: azc-^7,voor-by-gaen: vvaeken : raba , ontbinden : rereco ,

caè ,
geneefen : capücaya , roepen : ca- !

hebben : rura , komen : tara , van-

pucaya , gerergt worden : carom , hoo- gen : tecobe, leven : t'/gu/oca , bloeden :

pen : caritca, piflen : cauccuba

,

bemin- i
t/u .fchaemen : t/ma , planten , flijteh

,

nen: cecaraya, vergeeten: cema, uit-
,

begraeven -. yace'o , huilen : yeaoboca,

gaen: cenduba, hooren : cenoya, noc- l
uir-trekken : yeupira, opklimmen :

men : cepïaca , zien ,beftrafTen : ceru- yuca , dooden. Dit zijn woorden der

ra, draegen : eetuna, rieken : ceyara, gemeinzaemfte tael over Brafil: an-

verlaeten : c/ca, ploegen : c/pya, nat-
j

derzintsfpreekt ieder volk alhier een

maeken : c'/quye, vreefen : co, gaen : fpraek op haer zelf. Voor de voor

coba/t/m, te gemoet komen: coquen- naemfte volkeren worden gehouden

daboya , open doen : cuaba , kennen : de Tupïnambu , Tobayaras , Pot/gi-igu

cupira , verlichten : c««,befchermen: ï

aras , Maraqu/tes , Waymoores ,Tomo-

ecatu,konne.[\ : genonheca, bidden : nymenos , IVaytaquazes , Waynaffes ,

goameenga , bijten : guapua , zitten : |
Top'/naques , Por/es, Molopaques , Mo-

gnata, wandelen : gueena, braeken: tayas , B/heros, JVayanawafons , Tamo-

'/ababa, ontvluchten : \iecoacuba , ont- jes , Tocomans en Caryogs. Geen beter

houden : knumuna, fpouweti : ie/u-
\

gefchaepen menfehen als de Tupi-

re, eifchen : ïgtaha , fwemmen : ïgu, nambu: byzonderiijk haer vrouwen ,

drinken : maenduara ,
gedenken : ma-

(

welke voor de fchoonfte in Euroope

De voor-

naemfte

Era/iliaen-

fche volke-

ren Tufj-

nxmlm.

no, fterven : maramonhanga, oorlogen:

mayaoca, verdeden: mba-eraca ,)kOO-

pen : mbacu, eeten : meenga, over-

leveren : menb/rara , baeren : moabal-

^a,betooveren, beletten : moaguêba,

uit-bluflchen : moanga , denken : moa-

quima , nat-maeken : mobibua, naei-

jen : moete
,
prijfen : moetê , eeren

geenzints wijken , volgens dezicht-

baere getuige Emanuel de Moraez.

Defe vrouwen houden den mannen
gezelfchap , wanneer ten ftrijd trek-

ken : draegen de leeftogt en inzon-

derheid veel tabak , van welke door-

gaens een blad uuTchen de lippen

houden. In de door-boorde lippen

,

moendi , aen brand fteeken : mogiba , zoo wel van mannen als vrouwen, leg-

kooken: mogyco, polyften : mom'/ya, gen fteentjens.De veelheid der vrou-

beweegen : momïta , herbergen : mon- \
wen grijpt onder haer ftand : zulxve-

leraba, quetkn: monbeu, boodfchzp-
\

Ie aen een man verbonden blijven,

pen: monbuca, door-booren : monbu-
\

Men kan naeuwelijx eenige fvveem

ja , booren : mondoca , in-fnijden , na gods dien ft by defe land-aerdbe-

\veg nemen , klieven : mondoroca , fpeuren. De Tobayaras worden ge- Tobayaras

breeken : monguy , maelen : monguya , j

houden voor de befte ruiters. Maer
los-maeken : monhanga, doen: mope- in gefchiktheid , zang en wel fpre-

rua, koud zijn: mopotaya, knoopen : kendheid gaen de Pot/gï/guaras alle

mor/ba, toe-Memmen : morop/ana,
i

de Brafil/aenen te boven. Zy maeken
veranderen : moyaru , boerten : moe- reyen van twintig of dartig zangers,

yeceara , mengen : nheangeru , zuch-
j

die niet min kondig na de maet, als

ten : nheenga , fpreeken : nhemboe, buiten gemein aengenaem , de hel-

leeren : nhengara , zingen : paepua, \
den-daeden der voorouders uitfehae-

Tortigi.

ïgwraa

antwoorden : paraboca , verkiefen :

paronduba, onderfoeken : pea , mij-

den , afleggen : pita, blijven : p/tanga

teren. Geen yzelijker menfehen als

de lYaymoores , beflaende de ruime
landftreek tuffchen Bah/a en Jjleos.

Waymoores:

rempi , ontwerpen : p/tera , kuffen ,
! Defe grof en fterk van licchaem ,

florpen: pïtïbb

,

helpen

:

pïttiba , zal- konnen een paerd, te viervoet ren-

ven -. poacêma , kermen . pobana,fyïn- ;
nende,byhouden. Vijfof fes derven

nen -.pocu&ba
, gewennen : pocaucuba,

j
een zuikermoolenaendoen, hoewel

droomen : porab'/quï, werken : pora- \ doorgaens voorzien van ftijf hon-

derd
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Tomony
menos

:

derd arbeiders. Zy zijn vuil beftoo- I geele draeden met purpure tipjens:

ven en bedijkt, ter oorzaek gelijk dienaeuwelijx eenige onderfcheide-

beeften op de grond nederleggen: i lijke reuk geven. Na de bloem volgt

draegen lang hair : en hebben geen de vrucht , lang anderhalf of twee

vafte woonplaetfen . De Towonyrne-
\
vingeren: wanneer afleid de groen-

nos omtrend Spirito Santo houden te der onrijpheid.word hoe rijper hoe
gefchikter huis. Zy bebolwerken rooder. Ieder boon bevat dartig of

hater hutten rondom met fwaereftee- i veertigrondekorrelen; dochfeherp

nen, waertegenbinnewaerdeenaer- gepunt : aengeraekt, verven d'han-

de wal tamelijk hoog leggen. d'Hut- den rood. De boon gerijpt gaetvan

ten zelfzijn volfchietgaten, om den zeifsopen, en vertoont de korrelen

vyand met pijlen veilig aftewijfen. zilverig geftippelt. Defe, gedroogt,

Haer licchaemen fwart en roodge tot een klootje geftampt , enmetpif-

fchildert, fchuilen onder vederen, fe ge mengt
, geven zulk een vafte

De Portugeefen namen voor eenige verve; dat t ingedoopte lywaed ze-

jaeren feftien duizend gevangen : dert geen andere verve aen-neemt.
floegen een groot deel dergevange-

\

De wortel van vrucu , in hoendere
nen dood : en vernielden 't gantfche nat gekookt, maekt't nat aenge-

gewed by de rievier Parayva. Aen de naem rood en fmaekelijk. De Topi- Topwaq»es-.

zuid en noord-kant des hoofds Frio njques vorders, wijd en zijd omtrent
mytayta- \voonen de JTaytaquazes ,

grooter en fant Vincent neder geflaegen , zijn

fterkerdan de H'aymores : leggen als fterke en groove menfehen : gaen
varkens des nachts op d'aerde ron- moeder-naekt , zoo wel vrouwen
dom een groot vuur : houden alle als mannen. Wanneer een menfeh.

menfehen voor vyand, en der zelve i
flachten , verven zich met de vrucht

vleefch de fmaekelijkfte lekkerny. ianipano -. fteeken een groot veder-

De vrouwen, met boogen gewae- bofch opden kop, entweebeenders
pend, ftaen nevens de mannen in in elk gat nevens de mond. Danfen
den ftrijd. Op iJlaGrande onthouden met wonderlijke buiging des lic-

M^yanajfes. zich de fVayanaJfes , kleine menfehen; chaems, nu na de flinker zijde en
doch metzeer groote buiken : gaen dan over de rechter hellende , drie

moedernaekt : de kruin isgefchoo- dagen achter een: en drinken in mid-
ren, niet ongelijk der monniken: dels een vuil nat. 't Vrouw- volk wel
voorts hang 'thairlang rondom den gefchaepen gaet zonder eenig lid te

kop af. Het Vrouw-volk, grof van dekken: 't hoofd alleen fchuilt on-
lijf, fchildert haer rood met vrucu. der een muts, om welke een vlecht

Dit is een wilde plante ; doch by binden , waer aen een vierkantige

de Wayanajjes zorgvuldigh aen -ge- korf vol eet- waer vaft gemaekt op
queekt., wegens de korrelen be- de rugge hangt, wanneer elders ver-

llooten binnen boonen , buiten vol trekken. De bergen lanx d'Oceaen

rouwe veezeis . De korrelen vvor- zijn goud-rijk. De Pories een vreed- pflr/«:

den niet alleen gemengt in de be- zaeme iandaerd voeren tegen nie-

kende drank chocolata ; maer ook mand oorlog : flapen in netten van

om aengenaem rood te verven. De baften : hebben geen andere woo-
plant draegt takken van wit hout, ningen, dan drie zamtn-geboogen
en een graeuwe baft , gelijk d'haeze- takken met palm-bladeren gedekt,

laer : de takken hebben eens fchrijf-
j
Zy leven by pijn-nootcn en eyrires,

pennen dikte : de bladeren beyde appelen met fchellen als wal-noo-

groen vertoonen de gedaente eens ten. Hier valt overvloedig koftelij-

hart ; by 't uiterfte der takken waf- ke balzem oolie. Lanx de rievier

fchen verfcheide bloeizems : ieder Paradiva woonen de Moiopaques. uolo^%-

bloeizem , zoo groot als een roos, 'tMan-volk ruftig en kloek is ge- 5 'w:

beftaet uit vijfbladeren , ten deele baerd , beleefd en aen d" fchamel-

wit , ten deele flaeuw rood : in het heid gedekt. De vrouwen fchoon,

midden des bloeizems rijzen eyer- 1 zedig en vernuftig lacchen nooit.

Aaa Zy

Plante

Vrucu.
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Zy binden 't hair , veel-vcrvig gefchil-

dert, om de middel met een baft, en

verbergen onder 't zelve het baer-lid.

Een gezette uur van middag-mael en

avond-eeten grijpt alhier ftand, het

welk anderzints nergens by deBrafi-

haenen gebruikelijk is. 't Gebergt , be-

ftaende uit fvvarte aerde , heeft over-

vloed van goud : doch alzoo by de

Molopaqucs de minfte waerdye op-

haelt , word niet na-gefpeurt : alleen-

lijk 't geen met deregen nederwaerd

fpoelt vergaderenze tot geen andere

einde,alsomgefpentemaeken, aen

Motayar. welke netten hangen. De Motayas

,

klein en bruin , korten 't hoofd-hair,

oftrekken 't uit : zijn menfchen-etds

gelijk ook de Molopaques. Nergens

verfchuilt meer goud en edel gefteen

te, alsin de bergen Pinos, diep land-

waerd gelegen, bewoond by het ten-

ger en fwartachtig volk Biberos , an-

ders ook genaemt Lopos : leven onder

'tgeboomt beeftelijk onbefchaemt

;

myan»»a- foch Je JVayanawaJons hebben kleine

vlekken lanxeen naemelooferievier:

zijn groote menfchen en zeer on-

noofel. Dartien Portugeefen onder- Merkmer-

wonden zich eenige jaeren gelee- *& '<>gt

d_ j )- 1 J F \mr t . "van dartien
en, door t land der Wayanawajons Vortug^trii

te trekken na de Zuid-zee. Deze von-

den op zommige bergen overvloedig

goud en koftehjke fteenen. Onder
andere vreemdigheden zagenze een

kriftallyne toorn tien dagen eer ge-

naekten , over welke wegens fteilte

niet konde reifen. Aen de yoet bor-

relde een wijde droom met groot ge-

druifch. Wijd enzijdom-fwervende,
geraekten op de boodem \znde Ta- Tamoyes-.

moyes. De mannen wel-gefchaepen

droegen fwaere veder-boffchen op
den kop. De vrouwen fchootig en

buiten gemein fchoon , hadden gepi-

keerde borden. Een der Portugeefen

ontfprong, na een gevangenis van

achtien maenden , den bloedigen

dans : d' andere twaelfwierden op-

gegeten. Wonderlijk ging fijn verlof-

fing toe. Dartig duizend Tamoyes

vielen by 'tgevveft der Amazones, by
d Amcrkaenen genaemt Mandiocuy-

fyams,
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I

ê
van haer

koning ge-

lienk-w.icr

dig:

&

fyams, verwoed in: met drie honderd

geflachte hieldenze een vroolijke

maeltijd : d'overige vluchten, na de
j

rievier laPlata: en verkreegen hulp
j

van de Portugeefen , die tien duizend !

Tamoyes neder-hakten, d'andere tot

flaeven maekten , en haer gevangen
Toamms -. lands - man verloften. De Tocomans

klein volk woonen tuflchen la Plata
caryoghs .

en j~antyincen t. De caryoghs bezitten

veel goud en gefteenre. De Maraqui-

tes , welke de lVefter- lndïaenen ver-
Tufuiytn

: achtelijk. Tapuiyers , zoo veel als ivilde

menfchen , noemen , zijn verdeelt in

fes en zeventig zoorten , verfcheiden

in tael. Onder alle munten uit de

landaerd Arodera , Cajau , Maquaru en

Poyme. Alle levenze zonder vafte

wooningen , gods-dienfl of vriend-

fchapmeteenigenabuuren. De vrou-

wen vechten zoo wel als de mannen.

Jacob Rabbi , dewelke een geruime

tijd onder dit volk verkeerde , be-

t Beftier fchrijft haer zeden aldus. De koning

landuï , toe-genaemt Otfbicayayna

,

na de ftroom die 't land derTapuiyers

doorloopt , laet, volgens goed-vin-

den , des avonds door 't leger ver-

kondigen , werwaerds met 't rijfen

van de zonne vertrekken , en wat

over dag zullen verrichten ; doch de

koning beraedflaegt eerft met dui-

buerweem- vel jagers. Wanneer de togtzal aen-

gaen, waflchenze de lichamen in de

ftroom, vrijvenze met fchoon zand,

en fpoelen 't zelve wederom af.

Thans rekkenze zich diervoegen,

dat de leden kraeken : loopen na

't vuur : verwarmt , fchrabben 't lijf

met zekere vifch tanden , zulx het

bloed aen verfcheide plaetfen uit-

gudft. Zy oordeelen dit dienftig te-

gen vermoeydheid. Een ftcen worp
buiten des koninx tente leggen twee

dikke ftammen , een fchreede van

elkander. Degantfchemeenigteftaet

recht over de ftammen , in twee

troppen verdeelt. Ieder tropkieft de

fterkfte man, diedeftam opfchou-

ders weg draegt , om flrijd loopen-

de : de vermoeyde krijgt t'ellekcns

hulp. Dewelke met de {lamme lae-

ter komt ter beftemder plaets , word

van de (helder trop uit-gelacchen.

Alhier wachtenze na de jongelin-
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haer woo-

ningen en

httishou-

de togt

:

gen, die de wapenen na -draegen.

Zoo haeft defe de boogen en bijlen

over-leeveren , vallenze gelijkelijk

aen den arbeid. Men hakt om zeerft

ettelijke booincn. De takken , in

d'aerdegeplanten boven toe gebon-

den, verftrekken voor een hut. De ding

hutten ftaen in ryen nevens en over

malkander : zulx ftraeten tuflchen

beide loopen. Ondertuflchen koo-

men de vrouwen en kinderen met de

pakkaedje aen. 't Man- volk loopt

om te viflehen , wild te vangen, of

hooning te zoeken, d' Oude wijven

graeven na wortels , welke klein ge-

ftampt in plaets van brood dienen.

De jonger vrouwen helpen elkander

binnen d'hutten om fpijs te berei-

den. Voorts brengen de mannen
haer tijd door met wapen-cefening, oefening-.

worftelen en loopen. Twee vrou-

wen , byZonder hier toe verkooren,

ftrijken vonnis over ieders bequa-

mer ofmin bequame oefening. Wan-
neer d' avond begint te vallen, ver-

deelen haer de jongelingen in ver-

fcheide benden , en zingen voor de

tenten. De dochters volgen neuren-

de en trippelende. Ieder ftaet achter

devryer, welke zy bemind. Dithou-

;

denze te wefen een bewijs van lief-

' de. Als een jongman trouwens ge-

zind is, brengt hy ten gefchenk aen

de vader des dochters hooning en
wiid-braed. Indien de vader meer
houwbaere dochters heefc dan een

,

verzoekt hy raed by dewaer-zeg-
gers , en de^e brengen de zaek tot

den koning. De koningontbied door

een om -roeper alle vryers en vry-

fters buiten de leger -plaets. Teza-
men vliegenze bofchwaerd : de ftout-

fte loopen voor uit, ten einde 'rwild

op-doen. Zoo haeft iets ontdekken,

keeren te rugge, enmaeken het be-

kend aen de volgende meenigte: die

gefwind de plaets diervoegen om-
ringden , dat nooit eenig wild kan
ontfnappen. Zy rukken den gevan-
gen beeften 't ingewand uit , welk
den honden voor-werpen. Devrou-
wen braeden 't wild in kuilen onder
d'aerde. Voorts houdenze vroolijke

maeltijden , niet zonder geduurige
zangen en danzeryen. Indien een

Aaa z jon-

nondirlijkc

rrysiedjt.
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jongeling 2ich wel gequetenhecfr op , en 's avonds in koud water

de jagt , krijgt hy door 's koninx toe

Zoolang
zoogende is , wordze niet beflaepen

:

flemming de dochter, welke ten hou- of het moeftzijn, datdemanflechts

tHvreemd welijk begeert. Vier dagen voor de
\

een vrouw had. By aldien de vrouw ovtrfpdkot

trouwen: voltrekking deshouwelijx , word den
j

overfpel begaet , jaegt de man haer
™
geftraft :

bruidegom aen wederzijds de koon
met fcherp hout door boort. Aldus
gewond zijnde , houtmen bruiloft.

De koning leid ieder gaft , na goed-

vinden , een gedeelte der ipijs toe.

d' Ouders bouwdijken geen doch-

ters uit, voor zy haer maen-ftonden

krijgen , welk zy den toovenaers be-

kend maeken , en defe den koning.

Over maeltijd prijfenze met vreem

weg -. doch als op de daed bevonden
word, behoud hy recht, om beide te

ontlijven. De koning heeft in 't mid-

den van fijn tente een groote kau-

woerde, vol geüeente Kehntttrah, met
d'eene kant van een mat bedekt. Zon-

' der fijn laft mag niemand tot de kau-

|
woerde naderen; tenzy om dezelve

met tabak te berooken, ofnevens de

kauwoerden wild- braed of hooning

wonderlijke

katiwoerde.

hoe de duivel -jagers

kranken te werk gaen.

omtrend de

Jacob Rabll Vreemde

de gezangen de voorzichtigheid des neder te leggen, 't Is merk- waerdig

moeders , die de kuifche fchaemte

van de dochter voor de bruidegom
bewaerd heeft. Indien een dochter

houvvbaer is , en geen vryer uit komt,
beftrijkt haer de moeder met roode
ftrepen onder d'oogen , en geleidze

tot den koning. Defeplaetft de doch-

ter nevens hem op een mat : warmt
d'handen tegen 't vuur : ftreelt hem
zelf en de dochter : blaeft tabaks-

rook over fijn en haer lichaem. Ein-

delijk pleegt hy vleefchelijke ver-

menging : en likt het bloed verwekt

door fchenden des maegdoms. Dit

zichtbaere getuigeverhaelt van den zef<h'ede»,s

t> o
t ï i i

•• •vundenko-

koning Drarugb, met onlijdelijke pijn ning Dra-

mde zijden en beenengequelt: dat, r"&h -

alzoo geen hulpe vond by fijn toove-

naers , die zich uitgeven voor genees-

meefters, tot den naeft-gelegen ko-

ning der Tapuiyers vertrok , om aldaer

door befweerders geholpen te wor-

den. Drie namen aen Drarugb gezond
te maeken. Wonderlijk liep d'handel

af. d'Eerfle befvveerder blies geduurig

tabak-rook over Drarughs licchaem

:

vuil werk word diervoegen eerlijk greep 's koninx knien: begon te zui

gehouden , dat de dochter diefvvegen

te eerder aen de man geraekt. Maer
gen, niet anders als of wilde verflin-

den: loeide gelijk een ftier: en braekte

't door-priemen van ooren en lippen ' eindelijk met veel fpeekfel een kleine

gaetaldustoe. Dejongens, aen wel
j

acl in fijn hand: die,gelijkvoorgaf,den

kezulxzal verricht worden , komen koning zoo veel pijn veroorzaekte.

ter plaets alwaer de gantfche mee- De tweede duiveljager zoog Drarugs

nigte danft en zingt. De duivel -ja- buik : brulde ondertuffchen als een

ger zitten in twee reyen over malkan- leeuw: en fpoog ten laetflen een wit-

te fteen, vertoonende een roos , ten

mond uit. De derde hield niet op te

zulx zich niet kan reppen of zuigen de flinker zijde van Drarugb,

door-prie- roeren. Gefwind loopt een tweede ter tijd toe iets.niet ongelijk een wor-

ToTenm toovenaer toe , die met een gefcherpt tel, ten gorgel overgaf. Zedertdufda-

der. Een uit

by den kop
voeten

haer grijpt een jongen
bind hem handen en

lippen :

kraem-

vroitvpen :

houtje 't gat maekt in de lippen en

ooren: de moeder van 't kind onder

-

tuflehen deerlijk kermende. De be-

fwangerde vrouwen houden haer bui-

ten gemeinfehap der mannen. Wan
neer gebaert hebben wijken na eeni-

ge boflehaedjen : fnijden met een

fchelp den naevel des zuigelinx af,

welk kooken en te gelijk met de na-

geboorte op-eeten. Dekraem-vrouw
wafcht haer zelf en 't kind morgens

nige verrichting bequam de genoem-
dekoning. Nauwelijx kan iemant on-

der deTapuijers voetltappen vangods-
dienft vinden. Alleenlijk bewijfenze zive».

godsdienftige eer aen 't Zeven- ge- g'^\\
fternte: wanneer de vruchten der bof- hoedanig.

fchaedjen en velden rijp zijn. Drie

dagen brengenze over met danfen

en zingen . Dan bereiden zich de
jongelingen tot een fpiegel-gevecht

met pieken en knodfen; omwinden
haer



B R A S I t.

Vreemde

z.eden der

Tafniytrs;

eten hasr

eigen vrien-

den op.

haerbeenen met taeye takken : gie-

ten hooning over 't hoofd : binden

'thair op aen het achter hoofd ; be-

373
I
ken , en tot voedfel en groey van de
zelve gedijen. Arcijjeusky verteld ge- vreemd

zien te hebben , hoe een Tapuïyer bui- verhM'™»

ftrooyen 'topgebondenhairvolrood 'ten 't (lot Rio Grande den geeft gaf.
™ Jafut~

poyer: maeken 't aengezicht veelver- Sijn bloedmaegfchap vviefch 'tdoode
vig ,

gelijk ook 't ganfche licchaem: in licchaem;ipoefde de darmen,en fneed
de nek fteekenze tuffchen 'thair een 't lijk aen verfcheide ftukken : weikin
lange veder, en by 't voorhoofdeen

j

een kuil boven toegeftopt brieden.
bofch witte pluimen:om den hals flin

j

Zy vingen ook 't afdruipende vet in

geren kranfen , uit roode vederen za- ondergefteldepannen:hielden voorts
men gevlochten: op de rugge hangt

j

eenvroolijke maeltijd : en beten zelf

een bondel van bladeren ftaerts ge , fmakelijk in defchaemachtigedeelen
wijs: de armen zijn verciert met de

; des lichaems. Doch niemant had toe-

vleugelen des vogels ko/etug.Aldus ge
|

gang tot defe tafel, als de bloed vrien-
pronkt ftrydmdrie volle dagen. d'O- den. 't Geen niet konden nuttigen, als

verwinnaers betoonen groote blijd- 'thair, tanden, nagels en beenderen,
fchap. 't Verdient byzondereaentei-

{
wierd verbrand : end'affchezoo lang

kening 't geen de geleerde GerardVof-
\ met den drank vermengt , tot t'eene-

fms verhaelt uit de mond van Chrijioj-
j
mael was opgedronken. Zy erkennen Godsdierf

fel ArciJfeuskyVoottch edelman, doch eentweederhandeGod,eengoedeen derT^ ::i -

beruchter doorhetiden ftukken, voor
j

quade. Den goede bewijfenzegeen
yw

'/ Vereenigde Nederland in Brafil. De
]
dienft : om dat uit zich zelfweldaedig

Tapuiyers , zeid hy , is een volk fwer- j blijft , en niemand befchadigt. Daer-
vende zonder vafte woon-plaetfen ,

[

entegen biddenze den quaden zeer
tuffchen Siara en Maranthon over een

woefteboodem , nergens bedekt als

yverigaen; teroorzaekomhalshelpt
die hem niet eerbiedig onthaelen . Zy

voordefchamelheid.Alsdr'Z/0//d«</m
} verreizen, noch voeren geen oorlog,

haerklcederen vereerden, ftondenze

vermaekt wegens de vreemdigheid

;

doch binnen twee dagen gaven de

tenzy eerft den boofen God raed vra-

gen , niet zonder plechtelijkedienft-

pleging; hierom fchrij ven zy haer zelf htier *">»•

klederen wederom , of wierpenze! eenwetenfchaptoe van toékomftige i"
lH

weg. Zy binden de mannelijke roede

met een band van kotoen of fwakke

takjens: alzoo fchandig achten,indien

vleefchelijke beweeging toonden. In

de doorboorde lippen, neusgaten, oo-

ren en koonen hangen cieraedjen van

hout,been, vederen of fteen. Eenfwa-

re knodze en fterkeboog, beide uit

hard hout , verftrekken voor wape-

zaeken te voor-zeggen. En waerlijk

men moet bekennen, datze dikwils

te vooren bekend maken , 't geen bo-
ven de menfcheiijke reden gaet , om
te konnen weten. Hier afkan ten be-

wijs dienen 't geen de Vrielche rit-

meefter Sapo Amama by ervaerend-

heid bevonden heeft. Hy had voor
Coniahu de wacht met een bende rui-

Goud en zilver word geenzints I ters tegen d'uitvallen der Portugeefen.

geacht. Waerom de kiften vol goud I In fijn dienft waeren ettelijke Tapui-

en zilver , by de Pertugeefen begrae-
j

yers:\\elke voorzeiden.hoe des ande-

ven , met dHollanders verruilden te- 1 ren daegs de luitenant vanAniama,ne-

uggai.

nen

gen jagthonden. Zy oordeelen haer

beter dan andere menfch-eeters : de-

vens een ruiter, zouden fneuvelen aen
een kogel uit grof gefchut. 't Zeggen

wijl niet eten 'tvleefchdervyanden : wierd befpot ; doch d'uitkomft be

maer van vrienden , het zy gefneuvelt waerheide 't zeggen. Diergelijke ftael-

ïneen ftrijd, hetzy haer eigen dood tjens quamen dagelijx voor. Onder
geftorven: om uit te drukken byzon-, veele verhaelt Arcijfeusky een merk-
dere liefde tegen de overledenen , die waerdigegefchiedenis.Hy ligte uit de
anderzints door verrotting en wor- fterkte Rio Grande een gedeelte der

men moeften verteerd worden. Wes- bezettelingen : omdeSpaenfe vaftig-

halven de lijken gevoeglijkerin'tin-; heid Barra-Canïum fchielijk t'overval-

gewand der naefte vrienden nederfak-
\

len. 't Ganfche werk hing hier aen$dat

Aaa 3 de
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refcbtedenis

van een ge-

roepen dui-

vel door de

Tapuiyers.

ztermnk- de toeleg verborgen bleef. Vijftig Ta-

puiyers hadden zich by de Hollanders

vervoegd. Maer alzoo Arcijfeusky be-

ducht wasvoor de Tapuiyers , tenein-

de 't geheim door haer mogt rucht-

baer worden , nam hy de zelve dienft

aen, onder beding, dat niet een voet-

ftap buiten 't gelid zouden trekken.

Zy hielden woord. Drie dagen over

af-weegen omgevoert , verrichten da-

gelijx voor ieders oogen haergewo-
nelijke gods dienft . Arciffeusky ver-

zocht , zy hem wilden ontbieden,

wanneer de geroepen duivel ver-

fchcen. 't Wierd belooft, onder voor-

waerde, dat geen aenftoot zoude ge-

ven dooreenig mifdrijf. Ten darden

dag wanneer 'tlcger genoegzaem ver-

frifchtwas, enten togtvervaerdigt,

ishy ontbooden : vond de Tapuiyers

nevens den weg zitten, met de benen
wijd van malkander in een half-ronde
kring. Tegen haer overzat infehe-

lijx de prieüerter aerde neder. De(e
vraegde alle wegens verfcheide zae-

ken, enallcvracgdenhem : men gaf

wederzijdsantwoord ; doch'tkonde
niet bequaemelijk verftaen , by ge-

brek der tolken. Want die d' Hollan-

ders gebruikten verftonden alleenlijk

twee taelen , d'een gemein by de Bra-

filiaenen lanx d'Oceaen, d' andere de

Portugeefche , door welke zy den Hol-

landers vertaelden , zoo veel mooge-
lijk, 't geen ie Tapuiyers fpraeken:

welker tael veel verfcheelt van dege-

meine Brafiliaenfche : alzoo zy diep

landwaerd woonen, verdeelt in ver-

fcheide volkeren , die elkander niet

verftaen, en geduurig beoorloogen.

Zuk de tael-mannen 't beticht van de

Tapuiyers meeften-deel niet konden
vatten: ja meer oordeel ftreeken uit

haer knikken en gebaerten. Nadat
de vergaedering ophield te fpreeken,

ftond de priefterop, enging buiten

ieders oog bolchwaerd : alwaer met
een luide ftemme driemaelden duivel

riep. Doch die niet antwoordende,
keerde te rugge tot de fijne. Men be-

gon thans wederom op d'oude voet

onderling te vragen en t'antwoorden:

by
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Merkwaer-

dtgc voor-

val "vaii een

(old.net.

by de tolken niet verftaen. Eerlang
j

tige verontfchuldiging voor; die de-
liep de priefter (zoo 'tfcheen by de wijl geen geloofverdienden, is geleid

meenigte gelaft) wederom na't bofch. na een boom ten pyniging. Hy ftond
Maer de duivel fweeg op het twee-

|
nu gebonden , wanneer met hooge

maelherhaelde geroep voor de twee-
j

aentuigingen fwoer,de waerheid te

dereis. Weshalven de priefter vruch-
J

zullen melden ; welke hier in be-
teloos weder komt: en ten derdemael ftond : teroorzaek zedert tien jaer

bofchwaerdftapt, fchreeuwendege, nooit een gebed totGodgeftort had,
lijk te vooren. En toen eerft wierd ftond buiten rnaeten verfchrikt, wan-
uit het diepfte der boifchaedje ge- t neer den duivel zag onder deTapuyers

alzoo dacht, dat hem die ken-

zoude hebben weg gevoert,

hoorteen heldere, doch fijne ftemme, zitten:

niet anders als ofdoor een fluitje ge- i nende
blaefen was. De Tapuiyerjbeflooten daer zulke goddeloofen , geïijk hy
<iieswegen, dezaekwelteftaen : en

|

was, verdienden gevoert te worden,
dat de duivel haeft te voorfchijn zou- ' Iemand, fegt de geleerde GerardFofius

de komen . De priefter nu driewerf I mogt onderzoeken , of de voornoemde
tot fijn volk gekeert, ging'tpraeten

j

waerlijk de duivelgeiveeft is. 't Schijnt

aen, gelijkte vooren. Eindeiijkpak my toe , dat niet alleen een duiveljch,

te hy zich noch eens weg. Toen riep ; maer ook menjchelijk bedrog onder defe

de gantfche meenigte gelijkelijk, oi\gantfche handel jchuilt. Gelegener -

fpraeken drokker dan ooit. Onder- itijd vraegde Arcijfeusky deTapuiyers

,

waerom zy verzierden een duivel te

zijn, welk immers een menfehwas,
dien hy dik wils te vooren had gezien.

tuffchen naderde meer en meer
de voornoemde fchetterende ftem-

me des duivels ; dewelke ten laet-

ften met de priefter aen-quam. De
}
De Tapuiyers ontkenden zulx , enbe

priefter belaft den duivel tegen de 'tuigden, dat waerlijk een duivel was.

vergaedering over te zitten. Hier viel 1 Doch Arcijfeusky kende den gemaek-
veel te zeggen : dan fprak de priefter, ( ten duivel, welke de helder fyne
zomtijds de duivel, behoudende fijn ftemme maekte door eeniggras, het

helder-fijne ftemme : zomtijds rie- ' geen in den mond hield. En hoewel
pen ettelijke uit het volk ,

greepen
[

hier menfchelijke bedriegery onder
na de wapenen , en dreigden den dui- : liep , had nochtans de duivel fijn rol-

velteflaen : het welk, wanneer haer
|

lein ditfpel: geüjk bleek aen 't welk
niette wille is, dikwils doen. Op het ! ftoutmoedig voor-zeiden , by geen
affcheid des duivels, door de priefter menfeh moogelijk te weten. Nament
bofchwaerd geleid , fchreeuwde de

meenigte zoo yzelijk, dat den Hollan-

ders d'hairen te berge reefen. 't Ge-

fchreeuw , diep uit de borft , en met
een ongemein lange adem voort-ge-

bragt, ging eveneens ofduizend leeu-

wen en tygers gelijkelijk brulden.

Terwijl dit werk duurde , pakte zich

lijk , dat de Portugeefche fterkte,

met verlies van drie man , in den Hol-

landers handen zoude vervallen;

want zoo viel ook de roeleg uit. Maer
dewijl de duivel alle dingen nietkan
voorzien , zoo taftenze omtrend
zommige dingen mis. Zyzeiden.dat
d'Hollanders op zamen-gefpijkerde

een Hoogduitfche foldaet uit d'ach- planken in plaets van een brugge,
terhoede weg ; doch niet zoo heime-

lijk, of het wierd gemerkt. De hab-

fcheerders dan fpeuren hem na, en

vinden den man verborgen tufTchen

dichte ruigte eens kreupel-bofch. Te
rugge gevoerd, loopt wederom van

de bende af. Ontdekt, en diefwegen

verdacht , dat in den zin had over te

loopen , wierd voor Arciffeuski ge-

zouden over de gracht zetten, , de
vyand zulx niet merkende. Waerlijk

aldus was by Arciffeusky voor-genoo-

men : geen wonder , dat de boofe
geeft zulx wilt. Maer de Portugeefen

wierden d'Hollanders gewaer , eer

over de gracht waeren : en verdee-

digdenzich met grofgefchut. Door
defe ongewoone flaegen liepen de

bragt. Wegens fijn trouwloofe toe- verbaefde Tapuiyers weg , enkeerden
leg beticht, wende eenigebeufelach- niet weder: voor dat in de morgen-

ftond



Wóndert

•voorleg-

Tapuiyers van nooden. Doch zy wei-

gerden binnens boords te treden

,

voorwendende : dat 't fchip groot on

geval zoude ontmoeten. d'Uirkomft

quam met haer zeggen over een

;

Tapuiyer-

fche Prie-

jitrs d.ud :

als ook van
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ftond 'tflot bemagtigt, en alles bin- de Tapuiyers , fwervende ter weder-

nen in ftilre was. Zedert verbrande
|

zijde van de rievier Otfcbunogh , en

Arcifouskt in óenevier Monguoape et- rondom 'tmeir Igtug , in welk nie- Wmda^jk

telijke Portugeefche fchepen : en bc- mand derft fwemmen , wegens de
"

hield een fchip , voerende tien halve meenigte van bijtende viffchen. De
kortouwen vol laeden metzuikcren koning Pritigaba Rond met landuy in Tapuiyers

Spaenfche wijn. Om het zelve lanx
j

verbond , en oorloogden geduurig *«»*«

korter vaer water na een veilige ree- tegen de koningen Arygpoygh, JVana-

de jfte voeren , hadhy den d'icnWder fewajug , Tsbering en Dremmenige.

Tenzy de Portugeefen de vier laetfte

Tapuiyers hadden in dien ft genoo-
men , om de Nederlanders te beftrij-

den , defe zouden nooit haer legers

verfterkt hebben met de hulp- ben-

want 't fchip in de mond van een enge den, die landuy zelf, ofzomtijdsfijn

haven tegen de rotzen aenfpaende-
j

zoon.offwagertoebragt: alzooniet

renftiet: zulxnietgcbergtwierd. De zonder ongehoorde wreedheid noch
Tapuiyers hadden 't ongeluk door dui- menfehen , noch beeften , noch ge-

vels ingeeven te vooren gefpelt: al- bouwen fpaeren.Waerzy komen ver-

zoo geen gewichtige zaek by d' hand moorden en verwoeflen alles. Voorts verjebtidt

flaen , tenzy eerft met den boofen is Brafil, behalven de genoemde ei-
™th"mfci>

geeft raedspleegen : d'eenigfte wien gen ingeboornen, bewoond by Por- Brafil!

1 '

gods-dienftigheid bewijfen. Waer- tugeejen, Nederlanders , Hoogduitjcbe,

om een Tapuiyerfche priefter niet Franjcbe en Engelfche, welke de Bra~

wilde aennemen 'thembd, welker- Jüiaenen degemeine benaeming Aju-

tifféusky in fijn hand Sielo en hem ru-jula toepaffen : anderzints hee-

zoude fchenken ; wanneer de duivel
j

tenze alle vreemdelingen Caraiba of
'thembd uit d' hand in de lucht ruk- I Pero. Doch wegens de vermenging
te. DeTapuiyer nam de voorwaerde vanverfcheidelandaerd, ontftaeteen
aen: beloofde terftond den duivel te vijfderley flag van menfehen. Een die
roepen : om met 'thembd na boven

j

gebooren is uit Europifche ouders in

te vliegen. Doch als Arcijjeusky daer
J

ürafil, word genoemt Mozombo: uit

by bedong, dat hemgeoorloft mogt
|

een Europifche vader en Brafiüaen-
zijn : den boofen geeftaf tefmeeren fchemöeder, Mameluc: uit een Eu-
met een ftok, dien hy in de rechter ropifche vader en een Moorinne , Mu-
hand hielde , konde de priefter niet :

lato ; uit een Brafiliaen en Moorfche
beweegt worden tot 't ontbieden des

{

vrouw Curiboca of Cabocles: uit twee
duivels. Weshalven ieder begonde

:

Negers , Criolo. Boven alle andere,
te lacchen. Arcijfeusky eindelijk fprak zijn de Portugeefen lanx de zeekuften
joks-gewijs tegen den priefter : ik \ defterkfte. Toen aldereerft op den
tvil betoonen grooter konflenaer te vee- Brafiliaenfchen boodembegonden te

fen dan gy ; want zal morgen te voege
j

neftelen, vonden vinnige tegenftand:
brengen , dat uit uwe kop barts-hoornen en tenzy de Brafüiaenen onderling
zullen groeyen , die door defe deur niet ,_over hoop lagen , zy hadden nooit
mogen. De reden verfchriktediervoe- zoo veel voets gekregen. Maer nu
gen de Tapuiyers , zulx alle om een zijnzegenoegfaem volkoomenmee-
goed heenkomen zagen. Alleenlijk fters: alzood'oude inboorlingen aen
keerde de voornoemde priefter des kant geholpen zijn , of landwaerd
anderen daegs met de tolk tot Arcij- i verjacgt. Anderzints derven de Bra-

Strijden
feusky , verzoekende: hy beliefde \filiaenen een gewaepend heir ftout- dnBrafi.

hem genaedig te handelen, en geen moedig onder d'oogen zien, gewend Umm%

harts-hoornen ten fmaet op 't hoofd te ftrijden. Wanneer malkander flag
te planten. 1 en tijden als Jacob Rabbi leveren, fchieten , niet zonder ver-
onder deTapuiyers verkeerde.beftier- vaerlijk gekrijfch , met pijlen : fprin-
dt landuy

, over d' honderd jaeroud, gen van d'eene zijde tot d' andere,

om
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Vreemde

gewoonte

met geva»
gene».

om de pijlen te ontwijken, met ver-
j
te tot befcherming der haven voor

wondere ns-waerdighe raddigheid. \fant Vincent. E n zedert d'Engelfcbe

d' Overwinnaers fpaeren niemand:' in 'tjaer vijftien honderd tweeen
flaen dood al wat voorkomt : de ge- tachentig, ald.ier eenSpaenfchfchip

doode dienen tot een lekkere mael- vernielden , wierd een tweede ve-

tijd. Indien nochtans eenige gevan fting gefticht, om 'tinkoomen lanx

gens niet een groote baft om den hals de rievier te beletten. Doch des niet

weg-fleepen : geven aen ieder een tegenftaende liep Thomas Candifch

fchoonejonge dochter, diehaerman i voor-by beide de fterkten : en leide

bewaerd en zorgvuldig meft, geduu- \fant Vincent aen kooien , en brand-

vervhehe rende vijfmaenden. Thanswordeen
j
fchatte Sanftos. Voor deftroom, die

maeltijd.

groot feeft toegerecht : zy drinken fant ^/«c£»/befpoelt, vertoond haer

haer allefmoordronken, na dat ver-
|
't eiland Seballiaen tamelijk groot, vol

zaedigt zijn met 'tgebraede vleefcli wild en geboomte: heeft goed water,

der gevangenen. Indien de vrouw
f

gezonde petercelie lanx de zee-kufte

fwanger gaet by den geflachten ,oor-
j
en bequaeme reeden tegen alle win-

deelen nooit meerwraek te konnen
j
den. Dieper zeewaerd doed zich

nemen van haer vyanden, dan als' op 'thooge «n klippige eilandeken

'tkind, zoohaeftterweereld komt, A'kat'races , als ook Vtilorio des Bufus,

op-eeten. Doch 't gebeurt zomtijds , Porto des Caflellanos , Monte de Frigo,

dat de vrouw, op den gevangenen , Muella en Queimadas. d'Ingeboore-

haer zinnen zet, en met hem weg- l nen\anfant Vincent die met dePortu-

loopt. Degeduurigeoorloogen, die
\

geefen vriendfehap houden , worden
de Portugeefen gevoerd hebben met

\
genaemt Tuppinikinfi bewoonen een

d' inboorlingen, hebben verhindert» ' woeftgebergt, (trekkende meer als

dat geen woonplaetfen konden mae-
;

tachentig mijl landwaerd : voeren

ken, dan lanx de zee -kullen. De geduurig krijg tegen de Carioes witte

woon - plaetfen beftaen in negen 1 en gefchikte menfehen , als ook te-

piaets - voogdyfehappen , by haer gen deCupin-Jmbas ten noorden, en

jsefthrïj- Capitanias genoemt. De zuidelijkfte een nameloofe landaerd grenzende
vmg der

^
j-Mt vincent , heeft een ftad eveneens' aen Peru. Voorts fwerven de Mira-

dyfchapfxnt genaemt, gelegen aen een ftroom,
|

mumins , zeer wild volk, alhier wijd
vincent-, ^ic uit d' Oceaen landwaerd rond en zijd ; doch ten grootendeele door

loopt, en weder in d'Oceaen eindigt, d'aenkomft der Portugeejen gemin-

Groote fchepen konnen niet opko- dert. De tweede land-voogdyfehap

men tot de ftad. Saniïos leid aen d'an- Rio de Janeiro , eertijds by de Franjche

der kant der zelve rievier, vier mij-
;
genaemt Ganabara , wierd ontdekt,

len van de zee : teld vier honderd op 'tjaer vijftien honderd en vijf-

huifen en drie zuikers-moolens.
j tien, door foan Dias de iolis. Maer

Swaere zeilen nemen haer volle lae-
j
de Franfche hebben alder-eerft een

ding binnen de ftad in. 't Derde fte- vafte voet te land alhier gemaekt,
deken Hitauhaan is het alder-zuide- veertig jaer na Dias de Solis. Drie

lijkfte by de Portugeejen bewoont,
j
wel -bemande fchepen voeren uit

Twaelfmijl van daer landwaerd heb- 1 Havre de Grace derwaerds , beleid

ben de Je/uiten getimmert 't vlekke f by Nicolaes Durandus Villegagnon. In

fantPaulo, dicht onder de rijke goud- flagt maend bragt hy het voor Rio

mijnen, fchuüendein'tgebergt.uit-
J

Ianeiro aen : maekte aen het inko-

geftrekt ooft en weft dartig mijl. men der rievier , omtrend een half

't Vlek, tachentig huifen groot, is be- mijl breed ; op een rotze een hou-

volktvan Brafiliaenen , en vermeng- tefterkte, honderd voet boven lang

de landaerd. De weg derwaerds valt en feftigh breed : na den ammirael

moeyelijk wegens rouwe bergen en
;
van Vrankrijk , Coligni genaemt , al-

dichte boffchaedjen. Op 'teiland! waer ettelijk gefchut plante , om
Britioga leidaen een zandige inwijk, j den ingang , bellooten weder-zijds

alwaer een goede reede is, een fterk- van twee fteile bergen , te veiligen.
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De ftroom binnen zeer breed, heeft

verfcheide boom-rijke eilandekens.

Op een der zelve . dicht onder de

fterkte Coligni , floeg Villegagnon zich

terneder. Hy leed de meefte onge-

mak by gebrek van verfch water : te

meer naerdien uit vrees voor de woe-

fte inboorlingen geen voet aen 'tva-

fte land derfde zetten. Anderhalf

jaer hield hy alhier hoe langer hoe ar-

meiijker huis , vermids de leeftogt

dagelijx minderde: wanneer Philips

Co 1guileray en du Pont afftaeken uit

Honfleurs have» met drie zeilen. Zy !

voerden volks genoeg over; maerte
weinig eetbaere koft: zulxd'honger
eerlang toenam. Weshalven Ville-

gagnon eindelijk te huifwaerd keert,

zonder eenige verrichtingh : als

alleenlijk dat ettelijke martclaers

maekte , verbittert door opruyen
des kardinaela Loreine tegen de an-

dere Chriftenen : welker zommige
na de woefte Brafüiaenen de vlucht

namen , andere by gebrek van le-

vens-middelen vergingen , andere ,

verdronken wierden. Joan Leri, die

met Corguileray vertrokken was, be-

fchrijft Rio laneiro aldus. De rievier

,

zeid hy , loopt op drie en twintigh

graeden ten zuide des middaglijns.

De inwijk derOceaen, breed vier en
twintig duizend fchreeden , en el-

ders breeder, word wederzijds be-

zet van laege bergen. De mond des
inwijks is zeer zorgelijk , wegens
drie onbewoonde klippige eilande-

kens. Na een ruime boezem volgt een
naeuwe ftraet : aen de flinker hand
verheft haer een hooge berg, welken
de Franfchen Ie Pot de Beure noem-
den , ter oorzaek de gedaente van een
boter-pot vertoond. Weinig verder
inwaerds leid de rotze Ratier. Hier
meende Villegagnon een flerkte op te

werpen; doch de golven floegen by
verwaeyd weder diervoegen over de
rotze , dat hy benoodzaekt wierd
'cwerk te ftaeken. Een half uur ver-

der is 't eilandeken , lang duizend
treeden en anderhalfhonderd breed

,

rondom met klippen gelijx 't water
bezet

, alwaer de Franjche huifvefte-
dcn. Aen ieder einde van 't eilande-
ken rijft een heuvel , en uit het mid-
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den een rotze feftig voet hoog. Op
d'eerfte heuvel bouwde Villegagnon

fijn tent , op de rotze 'traed-huis.

De andere hutten ftonden over het

vlakke veld verfpreid. Derde-half

mijl opwaerds leid een vruchtbaer

eiland , drie uuren gaens in den

omgang , bewoond by een woelt

volk Tououlinamlauti. Voorts ver-

toonen haer verfcheide eilandekens , vreemde

alwaer zeer fmaekelijke oefters val-
ee"m'

len : diervoegen vaft aen groote ftee-

nen , dat ter nauwer nood konnen
afgerukt. De oefters verbergen klei-

ne peerlen. De rievier laneiro is bui-

ten gemein vifch-rijk. DeBrafilfche

landvoogd Emanuel de Sa maekte
den Franfche 't voornoemde eiland

jj

tad Seb^

afhandig. De ftad Sebadiaen , groot

drie honderd huifen , is gebouwt
aen de zuider oever van laneiro,

tegen over op de noorder kant leid

de fterkte. Een kerk , Jefuiten-

kloofter en twee zuiker - moolens
geven aen de plaets eenig aenzien.

De meefte handel beftaet in brafi-

lien-hout en kotoen. De Franfche

beftormden , op 't jaer vijftien hon-

derd een en tachentig , de ftad ; doch
trokken onverrichter zaeken af.

Dirk Ruiters zichtbaere getuige be-

fchrijft Sebadiaen aldus : de ftad,

zeid hy , legt twee mijl de rievier

laneiro op , in een bogt , welken
halvemaens gewijs beflaet , op een
flechte zand -oever lanx 't water,

een half uur gaens lang : tien hui-

fen maekende breedte uit: aen bei-

de de einden rijft fteil gebergte:

heeft wallen noch poorten. De
vaftigheid beftaet in vier fterkten.

De voornaemfte ftaet ten ooften op
een rotze in de mond der ftroom

:

de tweede meer inwaerds ten we-
den op een eüandeken , na 'tzuid-

ooften haer verheffende met een
berg, welke de gedaente draegt van
een zuiker- vorm. De derde fterk-

te beflaet een klip , zuid-ooftelijk

van de ftad : en de vierde ncord-we-
ftehjk een hooge berg. De inboor-

lingen Tououpinamlauti zijn den Por-

tugeejen zeer dienftbaer onderdanig.

Aen Rio laneiro volgt de landvoog-

dyfehap de Spiritu Sanfto, ongemein
vrucht-
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vruchebacr en vol fmaekelijk wild

in de bolTchaedjen . De rievieren

Parayva, Manangea , Itapemeri , Iri-

tibitn Guarapari zijn vifch-rijk. On-
der andere vangenze alhier over-

vloedig de viflehen piratiapua : by

de winter-maenden in de ltroomcn

gevoed , keeren tegen den zoomer
na de rotsen , door de Oceaen be-

fpoelt; hebben een zeer wijde mond
vol tanden , een roodachtige tong,

breede kieuwen, kleine vinnen, uit-

gezondert op de rugge , veel-ver-

vige fchubben , meeft donker ver-

milioen : ieder weegt doorgaens

meer dan vijftig ponden . Voorts

vallen hier de viflehen paru , vol

fchubben , als geele muentjens , o-

ver een fwarte huid . Boven en on-

der fleeken by de ftaert lange vin-

nen uit : zijn plat en weinig rond-

achtig, met kleine koppen en ftaer-

ten. De Guebucu vertoond een lang-

werpig lijf , een fcherpe beene fnuit,

welker bovenfte lid over 'tonderfte

fteekt , beide beweeglijk , een tan-

deloofe mond , een ftaert in twee

hoornen verdeelt , fcherpe pinnen

op de rugge , en een ongefchubde

dikke huid , vol zil vere lleekels. Dit

wanfchepfel verflint niet alleen de

grootfte viflehen ; maer ook men-
fchen. Wanneer zomwijl mer rafer-

ny bevangen word , loopt het met
fijn fnuit door een fchip heen. Geen
mis-maekter vifch als de abacatuaja.

Defe rondachtig-plat heeft onder

twee lange vinnen en boven een , de

ftaert gefplitft , groene vinnen , een

gladde huid , zilverig glinfterende

en fchrikkelijke oogen. Zoo baeft

gevangen word , knort gelijk een

varken. Vorders in de land - voog-

dyfehap de Spiritu Sanilo , leid een

ftad even -eens genaemd. De ftad

beftaet uit twee honderd huifen,

en te aenzienelijker door een zui-

ker-moolen, Jefuiten-kloofter en

flerke handel met kotoen en bra-

filien-hout. Voor de ftad fpoelt

een ruime in-wijk vol eilandekens.

De naeuwfte mond der inwijk word
bewaerd door een flot. d'Inboor-

lingen Margaias houden de Portu-
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geefen voor vrienden ; doch de Ta-

puias en Apïapetangas doen alle mo-
gelijke at breuk : zulx de Portugee-

jen niet zonder lijfs - gevaer door
het land van defe woette volkeren

trekken na 'c vlekke dos Reyos Ma-
gos. Behalvcn de boos-aerdige men-
fchen , loopen tuflehen beide niet

min vreemde als wreede beeften,

byzonderlijk op den berg Meftrs
Alvaro , verre in zee gezien. Onder
andere kruipt zeer verfchrikkelijk s]*»& f»

de dikke ilang boiguacu , welker ge- ^w/'/^'

meine lengte vier en twintig voeten
bereikt: is afch-graeuw en donker-
rood met kleinder en kleinder fwarte

vlakken , na de ftaerc toe ketens-

gewijs loopende : de vlakken vertoo-

nen in 't midden een fpier witte ftip-

pel. Verhongert fpringt uit de ha-

gedoornen , ot van de boomen : recht

zich yzelijk by de ftaert op , voor-

zien van twee fcherpe nagels : maekt
een naer gezijflèl : wTringt een menfeh,
hart , geit, dafle of hoedaenig beeft

het zoude mogen wefen te barften,

of fteekt fijn ftaert by den aers-

darm diervoegen in : dat , 't geen
befpringt , haeftelijk op zulk een
wijfe dood : en het gedoode in-

zuigt. Degezeideflang beftaet bin-

nen uit fterke ribben , en meer als

zeventig vafte wervel-beenen ; wes-
halven zich te lichter krommen kan.

De wervel-beenen by de kop , zijn

de grootfte : verminderen meer
en meer nae de ftaert. Dit ver-

vaerlijk wanfchepfel word door de
mieren , by de open-ftaende bek
in - gefnapt , om 't leven gebragt.

Voorts voedet de landt -voogdy- vogdiahi

fchap de Spiritu Sanilo lanx meiren c»s»acii -

en ftroomen den vogel iabicu-gua-

cu , in groote den oeyevaer verre

overtreffende : heelt een lange dik-

ke fnebbe, onder grijs: binnen zon-
der tong; de kruin pronkt met een
wit beene mijter : de vleugelen en
ftaert zijn kort , de pluimen meeft
wit, behalvendeflag-vederen, blin-

kende gelijk robijn : het vleefch is

j

fmaekelijk ; doch eenigzints droog.
! Nevens de rievier, die deftadt Spi-

j

ritu Sanfto befpoelt , bewoonen de
Bbb 2 Parai-
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Par.libes hutten, nier ongelijk de bak-

ovens. Aen de voornoemde land-

voogdyfehap volgt Pato Seguro, ccri\

ontdekt by Peter Afoares Capralis ;
de

welke dit gewedde benaeming Terra

de l.intaCruz toepafte ; doch veran-

derde eerlang den naem in Porto Se-

guro; ter oorzaek alhier een gantfeh

Veilige haven vond. De ftad, ge-

bouwt op den top vaneen witte rot-

ze, deelt 'tgantfcheland haer benae-

ming mede : zy heeft twee honderd

en twintig huisgezinnen, en vijfzui-

ker-moolens- 't Land ten noorden

der rotze rijft hoog ; maer zuidwaerd

ftrekr een effen kuft lanx d'Oceaen.

Twee mijl in zee leggen ettelijke

klippen , waer op o'e golven breeken.

De ftedekcns/rf«/jC>7<i en Amaro7.\)n

vcrlaeten : alzoo de Portu:eeJen den

feilen indruk der tt ocÏÏe Aymures met

konden atflaen. Ten zuiden van Por-

to Seguro vertoonen haer de droogten

Abrolhos fes en twintig mijl van de

kuft: hebben by na gelijke breedte:

doch grooter lengte. Alhier veron-

gelukte 't fchip Batavia den tweeden

pinxter dag desjaersfeftien honderd

negenentwintig : temerkwaerdiger

is 't ongeval , wegens de moord by

d'on der-koopman Hieronymus Corne-

lis zoon onder 't gebergde fcheeps-

volkaengerecht. Defe had met ande-

re voorgenomen 'tfchipafteloopen,

indien niet gebleven was : en te ver-

zeilen na een Spaenfche haven of

Duinkerken : om voores te rooven de

zeilen der Vereenigde Nederlanders.

Doch de toeleg miflukte , vermits

't fchip tegen d'Abrolhos aen fpaende-

ren ftiet. Frans Pelfaert opper- bevel-

hebber zette eerft met booten de kin-

deren , vrouwen en kranken ofop een

eiland , of op twee klippen nevens

'teiland, ongevaer drie mijl van het

fchip afgelegen. Zeventig mannen
bleven binnens boords, die Pelfaert

vergeefs trachtc af te haelen : alzoo

dczecteholfchoot: en dewijl 'ton

weder hand over hand toenam , en

't fchip meer en meer te flarzen ftiet,

begacven zich de boots luiden in

d'yielijke barningen op ftukken van
't wrak na 't eiland. Zommige ver-

dronken : andere dreeven met de gol-

ven te land. Onder de gebergde was

ook Hieronymus Cornelis zoon , die

tu eemael vier en twintig uuren in

de boeg fpriets maft 't leven behiel,

na dat 't fchip meeft vergaen was-

Niet afgefchnkt door zulk een onge-

val, blijft by 't voor-gemelde voorne-

men. Op een der klippen waeren

veertig zielen, en tachentig kannen

waters; doch op 'teiland honderd

en tachentig menfehen van minder

drank voorzien. Peljaert, diebybe-
zaedigder weder ietsmeermcindete

bergen uit het wrak, wierdbenood-
zaeKt na verfcb water om te zien,

aen 'teen ofander eiland. Doch al-

zoo nietvond, verzeilde met d'op-

geboeydc boot na Batavia : om van

daer met een jagt 't volk over te voe-

ren. OndertulTchen volbragt Hiero-

nymus Cornelis zoon fijn vervloekt

fchelm-ftuk. Hykieft tot mede hul-

pers David van Zeevang , Gysbrecht

IVelderen , Coenraed Huijjen , Cornelis

Pieters zoon , Rutger Frederiks zoon

en Hans Heilwerk nevens ettelijke an-

dere. Defe maeken al het volk op
't eiland af, van welke vijfalleenlijk

met een vlot ontfnapten , na de rotze,

alwaer IVeyber Hays zich onthield

met veertig man. Hy verkondfehapt,

hoe de genoemde moordenaers nie-

mand verfchoont hadden, behalven

dartig menfehen en vier jongens,

maekt fcherpe ftokken ten tegen-

weer. De tweede klip hadookeenig
volk, welke Zeevang dood-floeg,

uitgezonden eenige vrouwen en ze-

ven jongens. Voorts nam Hieronymus

Cornelis zoon tot fijn bed-genoot Lu-

cretia fans, en Huijjen, Judith Seba-

Jliaens : 't overige vrouw-volk moeft
in 't honderd verzaedigen de geilheid

der overige fielen. Thans vallen twee
en twintig in twee platboomde floe-

pen U'eiber Hays op 't lijf: dieze man-
haftig ai flaer. Doch dewijl hier te veel

aen gelegen lag, indien Hays niet om
hals hielpen , (aengezien hy 't fchip,

s\\\ Batavia verwacht , welk zy mein-
den af te loopen, zoude waerfchou-

wen) hervatcenze den torn met vijf-

tien man by de voorige gefterkt. Zy
ftietcn dan voor de tvveedemael het

hoofd : Weshaiven beraeden vinden

vrede
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vrede te maeken : die Hieronymus Cor-

neliszoon des anderen daegs be-eedi-

gen zoude. De handel lag op bedrog.

Want alzoo eenige Franfche foldae-

ten onder Hays lagen , befteld Huiffen

en Zeevang heimelijk aen haer een

brief, beloovende aen ieder fes dui-

zend guldens, indien over-qüamen.

De brief verviel in Hays handen. Hie-

ronymus Cornelis zoon, hier af onbe-

vvuft, verfchijnt ter beftemder tijd:

envvordaenftonds byden kop gevat.

Zeevang , Huiffen , Weideren en Cor-

nelïs Pieters zoo^geraektenom hals

:

Wouter Loos ontvluchte. Defe, tot

opper- hoofd gekooren , waegt de
vierde torn; maer, onverrichter zae-

ke te rugge gekeert , liet 't vor der be-

ftrijden lteken. OndertiuTchenquam
Pelfaert met 't jagt Sardam van Bata-

via voor 't eiland ten anker : vaerdig-

de een boot na land, welke uiteen

fchuitje, by Hays afgevaerdigt , den
gantfchen handel verlfond. Gefwind
keert de boot na 'tfchip. Waerom
Pel/aert zich ten tegenweer vervaer-

digt. Eerlang vernam hy een floep

om de zuidelijke kant des eilands.

Elf moordenaers
, gekleed in rood

fchar laeken met goude paflement
geboord , hielden recht op 'tfchip

aen. Genadert wierden gelaft 'tge-

weer buiten boord tefmyten. geraek-
tenongewaependin de yfers, gelijk

ook alle de overige. Haer vervloekt
mis drijf is dood ftraf waerdig ge-

keurt. Tegen over d'Abrolhos aen
devaftekuit, leid een vlak land dar-

tigmijl lang , bewoond by de Oueta- QmtMMIt
cates een wreed volk, die oforjder- wreed volk.

ling geduurig moorden , of de na-

buurenongenaedigbeftooken. Vor-
ders behoord de landvoogdyfchap
Porto Seguro tot denSpaenfchen har-

toog van //iwo; doch is zeer verval-

len. Derievieren Mocuripe, Caruve- mter-var-
las en Lucuru voeden de watervar- kens *-eer

kens capybara. Dek hebben korte
mnderltjk -

pooten, borfte[s en ooren, een dik
lijfenkopaen defmuilgebaerd, en,
behalven twee kromme flag-tanden,

in elk kaeke been vier en twintig

Bbb 3 min-
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mindere tanden : zijn ftaerteloos :

levenbygrascnftruik.cn : des nachts

zoekenzc haer koft op de oevers

met grootc troppen , en maeken een

yzelijk geluid : konncn niet fnel

loopen ; maer vaerdig fwemmen en

onderduiken . De tapüerete gelijkt

ook eenigzints nae een fwijn , in-

zonderheid met oogen , hoofd en

voeten. Anderzints heeft degroote

van een fes-maendigc jongen os , een

fnuit hangende over d'onderfte lip,

een mond vol tanden , een gladde

pees inplaets derftaert, en eelands-

liuid met kort en donker hair. Dit

beeft is zeer geil, bederft des nachts

de boom-vruchten, en byzonderhet

zuiker-riedt : flaept by dag onder

het dichtfte geboomt : in 't duifter

zoekt het aes. 't Vleefch van een jon-

ge tapüerete fmaekt bykans gelijk

ofte vleefch Eeindelijk brengen de

konynen den ingezeetenen over

Porto Seguro byzondcre vervulling

toe : te meer alzoo in vijfderley

zoorten onderfchcyden , overvloe-

dig gevangen worden , het zy met
j

vallen of ftrikken, het zy door ont I

dekken der holen ; want de jaegers i

floppen d' ingang des hols, engrae-
[

ven een gat nae der konynen leger-

plaets , alwaer de zelve met lange

meffën onder d'aerde door -priemt
I

worden. Men telt in Braftl vijfder-

ley konynen. De voornaemfte^drtf
J

genaemt , niet wijkende in vettig-

hcidengrootevooreenbigge, knort

!

even alzoo : heeft een dikke kop ,
J

kleine ooren, de voorfte voeten gro-

ter dan d' achterfte , kort , hard en

bruin hair , ter ziide graeuw gefpik-

kelt : is zonder ftaert. Het vleefch

word zeer fmaekelijk gehouden

.

Tot de tweede zoort moet geteld

de tapefi , t'eenemael over-een-kom- >

ftigmeteenEuropifchehaes. Deagu-
ti fwijmt zeer na een Nederlandfch

konyn : behalven dat rofch , hard

en glinfterend hair draegt : gelijk

een fwijn knort, ronde ooren heeft

en kaele pootcn , welker achterfte,

langer dan de voorfte , fes teenen
hebben, daerdevoorfte vier. De ca-

via coLjya , hoewel kleinder als de

I konynen in Europa, overtreftze we-
gens zacht en veelvervig hair , onder-

icheiden in witte , roffche en fwar-

tc vlakken. Het hoofd en tanden

hebben zeer groote gemeinfehap
met der ratten : is t'eenemael ftaer-

teloos. Geen konijnen worden dier-

voegen tam , gelijk defe. Eifchen

door knorren haer fpijs van de huis-

:
genooten. Als dezelve overgevoerd

s
worden nae eenig verre - geleegcn

landfehap, teelenzoo wel voort als

; in Brafil. 't Kleinfte van alle kony-
nen is aperea , verfcheelt weinig van
eenhaesinloop, en ten opzicht der

kop en baerd : onthoud zich niet

j

zoo zeer op zandige gronden , als

binnen klippige kuilen. De boodem
van Porto Seguro draegt ook onder
andere palm-boomen tucum en ai- dJ™J~de
ri. Tucum draegt dunne takken vol putm-boo

langwerpig- fteekehge bladeren en
mm '

een vrucht niet ongelijk den prui-

men damaft , hangende by troffen

van drie honderd en meer aen mal-

kander ; met welke de fwijnen en
aepen gemeft worden : geperft, ge-

ven een heldere oolie, die in hooge
achting is: de vrucht rijpende word
buiten fwart , en krijgt binnen een
witte fmaekelijke kern. Vandeblae-
deren fpinnen de Brafiliaenen een
niet min fijne als fterke dracd. De
(lam ftaet rondom bezet met tak-

ken , welke op een maet fchijnen

afgekapt. De airi wafcht verre bo-

ven den tucum : vertoond veel lan-

ger bladeren , een ftamme metfeher-

pe doornen en ronde vrucht vol wit

en vet merg ; doch geenzints cet-

baer. 't Hout fwart , fwaer en hard
zinkt in 't water. De Brafiliaenen

maeken hier af knodfen. Lanx de
rievieren vliegen de voogels cocot , vogels

fwij mende na reigers , hoewel in

fchoonheid verre overtreffende. Zy
hebben weinig vleefch, een lange

fcherpe bek , voor geelachtig-groen,

een fchoonekamme op de kop met
aerdige vederen , welke achter in

den hals afhangen : het vleefch is

zeer fmaekelijk , wanneer het jong ving 'del

is. Aen Porto Siguro paelt de land- J^J'"
2*

voogdyfehap los Jjleos, alfoo genaemt bYijieos.

na

eocoi.

Befihrij-
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Vreemd

naemelots

meir.

na 't ftedeken, beftaende uit ander-

half honderd huifen , acht zuiker-

moolens . een Jefuiten kloofter en

houte kerk. d'Inwoonders leven by
land bouw , en vervoeren van eetwa-

ren in kleine barken na Parnambuco.

Zeven mijl landwaerd boven ijleos

leid een naemeloos meir , drie mijl

lang en even zoo breed , meer als tien

vademen diep, voAmanati , viflehen

niet min fmaekelijk, als buiten ge-

mein groot, behalvenmeenigtekro
kodillen en hayen. By onftuimig we-
der fchiet het water zoo hol , gelijk

in d'Oceaen . Uit 't meir vloeyt een
ftroom door een gat diervoegen eng,

dat een boot de breedte beflaet.

Guagmures Rondom fwerven wijd en zijd deGu-
aymures; geen woefter volk in gantfeh

America. Zy hebben reufen-licchae-

men, een witte huid, yzelijk groo-

te pijlen en boogen : leven zonder
huifen als beeften onder den blaeu-

wen hemel: verflinden 'tmenfehen

vleefch gelijk tygers: vechten nooit

met benden of legers : ieder loert

woeft volk.

flechts , om een menfeh ofbeeft on-
voorziens te over-vallen : eeten zelf

haer eigen kinderen: woonden eer-

tijds van de rievier/i»/ Francïfco aftot

d'uithoek Frïo toe; doch, verjaegt

door de Tupïnambas en Tupinachius ,

zijn gezakt na de land voogdyfehap
los Ijleos : welke zedert diervoegen

plaegden , dat dePortugeefen niet al-

leen verfcheide zuiker-moolens moe-
iten verlaeten ; maer zelf'tgantfche

geweft hadden geruimt. Aen Ijleos

paelt Bahia de todos los Sanilos , ge- Befdrij-

hoorig tot de Portugaelfche kroon.
™"f,™£

d'Inwijk, ontleenende haer benae- ndosios

ming van alle de heiligen , deelt den 5«»Sw*

zelve mede aen dele voornaemlte

land -voogdyfehap . d'Inwijk zelf

groot en wijd , en in 't midden van

twaelf tot achtien vademen diep , leid

op dartien graeden ten zuiden der

middag-lijn. De kult vertoond haer

uit zee kennelijk wit. De ftroom
vloeyt volgens zonne-loop fes maen-
den om de zuid, en even zoolang
om de noord. d'Opening der inwijk

is
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is aen 't zuiden ; maer loopt ten noor-

den op: heeft de breedte van darde-

halfmijl. Verfcheide ricvieren ont-

loofen zich alhier, 't Uiterfte en

grootftc eiland Taperïca fluit de flag

dergolven uit d'Oceaen. Wie binnen

zeilt heeft dit eiland by de flinker

hand en de vafte Brafilifche kuft ter

rechterzijde, kennelijk aen een bot-

te hoek. waer op de fterkte Antonio

leid en d'oudfte ftad Villa Veja , d' eer-

fte voor alle andere gefticht, aen een

kleine bogt met eenig voorland ten

noorden , van welke de vafte kuft

halve maens gewijshaer kromt , ein-

digende by de fcherpe punt Tapa^i-

pe , die verre in Bahia todos los Sanchs

uit-fteekt. 'tSiotTapefiepe beflaetde

uiterfte punt : om welke 't land ten

ooften wijkt : d'inwijk ruimer water

geeft:door een enge mond landwaerd
boord : en aldaer een meir maekt,
in twee bogten noorden en zuiden
verfpreid. Van de mond defes meirs

ftrekt de kuft noordelijk tot de rie-

vier Pitanga , uit 't oofte weftelijk

af-gevloeyd. Binnen tamelijk wijd,

ontfangt ettelijke minder ftroomen.

Op alle de oevers ftaen verfcheide

zuiker-moolens. Van Pitanga loopt

de ftrand een mijl noordvvaerd , en
thans weftelijk met een kromme el-

leboog, in weikers omtrek twee nae-

meloofe eilandekens dicht onder de
walhaervertoonen. d'Elleboog ein-

digt in een ftompe hoek : waer af

'teiland, Mare, een uurgaens lang,

een half mijl afgefcheiden de mond
derrievier Pitanga dekt. Ten noor-
den van Mare valt ook een ftroom uit

't vafte land in de genoemde inwijk.

Dwars af ten zuiden doet zich op
't drie-hoekig Monniken - eiland, im-

mers zoo groot als Mare. Voorts wijkt
de ftrand diep landwaerd noordelijk:

alwaer verfcheide eilandekens leg-

gen , op ongelijke afgeleegendheid

van de kuft. 'tEerfte om de ftompe
hoek is Birapebiara: 'tnaefte dichter

aen ftrand Porto Madero. Volgt een
naemeloos langwerpig eilandeken
in de mond van een ftroom. Voorts
fteekthetlandna 'twefteneen botte
hoekuit : waer over't eiland de Fuen-
tes leid , gelijk ook tegen derievier

Boek:
Tamlaria , noordelijk afgevloeyt ;

doch uitwaterende met een kromme
fwier na 'tweften. Voorts ftrekt de

kuft met twee kleine bogten noord-

weft, tot de ftroom Gere/ipe ; in de

mond tamelijk wijd vertoonen haer

drie eilandekens op een ry : 't uiterfte

Caraile , het middelfte Pycca , 'tbin-

nenwaerdfte heeft geen naem. Deie

verdeden de ftroom in twee water-

loofingen. Thans kromt de kuft met
ettelijke bogten, waer in verfcheide

beeken vallen , na 't zuiden tot de

rievier. Cachoera, door minder vloe-

den verrijkt , en vol kleine eilande-

kens. Aller wegen ftaen hier mee-
nigte zuiker-moolens. Dwars van

Cachoera doed haer op 't eiland Meve:
de ftrand buigt voorts zuidelijk; en

befchouwt ten ooften 't eiland Tape-

rica. TufTchen de fcherpe punt Tapa- sofaflub-

gipe en 't flot Antonio bouwde Thomas vai{or .

de Soja aen den gezeiden inwijk de

Brafilfche hoofd -ftad San Salvador.

Sofa lichte d'ankers in de rievier voor

LiJJebon , op t jaer vijftien honderd
negen en veertig: lande gelukkelijk

binnen Bahia todos los Sancios aen Villa

Veja: en verkoos een half uur boven
Villa Veja een fteile heuvel , om aldaer

een nieuwe ftad te bouwen. Hy ver-

deelde aen ieder erven tot woonin-
gen. Dejejuiten verkooren de ruime urfte *»*

plaets , alwaer tegenwoordig gezien " aer'

word de kerk aen Maria toegewijd,

door de Jejuiten Joannes Azpilcueta

,

Antonius Pireus , LeonardNonnius, Di-

dacüs Jacobaus , Vincent Rhoterigius en

Emmanuel Nobrega gefticht : terwijl

't gemeine volk bezig was met hut-

ten op te rechten , en Salvador tegen

aenloop te verzekeren. Doch wan-
neer de Portugeefchekonir)g/<w/</<?

derde een prieiter over fchikte , om
de nieuwe kerk van Maria tebedie-

nen, verhuifden de voornoemde Je-

Juiten van daer nae een verheeven
places, welken noemden den bergen
Calvarien : herwaerds zakten ter-

ftond verfcheide Brafiliaenen , ver-

maekt met de tegenwoordigheid der

vreemde menfehen , en floegen rond-

om 't kloofter haer hutten op. Als
Soja ter genoemder ftrand uit-ftapte,

hadden dePortugeefen weinig voet op
America.
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Fan -e.

Gu.tymres

aaerom

'.crfUetJi.

Zuil;er-

ried

eng:

vent.

Amcnc. Haer volkplantingen tot zaek deerde doorverfcherecrenae-
IJleos, fan Vincent, Pernanluco, Filla weekt de wortel te lichter laetWrt-
Feja, Itamaracazn Porto Seguro, by'fchieten. 't Gerijpte ried. ternezetter

rlZS7
e

A
Cjp

a\
op^vijf- tijd afgefneden

, blijft zomtijds totten honderd, ontdekt, hepen by na het volgende jaer op 'tveldleggen:
'teenemaelte niet Doch, behalven ondemuTchen groeft nieuw Idtd hoofd-ftad Salvador in * vervallen welkjveeltijds tegelijk metWe te
ftedeken^^.leiddriemijlland- moolenkomtJnlien langer alstweewaerd de ftad Paripe, beftaende uit jaerftaet, verteert de zoe^evochti.-
drie duizend buifgezinnen en ach- heid, ent ried zelffterft allenskens.
tien zuiker-moolens tLand ron- De jonge planten , zorgvuldig aeidom levert overloed lg kotoen. t Ei- geaerd ïn Een goede grond . kinnenImdTapenca, tamelijk groot heeft veertig, ja vijftig jaergoed blijven;

tabaréfber^
1
'

011

^ °P **$** d°chk™ dorre'booSem
,
moe éntabak en heeften wel tieren. Men om de vijf jaer nieuwe «xepoot.kookt hier veel traen van de walvif Zomcjds by brandende
8
zonne-fchen, overvloedig voor ftrand ge- fchijn, op welke geen regen vol"fvangen. Twaelfmijlten zuiden van gaet 't ried uit door droogfeVwdk

Salvador vertoont haer 't vlek Caco-
,
des winters afgebrand word ten

Z'Zv.
Cen T

yk
l

Port^e" eertijds einde nieuw ried van onder d'affchetoebehoorende,die groote vlijt deed. voort koome. Wanneer ook 'twateton.dewoeftelandaerd^v^^tot te lang de velden plaszet, verdnn-
bezaed.gderleven te brengen

; doch ken zomwijl de tedere planten. Inalzoowemig vorderde is een groot vochtige gronden byzonderbekriab-
gedeelte^^^verpfaetftop beien^ fwarte en gevleugeldeTapenca- om dichter by hand te we- wormtjens <™ apeacoca (Je PortuZfen en minder fchaede te doen. Door Jen noémenze /, deX/y die -
d ongewoone en ongezonde lucht voegen de wortels, dafderieten fter-iherven ade binnen kortetijd

. De ven. Ook verftikt't onkruid, te we-landvoogdyfehap Babi* heelt onge- lig voortgezet, deplanten. Waerommein veel zuiker-moolens, welke of viermael 's ^ersde grond gewied^watervallen omgaen f met word, ter tudtoe'tne^fterkfenÓeg
oflen. tZuiktz-ned,bydeBraJtliae. is tegen 't onkruid. Voorts fnfjdmenXïmt

"u ^ T?™"' Wafch l ' -er^ te ned af^ donderfte knop!weeliger in kleyachtige en vette en van het ried de bladeren: tezamen

Z7.T i

Wa
fl uk%

d£ PSefwolle gebonden in buffelen komt ter moo-nei leren haer flibbe brengen dan op len . De moolcn beftaet uit drie fter-hooge landen, heuvels en bergen, ke houteaflen met dikke yzere hoe-Het planten gaet aldus toe. Eerft pels heilagen ; tufTchen welke'tried
"

worden de velden omgeploegt, y,n geklemt word. De water-mooièns

vete vi
gmXrV0t70re

?
SeVen Saeo om., door kracht des waters:

!n A I mal
^
ander Sef" eede"

.
en welk lanx een fwaete goot . uit hoogem de voorens de planten diervoegen fteilten afgeleid, in groote fcheppersgepoot, dat d opperfte toppen mal- neder ftort Op duïdaenige «an erk^derraeken. De kuilen vereifchen parfenze wel ra^ierdezuiker uitmeer aenvullende aerde des zoo- ried; maer de mooiensmet achtos-mers dan by winter-tijd

: ten einde ten omgetrokken leveren meer zui-de doordringende hette der zonne ker. De allen , door welke de zoete
dewortelsnietverzenge. Hoe meer vocht vloeyt , als ook de bak waervocht t ried nat maekt, hoe eerder «n nederzvpek . moeten tweennelwafcht : binnen tien often hoogften binnen vier en twintig uure getwaelt maenden krijgt het volko- zuivert. Het ried , van achter tuf-men rijpheid. Louw-maend en fchen de eerfte aden eeftooken
oogft-maend de laetfte des winters, draeyt tot de tweede ?Zdeinde
zijnbequaemfttotplanting: teroor-, d'overige vocht werde uitgedrukt.

Ft 'chrij-

zwker-

mooltns.

Ccc 't Ge-
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tGekneufdened (by de Portugeefe»
j

nachten dag meer als paerden arbeid

bagaf° genaemt) diend ten voedfel doen. De'droezem, met water ge-

der vlammen. Men ftookt zulke y- mengt, levert zoete wijn, diedron-

zelijke vuuren dag en nacht onder I kenmaekt, wanneer befteldis. Uit

dekoopereketels ; dat veertig voe- de groote ketels caldero de mellar

ders hout tuflchen dag en nacht ver- ' vloeyt de ca/do in de kleine, tachas

branden : zulx geheeleboiTchaedjen genaemt , alwaerten derden reis ge-

worden afgekapt. De geperfle vocht kookt, en geduurig geroert word,

cdZ-t/o loopt door houtegooteningro-
;

tot de dikte van fieroop, en eindelijk
v t im

teketels:in welke of harder ofzach-
|
van zuiker krijgt. 'tMoet onder de heidmhet

ter zied : als te hard zied, gietenze .verborgendheden der natuur geree- toemakm

water onder de \oc\-\tcaldo, teneinde kent : dat terwijl de zuiker in de

minder verteere. Van defc vocht*) tachas kookt, oolie by druppelen

word'tfchuimafgefchept : d\t,cagaf
j

dient gegoocen : 't welk indien ge-

/jgenoemt, is eetenen drinken voor fcheide, wanneer in de groote keetels

t vee. Thans gietenze den ca/do over

in de tweede ketel : alwaer wederom
zied. DeGuineefche flaevenfchep

pen met een lange fchuim-fpae den
drek van den caldo af : gieten tot

zied, zoude de caldo tot zuiker niet

flremmen. Wederom byaldien looch

in dekleine ketels gegooten wierd ,

gelijk in de groote, zoude de vocht

t'eenemael bedorven zijn : gelijk

meerder zuivering looch in de borre- ook wanneer 't zap van een citroen

lende vocht : en zijgen eindelijk den of iets zuurs onder den caldo quam.
zelvcn door doeken. De droezem, Voorts ftaenontelbaereaerde potten
welke binnen de doeken blijft han- i nevens malkander op planken vol
gen , ftrekt ten fpijs en drank voor de
arbeids -luiden , die een half jaer

gacten in een ruime kaemer : ( de Por-

tugeejen paflenze de benaeming caja

do
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depur£ar toe) de potten dekkenfe met
natte kley :om den zuiker van haer fic-

roop , die bruinachtige verve geeft, te

zuiveren. Uit de potten geftort,fchei-

den bruine zuiker van de witte : beide

in ftukken geklopt worden tegen de

zonne te droogen geleid, en gedroogt

Befihrijvmg in kiften gedaen.Ten noorden vanBa-

lunbiuö. bia todos los Santos leid Pernanhuco: be-

grijpt lanxde kuft meer als zeventig

mijl tufTchen de rievier fan Francijco

en land-voogdyfchap Hamaraca. Per-

nanhuco , zoo veel gezeid als de mond
der helle word ten ooften befpoeld

van de Noorder-Oceaen : in welke zom-
miggewafch, dicht in een gegroeyt

met blaederen niet ongelijk der ei-

ken blaederen , zomtijds meer als een

uur gaens lang en vijftien of zeftien

voeten breed drijft.Defchepen,onder

dit ruicht verwert , blijven ftil leggen:

tenzy door-gekapt word met groote

moeite, konnen niet voort -gerae-

ken. De zee is ongemein vifch-rijk.

By ftil weder zietmen de viffchen

fvvemmen feftig vademen onder wa-

ter : weshalven 'tfcheeps volk meer
vangt, als orberen konnen ; want
wanneer flechtseen krommefpijker,

met witte vederen om-wonden, aen

een lijn laeten zinken , word van

d' een of ander vifch in geflokt. Hier
Hayen. fwemmen veel hayen ,welker vleefch

traenig valt , en dien volgende oneet-

baer; doch de herzenen zijn byzon-
viiegmie der

g

ed tegen fteen. Devliegende-

viffchen hebben gedaente van haerin-

gen,maer nergens na zulk een groote:

op haer vleugels beitaende uit krae-

ke been , vliegenzezoo lang nat blij-

ven. Geen ellendiger vifch als dele.

Doorgaensfchoolenze als een wolke
te zaemen. Terwijl voor vervolgende

vifchen uit zee op-vliegen , worden
van de meeuwen in delucht gegeten.

"Dn-ades. £>e zee-braezems dorados zijn niet

min fmaekelijk, als de vliegende vif-

fchen. De bootsgezellen begraeven-

ze onder 't zout, ofwryvenze binnen
met zout en peper, en hangenzein

dezonnetedroogen.P<fmj»$«c0zeli,

gelegen op de hoogte van vijfgrae-

den ten zuiden der middag -lijn,

brengt overvloedig voort brafüien-

hout en zuiker. Zuiker iseigentlijk

geen Brafiiiaenfche gewafch ; want de Zuiker van

zuiker-riet-planters zijn door de Por-
ITmft".'

tugeejen uit de Canarifche eilanden

overgebragt na Brafil Zedert Capralis,

by onweder geflingert, voor de kuft

van Brafil was vervallen , heeft Ame-
- ricus Fefputius , afgevaerdigt door Em~
manuel Portugaels koning 'tlandtuf-

fchen d'uithoek voor Olinda en't eilant

Itamaraca nader ontdekt.Hy vond een

j

gekliefde rotze, en nevens dezelve
Brafiiiaenfche hutten. Hier ftapt hy
uit ; vroeg na de benaeming der kuft

:

enkreeg bericht, dar Parananhucoge-

: heetenwierd. Hy zag'tlandvolfteil

gebergt, ontoegankelijke boffchaed-

!

jen, en elders in vlakke beemden of

aengename valleyen verdeelt. 'tVoor-

;
naemfte'tgeendevrachtkonde goed

i maeken, wasbrafilienhout. Dochal-

\

foo oordeelde, dat de grond ook zui-

\

ker-ried zoude konnen dragen , heeft

: Canarifche zuiker -ried -planten ge-

poot. Eertij ds was ö/W^d'hoofd-ftad Sefihrij.

;

van Pernanhuco : volgens Lopez Vas ,

'v
'"SJ

lin

|

had ftijfdrie duizendhuifen en zeven-
tig zuiker-moolens: is gelegen op ver-

fcheide heuvelen , ten noorden fteil

en met kreupel bofch begroeyt, tuf-

fchen welke hier en daer oranje-boo-

menwafTchen. Joan Nieuwhof, die op
. 't jaerfeftien honderd twee en veertig

Olinda bezichtigde , vond alhier wei-

:
nigNederlanders , mee ft Spanjaerden

,

zich behelpende inde verwoefte hui-

len. Aen deland-zijde is de ftadfterk

wegens de fteile heuvelen ontoegan-
kelijk bewaffch en made zeekant met
aerde wallen voorzien. Dewallen,ge-

i fterkt door veertien bolwerken en een
fteene flot, konden een hevige aenval

,

lichtelijk alwijfen. 't Uiterfte hoorn-
werk ten zuiden wierd bewaerd by
Jooden. Men ziet niet alleen van de ge-

i feide heuvelen over een vlakke zand-

i

ftrand verrezeewaerd, alwaer ettelij-

ke blinde klippen een zorgelijke vaere

veroorzaken; maer ook ten zuiden de
rievier Biherihï dicht onder de ftad

met een fware fteene brug beleid : en
i voorts noordelijk en weftelijk altijd

groene beemden en bofTchaedjen

.

Olinda zelf leid verdeilt aen zevenen
twintig ruime ftraeten , behalven

verfcheide mindere fteegen of flop-

Ccc a jens,
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Kloo/lcrs

hintten

jcns. Vijf kerken binnen de wallen,

en twee buiten, bragten een groot

cieraed tot de ftad. De twee voor-

naemftc tempels waeren/j» Salvador

en Peter : de andere Mijericordia,

nojlra Sennora dei Emparo en noflra

Sennora de Guadalupe. Op de verhe-

venftc heuvel ten noorde fteekt't Je-

fuicten kloofter, een meer als ko-

ninghik gebouw, bykansvier-kantig

getimmeert, verhevene daeken en

muuren boven alle andere geftichten

uit. De Portugeelche konnig Sela-

Jl/aen, door aen drijven van fijn oud-

oom kardinael Henrik , fpilde een

groot geld aen dit kloofter : welk ook
met rijke jaerlijxe inkomften begif-

tigde, op 'tjaer vijftien honderd een

en zeventig, 't Kloofter beflooten

binnen een dubbelde befchanfing

konde met weinig magt een fterke

vyand af-keeren. Nevens de lefuiten

bou'.vden de Capucijnen een niet min
prachtig geftichtooftwaerd. 't Ham-
burger-kloofter belloeg byna 't mid-

den der ftad. De Francijcaenen be-

woonden infchelijx een heerlijk ge-

bouw. Dicht aen verhief 't paleis der
j

ftad- voogd hooge muuraedjen. De
Carmelieten weeken in koftelijke

grootheid voor geen timmering bin-

nen Olinda. d'O verblijffels van 't ver-

woede metzel-werk getuigen als

noch een vervvonderens-waerdige lui

fter. Tegenwoordig weiden d'hoorn-

beeften binnen d'omtrck der verval-

lencftads-wallen. Op de hoogte van
d'ecn of ander heuvel , kanmen be-

fcheidelijk zien V Reciffa , Mattrits-

fiad, d' uithoek Auguftijnen 'twater-

flot voor dereede van 'tRecijfa. Lanx
dettta.ndtt.ondhet Dominicaenen kloo

fter , en boven in de ftad 't munfter
zenfant Bento toegewijd, door natuur

cnkonftonwinnelijkgefterkt.'tGaft-

j

buis en gefticht der nonnen Concep-

cion de nojlra Sennora , waerenbeziens ;

waerdig. Defterkte Iuand'Albuquer-\

que befloot de zuidelijkfte hoek der
ftad; alvvaer lanx ftrand een weg na

(

'tRecijfa loopt, 't Gerecht was nevens
het hoofd, welk van de wal zeewaerd
ftrekte. Terzijde der poite-bakkcry

!

verhiefzich een hooge baeke van een
derhcuvelen.'tGiethuiswasgebouvvt

!

dicht by de galg , en 't ftad-huis ter

zijde van de hoofd -kerk Salvador.

Zedcrt Olinda in de handen der Weft-

IndifcheMaetfchappy verviel, is een

vierkantige fterkte geleid ten noorde

,

beneden 7 lefuiten-kloofter , op de wal

aen de zee-kant. Alhier placht eer-

tijds een fterke zuiker-handel te val- Zuik"
i i .. j j - handel tot
len: zulxzomtijds op een dag veertig

/wx*.

fchepen van Olinda met zuiker be-

vracht wierden : en echter immers
zoo veel by de pakhuifen bleef. De
zuiker kan niet gemaekt zonder hulp
der Africaenfche flaeven , welker ge-

tal vry hoog beloopt. 'tStaet aenge-

teikent.hoe Angola alleen vijftien dui-

zend vier honderd en dartig Mooren
verfchafte voor de zuiker - moolens
rondom Olinda in de jaeren feftien

honderd een, twee en drie en twintig.

Om defe aenziênelijke ftad aen te ra-

Q.en,\S2d~gevaeid\gtHenrik Loncque,d\e Merkmtur-

weinig te vooren met Pieter Pieters d[ze y»-

zoon Hein de Spaenfche zilver-vloot Zanlonc-
voor Matanca weg fleepte. In 't mid- q»e.

den van de zomer des jaers feftien

honderd negen en twintig lichte Lonc-

que 'tanker op de Goereefche reede.

Tuffchen Groot Canarie en Teneriffe

verviel hy met acht zeilen onder
veertig Spaenfche fchepen beleid by
Frederik de Toledo : en floeg dwars
door de vloot , niet min moedig
als gelukkig. Onder 't Africaenfche

eiland fant Fincent wachte Loncque

met zeven en twintig zeilen na
de beloofde hulp -fchepen : die te

laeter quamen , ter oorzaek 't Ver-

eenighde Nederland de geworvene
krijgs-magt by de Weft-Indifche

Maetfchappy over nam : om de
Spaenfche en Kaizarfche, op deVe-
Aai^ingebrooken, te fluiten. Doch
zoohaeft iVefel verrafchten 's Harto-
gen-lofch gewonnen was, zakten op
d'uithoek Vincent de vordere toege-
rufte fchepen af: zalx Loncque met
twee en vijftig zeilen , na een vertoe-

ven van weinig minder als vier maen-
den , op Bra /ilde üevens wende. De
vloot voerde meer dan zeven duizent
man . behalven 't boots- volk op dar-

tien floepen,acnfan Vincent gemaekt.
Zyzukkeldeeen geruime tijd onder
de middag lijn door ftilte en tegen-

wind:
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wind : zulx de fcheur-buik een mer-

kelijk getal ontzielde , en vry meer
magteloos hield ; want toen Loncque

de kuil: Pernambuco in'tgezichtkreeg,

bevond twee honderd fes en veertig

geftorven te zijn en (lijftwaelfhon-

derd krank , zedert voor Vincent\ an-
olinda ker lj ch te . d'Eerfte, die twee uuren

acngctajt: . . .. . . ,

ten noorden boven Olinda te land

fprong, was kolonel Diederik van

IVaerdenburg. Metdendageraed ver-
\

deelde hy 't volkin drietroppen. De
j

voor-togt, fierk negen honderdvier

endartig koppen, wierd lanx ftrand

op Olinda aengevoert door Adolfvan
der Eltz : de middel bende maekte

,

onder Stehi-Ca/Ienfels , duizend negen

en veertig man uit : Fouke Honx was
in d'achter-hoede met negen honderd
vijfen feftig krijgs-knechten, Aldus

ten ftrijd gefchaerd vonden geen te-

genweer, als voor deftroom Dolce :

aiwaer zich acht honderd Portugee-

/(?»achtereen nieuwe befchanfing te

weer ftelden; doch alzoo IVaerden-

burg ftout ten middel toe door de rie-

vier waede , onder 't voordeel van

twee veld- ftukken, verliet de vyand
fijn voordeden viuchtebofchwaerd.

De voor togt der ftad genaedert floeg

ter rechter hand op, lanx een weg
door bofTchaedje : en beklom de wal,

achter welk 'tjejuieten-kloofler fton i
Na eenig tegenweer drong Eltz door

.

bydeHoi. De middel trop nam een eng pad ne
1

™ÏZLZ~. vens de ftrand,en viel tufTchen 't Fran-

cifcaenen en lefuiten-kloojler ter ftad in

na de hoofd kerk Salvador , van waer

uit de hoogte in 'tkleine noorder flor

met vuur-roers fchootcn : zulx de

bezettelingen eerlang verftooven.

Fouke Honx beftormde de befchanfin-

gen ten zuide ; doch, alzoo Stein-

Callenfels en Eltz bereeds meeflers

van Olinda waeren, gaven de verweer-

ders den moed verlooren , en alles

ten beften. d'Overfte Schutte bragt

ondertuffchen noch vijf honderd
mannen ten rugfteun aen land uit de

vloot ; maer alzoo de ftad bereeds

vermeeftert was, trok zonder ver-

hindering na binnen. d'Overwinnaers

door hette en by gebrek van drank

afgemat, vonden minder buit : ter

oorzaek de burgers , gewaerfchouwt

389

genoomen .

van d'Hollandfche vloot, haer goe-
deren op 'tReciffa gebergt hadden:
welke de ftadvoogd Matthias Albu-

querque , broeder des adelijken heers

Duarte Albuquerque , wien Pernambuco

in eigendom toequam, tegelijkmet

de pakhuifen verbrande : eenfdeels

uit mifnoegen tegen d'in\voonders,in

weer-wil van hem gevlucht: anders-

deels om d'Hollanders niet te verrij-

ken. De Portugeejche hopman Gil

Correa de Callel Blanco, begroot de

fchaede, in fijn briefaen den Spaen-
fche koning , op twintig honderd
duizend dukaeten. Ondertuffchen
hielden de Portugeefen haer fterkten

op 't Steen- en Land Reciffa noch be-
t

a!l w*

zet. Om 't laetftejd» /<»£<? genaemt, '
*"'»*

te overrompelen trok Stein-Callenfels

tegen de nacht uit Olinda met fes hon-
derd koppen; maer alzoo deladders
te kort waeren en d'hand granaeten te

langzaem aengingen, motft hy on-

verrichter zaeke aftrekken. Geraed-
zaemt dan de fterkte te belegeren. De
loop-graeven waeren genaedert tot

onder degraft : wanneer de bezette-

lingen lijfsgenaede bedongen , en uit-

trokken, fterk negentig man. 'tWa-
ter-flot hield infchelijx niet lang te-

gen. Men vond bmnenfan lorge vier

duizend pond bus poeder en vier en
twintig yzere ftukken : binnen 't wa-
ter flot vijftien mecaele halve kortou-
wen. AlsdeNederlandfchemagt op Hoeveel

Pernambuco te land ftapte , bewoon- />W'»<k

den de Portugeejen elf plaetfen. De bewoonden

voornaemfte Olinda bleef doorgaens mPeruam.bi 1 btico eer-
ezet met vier vaendelen gewaepen-

ti
.ds _

de burgers, ieder ftijf honderd kop-
pen , en drie benden krijgs-knechten.

Onder de burgers munten uit twee
honderd koopluiden , welker zom-
mige meer dan vijftig duizend kru-

zaeden rijk gefchat wierden. Ten
zuiden van Olinda tufTchen d- rievier

Bibiribe en d'Oceaen loopt een fmalle

fteen-klippige dijk , op welkers einde

't volk-rijke dorp Reciffa lag, alwaer

defchepenlaeden enontlaften. Om-
trend 't midden desrifs, een mijl lang,

leid in volle zee Pozo , anker-plaets

der groote zeilen. Op 't einde der

gezeidedijk, tegen over Pozo, ver-

toonde haer een ronde toorn uithar-

Ccc 3 de
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defteen. De dag-acnteikeningen ge-

houden in d'EngeIfcbe vloot, die her

waerdsdeftevens wende, onder het

beleid van Limes Lancafler, op'tjacr

vijftien honderd vijf en negentigh

,

verhaelen : hoe een fterkte lag aen

de mond der haven voor Reciffa :

welke fterkte dEngeIfcbe. ftoutmoe-

dig beftormden , hoewel meet dan

fes honderd mannen en zeven mc-

taele halve kortouwen de plaets lich-

telijk onwinbaer maekten. Buiten

weinig tegenweer , meefters vloo-

gen na Olïnda : namen de voorflad

,

beftaende uit honderd huifen zon-

der flag of floot in : bequamen een

grootcr buit, alzoo de goederen uit

een fchat-rijke karaeke , voor wei-

nig dagen verongelukt , aldaer ge-

bergt lagen : veroverden vijftien ge-

laede fchepen : en hielden dartig da-

gen 't land rondom Olïnda in rep en

roer. Zedert defe overlaft, bouw-
den de Portugeefen op V Reciffa een

derde fterkte : zulx 't vaertuig tuf-

fchen twee fterkten gevacrlijkcr door
moet, dewijl d'ingang vol klippen

leid. Van 't Reciffa wierden de goede-

ren gefcheept in barken of lichters na
Kcvitr,» olïnda. Tuflchen welke ftad en fan

•van Ter- „71
nmiuco. Salvador twee groote nevieren Fran-

cifco en Real\\ocytr\.Francifco behout
haer verfche ftroom tot twintig mij-

len in dOceaen. Lanx de ftroom Po/>/-

tango ftaenveel zuiker moolens. Vijf

mijl ten noorden boven Olïnda be-

woonden de Portugeefen 't vermaerde !

vlekke Garafu : en voorts ook 't dorp
Reciffa en Moribeca landwaerd van
't Reciffa: infchelijx Antonïo de Cal o

nevens d'uithoek Auguflïjn ; Serinhain

lanx een beek eveneens genaemt

:

eindelijk Miguel de Poyuca , Gonfalvo
de Una , Povacon de Porto Calvo , Ala-

goa del Nort en Alagoa del Zul , be-

halven andere Brafiliaenfche woon-
plactfen, aldeas genaemt . en meer
dan zeventig zuiker-moolens: wel-
ker zommige een omflag hebben,,
niet wijkende voor een dorp , we-
gens 't aenzienelijk getal menfehen
tot de bereiding der zuiker vereifcht

:

weshalven geduurig fchepen af en I

#£»T aen vaeren
.
om Africacnfche fla-

ht.d. ven. De landvoogdyfehap Pemanbuco
\

Boe k :

heeft doorgaens een goede grond,

vlakke landen , laeg gebergt , en

tuflchen beide vruchtbaere valleycn

met zuiker-rict , welk ook weelde-

rig wafcht op de vafte toppen der

bergen Majurepe , Zebaatan, Poyuca

en Moribeque. 'tMeeft en befte bra-

filien-hout levert de boffchaedje el

Gran Matto de BrafiL De fwaerfte

handel met dit houtwordgedreeven
in 't dorp Laurenzo. Terwijl Loncque

tegen Mattbias Albuquerque , die zich

anderhalf mijl ten weften van Olïnda

by de zuiker-moolen toebehooren-
de Francijco Montero met duizend
Portugeefen en driemael zoo veelge-

wacpende Brafüïaenen had begrae-

ven , wierd Olïnda af gebrooken: oiinda

't afbrek na 't Reciffa vervoerd : en ten Jr̂ #».

laetften in brand geftooken : alzoo
de flad niet bequaemelijk tegen den
vyand gefterktkonde worden. Tuf-
fchen de rievicren Francifco en Real

leid 't ftedeken Sergippo del Rey land- stedeken

waerd aen een kleine beek, die met sergtyodei

fpring-ty veertien voet waters heeft.
Rey '

De bofTchaedjen rondom voeden
wilde fticren en koeyen. 't Gebergt
verbergt goud en zilver mijnen. De
oudfte landvoogdyfehap van Brafil

leid op 't eiland ltamaraca, drie mij- &fiijrij~

len lang en twee breed; dochftrekt Y"„
g
dvZg-

haer gebied lanx de vafte kuft , van dyfehap

welke door een naeuwe rievier is af
Itamaraca-

gefcheiden , tot vijf en dartig mijlen

uit. Twintig zuiker-mooiens en over-

vloedigh brafilien-hout geven aen
defe landftreek eenig aenzien. De
hoofd plaets villa de Conception leid

op ltamaraca nevens d Oceaen , vol

klippen rondom 'teiland. De Fran-

Jcbe hebben zich hier d'eerfteneder-

geflaegen; doch zijn doorat? Portu-

geefen verdreven, 't Stedeken zelf,

op een fteile rotzegebouwt, heeft

ter zijde een fterk Hot nevens een
moeras vol kreupel bofch. Ten noor- wonderlijk

den vond Steïn-Callenfels een klein
>ilmdtkm-

eilandeken , naeuwelijx een roer-

fchoot lang , welk met hoogh wa-
ter onder liep, ftaende begroeyt
met klein en dik geboomte: alwaer
des avonds ten fes uuren een on-
telbaere meenighte voogelen van
kleine en middelbaere flag uit zee

haer







B R A S I L.

haer neder-zette : zulx alle takken

grimmelden : en onaengezien 'tge-

fchut nu en dan geloft wietd , bleven

Zitten tot 's morgens ten fes uuren ,

en keeren t'ellekens ter gezeider tijd

weder. Doch zedert Steïn-Callenfeh

de bofichaedje afkapte, ompalifiae-

den te maeken voor de nieuwe fterk-

te, welk hy op Itamaraca tegen 'tfte-

deken Conception ftichte , wierden

niet meer gefien. Aen Itamaraca

Bifihrijving grenft de land-voogdyfchap Parayba
der i»nd- ten n0orden. De Franfche fchepen

Jfhï/pa- namen jaerlijx alhier een volle lae-

myba. ding brafilien-hout in ; doch zijn op

'tjaer vijftien honderd vijfen tachen-

tig door de Portugeefche veld-over

lle Martijn Leytam diervoegen uit alle

havenen gejaegt : dat zedert nooit

eenig bezit weder-kreegen. Deland
voogdyfchap Parayba ontleent haer

benaeming van de hoofd-ftad , vijf

mijl afgelegen van den Noorder-Oce-

aen , dicht by de rie vier Parayba : wel-

ke by de zoomer -maenden weinig

water heeft ; doch vloeyt des win-

ters zoo geweldig , dat meenigmael
fchielijk over de landen wijd en zijd

droomt , menfchen en vee weg-
stadFa- fpoelt. De ftad zelf is niet groot;

doch beftaet uit prachtige gebou-

wen : waer onder uit-munten drie

tempels en even zoo veelkloofters

,

ieder bewoond of by Francifcaenen

,

of by Carmelïeten of by Benedièlijnen.

't Land rondom , niets te vruchtbaer,

vertoont twintig zuiker-moolens.

Berg Cu- 't Gebergte Cupaguao grimmelde eer-

paguao. tijds vol Brafiliaenen , teroorzaek de

grond , buiten gemein vet , allerley

vruchten gelukkig voortbrengt. Te-
genwoordig leid het woeft : alzoo

dePortugeejen alle neder gehakt heb-

ben. Dit gebergt levert fijn groen ge-

fteent , welk d'ingezeetenen door de

lippen tot cieraed fteeken. 't Zelve

geneeftde fcherpfte buik-pijn , zoo
haeft op den buik geleid word. De
Franfche, onder 't beleid van hopman
Dourmigas , ontdekten voor negentig

jaer alhier de zilver-mijn Copaoba:

voerden voor een tijd veel zilver en

brafilien-houtaf; maer eindelijk hel>

ben zich de Portugeejen volkoomen
meefters gemaekt. Voorts grenzen
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aen Parayba ten noorden de wilde wdd volk

landaerd Pet/guar, in feftien dorpen ?etizucir -

l verdeelt. Onder 'tgevoogelte, welk Vreemd*

op den roofleeft , munt uit de ouyra- vogelen.

\ouajJbu, tweemael grooter dan een
arend, met fchoone vederen, en

i diervoegen ftout en fterk , dat niet

j

alleen fchaepen; maer harten en men-

j

fchen zelf verfcheurt. De vogel moy-

j

ton wijkt voor geen paeuwin fwaerte

offchoonheid : 'tgantfchelijffchuilt

i
onder fwarté en witte pluimen : de

1 kop vertoond een aerdige kuif : het

f
vleefch geeft fmaekelijk voedzel. De

f

toucan gelijkt na een ringel-duif: ver-

fcheelt in bek en borft ; want de bek
tien duimen lang en drie breed over

de krop fteekt: de borft is oranje

rood met karmofijn omringt geplekt

en voort fpier-wit , de rugge rood , de

vlerken en ftaert pik-fwart. Ook ver- vreemde

j
dient de vreemde plan te yarammaca- tlttnten -

rou\ten naeuw-keurig befchouwen.

Defe , dikker dan een dye , wafcht

twaelf voeten hoog met drie takken

van gelijke lengte en dikte ; maer
licht om te breeken , buiten groen

,

binnen wit, vol lange doornen en

zonder bladeren : draegt een karmo-

fijn roode bloem met blaeuw ge-

ftreept : waer uit een vrucht groeyt

als een vuift, buiten rood en binnen

vol kleine korrelen , welkerwit

fmaek na d ael beezien fweemt. De
rievier Parayba levert , behalven ver-

fcheide andere viiTchen , guara-tere-

ba, welke een dik lijf, platte kop,
kromme rugge , gefplitfte ftaert en

zeer kleine drie-hoekige fchubben

heeft , tegen de zonne geleid glinftert

als glafiggoud. De zee verfchaftook

overvloedig wonderbaerlijke roggen

meteen zeer lange en dunne ftaert.

De wijfjens leggen dagelijx een ey

met een yer-fchael , even als hoen-

ders. De mannetjens dekken de wijf-

jens met haer buik op de rugge der

: wijfjens. Beide fwemmen zonder

vinnen : zijn bezet vol vergiftige

fteekels en verdeelt in verfcheide

|

zoorten : onder welke voor voor-

j

naemfte gehouden worden de narz-

\ nari en iabebara. d'Eerfte heeft een

|

groot drie-kantig lijf , weder-zijds

I breedequabben, een kop gelijkende

in

Vreemd»

viffche».
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in grootheid en geftalte na een var-

ken , een rondachtige tandeloofe

mond , cen herzenpan vol herzenen

,

achter de ronde oogen twee wijde

blaes gaten , nietklcinderdaneenge-

nicinc appel
, yzerachtige verve met

witte Hippelen, cen gladde huid, een

flaert ftijf vier voeten lang , die achter

meer en meer lmal toe-loopt, en ge-

zond vleefch. Aen een nari-nari kon-

nen veertig menfehen verzadigt wor-
den. De iabebara is van gelijke groo-

tc en fmaek ; doch de huid kael en

donker-geel : 't lijfdrukt de gedaence
van cen ploeg -yzer uit. Beide ont-

houden haer dicht onder ftrand : fun-

geren de lange flaerten om de vif-

fchen op welke aefen: en fteeken met
een vergiftige angel : de fteek baert

onlijdelijke pijn : die geneefen word
met de lever der zelve vifch of ge-

brande afTche des angels aen de won-
Befihrij- de gevoegt. Voorts leid de Brafilfche

*viTi<r der i t\ r-

Brafilfche
zee-kuit, van Jan Vincent tot Spiritu

z«e kuft. Santo toe, aldus. Voor de kuft Vincent

leggen de vier kleine eilandekens
Queimadas , en ter zijden ztAlcatraces

en Bafios. Volgt ooft-noord-ooft 't ei-

land Sebafïiaen , welk haer groot uit

zee opdoed. Voor de inwijk Ubatuba
fchuilt 't eilandeken dos Porcos , dicht

onder een hoog geweft : de haven
ftrekt diep landwaerd. Veertien mijl

verder heeft 't eiland Grande verfch
water, bequame vifTchery , dichte bof
fchaedje en twee goede havens. Voor
de reede Garatuba vertoonen haer
verfcheide gebrookene eilandekens

:

't voornaemfte is Morambaya. De
fchepen lanx de Brafilfche kuft zei

lende , bezichtigen vervolgens de
mond der wijde üev'iex Jenero , bui-

ten vrees voor 'klippen en ondiepten.
Vorders loopt een zuivere grond aen
de wettelijke kant tot 't hoofd Frio

toe : welk zich uit zee vertoont als

een rotze met witte ftreepen, inden
top gefplitft. 'tHooge eiland voor Frio

maekt tuflehen beide een veilige ree-
de. Negen mijl boven Frio ten noor-
den

, opent fan Salvador een ruime
bogt, ten zuiden bezet met verfchei-
de naemeloofe eilandekens. Einde-
lijk zijn merkwaerdig de verfcheide
zout pannen lanx de kuft : als ook de

uithoeken fanTbome en Parayva, de
inwijk Manangea en Itapemeri , en
ftroom Guarapari , vermaerd door
den berg Pero Cam ten noorden , en
Guapel ten zuiden, 't Eiland Salvago
rond en bergachtig leid dicht voor de
mond van de ftroom Guarapari: de
vafte kuft valt oneffen en bergachtig
Aen de noord -ooftelijke punt van
Spiritu janto rijft uit zee een lan^e
rye rotzen : en d'inwijk alhier ver-

toont ten zuiden drie fwarte bergen
,

en twee mijl landwaerd de gekertel-
dc berg Mejtre Alvaro , die lanx d'0-
ceaen heen ftrekt. De rievier des Reyos
Magos loopt rondom drie bergen

,

welke drie ronde eilanden maeken.
De kuft wederzijds der vloed Dolce
is geheel vlak ; maer Cricare heeft
hoog en laegland. In de mond van de
rievier Marar.epe ontmoetmen een
witte kloof, niet ongelijk een groot
ftuk lywaed, Parairepe is kennelijk
aen een hoogepunt, vol geboomten
ondiepe zee-grond. De mond des
ftroomsCaruvelas leid vol zand-plae-
ten. Dicht onder de beeke Taubaen
verheft haer een roode klif: van welk
een punt zanden ftrekt na de rievier

Curubabo. Voor Porto Seguro leggen
gevaerlijke klippen zeewaerd : ten
zuiden rijft de hooge langwerpige
top Pafqual. Santa Cr«z verfch aft een
goede haven aen klein vaettuig: van
hier ftrekt 't land noord-noord-ooft
en zuid- zuid -weft tot de tievier

Grande : tuflehen beide veroorzae-
ken d' ondiepten Baxos de fant Anto-
nio een zorgelijk vaer-water : zulx de
fchepen drie mijl van de wal houden.
Over den arm van Grande fteeken
drie kruinen , vol geboomt en zeer
hoog in de lucht. Voorts tot llhers

toe zijn geen ondiepten. Acht mijl

verre loopt de beek dos Contas tuf-

fchen ontelbaere klippen in d'Oceaen:

uit zee rijft voorde mond een rotze,
niet ongelijk een hoog eiland. Tuf-
fchen llheos en Contas verheft haer de
kuft; doch zakt in een bogt, alwaer
witte huilen haer verre laeten zien ,

zijn zuiker-moolens, eertijds toe- be-

hoorende Lucas Giraldes. 't Geweft
aenweder-zijde van de ftroom Cama-
nu is vlak. De ftroom heeft een wijde

mond:
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mond: en bezichtigt van den noorde-

lijken oever 'teiland Gry <?/>#,gevaerlijk

wegens ondiepten. De rievierTinbare

is kennelijk door den berg Morrode

fan Paulo, zig aen de zuidelijke oever

verheffende gelijk een galley.Twalef

mijl verder leid de bahia todos de los

Santos. De fterkte Antonïo beflaet d'o-

fter-hoek : voor de noordelijke punt

rijft 't eiland Topoam, ten ooften en

zuidooften vlak en fteenachtig. De
rievier das Pedras ftortmet een wijde

vloed in d'Oceaen. Vervolgens vaert-

men voorby de ftroomen Tapïcuru ,

Real , Vafabaris en Francifco , kenbaer

aen een uitftekende hoek laeg land :

en voorts vallen zeewaert Miguel, An-

tonïo, Camaragïlï , Porto Calvo , Formofo

en Serïnhaem. Naeft de rievi 'r das Pe-

dras rijft d uithoek/j» Auguhijn , ver-

toond zich als een zadel , in kleine

kreupel-boflchen verdeelt. Vijl mijl

ten zuiden leid 't lage eilandeken Ale~

xo.De kuft van Augufiijn niPernanbu-

co ftrekt noord ten ooften en zuid ten

weiten. 't Eiland Tamaraca beflaet de

mond der fcoomGajana. Vijftien mijl

verder doedhaer op Parayba. Tuften

beide loopt 't niPedrafurada drie mijl

lanx de kuft, en een van de wal, tot de

uithoek Blanco zot, alwaer de reede

Porto de Franefes veilige lijf-berging

den matrofen verfchaft. Aen Parayba

"volgen d'havznsTrekaon, P/pa en Bu-

nievier fios,de ftroom Siara en Maragnan,\ve\-
uwinm. ke >

t wefteiijfc gedeelte van Bra/ilbe-

fpoelt, en gehouden word een fcheid-

pael tuflchen Catlilien en Portugal,\o\-

gens verdeling by den paus Alexander

defefle gemaekt.op 'rjaer vijftien hon-

dert twee.Eindelijk behoort tot Brafil
Eiland'No- >

t e i]ancj Fernando de Noronbo, op de
ronho boe. -..-, . .

r
. ,

duenig. hoogte van itiji drie graden ten zuide

der middaglijn. De Capucijn Claude de

Abbeville bevond het fes mijl in d'om-

megang, vermakelijk en ongemein
vruchtbaer.Behalven'tverfche water,

erweten, boonen, maiz,poytates,me-
loenen,kotoen .offen, wilde geiten en

fwaere hoenderen,voet dit eiland on-

telbaere menigte vogelen, die liaer la-

ten grijpen. Hier groeyt een namelofe

Kïï?*' bo°m> den la"wer met ongelijk , van
merkwaerdige kragt;want die d'hand

over de bladeren ftrijkt, en daer na
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over d'oogen , verheft 't gezicht voor
vier uren met pijnelijk gevoelen.Een

j

andereboom verfchaft geneesmiddel

|

tegen defe blindheid en fmerte. De
( Franjehen, die op Noronbo te land flap-

te, in'tjaer feftien hondert en dartien,

vonden aldaer een Portugees metach-
tien.Brafiliaenen ,zoo mannen, vrou-
wen alskinderen , uit Pernambucoxen
ballingfchap herwaerds overgevoert.

De Franfcbe doopten de ballingen , en
bragtenze na Maragnan. Dicht onder
Noronbo leid het eilandeken de Feu.

Doch Maragnan maektftijfuit vijfen
veertig mijl in den ommegang:beflaet
op ruim twee graeden ten zuiden des
middaglijns, een groot ftuk van de
bogt, die zich tuflchen de rievieren

Aperegba en Comaiamu wijd pn zijd

i verfpreyt. De ooftelijke ingang defer

J
groote bogt heeft voord'uithoek Ar-

\
bres Secs 't eilandekenfanta Anna , de

(

Brafiliaenen noemen het Upaonmiri.

j' Rechtover Maragnan midden weegs
! der gezeide inwijk vallen drieftroo-

\ men in d'Oceaen. d'Ooftelijke Mounin
,
heefteen mond een vierendeel uurs

I wijd. De midde\i\eTaboucourou ïsvi)£

honderd mijl lang, en looft fijn water
tuflchen oevers , een half mijl van el-

kander gefcheiden. De weftelijke

Miary is fes mijl omtrend d'Oceaen

j

breed. Tachentig mijl van de zee valt

;
de ftroom Maracou in de Pinare en die

'

(

beide in Miary : weshalvenwonder-

|

lijkfnel afloopt. Tuflchen dhoofden
Arbres Secs en de la Tortue leid de kuft

bezet met banken , welker zommige

j

tien mijl zeewaerd fteken. Aen de an-

j
der zijde van d'uithoek Tapouytapere

j

by Maragnan , tot de rievier d'Amazo-

I nes toe, leggen lanx de wal zo veel ei-

|
landen,datmen onmogelijk de wal ge-

!
naekenkamdewijldefcheidingender

I eilanden begroeit zijn met 't geboomt
apparituriers , welker takken nieuwe
nabenedenfehieten: de nieuwe wor-

telen tot diep in zee, en maken we-
derom boomen , zoo dicht onder een

i gevlochten.dat vele een fchijnen. Be-

halven dit ongemak, loopt hier veel

drift-zand, welk defchepen dikwils

diep bewelt, zulxtemets weg zinken.

Na Maragnan leggen twee aenkom-
ften : d'eerfte tuffen d'uithoek Arbres

D d d Secs

Eiland Ma~
ragtian ie-

fchreven.

Verfcheide

rievieren.

Wonderlijke

Z.ee- kitft-

Vreemd

drift- zand
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Dorpen op

Ai' trigno»

Secs en 't cilandeken/^/j Anna; doch beemden en kleine heuveltjcns, aen

is zeergevaerlijk. De andere, voor welkervoeten luftige fonteinen fprin-

weinigejacren ontdekt, ftrekt tot on- gen ofaengename bceken vlieten, die

der Maraqjions fterktc, niet min be- metcanoon van 'teene dorp tot het.in-

kommerlijkdan d'eerfte. Dit eiland der bevaren worden. DebofTchenbe-

heeft zeven en twintig dorpen, by in- ftaen meeft uit palm-boomen, alwaer

boorlin^en Oc oiTave genaemt. Ieder een fchoone jagt van gevoogelt en al

dorp beltaet uit vier wooningen , ge

maekt van fwaere takken , met palm-

boom bladeren aen alle kanten tegen

't inwatcren bekleed. Elke wooning,

dertig voeten wijd.en twee, drie, vier

en vijf honderd fchreeden lang , na

"tmin ofmeerder getal van menfehen,

fUet diervoegen getimmert: dat de

lerley viervoetiggedierte valt. Onder
de voornaemfte fruit-boomen munt geboomt

uit de accayou , grooter en groo ver dan aldaer-

d'Europifche appel-boomen : heeft

bladeren niet ongelijk der okkernoo-

ten-boomen, een kleine , roodachtige

en welriekende bloezem, geele pee-

ren binnen w itenzappig, als ook een

vier een vierkantige plaets in 'tmid- noot fwijmende naeenfehaeps-nier,

den uitmaeken. 'tEerftedorp tegen ! overrogen meteen harde fchelle,ver-

overfanta Anna word genaemt T/mbo ' bergende een olieachtige pit. Uit de

hu, 't tweede Itapary, vermaerd we- I gezeide peeren perfend'eilanders een

gens drie goede vifleheryen. Doch de j-drank, niet min gezond dan fmaeke-

lijk , gelijk ook uit depacoeiracn Ban-

nanas, beide zeer fchoone planten, die

in allerley grond weeligwaffchen. Pa-

coeira word voortgeteelt van de wor-

tel,welke eerft vier bladeren geeft.die

zamen-gekronkelt een dikke fpons-

achtige ftruik maken: de flruik krijgt

te mets tien bly-groene bladeren.wel-

twecgrootftezijn/Ktf/ywc?» en Eu(fa-

ouap : ieder telt ontremd fes honderd

zielen: d'andere dorpen hebben min-

luiht boven der volk. Voorts geniet Maragnan een
<ht e,i*nj

eetemperde lucht, zelden ontftelt

Hg : doorgroote koude , droogte , lcnade-

lijke dampen of winden of hagel of

donder: alleenlijk weerlichthet zom
wijl des avonds en 's morgens byhel- ! ke door de wind beweegt als perga

der weder. Als de zonne te rugge
{

ment kletteren enlichtelijkfcheuren:

komt van de fteenboks keerkring na midden door in de langte loopt de
:tnoorden,regenthetfesweken;maer ' fteel een vinger dik en weder-zijds

wanneer van 'tnoorden zuidwaerd minder fteeltjens in debreete: onder

loopt,blafen de felle oofte winden brï- de bladeren hangen gefchikter orde

[es, 's morgens ten zeven uuren: wak- 1 acht wittachtig - geele bJoemen van
keren tot den middagtoe:enverflaeu- ! aengenaemereuk : aen de fleel der

wen meer en meer, hoe de zonne ver- ' bloemen ftaen vijf kleine bladeren,

der den top-punt, wettelijk daelende,
j

gelijkende na een fchippers gieter,vol

Lur grond verlaet. De grond van Maragnan, bui- 1 taeye en koude vocht, in fmaek als

"r«Xw, ten gemem vruchtbaer , levert over-
j
hooning, in verve gelijk wit van een

en-vermac- vloedig brafilicii - hout , zuiker , ko-
j
ey. Op de bloemen volgen vruchten,

toen.de roode verve roucou,tabak,bal- 1 den konkommeren gelijk, als alleen

zem niet wijkende voor d'Arabifche,
i
dat driehoekig zijn en met een harde

peperen allerley aerdvruchten.Opde ! baft, lichtelijk tot drie ftukken gebro-

kuft vindmen zomtijds fchoone am- 1 ken , binnen vol zacht en fmaekelijk

ber-grijsen jajp/s, welke d'eilanders
}

vleefch. Ieder pacoeira brengt door-

door haerlippen fleeken. Aenzom-
! gaenstachentig der gezeide vruchten

migeplaetfen lanx de zee-kant ftaen voort, en fterftdanaenftonds; maer
rotzenvanroodenwitkrittal,^V/e«- ondertufTchen fchiet een nieuwe
fo» genaemt, harder dan diamanten, fpruiteuitde wortel nevens de moe-
Om te bouwen verfchafTen de bof- der-ftam, die 't volgendejaerdraegt:
fchaedjenbequaemtimmer-hout,en zulxdefe plante inhaer voortzetfels
deftrand fteen en fchelpen voor de gedurigleeft. De bannanas dtaegtbfa-
kalk-ovens en koftelijke fteen kalk. dren een vadem langen twee voeten
Voorts heeft Maragnan vermakelijke breed. Haer vrucht komt zeer over-

een
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een met die vandepacoe/ra. Beide de-

fe vruchten verwekken buik-winden,

verkoelen maetiglijk-,doch geven wei-

nig voedzel. Mangaa fwijmtzeerna

een apricoos in gedaente enfmaek.
De boom jaracaha draegt een breede

kroon, bladeren gelijk dervyge-boo-

men ,
geele bloemkens en peeren met

fchellen,voedzaem en vol kernen. Ou-

aieroua,een buiten gemein welrieken-

de boom , brengt vruchten voort gro-

ter dan de grootfte meloenen. Iunipap,

veel hooger,heeft appelen, die terwijl

groenen bitter zijn , en gekaeuwt een

helder nat geven,welk pekfwart verft:

derhalve by d'eilanders in gebruik.om

fwarte flreepen over 't licchaem te

fchilderen. De appelen gerijpt, zijn

binnen en buiten geefzeer fmakelijk,

fmelten in de mond. Behalven de ge-

noemde vrucht-boomen, groeyen op
Maragnan verfcheide andere,waer on-

der uitmunt vua-pirup , wegens haer

bloeyzem , uit geel blauw en rood, en

aengenaeme appelen, die rijp zijn in

deregen-weken. Eindelijk is ook de

pekey zulk een dikke boom, dat naeu-

welijxby drie mannen omarmt word:
de vrucht, twee vuiften groot, heeft

een harde en dikke fchelle en binnen

vier welriekende vruchten, niet onge -

lijk een menfehen nier,tuffchen wel-
ke een fteekelige fteen verfchuilt , die

den mond fwaerlijk quetft : waerom
Merk- zorgelijk gegeten worden. d'Aerd-

AerT
'ge

vruchten , die Maragnan voortbrengt,

vruchten zijn niet min vreemd als veelerley
,

ofMarag- gezond en fmaekelijk. De karouata

fpant boven alle dekroon : de blade-

ren ruim een elle lang en twee duim
breed , zijn zeer dik en wederzijds

diftelig : 't midden der plante draegt,

twee voet boven de grond , buiten

gemein aengenaeme vruchten , bin-

nen en buiten geel, drie-kantig, een

vinger lang,tot feftig en meer rontom
dicht getrofl. Vuaeen zoortvan me-
loenen,grooter dan een hoofd, buiten

groen,binnenmetwittefpijsvolfwai-

te korrekjens en liefelijk zap.fmelto-

ver midden gefneeden tot water.zoe-

ter als zuiker , en zeer ververfchende.

Maniocb een dikke wortel der plante

manieup , gebladert gelijk een vijge-

boom , word tot meel geftampt , en
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verftrekt voor brood. Behalven defe

aerd-gewafTchen,heeft Maragnan ver-

fcheide andere, onder welke meefl ge-

bruikelijk zijn degrote platte boonen
commanda-ouaQou , en de langwerpige

erweten commandamiry. Niet min ver- merknatr-

vvonderlijk is de menigte als verfchei- „'f!t
.

v'

dentheid van 'tgevogelt. Allerley flag

papegaeyen vliegen by groote trop-

pen: zijn ongemein fchoon,leerzaem
en fmaekelijk . De patrijfen nanbou-

oua(fou,'m groote niet toegevende aen

een kapoen , draegen blaeuwe vede-

ren en leggen blaeuwe eyeren. Deou-
rou fwijmt na een patrijs, heeft een

haene-kam en gemengde pluimen uit

roode, fwarte en witte. De vleder-

muifen andheura maeken by donker
naer geluid :bytendeflaepende men-
fehen, en zuigen zoo fel haer bloed:

dat 't bloed naeuwelijx kan geftempt

worden. Tandou een ftruis- vogel, gro-

ter dan een middel-maetig man kan
niet vliegen,loopt vry fnelder dan een

menfeh. Dekalkoenfche haenfa/iatt

met een lange bek en ooyevaers bee-

nen , licht hem niet verder als vijftien

fchreeden boven deaerde-.rent voorts

diervoegen gefwind; dat geen hon-
den mogen by-houden. De Oceaen ww jtw/,er.

rondom Maragnan levert de fmaeke- <% vif.

lijke vifchpyraon, fes voeten lang; dik- -^ en '

ker als een bier ton en met pik-fwarte

fchubben , een hand groot, bezet. Ca-

mouroupouy verfcheeltniet van denpy-

raon,dzn dat kleinder fchubben heeft.

Ougry,vier voet lang, heeft een breede

kop , en twee fcherpe vinnen op de
rugge, die gevaerlijk quetfen. Defe
vifch fwemtookin de rivieren ; doch
riekt aldaer na mufcus. Gelijke langte

meidouyry vertoont ook de camboury

ouajfou ; fijn verkens kopen geel-ge-

fchubde ftaert maekt hem tot eenle-

lijk wanlchepfel. De roggeyauebouyre
haelt in dikte een voet , in lengte twee
vademen, en even zo veel in breedte,

behalven de ftaert ander-half vadem
lang, uit welker midden een fcherpe

en groote pinne fteekt: diezulkezor-
gehjke wonden geeft, dat 't gequetfte
deel des menfeh moet afgezet. Narin-
nary, merklijk kleinder, verwond met
fijn angel , fwart en witgeftreept, niet

min gevaerlijk. Deplat-vifch acaraiou

Ddd 2 be~
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bereikte de lengte van een voet, heeft

een groene kop , dikke fchubben, een

geel boven lijf, en onder wit. Acht-

mael grootcr is een araououa, hard-

gchuid en van een dricvoetigfwaerd

voorzien , met welk andere viffchen

dood. 't Swaerd despanapans is een

voetkleinder. Depacarnoencarjmou-

rou, fwijmende na palingen, wor-

den overvloedig gevangen onder de
j

rotzen. De rievieren en beeken op

MaraquanT\)n infchelijx boven mae- (

vretmdver- ten vifch rijk. Onder veele verdient

t'u""™ geen gemcine verwondering de pou-

rake , vier voeten lang, volgroene,

blaeuwe , roode en witte vlekken en
j

ftrecpen : d'huid heeft zulk een har- '

digheid, dat geen toegedrongen (lag

vaneendeegenquetfenkan: weshal-
j

ven zich op'tflaen niet verrept. In- I

dien nochtans zomwijl eenige bewe-
]

ging maekt , veroorzaekt zulk een
\

pijn aend'arm des flaenders, dat ter

ftond ter aerde neder plotft. Caurima-
\

ta, den karperzeer gelijk, geeft de
'

lekkerfte vifch, die ergens in eenig

water fwemt. Pyrain, zonder fchel-
'

pen, geel en roodgeverft, heeftfeher-
\

pe tanden , die fchaers-gewijs fnyden,

gelijk ook deopean , tarehure , paraty

enzerou. De roode kreeften oujja met
ruige beenen onthouden haer veel

aen de wortel van 't driftig geboomt
apparituriers. De witte kreeften aoua-

ra-ouffa draegen 't ambergrys , aen

ftrand opgeworpen , na haer hooien.

Men vind hier buiten gemeingroote
krokodillen , de Maragnaners noe-

mtmtgacare. De moffelen xerourou,

de fmaekelijke oefters rery en d'appa-

ritures , grocyende aen de takken der

boomen lanx de ftrand , worden da

gelijx by d' inboorlingen , die dicht

aenzeewooncn, genuttigt. Geduu-
rende de regen-wecken komen ftaen-

de poelen , in welke jacrlijx een groey

van visjens valt, door d'inwoonders

op-gevangen, wanneer de poelen be

9*d!m'p'
g g'nnen te verdroogen. Vorders voed

i

M»r*gnim. dit eiland een groot getal viervoetige

dieren. De harten , hinden, wind-
honden , konijnen en haefen verfche-

len weinig van d'Europifche. De wil-

de fwijnen taiaffvu draegen centogt-

gatopderupge, waeruiteen aenge-

naeme reuk waezemt. Deyzer-ver-

kens coendou wijken wegens groote

voor geen wilde fwijnen : hoewel an-

dere van de zelve flag vry kleinder

zijn: hebben een haeze mond, twee
lange tanden boven in den bek en
twee onder , menfehen ooren , de

twee voorfte voeten fwijmende na
een das, d'achterfte na een beir, en

ftekelsten deele wit tendeelefwart,

drie palmen lang : wanneer binnen

d'hoolen kruipen ftfijkenze de op-

ftaende borftels neder : fchuilen veel

onder doorn-ruichten: leven by ap-

pelen en wortelen : werpen haer bor-

ftels tegen die befchaedigen wil, niet

min gewis als vinnig : des winters

blijvenzezoolangin haer hooien, als

een beir een jong draegt. Hier loopen

ook de mierenzoekers tamandua met
een verkens hoofd, honden ooren,

fpitze fnuit , paerden hair en often-

voeten. De tapïyre-ete verfcheelen

weinig van wilde koeyen , alleen dat

langer ooren , korter beenen en ftaert

en fcherper tanden hebben; doch
geen hoornen. Men vind in haer

koppen lez.oar. De armadilloos ko-

men ook niet allezints over een met
d'andere Brafiliaenfche ; want de

voeten der Maragnanfche zijn gelijk

der biggen , d'ooren als van haefe-

winden, de ftaerten lang vol groote

witte en fwarte fchelpen : worden
verfcheidentlijk verdeelt. De arma- „ ,, .,

dillo ouajjou wijkt in groote voor armadilloos.

geen fchaep : de tatouete fwijmt

na een vos : infchelijx decouaty, dan

fleept zoo groote noch dikke ftaert

niet. De wilde katten mjirgaia wor-
den gevangen om haer fchoon vel. De
lofTen ianouare en luipaerden fouajjo-

varan , beide verwonderens-waerdig,
fraey geteikent , vallen zeer wreed.

Buiten gemein wanfehaepen is 't traeg

kruipende dier ai , op Maragnan ge- vreemd

naemt«»j« : heefteen ronde kop vol W**»'-

grof en grijs hair , niet ongelijk een

menfehen-hoofd , aen ieder poot drie

klacuwen , dicht by een , van vingers

lengte , lams- tanden , een gladde ver-

heevene en fwarte neus , kleine en

droomachtige oogen , geen ooren

,

een ftompe ftaert als een zuiker-

brood, over 'tganfche lijf lang afch-

graeuw
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graeuw hair en de groote van een mid
delbaerevos:hetklimtzeerlangfaem

by de boomen op: en komt niet be-

neden , ten zy eerft al het loof heeft

kael gegeten :anderzints leeft ook by

aerde: en zomtijds in de hoogetak-

ken zonder fpijs twintig dagen : des

nachts maekt het eenig geluid : 't heeft

vier en twintig uuren van doen , om
vijftig fchreden voort te kruipen. Ma-
ragnon voed allerley aepen en meer-

vreemde katten. Onder vele muntuit de zim-
tmmen: mt cay 0n , over 'tganfche lijf ruig;

doch meteen lange witte baerd , oud-

mans aengezicht , kaele ooren , fvvar-

te oogen en lange ftaert , welke om
eentakflingert: aldus hangende, be-

weegt 't lichaem heen en weder, ter

tijd toe den naefte boom aen d'een

of ander tak kan vatten. De cayon is

niet min ftout als loos. Gequetft met
pijlen valt tegen den verwonder onbe-

schroomd in. Wanneer by de boomen
opklautert, draegt den mond eneene
hand vol fleenen : om de reizigers ter

gelegener tijd te werpen. Alseenge-

WoncLert

vertellinge

•uan de nel

ve.

wond word loopen d'andere toe, en
floppen de quetzuur met bladeren en
boom moft. Dejongen omhelfen den
hals en rugge des moeders, die ech-

ter ongemeinfnel kan loopen, en van
d'eene boom op den ander fpringen.

loan Ardenoïs verhaelt, hoe de cayons

met de Brafihaenen om geld dobbe-
len : en de wind in herbergen vertee-

ren. De Iefuit Jofeph Acofla getuigt .-

datdiergelijk beeft gezonden naden
wijn kooper niet eer 't geld over-lee-

verde , voor de fleffche vol was : wel-

ken tegen d'aenranzende jongens be-

waerde,werpende diervoegen met He-

nen , dat ieder weg liep. En, hoewel
gaerne wijn dronk.bragt altijd de wijn

te huis zonder proeven. Niet min
is vervvonderens-waerdig, 't geen de
zichtbaere getuige Peter Martyr van
dit beeft ter nederftelt. 't Bemerkte
namentlijkdevuur-roers, die op hem
mikten. Gefwind vliegt de zimme
benedenwaerd : grijpt een foldaete-

kind: en fchuild achter 't kind. Im-
mers zoo arg is de zimme fagovin.

Ddd 3 Defe
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Defc gelijkt ten aenzien der hals, door fmecrfel met roucou en oolie:

kopen'tvoorftelicchaemcenigzints zijn anderzints wel gcfchaepen. De
na een leeuw : vertoond een bruin mannen plukken 'thair aen 't voor-

vel met rood vermengt , en grootc hoofd uit; doch laeten het tamelijk

k- lang nevens d'ooren en achter han-
lx gen. Den vrouwen flingert het hair

dragt ;

ruige ooren. Is buiten gemcin lek

kcr , teeder en hoovaerdig : zulx

.en vier fcherpc tanden : met de

tonge voorzien van twee pijltjens

liever van honger fterft , als eenige over den middel : zy draegen houte

mis handelinge lijd , wanneer ge rollctjens in de doorboorde ooren ;

1blijkt vangen word. De flange boy - ete , \
maer de mannen fteeken groene

(iA»ioi. twce vademcn lang ; zonder bee- ftcentjens in gefneedene gaten der

nen , heeft een gefchilderde huid lippen en beentjens door de neus.

Vorders zoo loopenze alle zonder
fchaemte naekt . De beenen zijn

met" de ftaert gceftze doodelijke fwartgetaent met de vocht van het

wonden ; doch is min gevaerlijk, kruid junipap : het overige lijf ver-

dewijl op het einde der ftaert een toont veelvervige afbeeldfels . Die

blaesje ftaet, welk geroert, zoo een hard vochtig willen fchijnen vly-

geluid mackt , als of vol gefchom- .rmen haet licchaemen vol wonden,
melde erweten ftak : zulx ieder zich f

welke , meteenig vijlzel beftrooyt,

weg-pakt. d'Andere Hangen ïouloy, in de lidtekenen 't vijlzel altijd ver-

taragouyboyzntarehuboy veritrekken : tooncn. Tengewoonelijken feeften

den Maragnaners ten fpijs, gelijk ook verfchijnenzeniet, als van den hoof- g'phim

de grootc padden courouron. De^de tot de voeten aerdig gepluimt.
gam:

vlooyen ton, cjuelien dit volk buiten ' Op het lio£jfd pronkten de bonnet-

maeten : waer tegen byzonderlijk ten acangoap , of de kroontjens a-

gebruikt word de palmböom-oolie
x

kangerar , om *ien hals de kraegen

en verve roucou. d' Inboorlingen , ;

aiouucava, om de fchoudersde man-
verjaegt uit het vermaekelijke land- < téls a(foyat(e , om de kuiten de kou-
fchap Cayete door de Portugeefen , febanden tabacoura , aen welke ge-

zijn een zoort derToupinambas , en holde nooten vol flecntjens , die ge-

w&rmtct

hiaragna

komft :

"

batr icr

dteltlmd

:

hebben zich voor anderhalf honderd

jaer op Maragnan neder- geflaegen.

De tijd der acnkomfl: herwaerds

plagt eertijds geviert te worden met
't groot feeft cao ven ; doch, alzoo

een vrouw haer verftoute een dronke

gezach-hebber af te roffchen , ont-

luid maeken , hangen , en om de
armen de ringen mapouyb - couaycho'

vare. Defe gantfche toeftel is kon-
ftig gevlochten uit veelvervige en
fchoone pluimen. De Maragnaners

woonen birrnens lands zoo dicht

niet, als na de zee-kuften, wegens
ftond door verdeeltheid een hecvig devifTcheryen. Verhuifen om de fes haer

gevecht : en zedert bleef 'teiland

vyandelijk in wapenen : zulx d'cen

party den ander noemde Toba/ares,

beduidende .• gy zijt mijn vyand , en

ik de uwe. De verbittering gaet zoo
verre, dat elkander op eeten. Beide

gt/lalte: 2 jj n van middelbaere geflalte : heb-

ben platte neufen , welke de vroed-

vrouwen in de geboorte door in-

(lerinc: douwen maeken. Alle fterke men-
fchen worden , zonder grijs , kael

jaer, behoudende nochtans de bena- *""»**

ming van haer dorp. Elk man neemt
*"

zoo veel vrouwen , als hem goed-
dunkt ; doch de vrouw moet haer
houden by een man : tenzy echt-

fcheiding gemaekt word , welk ge-

fchied wegens lichte oorzaken. Haer
kotoene beddenyni hangen tufTchen

twee ftaeken : in elk kan Hechts een
menfeh leggen. De bondgenooten
houden naeuwe vriendfehap ver-

ot ziekte zijn , doorgaens honderd gallen malkander dagelijx; doch zijn
jaer

: leven maetig en onder een ge- wreed en wraekgierig tegen vyandi- w«J
De vrouwen baeren ge nabuuren. Meften , flachten enzonde lucht.

kinderen, als tachentig jaeren be- eeten de gevangenen. 'tMinfteleed,
reiken. De kinderen wit geboo- haer of haer voorouders aengedaen,
ren

,
krijgen een olijf-vervige huid, brengtzc in de wapenen. De wapenen v/>pene ,

zijn
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't Land-

fcbap Ta-

pouytapere

en Comma.

Verhctel van

de fiicbttng

der fterkte

op Marag-
nan door de

Franfchen.

zijn de boogen ouyrapar en pijlen

ooune oitacouart.De Franfehen hebben
op Maragnan gefticht de fterkte fan

Louies : waer uit ten weften , vier mijl

over zee gezien kan werden , 't land-

fchap Tapouytapere , welk by hoog
water tot een eiland word : ander-

zints mag men droogs voets over een

zandige kille na de vafte kuiï gaen.

Dit vruchtbaer gewed heeft twintig

volk-rijke dorpen. Tegen d'onder-

gang der zonne leid Comma: welken
naem 't hoofd-dorp , de rievier en

't land voeren, 't Land telt feftien

dorpen : beter bebouwt en dichter

bewoont, als Maragnan oïTapouyta-

pere. Maer belangende de gemelde

fterkte op Maragnan , leid 't werk al-

dus. De Franfche hopman Riffaut,

had door aenraeden van Ouyrapive,

die onder fijn Maragnanfche iands-

genooten groot gezach voerde, drie

fchepen toegeruft, in 't jaer vijftien

honderd vierennegentig. Doch we-

gens oneenigheid der vlootelingen

en verlies van 't voornaemfte fchip

,

vvierd /^/«/benoodzaekt de (tevens

na Frankrijk , en eenig volk op Mara-
gnan te laeten ; onder 't opzicht van

een jong edelman de Vaux. Defe wift

hem diervoegen te fchikken na de

zinnelijkheid der eilanders : datze

beloofden 't Chriften geloof aen te

nemen , indien Franfche hulp-ben-

den tegen haer vyanden over qua-

men. De Vaux berichte hier af den

Franfchen koning Henrik de Groot ,

die 't werk ter herte nam : en deja Ra-

vardiere na Maragnan fchikte , ten

einde hy de recht gefchaependheid

des handels nader onderftond. De la

Ravardiere bragt hier fes maenden
zoek : doorfnufTelde alles naerfte

lijk; maer weder-gekeert vond den
koning vermoord: weshalven 't werk
fteeken bleef voor een tijd ; want ze-

dert nam Ravardiere tot mede ge-

nooten den heer Rafilly en baron van

Sanfi : verfocht aen de koninginne
moeder ettelijke Capucynen , tot be
keering der Maragnaners . 't Verzoek
wierd ingewilhgt. Op'tjaerzeftien

honderd twaelf dan , lichte drie fche-

pen d'ankers in de Britoenfche haven
Lancale. DeFranjche, aen Maragnan
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te land geflapt , bouwden aldaer ne-

vens de voornaemfte haven op een
berg, aen wiens voet twee diepe rie-

(
vieren zeewaerd loopen , de fterkte

'fan Louies , welk voorzagen van twee
en twintig ftukken gefchut. Defe
nieuwe volk-plantinggingeenige tijt

; gelukkig voort ; maer de Portugeejen

j

iloegen eindelijk de Franfche uit haer

j

fterkte : en maekten zich voorts vol-

(
koomen meefters , gelijk ook van

!
den grooten berg lbov.yapap , vier uu- Vermade.

j

ren gaens hoog, boven vlak vier en tik* Berg

twintig mijl inde lengte , en weinig lboityatah

minder breed. Geen vermaekelijker
vlakte word ergens van de zonne be-

fcheenen. Hier ftaetze vol aengenae-

|
meboflehaedje: elders uitgebreid in

weelderige beemden, onder een ge-

zonde lucht : aller wegen fpringen

fonteinen of vlieren vifch rijke bee-

ken en rievieren. Om ditBraflein- oorfprong

delijk gefpte 'tFereenigde Nederland fnd%fe
~

ftoutmoedig 't harnas aen. 't Was te mattfehap-

wel gelukt met de eerfte vloot, die ?>

onder 't beleid der fchippers loan Mo-

J

lenaer , loan Dignums zoon , loan Schel-

Unger , Simon Mau en de koopluiden
Comelis Houtman , Gerard van Beu-

ningen en Reinier van Hel , op 'tjaer

vijftienhonderd vijf en negenrig, na
Oofl-lndi'én vier ftevens wende : al-

waer zedert zulk een voet kreeg : dat

gantfche koningrijken bemagtigde,
en den handel wijd en zijd, tot mer-
kelijke verrijking, over die oofter-

weereld voort zette, 't Moeft ook
ten weften gewaegt : ten einde de
Spaenfche koning den zeenuwedes
oorlogs mogt werden afgefneeden :

als die uit America on-ophoudelijk
met fchatten geftijft wierd. De maet-
fchappy van koopluiden , de welke
tot noch toe op Guincea handelde, had

[

lang een wigtige toeleg in 't oog: te

, meer alzoo Guincea weinig over-winft

,

gaf. Maer de Spaenfche moogend-
;
heid in haer voordeel aen te talten,

j

was geen werk van klein belang. Ein-

I delijk evenwel is het by d'hand ge-

i vat. dAlgemeine Staeten des Vereenig-

den Nederlands ontwerpen op 'tjaer

feftien honderd een en twintig, een
gun ft- brief voorde nieuwe Weft-In-

! difche maetfehappy , behelzende

:

dat
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ten dei Ver-

eenigiien

Xcderlvtds.

inhoud dy dat niemand buiten verlofder gezei-

ieïffeZi- de maetfchappy zal vermoogcn eeni-

vt verleent
ge handel te drijven opAfrica, van

'"

de noorder -zonne- keerkring tot

d' uithoek Bonne Ejperance , noch op

America van TerreNeuf tot de ftrae

ten Magellanes en la Ma/re , noch op

de Zuid-zee tot//»i.i« toe: de wcder-

hoorige zullen verbeuren fchip en

goed. Voorts word de genoemde
maetfchappy gevolmagtigc.om fterk-

ten te bouwen , verbonden in te gaen

met vreemde vorften , recht en ge-

rechtigheid te oefenen in dennaem
van de Staetert des Vereenigden Neder-

lands : aen welke , gelijk ook aen de

maetfchappy , haer opper-gezach-

hebber en 't knjgs-volk den eed van

getrouwigheid gehouden blijven te

doen. Belooven de Staeten geen fche-

pen ,
gefchut ofeenige oologs-magt,

den. maetfchappy tocbehoorende,

ten dienit van 't land te nemen, ten

zymet haer bewilliging. Voor acht

jaer word gegunt tol-vrydom. De
beftiering der maetfchappy zal be-

flaenby vijf kamers, een tot Amfier-

dam , bedienende vier negende dee-

len: een in Zeeland, twee negende
deelen : een op de Maes , een van

Noord-Holland , een in Vriejland , een

derftad Groeningen Ommelanden, elk

een negende deel. 't Hartogdom Gel-

derland, 't Sticht Uitrecht en Over-Tfal,

die geen kamers hebben, zullen zoo
veel bewind-hebbers nochtans mo-
gen ftellen , als h onderd duizend gul-

dens in-leggen. Niemand nochtans
mag 't bewind - hebberfchap binnen
Amjlerdam beklceden, dan die voor
fijn eigen belang fes duizend guldens

te berde brengt : ind'andere kamers
konnenze beflaen mer vier duizend:

'tbewind-hebberfchap word fes jaer

bekleed, en thans een derde deel van
't getal by looting verandert, twee
jaerdaer na het tweede derde deel,

en wederom na twee jaeren het laet

fte derde deel. Alle drie maenden
moetrekeninggedaen; doch om de
fesjaer de groote rekening van winft
en verlies : zoo dikwils blijkt , dat
tien ten honderd gewonnen is , zal
uitdeeling aen de deel-genooten in

de maetfchappy gefchieden. Tot de

algemeine vergadering der kameren
binnen Amjlerdam zal Amjlerdam

acht bewind hebbers zenden, Zee-

land vier, Noord-Holland , Vriejland,

Groeningen en Ommelanden ieder twee;

doch den negen tiende perfoon zul-

len de Staeten derwaerds afvaerdi-

gen. By defe vergadering moeten
alle zaeken , den maetfchappy be-

treflende, verhandelt: op'tftukdes

oorlogs alleenlijk dient verzocht het

goed keuren van de Staeten : aen wel-

ke verblijft de beflichting van ge-

fchillen , waer over de gezeide ne-

gentien elkander niet zouden kon-

nen verftaen. De afgezondene fche-

pen blijven verbonden weder te kee-

ren tot die kamer, van welke zijn

afgevaeren. De boek-houders moe-
ten betaelt uit 't geen de bewind heb-

bers van de waerdye der fchepen , ge-

fchut en waeren voor aftrekken. Al-

le opper-gezach hebbers der fchepen

zijn gehouden bericht haerer ver-

richting te doen aen de Staeten , na

tien dagen , dat binnen 's lands have-

nen vielen. Vorders belooven de

Staeten , tot hand-haevingdef gezei-

de maetfchappy, tegen alle overlaft

van haer vrye zee-vaert, by te zet-

ten tien tonnen gouds, in vijfjaer te

betaelen , onder beding : dat van

vijfhonderd duizend guldens , ne-

vens andere deel-genooten , winft

zullen trekken. Zy belooven ook
haer by te fpringen met feftien oor-

logs-fchepen , welke de maetfchap-

py zal voorzien van volk en eed-

waeren , en 't genoemde getal metfe-

flien andere zeilen en vierjagten ver-

flerken. 't Geld , gemaekt van de ge-

noomen prijfen , moet aengeleid tot

voortzetting der fcheeps-magt , be-

taeling van 'tkrijgs -volk en onder-

houd der vaftigheden ; doch zullen

voor afgetrokken worden de kollen

by 't veroo veren gevallen , het tiende

deel ten behoeve des fcheeps-volks,

mitfgaders de gerechtigheid die den
prinfe van Oranje als ammirael toe-

komt. Eindelijk blijven de bewind-

hebbers verbonden elkander getrou-

wigheid in haer bediening plechte-

lijk te fweeren. 's Jaers na defe be-

raemde vergu n -brief , hebben de Stae-

ten
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ten des Vereenigden Nederlands de il'Hermite, ten deelen op koften des

zoutvaert op Punto del Rey denmaet- ' Vereenigden Nederlands , ten deelen

fchappy alleen toegellaen. Zedertis van d'Ooll-Indifche maetfchappy,

ookeenfchrifcelijk verdrag gefloten zeilreede lag) te vereenigen.Doch al-

tuflchen de bewindhebbers en hoofd-

deelgenooten in de Welt-Indifche

W*trom de

Tortugee-

fche volk-

plantingen

z.ijn aenge-

tafl in Ame-
rica , en niet

de C*/1i-

liaenfcht.

zoo de meelte bewindhebbers onge-

raden vonden , haer middelen te \va-

niaetfchappy. 'tVerdrag door goed- ,' gen aen eengevaerlijke toeleg, wei-

keuren derStaeten bekrachtigt, leide ; keruitflagnietkondegeweeten wor-

minnelijk ter neder de voorige on- , den, alsna twee jaer , is een andere

lullen. De maetfchappy dan, aldus in aenflaggemaekt.By de kamer dan der

itaetgebragt begon overflag temae- ) negentien bewindhebbers wierd be-

ken; aen wat hoek zy ten meeden
J

üoo\.en,jan Salvador in &z'm\\\)k todos

voordeel de Spaenfche volk-plantin
[
^/w^HÓ^jtebeftormen.Werwaerds

gen lanx de kullen van America wilde ( gefchikt wierden drie en twintig oor-

beflooken. Peru en Mexico nevens de log fchepen en driejagten. IacoblJ'il-

Zuider-Oceaenxvaeren rijk genoeg,om \ lekens en PieterPieter/zoon Heyn voer-

de kollen van een aenzienlijke vloot den'tgezach over de vloot:aen de ko-

r/oor «a
todos los

SanBos.

te vergoeden; doch detogten door de

itraet Magellanes of la Maire vielen

niet alleen lang, en by gevolg kolte-

lijk;maer ook zorgelijk: alzoo 't bezit

lanx de Zuid-zee , by Cajliliaenen be-

woond, den Spaenfchen koning toe-

quam: zulx aldaer vinnige tegenlland

te wachten llond. Bra/illag vry gere-

der, om derwaerds te komen: en mag-
teloofer . om haer te verdeedigen: de-

wijl dePertugeefen aldaer herbergden.

Want hoewel defe ook tot de Calti-

liaenfe kroon vervielen , wanneer de

onel Joan van Dortb wierd toebetrout

't krijgsvolk te land. Met 't begin des

jaers feflien honderd vierentwintig 1614.

geraekten de zeilen uit Texel en de

Maes in volle zee , en binnen vijf

maenden xoorfan Salvador. Zo haell

de Spaniaerdom een hoek d'Holland-

fche vloot ontdekte , fchoot zonder
ophouden uit de llerkte philippo, van
drie metaele (lukken voorzien, als

ook uit 't flot Tapagipe met vier halve

kortouwen;doch aldervinnigft van de

arduin-fleene florm kat, drie kantig

Spaenfche koning Philips de tweede ( uit't water opgehaelt \oorSalvador,al-

'tontwaependePor/wgae/geweldiger
, waer acht fwaere metaele en vieryze-

handbemagtigde: en voorts allede | re (tukken geduuriglosgingen.d'On- Salvador

landen en volk-plantingen , die den
j
der-zeevoogdpi^/- tfeywliepmetde bydeHoi-

Portugeefche koning Sebatliaen , in l ichepenGelderland,GroeningenenNaf- Manhaftig

Africa ellendig gefneuvelt, en na hem
\

Jouw tot opeen vuur roers fchoot aen hefarme .-

fijn oom de kardinael Henrik toebe- s de gezeide florm-kat : alwaer ook
hoorden over Africa, Oofi-Indien enA- vijftien Portugefche fchepen dicht

merica , in den fchoot der Spaenfche
\ aen de wal gekort lagen , ten bag-

moogendheid zakten: nochtans be- I boord van 't flot Philippo. Scherp liep

hielden de Portugeefen , byzonderlijk wederzijds 't gevechraf.welk tot den
in Brafil een onderfcheide bezitting:

; avond toe duurde.met klein voordeel
alzoo niet alleen de Brafilfche plaet- ! voor Pieter Heyn .• waerom hy terae-

fen by Portugejen bewoond; maer ook
j

de wierd uit drie bemande booten de
by Portugeefche edelen in eigendom

j
vijftien fchepen te beklimmen. De

bezeten wierden.Weshalven dsWed (loutmoedigheid der boots gezellen

Indifche maetfchappy geraedzaemft verbaefde de Portugeefen; want, be-

vond.de Spaenfche moogendheid.ge- merkende hoe rechtop haeraenge-
hoorig tot Portugael,oy 't lijf te vallen, zet wierd , (laken haer grootfte fchip

Eer de gezeide maetfchappy volkoo- in brand , en vlooden (ladwaerd. De
men gefloten was, floegAi.z«///5prin- ' vlam floeg over in vier naeft-gelee-

fe van Oranje voor : of niet dienllig gene. zeilen: zulx de Hollandfche
vond, haer magt te vereenigen met de matroofen d' overige tien alleen tot

Naflauwfche vloot, ( die tot een wich- haer vloot af-bragten. De vlucht der

tige toeleg, onder 't beleid van laaues Portugeefen moedigde Pieter Heyn.

E e e Ge-
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Tieter

Heins bel-

den daed.

Gefwindvoerd hy veertien booten, ,i

elk met twintig gewaepende be-

mand : roeyt tegen 't gefchut van de

voornoemde ftorm-kat in , en ver-

meeftertze : onaengezien de arduin-

1

fteene muur acht voet (teil uit 'twa- •

ter rees, en boven ftijf fes honderd

Portugeefen de voordeelige plaets

verdeedigde. De Hollanders klom-

men op malkandersfchoudersenby

bootshaeken na de hoogte. Heins

trompetter kreeg de eerfte de bo-

vengrond der ftorm-kat onder de

voet : Pieter Heyn zelf was de twee-
j

de. Doch alzoo aldaer bloot ftond '

voor de kogels , die hem met mee-

nigte van ftrand wierden toegedre-
j

ven : vond gezaedzaemft af te trek-
j

ken, vernaegelde alvoorens de acht

metaele en vier yzere (lukken. On
dertuffchen zat de ammirael Wille-

j

keus gcenzints ftil. Defe wierp twaelf

honderd krijgs- knechten te land,

nevens twee honderd en veertig ma- 1

troofen , om de veldftukken te be-

ftieren. De voortogt beftond uit)

feftig vuur - roers , onder hopman
Helmond : hem volgden luitenant la

Main , farjant Allaerd Schouten , Hel-

monds luitenant en hopman BaJJe-

veld , en voorts de matroofen met^

flangftukken , fpaeden , houweelen
j

en allerley oorlogs - gereedfehap.
j

d'Achtertogt bewaerde de hopman-;

nen Kijf , Yfenacb , IVilhem Schouten
{

en Bourgeois van Mollingen. Aldus >

gefchaert , wierden door de gidzen
|

Dirk Colver en Dirk de Ruiter ftad-

waerd geleid , lanx een enge weg ,

die de Portugeefen met weinig volk

hadden konnen bewaeren , tenzy

de verbaeftheid haer verwijfde voe-

ten maekte. Aen 't einde der enge

ftraet vondenze een groot wacht-

huis zonder wachters ; doch voor

de voorftad zulk een tegenweer,'

dat het volk begon in wanorde te

geraeken : en het zoude lichtelijk

flecht algeloopen zijn , indien niet

Allaerd Schouten de ontfnoerde ge-

lederen herfteldc. Ondertuflchen
quam de nacht op handen, 't Ge-
raedzaemft in de voorftad te ver-

nachten , om met den dag Salvador

te beftormen. Maer de burgers, ver-

fchrikt wegens d'Hollandfchefiout-

mocdigheid , eerft te water , en nu

ook te land betoont , dienden zich

van de duifterheid , en vlooden wan-

gefchikt bofchwaerd. De biiTchop

Marcus Teixera nam de eerfte met

fes honderd mannen de vlucht

.

De ftad - houder Diego Mendoza de

Furtado betoonde een ontijdige moe-

digheid : als die, nevens fijn zoon

en weinige huisgenooten , binnen

de ftad bleef. Geen kennis had het

Hollandfche leger wegens defe toe-

ftand. 't Voerde dieshalven twee

veldftukken na de ftads- poort, in

het krieken des daegeraeds , om
opening te maeken : wanneer een

Portugees over de muur keek met
een vreede-vaentje , roepende: de

ftad is verlaetcn. Men trok dan ge-
s"had"

fchikter orde na binnen. Ongeloof-

lijk groot viel de buit: alzoo Mendo-
za verbood eenig goet te vervoeren,

ten einde de bezettelingen en bur-

gers te ftantvaftiger de ftad, genoeg-

zaem houwbaer , befchermden. En
waerlijk zy hadden kans genoeg , in-

dien hart genoeg hadden; want toen

Willekens alhier ter reede liep bevon-

den zich binnen Salvador , behalven

een merkelijk aental gewaepende
burgers , meer dan feftien honderd
foldaeten. Voorts lagen op de fterk-

ten der ftad of ftads wallen drie en

twintig metaele kortouwen en fes en

twintig yzere ftukken. In de tien

afgehaelde fchepen vond d'over-

winnaer veertien honderd kiften zui- ^
ker, groote meenigte firoop en hui-

den. Hy verooverde ook vier ande-

rezeilen: welker twee voor laeding

voerden vier honderd pijpen Spaen-

fchewijn, 't derdefarinha , en 't vier-

de zout. Uit de pakhuifen beneden
de ftad aen de waterkant haelde hy
weinig min dan drie duizend kiften

zuikcr en groote meenigte tabak:

en van 'teiland Taperica anderhalf

honderd pijpen traen. Defe heer-

lijke zegen was naeuwelijx be-

vochten, wanneer de kolonel Dorth,

voor de uithoek Vincent van de

vloot af-gedwaelt , na verdrietig

zukkelen , 't werk bereeds befteld

vond. Binnen Salvador uitgeftapt,

bragt
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Hollanders

nemen veel

[thefen.

Colonel

Dorth
jnen velt
ftlendig.

bragt 't krijgs-volk , uit -geheten

pionderde , tot behoorlijke tucht:

plakte aller wegen opene brieven aen:

by welke de gevluchte burgers wierd

aengebooden de zelve meer en meer
vryheid onder de Nederlanfche be-

fcherming , als ooit van den Spaen-

fchen koning genooten. Op dufdae-

nige plak-fchriften keerden Hechts

weinige Portugeefen ftadwaerd ; want

de meefte en voornaemfte wierden

eenfdeels door ontzach des biffchops

Teixera, die de wijt der verooverde

flad den gevangen fteevoogd Furtado

gaf, te rugge gehouden: anderfdeels I

dewijl oordeelden, dat 'tVereenigde
j

Nederland te onmagtig was, omhaer

j

te befchermen tegen de Spaenfche
'

over - moogendheid. Terwijl Dorth

en iVillekens op alles orde (lelden, vie-
j

len verfcheide rijk-gelaede fchepen

van Lisboa, linero. Spiritu Santo,Angola 1

en van elders , onkundig wegens Sal-

'

vadors overgaen , binnen d'inwijk to-
j

dos los Santos, en voorts in handen

der Hollanders. De bloode Portugee- 1

fen herfchepten nu ook moed : be-

ftormden ter middernacht haer ver-

loore ftad, totover den middagtoe:

wanneer de kolonel Dorth van een
;

vergeeffche togt op Morro Pallo te,

rugge keerde. De Portugeefen be-

ducht datachr.er bezet zouden wor-

den, weeken af. Men befpeurde ze-
j

dert nergens vyand. Dorth deshalven
i

reed met klein gevolg buiten Salva- \

dor , ten einde de gelegendheid van

't omleggende land verfpiede. Hy
was geen gootelings fchoot buiten de

wallen , ol een groot heir Brafiliaenen

rees onverwacht uit d' hinder -laege

van een kreupel-bofch : velden met
pijlen 'tpaerd ter aerde: zulx Dorth

infchelijx fwaerlijk gewond voor over

tuimelde. Gefvvind vloogen de Bra-

filiaenen toe, fneeden den manhaften

held de kop af, en mishandelde 'tlijk

zeer verwoed. Allaert Schouten , in

de plaers van Dorth tot Salvadors ftee-

voogdgevordert, bezorgde niet min-

der , als de noodige verfterking der

flad. Na defes overlijden volgde fijn

broeder JVilhem Schouten , die het

noch vry flordiger maekte. 't Liep

alles te foor. Elk pafte zich zelf te

verrijken. Onder andere buit , be-

quamenze 't ongemein rijke fchip,

welk Francifco de Sermiento land-

voogd over Chili voor Salvador aen-

bragt. Van honderd acht en vijftig w*nordè

duizend gulden zilvers, en vry meer- h

™for

s* l~

der fchat gouds en peerlen , quam
weinig tot rechte handen , behal-

ven 't geen nooit bekend wierd. Wat sefchnj-

vorders de ftad Salvador belangt, ^f
gebout door Thomas de Sofa, beflaet

een verheeven heuvel, om de hoek
van een uitfteekendc punt, in d'in-

wijk todos los Santos. Beneden de
ftad lanx de waterkant fpringen , na
de zijde der fterkte Philippo , twee
verfche fonteinen, en nevens de zel-

ve verfcheide pak-huifen : in het

grootfte tufTchen een ronde toorn

en batery , van welke beide dapper
vuur gegeven wierd op d'Holland-

fche vlood , leid een ongemein groo-

tefpijker,metzuikerbeftouwt, toen
lYillekens Salvador bemagtigde. Ter
zijde van de fpijker , als ook der

ronde toorn , ftaet een fwaer wind-
aes , honderd vademen boven de
beneden ftrand, door welke inhou-
te fleeden, lanx een fteil gebikt pad,

alle laften op en neder gewonden
worden. Ter zijde des fpijkers rijft

een driekantige hard-fteene halve

maen uit zee : zoo verre van den
oever , datmen by volle zee met
een bark tufTchen beide kan vae-

ren. De voorftad Carmo heeft een
ftraet niet min lang als breed : be-

fpoelt ter eener kant door de zee,
aen de ander zijde van een wijde
graft , voor gefterkt met een dub-
beld hoorn - werk , en buiten het

hoorn -werk met het flot Rozaria.

Niet verre buiten Salvador leid in de
voorftad na de ftrand de fterkte Al-

lertus . en recht tegen over na de ge-

zeide graft beflaet 'tkloofter de Car-

mo, (welk den voor- ftad de zelve be-

naeming mede-deeit) een ruime vier-

kantige plaets. Voor de voor -ftad

leid een markt-veld, welkers flinker

zijde een kapelle heeft, en aen 't ein-

de van de fmalle weg , die van de
ftrand met een bogt na defe markt
ftrekt, een fterk wacht-huis. Salva-

dor zelf, langwerpig getimmertlanx
Eee 2 de
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dezee, fpringtby de voor- ftad Gt/vwö Weshal ven hacrfchrap (telt tot tcgen-

eenigzintsbrecderuit. De ftad heeft weer. Eerlang lagen zeilreede achtten

vier markten. Op de grootftc lang- ' oorlogs fcheepen en zeven jagten,

werptg- vierkant loopen uit negen bemand met feftien honderd en ne-

ftraeten : welker een, boven andere gentigmatroofcn,en dertien honderd

breed, de voornaemfte huifen ver- en vijftig zoldaeten. loan Dirk zoons

toond.' De tweede markt is van ge- .' Lam voerde de vlagge in defe vloot,

lijkegeftalte, dan dat ter rechter hand Doch alzoo dag aen dag geruchten

bogtïg valt : ahvaer aen den ingang quamen van d'ongemein groote toe-

een vafte kerker gezien word. De ruiling in Spanje, wierdgoedgevon-

poort Carmo geeft een door-gang na den de vloot teverfterken met veer-

de voor-Had even-eensgenaemt, ge-
j
tien fchepen en tweejagten, voerende

lijk aen d'andere zijde de poort Bento
j

veertien honderd een en dartig boots-

na de voor ftad Bento, welke t'eenc- ,
gezellen en vijf honderdachten vijf-

maelbloodleiJ. 'tMoofter van ƒ><?»-
,
tig krijgsknechten : onder 'topper-

cijcus, by Jefuieten bewoond , beflaet
' gezaert van d'Edamfche burgemee-

een groot perk lanx de wal, nevens ! (Ier Boudewijn Henrixzoon en d'am-

welke de binnengraft loopt. Na de
j

mirael Andries Veron. Voortsvaerdig-

zee-kant hebbenze een tweede ge- de de Wefl-Indifche maetfehappy

bouw, veel aenzienelijker dan Fran- eenderde vloot af, beftaende uit vier

cifcus kloofler. Dicht by den kerker fchepen en drie jagten , waer over

(tact het waepen-huis: en weinig in- Henrik Kat 'thoogft bevel had , met

Vloot van
loan Lam

:

waerds de tempel , die noch niet on

der dak was, cp 'tjaer feftien honderd

laft om lanx de Spaenfche kuiten te

kruifen. Spanje zat ook aen haerzij-

van Boti-

demjn Hen-
rix zoon :

van Hen-

rik Kat.

vier en twintig. Boven aile paleifen
j

de geenzints (lil. Met 't begin des

munt uit 't geen de (tad-voogd be-
,

jaers feftien honderd vijf en twintig

woond, omtrent in 't midden van Sal-
j

lichte Frederik deToledo d'ankersvzn

tWor:dochnadezee. Hier loopt een een en dartig galjoenen,vierpijna(Ten,

bogtige weg ftrandwaerd : De Lieve \
drie tartaenen en een karveel voor

Vrouwe tempel rijft met een verheeven J
Cadiz , bemand met zeven duizend en

dak, dicht by de poort bento: buiten
|
vijfhonderd koppen. De foldaeten

welke 'tgrootekloo(ter5(?»//ge(licht ! waeren verdeelt in drieregementcn,

is. d' Hoofd-tempel Salvador fpant onder de kolonels Peter O/orio, loan

boven andere de kroon. Op d'uiterfle
]

Orallenaen Marquis de Torreclufa. By
punt ten zuid-weften der ftad leid de ijan Jago voor 't Africaenfche hoofd

lterkte Antonio : tuffchen welke en !
Verde vereenigde loledo met de Por-

Salvador een prachtig fpeel-huis des
\
tugaelfe vloor, welke beftond uit een

bifTchops gezien word. Wederzijds

van dit fpeel-huis leggen twee vaftig-

heden : namenthjk , na de kant van

Antonio , Diego enfan Maria , en ftad-

waerd de Lieve Vrouwe de Graca en Vit-
j
beftiert by Antonius Nunnez Barreio

toria. MiddenweegstufichcnAr

///or/d
\
en Frans de Almeida. In defe vloot

en 't kloofler Bentoïmdmen 't (lot/™ I (lond 't hoogde gezach aen Emma-
lao met vier bolwerken. Dochaende \nuelMenefes. Defe geduchte fcheeps-

noord zijde word deftad verzeekert magt bragt het den vierde van gras-

door de (lerkten fan Peter, Philippe I maendvoor&j/fadorzen. Toledofap-

en Tapecipe. De Spaenfche koning te zelf te land nevens de (lerkre An

i6if

en twintig galjoenen en veertien zoo
karveelen als barken, en vier duizend

man, meed matroofen. De foldae-

ten maekten twee regementen uit,

Spaenfche

vloot van
|

Toledo;

Vortuget-

fche van

Mcnefis.

toonde zich gevoelig wegens 't ver

lies van zulk een aenzienelijke plaets.

Hy takelt dan een magtige vloot toe

:

teneinde fijn fchade mogt vergoede.

Defe toerufting kondc zoo bedekt
niet toegaen , of de Weft-Indifche
maetfehappy kreeg hier kennis af.

tonio : gaf by fijn afweefen 't bewind
over de gajïtfche vloot aen IcanFa-

jardo : bemagcigde gefwind 't kloo-

fler Bento , alwaer den farjant Trop-

pani met twee regementen liet: en

viel voorts op 't Carmelieter mun-
(ler. Ondertudchen deeden vier hon-

derd



Toledo

èefiormt

Salvador.
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derd Hollanders een uitval : en voch-

ten mannelijk tegen de twee rege-

menten , welke 't kloofter Bento be-

zet hielden, 't Liep fcherp af : de

Spaenfche kreegen een vinnige neep.

Behalven driegequetfte hopmannen
en een groot getal foldaeten, fneu-

velden de bevel-hebbers Eumanuel

Aquitara, Alonjo de Gana , Peter jan

Stevan, Diego EJpinofa en de kolonel

Peter Oforio. Maer Toledo liet aldus

den moed niet zakken : hybragt, by

de voorige vijftien honderd mannen,

negen en twintig halve kortouwen
aenland : met welke hydiervoegen,

uit de vermeefterde kloofters , het

Carmclietifche en Bento, op de ze-

ventien Hollandfche fchepen, voor

de wal gekort, fpeelde : dat zommige
zonken , andere onbruikbaer wier-

den. Voorts is 'tSpaenfche leger in

drie wijken afgeftooken : en de ftad

van drie ftorm-katten geduung be

fchooten. De voornaemfte ftond

binnen 'c Carmelieten munfter, voor-
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en zeven en dartig kortouwen ge-

plant, 't Stond den belegerde geen-

zints toe , die immers geen ontzet
konden tegemoetzien, zulke voor-

deelige eifchen te doen , en hem niet

vry dezelve in te willigen. Hy fchonk
haer 'tleven ; maer alleszoude vorder

blyven aen fijn befcheidetuheid. Ten sdvaiorio iii i i • word Ichan-
laetlten voltrokken de gevolmagtig- ügover-

de H'ilhem Stoop, Huig Antonis zoon en $*£">«*

Frans du Chejne in het Carmelieten

kloofter 't verdrag met Toledo , op
óe(c beding-punten : d'Hollandfche

bezetting zal Salvador overleveren in

zulk een ftand als tegenwoordig is

:

ongewaepend uittrekken , met knap-
zakken op de rugge : voorts genieten

vry geleid , vaertuig en levens-mid-

delen tot Holland toe . Den eerften

van bloey-maend wierd de ftad den

Spanjaerden in -geruimt , met zulk

een wanorde : dat hy bereeds de
poort Bento meefter was , eermen aen
d' ander zijde van Salvador kennis

had eeniger onderhandeling tuffchen

zien van drie en twintig metaele
,
Toledo en den kolonel Kijf Enalzoo

ftukken. De tweede was geplaetft
: gingdeplaets, na dat eenjaer ondec

op defwaere muuren van 'tkloofter ;' 't gebied des Vereenigden Nederlands

Bento; alwaer acht halve kortouwen
dag en nacht tegen de ftads wallen

scheimfiik fwaere kogels lollen. Binnen de ftad

liep alles in 't wild. De ftee- voogd
Wilhem Schouten ging óndertuffchen

dronken en vol van 'teen hoer-huis

in het ander : zae nergens na om :

der flad-

houder Wil
hem Schou-

ten.

ftond, wederom aen de Spaenfche
kroon over , by meineedig onge-
fchiktheid der opper hoofden : daer

anderzints genoezaem houvvbaer

was: alzoomet alleen demond-koft
tot vijf maenden ftrekken konde;
maer ook geen mangel leed aen eenig

bejeegende de foldaeten metfeham- ' oorlogs gereedfehap of volk , welk
pere woorden. Weshalven by alge- ' ftijf twee duizend gewaependekon-
meine opftand afgezet, en de farjant i de uitmaeken. Hier quamby, dat
Hans Ernft Kijf tot fijn plaetsvolger

J

'tjagt de Haes, uit de Hollandfche
gekooren is. Men hield krijgsraed,

i vloot voor afgevaerdigt, tijding bin-

wanneer tydingquam : hoeToledo de ! nen Salvador bereeds gebragt had,
ftad opeifchte. Ai/fverbaefdvaerdigt

j

wegens de magt , die uit deNeder-
centrommelflaeger aen Toledo , met landfche havens tot haerverfterking

een briefvan inhoud : 't Beliefde den
J

quam. Maer defchepengehoorig tot

veldheer Toledo den belegerde te gun- ; de vlagge van den zee -voogd Lam,
nen drie weeken, om de onbruikbaer als ook des gezaghebbers Boudewijn

gefchooten fcheepen tot den aftogt Henrinx zoon, zukkeldcn een geruime
na Holland te herftellen : en voorts dat

de bezettelingen , volgens eerlijk

tijd door tegenwinden, eer d'ankers

konden lichten. Onder de middag-
krijgs gebruik uittrekken met bran-

;
lijn kregenze veel zieken en ftilte :

dende lonten , vliegende vaendels,
: zulx eerft den fes en tvvintio;fte van

koogels in de mond, gefchutenpak-
}
bloeymaend tot de bogt todos de los

kaedje. Toledo gaf trots antwoord . I
Sanltos inzeilden : zagen eerlang de

Hy was in fijn eigen land : had vier

wijken rondom Salvador befchanft

,

Spaenfche vlagi

wallen waeijen

Eee

van Salvadors

en Yijftig kloeke

fchepen
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XeJerland-

fche vloot

onder d'ttm-

tmmel Lam.

haer ver-

richting in

todos los

Santos.

InreijkTray-

ciaon.

406

fchcpcn onder de dormkattcn gekort

leggen. De Nederlandfche vloot,

verdeelt in vier flag-ordcns , bedond
uit vier en dartig zeilen. Lam voerde

de vlagge aen de hoogde braem-

deng. AndriesVeron liet den top dan-

der wacyen op de groote Heng : de

onder-ammirael Adriaen Claes zoon

van devoor-deng: en de vierde flag-

orde aen de mars-zeils reede. Men
vond geraedzacm weder zee tekie-

fen ; doch na dat eenig tijd om de

zuid hielden , bevonden .hoede der

ke droom hacr afzette na de droog-

ten, op de wed zijde van d'inwijk

gelegen : weshalven over daeg fmee
ten na den vyand, die met acht en

dartig fwaere fchepen volgde; doch

keerde eerlang dadwaerd, en d'Hol-

landtrs wederom zeewaerd. Buiten

geraekt hielden zuidelijk , met wei-

nig vordering: alzoo d'Oceaen zeer

hol fchoot, en de derke tegen-droom
haer na de wal dreef : liepen voorde
rievier Francifco wegens d' ondiepten

geen klein gevaer. By mangel van

ververfching dierfveel volk , en 't ge-

tal der zieken vermeerderde dagelijx;

zoo dat zommige fchepen haer naeu

welijx konden redderen . 't Was ge-

vaerlijk , met zulk een fwaere vloot

op lager wal langer te blijven. Men
vond goed d'inwijk Trayciaon aen te

doen. Defe is gelegen een mijl ten

noorden der rievier Monguapigape ,al-

waer een deene rif afdrekt tot voor

Trayciaon toe : 't rif vloeid onder met
hoog water, anders leid het blik: heeft

drie openingen , twee voor groote

fchepen , 't noordclijkde alleen voor

klein vaertuig. d'Oceaen breekt hier

op: zulx de zeilen by alle winden vei-

lig fchuilen. 't Land bcgroeyt met
kreupel-bofch , heeft een meir, twee

mijl lang en een vierendeel breed.

Aen d'overzijde lageendorpjen , by
Portugeefen en Brajiliaenen bewoond.
De Portugeejen waren gevlucht; doch
de Brafil/aenen hielden dand , niet

zonder vriendelijke bejeegeningen

.

Men vond hier dartig kiden zuiker
in een hutte. De zce-voogd Lam bragt

de zieken te land : en d'hopmannen
Boshui/en , Swart , Dijke , Stapels en
L'iff/deedcn nu en dan ecnige togten

landwaerd: kreegen ververfing van
oranje-appelen en verfcheide hoorn-

|

beellen. Niemand verrichte meer aJs

'tjagt i'osken: welk, hoewel flcchts

bemand met fes en dartig koppen,
voorde Brafilfche kud drie fchepen

) veroverde : een uit d'inwijk todoslos

Santos , vol zuiker en tabak , een an-

,
der van Pernanhuco met de zelve

koopmanfehap, behalven de huiden,

i
bevracht, en een derde voerende uit

Madera Spaenfche wijn. Op den eer-

de der oogd-maend dak de vloot we-

derom zee-waerd , tot groote onftel-

tenis der Brafilaenen: als die den Hol-

landers tegen de Portugeejen met de

wapenen waeren toegefprongen : op
i
hoop door haer voortaen befchermt

te zullen worden; doch, nuverlae-

{
ten , hadden niet te wachten, dan

! een volkoomen uyt-roeying.Weshal-

j

ven veele verzochten, met de vloot

te vertrekken. Wegens de fchaersheid

der mond-kod zijn flechts weinige

ingefcheept. De vloot buiten geraekt

; wierd verdeelt. Ammirael Veron liep

met twaelf zeilen na d'Africaenfche

kud. Boudewijn Henriks zoon behield

by zich achtien fchepen. d'Overigc
' keerden met den zee-voogd Lam
t'huifwaerd. En aldus fcheide de vloot

van d'ongelukkige haven Trayciaon :

alwacr dijf zeven honderd Neder-

j landfche vlootelingen ellendige gra-

ven vonden. Boudewyn Henriks zoon Meri;aaer_

( ververfchte aen 't Caraibifche eiland d,se ver-

I Jan Vincent , en liep voorts wedelijk. ZanlotTde-

wanneer hem een dorm (de winden »</»««»-

;
liepen in vier en twintig uuren 't zee-

r,h x'oon'

kompas rond) diervoegen dingerde,

dat de groote madgekerft, de gant-

fche vloot verdrooyt, en'tfchipr/i/^

fmqen door de golven aen dukken ge-

daegen wierd. Voorby 't eiland Virgin

\

Gorda geraekte de vloot weder by
malkander, en omtrend 't einde der

herfd maend voor de dad Ioan de Por-

to Rico. Meteen meer als mannelijke

heldaedighcit duift Boudewijn Henrix
zoon tot de haven in : onaengezien de

enge mont met een derkte vol metael

gefchut beveiligt leid. Vinnig fchoot

de derkte, enhy bleef niet fchuldig.

Ten zy de droogten 't landen voor de

dad dien dag belet hadden , zoude
vry
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vry meer buit bekoomen zijn ; want
ondertufichen bergden d'inwoon-

ders haer befte goederen. Mei het

krieken des daegs fprong 't opper-

hoofd nevens acht honderd matroo-

fen en krijgsknechten ie land : trok

ter ftad in met geflootene geleede-

ren ; zonder eenige tegenweer : plan-

te op 't platte dak van 't huis der ftee-

voogd de prinfe vlagge : befette

fterk alle toegangen : floeg de wijn-

vaten aen ftukken, dewijl 't volk haer

verliep in drank : befchoot van de

land-zijde 't flot met drie metaele

flukken : nam de reduit in, gebouwt
tot be vry ding der brugge , welke het

ufiormmg kleine eiland , waer op Porto Rico leid,
an'tjiot met 'tp;roote vereenigt : maekte by
fr Porto o & j

xico: lichten dage een ltorm-kat, waer van

hy 't flot uit fes kortouwen dag en

nacht befchoot : naderde yverig met
twee loop graeven . Over dit werk
Hond hopman Thyene. De bevelheb-

ber Ufeel had de wacht dicht onder

't flot; doch, alzoo 't volk meed ziek

was, konde weinig vorderen : ja </<?

Spamaerds uitgevallen, gelijk dagelijx

deden, floegen elfman dood , nevens

welke Ufeelook fneuvelde. Daer la-

gen nu twee toornen van 't flot om
verre gefchootcn . De vyand zette

defefchaededubbeldbetaelt : alzoo

verfcheide booten der Hollanders

over-viel : zulx de toevoer het flot

niet konde af-gefneeden worden.
Ondertufichen verfmolten de bele-

geraers dagelijx ; onvoorzien van

oorlogs-gereedfchap ten beleg ver

eifcht. Te meer alzoo 't fchip Enkbui-

fen , welk veel bus-poeder en foldae-

ten voerde , niet voor den dag quam

.

Boudewijn Henrix zoon vind dieshal-

ven geraedzaem den aftogt te blae-

fen.Hy fteekt de zeilen,onder de ftad

gekort, en Porto Rico zelf, voor welk
de flot-voogd loan de Haro weigerde
brand fchatting te betaelen , aen vier

hoeken liever laey in brand. Einde-

lijk geraekten alle de fchepen in zee;

doch diervoegen van 'tgefchut der

fterktedoornaegelt, dat op ly moe-
den fmyten, om delekkente flop-

pen, 't Schip Medenllik aen de grond
vervallen, bleef den vyand ten buit. i

In de kleine haven Sierra Gorda nam
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'tjagt Wefl-kappel een bark met vier

metaele ftukken. De befchaedigde

vloot liep binnende weftelijke bogt

van 't eiland Porto Rico : alwaerver-

klutft en ververfcht wierd. Terwijl Vord"'

alhier vertoefde , zond Boudewijn vm HtL
&

Henriks zoon de zeilen He/Ier en Jonas, ri* *<""»•

met rijke buitgelaeden , na 't vader-

land. Doorherdetegen-ftroomzuk-
kelde de vloot een geruime tijd on-

der Porto Rico, benoodzaekt aldaer

te keeren binnen d'inwijk Francijco.

De Hollanders deeden verfcheiden

land-togten , met verlies van volk :

alzoo deSpaenfche uit haer voordee-

lige kreupel-boflchen veilig en gewis
treften. In 'tmidden van louw- maend
des jaer feftien honderd fes en twin- 1610.

tig loopt Boudewijn Henriks zoon by
noorden Porto Rico na Dominica : en

voorts lanx de eilanden Matinino ,

Luzia en d' uithoek de tres Puntas

,

op 't eiland Margarita aen : alwaer

binnen de haven moedig uit-ftapt en

't flot by de land zijde beftormt. Hy
zelf krijgt d'eerfte, nevens vijftien

metgezellen , de borft- weering der

fterkteonder de voet. De Spanjaerden

toe gevloogen, fneeden haer denher-

tred af. Waerlijkzy zouden alle zijn

neder-gehakt, tenzy d' hopmannen
Stapel en Eflienne te hulp quamen;
want de Spanjaerden, haer ziende by
't bolwerk op- klauwteren, ftooven

terugge, nadat bereedsnegen van de

voornoemde vijftien hadden afge-

maekt, onder welke de hopmannen
Vrk en Molkwan. De bezettelingen

fprongen in de graft , en ontfnapten

meeft alle. De weinig gevangenen
deeden bericht : hoe de weg na 't vlek

landwaerd , by Spanjaerden bewoont,
allenthalven doorgeineden en ge-

flopt was met gevaerlijk - fteekende

heefters, onmoogeiijk om door j te

breeken. Boudewijn Henriks zoon voer-

de de buit binnen 't flot gevonden,
nevens drie metaele en vijf yzere

ftukken , te fcheep : liet de fterkte

op-fpringen : verbrande alle dehui-
fen : en liep na d'haven Mucbina, aen
welken de benaeming Port Maurits
toe-pafte. Alhier nam hy uit een
zout panne , behalven een grooten
hoop gedroogde vifch , twintig laft

zout

:
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zout : vervcrfchte voorts op Janta

Fe -. bezichtigde Aves , een laeg eiland

vol hoog geboomte : bequam op Bo-

nayre meer als twee honderd lamme-

ren , meenig rood- hout en pok-hout;

en voorde kult een Spaenfch fregat

koftehjk gelaeden : door-fhuffelde

d' havenen van Hifpaniola en Jamaica:

verviel wederom op de ftrand van

Porto Rico ,omtrend 'teilandeken Mo-
na ; alwaer vier Spaenfche fchepen

ontdekte, van welke drie met rijke

laedingnam , en 't vierde | verbrande.

Hy vong op den grooten Caiman

meenigte fchildpadden en krokodil-

len : verooverde een nieuw fchip tuf-

fchen de kleine zand -eilandekens

Caios voor Cuba en een bark : waeruit

kondfehap kreeg, dat de vloot van

d'Honduras , als ook uit Nieuw Spanje,

dagelijx tot Havana verwacht wier-

den. Liep voorts binnen d' havent
Cabannas , alwaer een nieuwe nagel,

groot honderd Iaften , bemagtigden,

en,te land veel planken en timmer-

mans gereedfehap : flapte met zeven
honderd vlootclingen aen de ooft

zijde der haven uit : trok lanxeen
fmalle gebaende weg een mijl te land-

waerd : vond aen 't einde een loo-

pende beek , beemden vol vee en een

vlek. 't Volk, gewaerfchouwt door

d'honden, liep weg. Devlootelingen

kreegen hier overvloedige verver-

fching , meer als twintig duizend
oranjen-appelen , veel limoenen , ba-

nanen , verkens , kalveren en gerookt

fpek : en verbranden voorts 't vlek.

Zedert vielen voor Havana in haer

handen een Spaenfche bark , als ook
een fchip vol timmerhout, noch een

bark gelaeden met twaelf honderd
hoenders , een fwaere couchenille

kift, geld en kraemery , noch een zeil

voerende levende fchildpadden , en

een ander vol zout, gedroogde vifch

en eenige koopmanfehap. Terwijl

de vloot voor Havana kruilte , ftierf

't opperhoofd Boudewijn Henrix zoon,

een man dien het niet ontbrak ,noch
aen onverzaegde dapperheid, noch
aen wijs beleid. Zedert voerde

vtrdeeld- Adriaen Claes zoon de vlagge ; doch

ÏÜiït aIzo°
'

r volk onderling overhoop ge-

raekte over 't verdeden der leef-togt,

welke fchaerfch begon om te komen,
liep alles in 't wilde. De matroofen

ftonden op tegen de bevel-hebbers :

zy hadden lang genoeg gezukkelt

:

konden niet wachten na de vlooten

uit Nieu Spanje noch d'H'onduraskien

wend dan de ftevens t'huifwaerd:

alwaer eindelijk binnen Texel de

Maes en op de Zeeuwfche fhoomen
de reddeloofe fchepen invielen. Ie
vooren is verhacld , hoe de vloot

(die te laet , tothulpvandeftadi^/-

vador , by d' Hollanders over- gegeven,

acn-quam ) haer driezints verdeelde.

Achtien zeilen behield Boudewijn

Henriks zoon : twaelf bleven by de Hertog

vlagge van d' ammirael Andries Veron: m™£*ve~
dewelke over ftak na d'Africaenfcbe ron.

inwijk Sierra Leona; alwaer ter reede

vondden zee-voogd Ioan Dirks zoon

Lam met drie fchepen , die meer als

twee maenden hier zukkelde, we-
gensziektedervlootelingen. Deko-
ning Frambore vergunde aen d'am-

miraelen Lam en Veron vryejagt, en

voorts zoo veel oranje -appelen en

limoenen, als tot ververfchingnoo-

dig hadden. Het afgematte fcheeps-

volkgeraekte eerlang hier wederom
ter been, en maekte diervolgende

zeil. Zy voerden onder andere van Vreemde

Sierra Leona een baviaen , welke tot iav"*en'

verwondering toe de gedaente van
een menfeh uitdrukte, 't Beeft had
'tlicchaem , handen , oogen , ooren,

voeten en gebaerten eens menfeh :

dronk tabak onder 't boots-volk :

maekte kinds-gehuil, wanneer gefla-

gen wiert. Deinwoondersaenó/er/vi

Leona, alwaer defe wanfchepfels in

meenigte door de bofTchaedjen loo-

pen, gelooven : dat de zielen deraf-

gefturvenen in defe baviaenen woo-
nen. Degeleerde Ioan de Laet getuigt

in fijn jaerlijx Verhael van de ver-

richtingen der Weft Indifche maet-
fchappy : hoe een wijfje van zulke
baviaenen gezien heeft , welk gewo-
nelijke maenftonden kreeg. De
vloot liep voorts ten anker voor
Commany. Aen Poquena landen twaelf

honderd vlootehngen , benevens
honderd en vijftig Negers . slndries

Veron en Arend Jacobs zoon voerden
ditheirna'tflot^?/M/»<7. Menvaer-

digde
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had de v togt

digde voor uit een bende onder Hans i en de Honduras pafte

Gr/jf, om den uitval derbezettelin-

gen te (luiten. De bende vermoeyd
en dorflig leide haer dicht onderde
fterkte terneder. d'Een zochtwater

en d'ander zoog tabak. : 't geweer lag

hier en daer : de bevel hebber bezich-

tigden van een naelfgelegen heuvel

409
'tjagt de Vos

, om de komfl: van
Pieter Hein aen Boudewijn Henriks-

zoon te boodfchappen. 't Geraekte
op het einde van bloeymaend voor-

by de eilanden Dominica , Guada-

lupe , Nieves , Cbrithfjel , en zedert

lanx fanta Cruz , alwaer ter zuider

Togt van
t de

na

de gelegendheid der fterkte del Mi-
j

kant geen reede konde vinden, we-
gens de klippen. Van Mona ftak het

over na de vafle kuft : ontdekte

hier , zeven mijl ten wellen Cara-

kes , hoog -gehakkeld land, welker
bergen boven de wolken uitftae-

Scbandige

nederlaeg

van Veron.

Wanneer onvoorziens twee hon

derd Negers het verltrooide heir op

het lijf vielen , met een raezende

verwoedheid : te meer alzoo de Por-

tugeefcn op ieder kop van een ver-

flaegen Hollander een groot Huk geld I ken
hadden gezet. Nooit liet een Jee-

J

dera

zette voorts na de uithoek Cal-

de eilanden Margareta en Co-

ger het flechter leggen, 't Wierd ge-
j
cbe , op welk laetft veel bokken be-

jaegt als weerloofe kinderen, en ge- i quam , niet zonder verlies van fes

(lacht gelijk lammeren. d'Ammirael
j

man , by de Spanjaerden en Indiaenen

Veron fneuvelde nevens alle de hop- ! ontzielt. OndertiuTchen liep de am-
mannen over de foldaecen. Binnen mirael Pieter Hein , in het begin van ^,M
korten tijd waeren afgemaekt vier ' hooy-maend , dichtten zuiden van ?/'"r He'»!

honderd een en veertig koppen. En
)
Barbados, een eiland tamelijk hoog,

tenzy het opperhoofd Arend Jacobs bergachtig en vol kreupel -bofch.

zoon wel hadgeftaen met de inboor- 'tDiep-lood bereikte zelf dicht on-

lingenvan Commany, werwaerds het* der de wal geen grond. Bezichtigde

niemand
J

voorts Matinino , wiens verheeve-

ne heuvelen , met dicht geboomt
bezet, de wolken dekten. DeOceaen

fpoelt bier over een klippige en

fchorreboodem. Niet min diep ver-

fchuild de grond op de reede van Do-

minica , alwaer Pieter Hein geen an-

dere ververfching bequam, als zeer

zoet wateren een vrucht fwijmende

geflaegen heir vluchte

zoude dien bloedigen dans zijn ont-

fprongen ; want de trouwloofe Afri-

caenen zijn gewoon , geen vriend-

fchap inziende , de overwinnaers

Hollanders by te fpringen. Veron had vier fche-

trekkcnvan
pen dicht onder del Mina geleid,

dei Mm* af. ^e meJ.

cc [1 jeten weinig vorderden:

alzoo de kogels tegen het flot , ge

bouwt op een fteen-klip
,

( uit wel-
j

na onrijpe druiven , welke wiefch

ke de muuren ten deele gebikt zijn , aen een rond - geblaederde boom :

en ten deele met diergelijke groote 't zap genas den icheurbuik. OpGaa-
Ileenen op -getrokken) af- (luiten,

i dalupe gelfapt , vond in 'tbofch een
Maer de vier fchepen , verkond- ' canooe, zeven vademen lang en een
fchaptdefer ellendige toeftand, zak- breed , gehouwen uit een boom.
ten na Commany : bergden de over

gebleevenen uit de nederlaeg : en

keerden , nevens de andere elf zei-

d'Eilanders. gefclukteen welgefcha-

pene menfchen ,
gingen moeder-

naekt , en verontfchuldigden haer:

len , te huifwaerd. Terwijl de togt dat geen meer ververfching konden
defer vloot aldus ongelukkig af- toebrengen , ter oorzaek de Franfche

hep , taekelde de Weft-Indifche en Enqelfcbe van Cbriftoffel onlanx
maetfchappy toe , op het begin des haer hutten en hooven hadden ver-

jaers feftien honderd fes en twin- woed. Onder Mona quam 'tjagt de

tig , negen groote fchepen en vijf Vos by de vloot , met bericht , dat

jagten , onder het beleid van Pieter

Pieters zoon Hein : ten einde zich ver-

voegde by de kruifende vloot , met gen
welke Boudewijn Henriks zoon op dei raedzaemft vond lanx de zuid-kuft

Spaenfche zeilen uit Nieuw -Spanje^ van Hijpaniola te loopen , met een

Fff wijd-

geen tijding van Boudewijn Hen-

riks zoon elders had konnen krij-

Weshalven Pieter Hein ge-
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wijd-verfprcydc vloot, die onder de

groote Caiman weder zoude te zamen

komen. Onder 't hoofd de Corrientes

verviel een Spaenfch jagt met Jalfa-

parilla in fijn handen , zedert noch

een tweede met zout en vifch op de

droogte voor Cotochc , voor d'uithoek

Antonio een fluit voerende talk en

huiden , en ter zelver plaets noch

twee fchepen rijkelijk geballaft. Uit

degevangenen kreeg hy kondfehap:

hoe de vloot van Nieuw-Spanje \oor

een maenduit de haven IoandeUlva

de ankers lichte na Havana: zulx bui-

ten twijfel aldaer bereeds was aen-

gekomen. Pieter Hein dieshalven zet

na Tortugas , op hoop ofnoch eenige

traege zeilen uit de achter -hoede

konde affnijden. Voor de uithoek

de Florida , alwaer het dikwils binnen

een gootelings fchoot twintig vade-

men droogt, ontdekte hy zeven zei-

len , en genaedert meer als veertig.

Indien de vloot van Boudewijn Hen-

riks zoon met Pieter Hein vereenigt

was geweeft, die dag had 't Vereenig-

de Nederland een onwaerdeerlijke

fchat veroovert. Doch was onge-

raedzaem met zoo kleine magt zulk

een vloot aen te taften : welke dies-

halven onverhindert voort -zeilde.

Sebrikke- Pieter Hein zette dicht lanx Flori-

^ci'tT"'
^a

» a 'wacr drie canooen met: fchrik-

kelijke mannen aen fijn boord qua-

men. 't Gantfche licchaem moeder-

naekt, was veelvervigbefchildert : al-

leenlijk voor de fchaemelheid hing

een matje, uit boombaften gevloch-

ten : achter flingerde een lange quaft:

hadden geen koopmanfehap als gom-
me van kleine waerde. d1

Hollanders

namen hier een Spaenfch fcheepjen

met zeene bladeren en eenige pon-

den ambergrijs.Maer dewijl de ziekte

handover hand onder haer toenam,
fmeten 't over ftaeg, en liepen ten an-

ker in Sierra Leona. Tot het uitgaen

van louw - maend des jaers feftien

honderd zeven en twintig, ververfch-

tenze alhier. Thans worden de fte-

ongehoorde vensgewendna Brajil. Opdefetogt

vlTp^ur
1 acluerhaelde Pieter Hein een fchip

Hein-. van Madera , met anderhalf honderd
pijpen wijn en rijke ftuk-goederen :

itoof voorts in , niet zonder onge-

Boek:
hoorde held-daedigheid , tot d'inwijk

todos los Sanftos , tegen al het gefchut

der fterkten en florm katten van de

ftad Salvador. Dartig fchepen lagen

dicht aen de wal gekort, befchut van

de ftorm-katten en fterkten. Hy ech-

ter zet midden tufTchen den Portu-

geefchen ammiracl en onder -zee-

voogd : fchiet den taetften te grond:

dwong den anderen tot overgeven.

i De fchepen Ilollandia en Oelria taften

de overige zeilen aen : uit welke eer-

I

lang het fcheeps - volk buiten boord

fprong. Voorts quamen de gemande
booten af, (onaengezien de vyand

; haer duizend en duizend kogels toe-

joeg uit gefchut en hand-buffchen
)

en haelden twee en twintig Portu-

geefche fchepen van de wal. Binnen

; drie uuren was het gantfche werk be-

, fchikt. De overwinning ftond den

Hollanders op vijftig dooden , behal-

ven de gequetften , onder welke de
ammirael met een kogel door de flin-

ker arm gefchooten , en defcheenen

[

met een fplinter verwond. Ookraek-
te fijn fchip , nevens GeIria, byfpring-

ty op de bank , beide ten deel van

het vyands gefchut. Gelria, meer als

feftigmael doornaegelt , wierd ein-

delijk driftig ; maer het ammiraels

fchip , tot een wrak gefchooten,

konde onmoogelijk vlot koomen

:

waerom aen brand geftooken is. Dit

ongeluk ging niet alleen, 't Schip de

Oranje-boom fprong met vijfen feftig

man in de lucht -. veertien , ellendig

verzengt , wierden gebergt. d'Am-
mirael zond na 'tVereenigde Neder-

land de fchepen Jant Peter , de Hoop ,

Nollra Sennora de la Vittoria en de

Jivarte Leeuw , behalven de huiden

,

zilver , goude kleinoodjen , ko-

toen en tabak , meeft gelaedenmet
zuiker : welke , aldaer gelukkelijk

aengekoomen , den ftaet der Weft-

Indifche maetfehappy niet weinig de

moed deed wakkeren. Zedert nam f'i" vordert

Pieter Hein twee fchepen met flaven „Wotc"

van Angola : welke , alzoo de ftee-

voogd van Salvador niet wilde lof-

fen , en ten laft der vloot lagen , op
Taperka te land gefmeeten zijn. Den
laetften der lentemaend verliet Pie-

ter Hein de inwijk todos de los Sanclos :

liep
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liep voor by Morro Pal/o in 't eilan- ) tufTchengefterkt met anderhalfhon-
deken Pae/cb-avond, en met hard we- ! derd foldaeten , onder 't beleid van

der boven de beruchte ondiepten hopman Padilha. De Portugeefcheon-

Abrolhos. Voor 't hooge land tuflehen der-zeevoogdwasind'achter hoede:

't hoofd />/ö en rievier «/e/Éwe/'ö, ont-
j
die ,zoohaeftd'Hollandfche booten

dekte hy twee zeilen, welker een,met vernam , dapper met fchrootfehoot:

zuiker gelaeden, genoomen vvierd: ! zulx de booten begonden af te zak-

'tandere ontdonkerde. Hy Huurde
|
ken. 't Werk zoude vruchteloos zijn

voorts tot debogtige droom Spiritu uitgevallen, ten zy d'ammirael'tvolk

Santlo'xn : groef putten op d'eilandi:- geweldiger hand aendreef,omdenon-
kens , welke de rievier maekt , om der-zeevoogd te beftormen. De man-
verfch water te krijgen: dewijl 't geen- nelijke moedigheid gelukte ; want
zints veilig was op de kufl: ter weder- ^'//tf/AWenvermeefterden het fchip,

zijde ; want d' inboorlingen vinnig

fchooten uit de kreupel -bofTchen.

Vordersliet'tftedeken Spiritu Santlo

verfcheide brandende vlotten met de

vloed af-drij ven, omd'Hollandfche
vloot aen te fteeken; doch alzoo licht

en floegen alles dood. Dit voorbeeld
verbaefde de twee naefte zeilen: wes-
halven'tvolk na landfwom , en haer

koftelijke laeding ten beften gaf. Den
verwonnene ftond de nederlaeg op
meer als ander-halfhondert man: den

geblufcht wierden, bragten geen on- overwinnaers op vijftien. Hooger aen
gemak toe. Alhier verviel een karveel, > lagen noch drie fchepen ; maer de rie-

tot Lisbon gelaeden met wijn en (luk- ! vier liep aldaer met laeg water droog,

goederen , in handen van Pieter Hein. en diervoegen naeuw: dat de boomen
Defe, wederom onder zeil geraekt,

verdeelt fijn vloot driezints. d' On-
der -ammirael Cornelis Cornelis toon

Ook behield drie fchepen , om te

kruifen voor de rievier la Plata. Hen-

van d'eene oever tot d' ander kon-
den reiken. Pieter Hein dan vond ge-

raedzaemft 't vordere vervolg teftae-

ken , en de drie prijfen af te brengen:
waer toe werks genoeg vond; want de

//i-.^/? had een fchip, jagt en kar veel, I Portugeefen hadden weder-zijds den
om de mond derftroom lenerownct

te nemen. De zee-voogd zelfvoerde

vier fchepen , driejagten en een bark

na d' inwijk todos de los Santtos al-

mond der rievier Tapezipe befchanft,

en meteen gezonken fchip geftopt.

Hein zeïf dan voer derwaerds : flak

't gezonken fchip by laeg water in

waer twee fchepen nevens de fterkte brand ; en keerde , bewaerd voor dui

Tapezipe lagen , dicht aen den oever

Gefwind roeyen ettelijke bemande
booten derwaerds: haelen een goede
buit : en fteeken voorts de tweefche-

mchtm Pen in brand. Uiteen genoome bark
merkwacr^ kreeg Pieter Hein bericht . hoe fes ge-

iÜ
,Um ~

laede fluiten in eé% kreek van de rie-

vier Tapezipe opwaerds haer verdui-

fterden voor de Hollanders. Men
vaerdigt terftond ettelijke booten af

op kondfehap. Defe vonden in de

zende kogels , ongequetft tot de
vloot. Hy belafte vorders , datmen
op-boegzels maeken zoude van de
verooverde huiden, romdom 'tjagt

de Vos, de pinas, 't karveel en de boo-
ten : om tegen musket-koogels vry te

ftaen : te meer alzoo de fchepen uit

de enge en drooge rievier niet anders

alsmetwerp-ankers konden werden
uitgebragt. OndertufTchen lag Sal-

vadors ftadvoogd met een merke-
mondderftroomeenkloekfchipvan )lijkaen-tal bezettelingen en burgers

volk verlaeten, en een half mijl ver- , achter de voornoemde befchan-

derfesPortugeefchefchepen,die ver- ' fing , niet twijfelende : of zoude nu
der op-korteden. Zy roeyen dan te ; wraek nemen over de fchaede, ge-

rugge , en brengen tijding aen den
j
leeden by Pieter Hein . De{e quam

ammirael: die des anderen daegs op, eindelijk af : haelde de verooverde
'tjagt de Vos overtreed , en nevens! fchepen met fchoot-vrye booten uit:

twee andere zeilen en ettelijke boo-

ten tot de rievier invaert. De fluiten]

waeren hooger aen-gezeilt, en onder-
[

ja lofte diervoegen 't gelchut van
dekoe-bruggeop'tjagt Jer0.r, rond-

om op gezeide wijze befchanft,

Fff z dat



4I2
Derde Boek:

Verrich-

tingen van
Thomas
Sickti

.

Togt van
Henrtk Lu
ciftr.

Volkplan-

ting aen

IViapoc».

datin'svyandsborft-weeringfchoor.

Omtrent midden des zoomcr-maend,

nam hy de geroofde goederen voor

Salvadors gezichte over: alwacr ze-

ven Nederlandfche zeilen , uit ver-

fcheide oorden , zich by hem ver-
,

voegden. Den veertienden van hooy-

,

maendgingenzeallezeil. Onder No-

ronho, kenbaer aen een berg, diede

gedaente van een toorn vertoont,

quam by de vloot Cornelis Oole , de-

welke zonder verrichting had ge-

kruift voor la Plata : en geraekten ge-

lukkig binnen TexelendeMaes, met

een prijs vol zuiker , tabak en brafi-

lien-hout, inhaer handen vervallen,

zedert 't eiland Noronho verlieten.

Terwijl Pieter Hein de voor-verhael-

de hclden-ftukken verrichteden, lich

te Thomas Sickes , by de Weft-Indifche

maetfehappyafgevaerdigt, uit Texel

d'ankcrs van twee zeilen : vond by

faut Vincent een Spaenfch fchip , tot

't water toe afgebrand : haelde een

Poortugcefche fluit vol flaeven van

Angola onder de kiel door : boorde

nevens d'inwijk todos los Santos een

bark in de grond , waer uit eenige pot-

ten oolie en {tukken lywaedbequam:
nam voor Pernanbuco een karveel, met
honderd en tachentig pijpen wijn , en

zedert een rijk fchip vol zuiker en

huiden : joeg noch een ander tegen

ftrand van d'uithoek Augu/lijn. Doch
Sickes , door driefchepen uitTexelcn

vierverooverde zeilen gefterkt , liep

met vier na todos los Santos : twee an

dere fchepen zouden kruifen voor de

uithoek Auguftijn , en twee andere

ten noorden Pernanbuco. Aen 't ei-

land Noronho moeftcn alle een maend
op elkander wachten. Na veel onge-

maks keerden t'huifwaerd met rijke-

lijk gelaeden prijfen, die den togt tien

dubbcldgoed maekten. De buit gaf

moed.DeZeelandfche kamer bragt,in

't begin des jaers feftien honderd ze-

ven en twintig, driefchepen toe, on-

der 't beleid van Henrik Lucifer. Vooi
i'lijfingen 't anker lichtende , wende
lanx Africa na de lieviei d'Amazones,
en van d'Amazones noord noord-weft,
tufTchen yzelijke donder-flaegcn en
fwaere regen , na de ftroom niapoco:

om aldaer een volk-planting te mae-

kcn. De rievier met floepen opvae-

rende ,
gerackte des nachts by twee

leedige huifen , aen een plaets ge-

naemt il'acogenive . Men oordeelde

de gelegendheid alhier bequaem ten

gezciden oogmerk : weshalven te

land gevoerd wierd, 't geen u\x. Zee-

land \oox de nieuwe bevolkers dien-

ftig was geoordeelt. Terwijl ieder alle

vlijtaenwendc,om hutten te bouwen,

is een Neger gevangen ; die gevraegt,

waerom d'ingezeetenen uit verbaeid-

heid vluchteden, bericht gaf : zulxte

gefchieden uit een quaede gewiffë;

want over ettelijke jaeren quamen
een bark en twee floepen metChri-

ftcnen van de rievier etAmazones her-

waerds, dewelke op fVacogenive dar-

tig dagen huis hielden ; doch onvoor-

ziens by de inboorlingen wierden

dood - geflaegen , uitgezondert drie,

die noch te lijve waeren. Lucifer had

drie Indiaenen nevens een vrouw bin-

nens boords ; dreigde alle aen kant te

helpen , tenzy de voornoemde ge-

fpaerdetevoorfchijnbragten. Des an-

deren daegs quam een Duitfcher .-.uit

welke weinig befcheid konde krij-

gen , alzoo fijn moederlijke tael ten

meerderen deele had vergeeten. Ein-

delijk fprak ook de twee andere. De
oudftc loan Hendriks zoon verhaelde :

hoe voor een geruime tijd de Portw

geejen in groot getal vielen op de

volkplanting aen de rievier dAmazo-
nes , geleid door hopman Oudaen .

Defe vocht een halve dag mannelijk;

maer, temetsverfwakt, zakte na fijn

bark, en voer in de kreek, alwaer*/?

Engeljche woonden. De Portugeefen

volgden in canoWn , en maekten Ou-

daen en d'Engeljche af. Ses en veertig

man ontfnapten met de bark, onder

't beleid van luitenant Pieter de Brui-

ne nadeftroom niapoco. Drie dagen

hieldenze alhier huis, wanneer de far-

jant Matruit den luitenant de Bruine

vcrraedclijk doorfchoot. Zedert ver-

deelden de gevluchte in vier troppen.

Maer d' inwoonders, om zich defer

vreemdelingen te ontlaften, maekten
haer, niet zonder vriendfehaps fchijn,

door den drank pernau dronken , en

vermoorden de fmoor- dronkene.
Niemand bleef te lijf,dan hy loan Hen-

riks

Vreemde

•voirv.ll.
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riks zoon, nevens twee Duitfchers.

't Misdrijf wierd wel by Lucifer ftraf-

waerdiggekeiirt: doch alzoo fijn laft

medebragt , de Iandzaeten door min-

zaemebejeegeningen te lokken,heeft

hy voor-bedachtelijk het moordaedig
fchelmftukverfchoont. Men bouw-

de vorders een drie-puntige fterkte

nevens de rievier Wiapoco , op een

hoogte , acht vademen boven den

oever : om de vaert der floepen te

beletten. Na dufdaenige verrichting

bezocht Lucifer 't eiland Blanca , al-

waer drie honderd bokken vong; en

voorts de bogt Honda , alvvaer d'in-

woonders , ftout , fterk , lang-ge-

baerd en met koopere ringen door

d'ooren , veel genot trekken van

een treffelijke zout-panne. Lucifer,

uit Honda weder onder zeil geraekt,

ontmoete drie jagten, by de kamer

tot Amflerdam toe geruft. Voor Cor-

rientes fcheide Dirk Simons zoon

van Uitgeeft met vier fchepen zette

flreek op d' uithoek fant Anton : al-

waer een rijk fregat met meel, zijde

en ft.uk- goederen verooverde. Hy
had nu Cuba ontrend de rievier Poroos

in 't gezicht, en te gelijk twee kofte-

Merkwaer- Üjke galjoenen van Honduras. Drie
digefcheep-

j
agten wierpen den Spaenfche onder-

ammirael aen boord : welken de

Spaenfche zee voogd te hulp quam.
De Leeuwinne wierd tufTchen de twee

galjoenen beklemt : zulxvry wat te

doen viel. d' Hollanders zochten te

enteren; doch konden uit haerlaeg

vaer-tuig niet op-klauwteren tegen

de hooge galjoenen. Ookftaeken^
Spanjaerden zeer geweldig met pie-

ken. Doch zoo«haeft de Holland-

fche handgranaeden op den overloop

ruimbaen maekten, beklom Uitgeef}

den onder zeevoogd : blufchte den

brand van des zelfs fchip : en fleepte

het weg. d'Ammirael wel bezeilt

bergde zich met de vlucht. Uitgeefl

aldus verrijkt, keerde tehuiswaerd.

't Jagt de Bruinvifch vermeefterde in

Cayos een bark vol huiden en kana-

fters-tabak : hepvooiby Havana : en
verftond uit de gevangenen Spanjaer-

den : hoe 'tgrootfte flot aldaer om
trend honderd metaele Hukken en

veertig bus fchietershad : 'tkleinder

4»3

Togt vun
Vieter Uit.

i6z8.

Eiland

Blanca.

Sterkte van
Havana.

ten weften van de haven weinig min-
dergefchuten bus fchieters. De der-

de fterkte was voorzien van zeventig

halve kortouwen. Binnen de ftad

woonden drie duizend burgers, die

in tijd van nood de wapenen voerden.

fooft lans zoon en Claes Henrix zoon R
>i
ke &*»'*

voerde ieder een jagt : namen voor J»lm°
Pernanbuco een fchip van Lisbon , voe- bekomen.

rende meel, zout, wijn en dartig

monniken : zedert een fluit met fes

honderd Negers , een bark vol zout
en yzer, een jagt met wijn gelaeden,

en een fregat metzuiker, brafilien-

hout en tabak. Voor Jtamericavet-

ooverdenze noch twee prijfen , en

keerden met zoo rijke buit na Texel.

De Weft-Indifche maetfehappy, ge-

ftijft metde roof der vyanden, tae-

kelde wederom twaelf fchepen toe,

onder 't beleid van pieter Adriaens

zoonlta, in 't begin des jaers feftien

honderd achten twintig. Defevloot

liep voor Blanca ten anker. Dit eiland

grimmelt van bokken : de grond be-

ftaet uit gemorzelde keyen, en is el-

ders klippig : heeft een kleine; doch
taemelijk goede haven. Ita zette

voorts boven Porto Rico ; nam een

fcheepjen, met zeven duizend pond
gember : flapte, tegen over Hifpa-

niolauit op 'tfteenachtig eilandeken

Catalina , alwaer verfch water kreeg

en ettelijke leguaenen, die in groote

meenigte aldaer loopen : hield afen

aen voor Cuba : veroverde fes bar-

ken : en verftond uit de gevangenen:

hoe de Honduras -voerders, op ko-

mende weg zijnde, met twee fregat-

ten vol foldaeten uit Havana verfterkt

waeren, alzoo op de vloot veel ziek

volk was. Ondertuflchen ontdekt a
Sch"K

Ita den ammirael en onder-zeevoogd fci,e„ ita e

der vloot uit Honduras , die lanx de d'Hondu-

wal binnen Havana meinden te fnap-
r

£rs

pen. 't Zoude haer gelukt zijn, indien

niet de fchipper loan Pieters zoon,

wiens jagt, voerende twee metaele

en veertien yzereftukken, denon-
der-ammirael aen boord had geleid.

Doch, alzoo geen enter-dreggen had,

geraekte 't Spaenfch fchip van hem af,

en op de grond, loan Pteters zoon vol-

gende bleef ook eindelijk vaft. De
Spaenfchen zeevoogd komt fijn mak-

Fff 3
ker

rasvaer-
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ker te hulp : en ter ander zijde van gelijx door nieuwe buit verrijkt, rufte

loan P/eters zoon tegen de grond, wederom twaelf zeilen toe , beleid

'tStond hier jammerlijk gefchaepen. by Dirk Simons zoon van Vitgeeft , die

'tHollandfche jagt reikte met fijn 'sjaers tevoorentwee koftclijkeprij-

lichtgefchut niet toe, dacr deSpaen- fen opbragt. Binnen de ruime en

fche halve kortouwen wederzijds vifchnjkc inwijk van 't klippig eiland

doeltreften. //jkonde, wegens ftilte Vincent vong de vloot ettelijke bok-

en tegen-ftroom , niet te hulp ko- ken en fchild-padden. Voor de Bra-

men :"hy liet het dan een weinig om filfche kufl nam Uitgeeft twee rijke

de noord door-ftaen , ten einde de : karveels, een rae-zeil uit Pernanbuco,

oofte wind , die tegen den middag
;

en noch een koitelijk fchip uit d'in-

alhieropfteekt, onder-fchepte : zakt
;
wijk todos los Santos. Met defe buit

allenskens lanx de wal na de Spaen- liepen driejagten t'huifwaerd. Zedert

fche zeilen : werpt den onder ammi- !
zeilde Uitgeeft na Sierra Leona, ken-

rael op zijde , en uit de mars vuur ' baer aen hoog en dicht geboomt op

potten in des zelfs (chip fan Iago: en
j

een verheeven kuft. Weder-gekeert

enterde met zulk een geweld , dat
j

na Pernanbuco , verooverdefeskofte-

van drie honderd Spaenfchc boots- lijk gelaedefchepen, onder welke een

gezellen meer dan de helft fneuvel- galjoen van Goamct grootefchat dia-

de : de overige fprongen over boord : I manten. De gelukkige verrichtingen

weinige ontfwommen. loacbim Gijs-
j

der vlooten , by de Welt- Indifche

zoon , loan Braems en Antonius Conde maetfehappy van tijd tot tijd toe-ge-

vielen den ammirael op het lijf, die ruft,gaven moedenkracht,omgewig-
eerlang 't fchip fennora de los Remedios

,
tiger aenflaegen by de hand te nemen.

; . ten beften gaf. Ita bequam hier dar- i Menmaekt daneenendartigfehepen

tyitabt' dehalf duizend kaffen indigo, meer
J

vaerdig, welke voerden omtrend vier
vochten. a [s fes duizend huiden , ftijf darde-

i
duizend koppen, honderd endartig

half honderd pakken falfaparilla, et metaele ftukken , vijf honderd en

telijke pottiefen balzem-oolie , ze-
\
achten vijftigyzere gotelingen. Pie-

ventig duizend pond gember , een en ! ter Pieters zoon Hein voerde de vlagge.

twintig ponden ongemund zilver , i Hy nam omtrend de gronden Tortu-

twaelf metaele ftukken en achten \gas twee barken van Havana, uitwel-

twintigyzeregotelingen. Voortsftak ke verftond : dat de zilver-vloot al-

hy de brand in de ontlaede prijfen. daer niet was aengekomen, noch ook
Weinig voor defe bevochte zegen, die vanTerra Firma ,maereerft-daegs

Toztva»
]j cnte >t fchip de Fortuin in 't gezicht verwacht wierden. De ftroom zette

de Fortuin. _ > .
o

, . « . r- rr-
van VUjjingen het anker : om drie en ; Pieter Hein buiten lijn giiïing verre

feftig zielen aen 't eilandeken Tabago
j

om den ooftvoorby Havana: zulx
uit te zetten. Aen fant Vincent von-

{

Matanca in 'tgezicht kreeg. Hy ach-
denze twee mannen , die lanx de

i
ter haelde hier een bark , afgevaer-

ftroom iviapoco, onder den hopman
i digt by Laurens de^abreraündhoudct

Ioannes van Ryen , neder -geflaegen ,
|

van Havana , om de zilver- vloot te

voor de woefte inboorlingen hadden waerfchouwen wegens d' Holland-
moeten opkraemen. Zy wacren ten fche zeilen , uit 't flot Morro voor
getal van zeven in een floep afgeftoo- \ Havana gezien. Ondertuffchen ver-

ken: tweeftiervenoptetogt: de vijf I ooverde loan Ioans zoon van Hoorn
ftapten op 't eiland Trmidad uit : al- een fchip, welk de voortogthadder
wacr d'Indiaenen van Granada drie ver

(

zilver-vloot. De gevangenen deedai
moorden, alzoo Franfche waeren, bericht, hoede vloot zelf op handen
welke zy een bittere haet toe-droe-

(

was. Met den dageraed ontdekte Pie-
gen. De twee Nederlanders wierden ter Hein tien fchepen , welker zom-
verfchoont. De Fortuin gefterkt met migeinly, andere tcloef, op'tvuur
tjagtje^ Zuid-Jlerre nam onder d'ei- der Nederlandfche vloot onwetende
Iandekens deVirgines een rijke bark. hadden aengezeilt. De lywaerdfte
De Welt Indifche maetfehappy , da- negen , met huiden, meel.campeche-

hout,

Tegt van
Dirk Uit-

Tweede togt

van nieter

Hein:

l'reimd ge

val.
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hout, cochenille, indigo en vordere
J

zandige inwijk , bequaem omtean
keren. Voorts is het klippig en (teil.

In de dalen wafcht het gras tot een
koflelijkheden bevracht, zijn door

de gemande floepen genoomen, al-

foo wegens kamlte de fchepen zelf I half mans lengte . De boffchaedjen

niet te paffe quamen. Omtrend mid-

dag ontdekte Pieter Hein negen gal-

joenen;op welke gefwindjagt maekt.

Defe hielden na de wal , en {taken des

avonds by twee lichten binnen de

bogt Matanca aen de grond. De be-

vel - hebbers bergden zich met de

vlucht. Ieder droeg fijn kleinoodjen

weg. Met 't krieken des daegs volgde

Pieter Hein , vond de galjoens , viel

zelfs in een boot , en voer na den

Spaenfchen ammirael : die achtfcho-

ten deed , terwijl fijn volk meer en

meer landwaerd de vlucht nam. On-
der 't galjoen genaedert , was geen

kans om op te klimmen. Juifthing

zijn op de grond begroeyt metfcher

pe doornen. De veenachtige grond

zoude voordeeliger gewafch voort-

brengen: tenzy de ratten, leguaenen,

haegediffen en ander ongediert het

gewafch vernielden. Lucas Pö/liep

van Blanka na Tortuga , een laeg ei-

land; doch ten weften tamelijk hoog.
De dorre grond heeft pok hout , bok-
ken en een vermaerde zout-panne.
Dit alles is ook te vinden op Orchilla,

kenbaer aen hoog gebergt ten ooften

en weften ; anderzints fteekt de boo-
dem geen mans lengte boven water,

Polyong hier meer dan twee honderd
bokken , in een kuil by den oever

Togt van
lol.

Eiland

Orchilla.

een touw buiten boord, by welk een
|
van de wettelijke toppen gejaegt. De

matroos opklauwterde , die voorts

touwen valt maekte voor andere,

rondom van Spanjaerden omringt,

ftaende niet anders alsof aen handen
en voeten geboeyt waeren . Onder
anderhalf-honderd man droegen et-

telijke de fakken vol goud en zilver.

Pieter Hein liet alle 't leven, d'Ande-
re galeoens gaven haer op lijfs-gena-

de over. De Spaenfche kroon verloor

hier, behalven de muskus, amber-

grijs, bezoarendelaeding van twee
galjoenen en een rijke prijs, meer
als honderd en vijftien tonnen gouds.

De nacht, die op de verovering der

zilvervloot volgde, was zeer onftui

mig: zulx de ongeankerde galeoens

van de grond driftig wierden. Vijf

dagen wierden zoek gebragt met het

ontlofïèn der genoome fchepen. Vier

galeoens en een nieuw Spaenfch
koopvaerdy-fchip voerde Pieter Hein

uit de bogt Matanca, den zeventiende

Eiland

Bonaire.

ziltige boodem geeft loof noch gras.

De boomen ftaen dorre en droog;
zulx met een handter neder konnen
geftooten. Men vind geen gevoogelt,
alsleelijke nacht-uilen, en behalven
de bokken groote haegediflen. Pol

zette , voorby de negen boom-rijke

eilandekens Roccas, en de drie Aves,

na Bonaire. Dit eiland , tamelijk groot

en rijzende , heeft ten weft-noord-

weften een bequaeme reede , een put

met verfch water , meenigte fchae-

pen , by welke de Spanjaerden leven ,

pok -hout en kotoen boomkens.
Voorts bevond Po/'teilandeken Mona z«k«fafc»

rondom klippig en vol hoorn -hee-

ften ; doch quaelijk te vangen , we-
gens de dichte boffchaedjen. Ner-
gens vallen fchoonder oranjen-appe-

len. Zedertiiephy , zonder merke-
lijke verrichting , \ootFlijJingenttn

anker. OndertufTchen taekelde de

weft-Indifche maetfchappy weder-

Mona.

van herftt- maend des jaers feftien- om twaelffchepen toe. Ónder 'tbe- Merkwair-

honderdachten twintig, na Holland, leid van Adriaen lans zoon Pater ging

nevensfijn eigen vloot: alwaer geluk -{ de vloot zeil, in 't midden der oogft-

kig aenquam. 'tZeeuwfche fchipdk
;

maend : en kruifte te vergeefs om-
Tyger, toevertrouwt aen LucasPolbe-\ trend de Vlaemfche eilanden op de
hoorde wel tot de vlagge van Pieter I Spaenfche zeilen. Met 't begin des
Hein ; doch dwaelde by ongeluk van jaers feftien honderd negen en twin-
de vloot af, en liep ten anker voor) tig fcheide voor JanVincent driefche-
Blanka, alwaer meer dan vijfhonderd

|

pen , waer over Martijn Landroede
bokken vong . Dit eiland heeft fesj 't opper -bewind kreeg. Pater liep

dige togt

van tater.

1Ó29.

mijl ommegangs, en ten weften een met 't overige der vloot binnen d'in-

wijk



416 D E f'v D E

wijk todos los Santos tot op een mijl

voor de ftad Salvador .- alwaer flechts

zeven barken aen de wal lagen, Hy
oordeelde niet de pijne waerd te zijn:

fchepen en volk , om zulk een gerin-

ge buit , te waegen. Wend dieshalven

de ftevens na Pernambuco .- nam op de

togt een rijke bark : kreeg uit een Bra

filiaen , op een vlotje aen boord ge-

vaeren , bericht : hoe drie zeil-reede

fchepen te rugge mReciffo keerden,

zoo haeft tyding in quam wegens
d'Hollandfche vloot. Pater niet zien-

de hier op te doen , fmeet overftaeg

na de Caraibijche eilanden. Onder Gra-

nada vond hy ter reede leggen drie

Hollandfche fchepen, die infchelijx

voordeBrafilifche kuft vruchteloos

hadden gekruift. Voorts fcheiden

de Pegajus , Raeve en V Hart van de

vloot , om omtrend Monges op te

paffen. Aen Blanka vongenze dui-

zend bokken , en tuffchen de klippen

der kleine eilandekens Monges over-

vloedig vifch. Doch alzoo geen

Spaenlch vaertuig vernamen , zetten

na 't eiland de Vacca , welk een fchoo-

ne reede , aengenaeme bofTchaed-

jen , graefige beemden , verfche bee-

ken en overvloed van wilde paerden,

ftieren , koeyen , verkens en kleine

limoenen heeft, 't Boots- volk plukte

meer als tweehonderd duizend. Voor
de laege uithoek Corrientes, vol ge-

boomt verooverdenze tweekoftelij-

ke prijfen van Campeche. Defe drie

fchepen , gelijk ook Walcheren en de

Zuid-[Ierre , uit Zeeland aïgeilooken
verfterkten Paters vloot; wanneer
bericht kreeg : hoe eerlang een mer-
kelijk aentael Spaenfche fchepen uit

Campeche zouden zeil-gaen. Pater

fliep hier niet op. Hy verdeelt dan
fijn vloot in drie flag-ordens.De voor-

togtbeftondin drie fchepen : gelijk

getal had d'acher-hoede. De ammi-
rael voerde de middel-trop , vijffche-

pen flerk. Aldus gefchaert hield voor
't hoofd Corrientes afen aen: wanneer
Joan Stapel drie Hollandfche fchepen,
en de bevel - hebber Joan van Hoorn

loZuolt.
vier aen-bragt. Hoorn koos op 't ein

-

de der graes-maend uit Texel zee:
wierd aen Grannada met vergiftige

pijlen af-geweefen : veroorverde

Eiland

Vacca,

Boek:
een prijs, voor d' uithoek fant /In-

ton. De gevangenen deeden bericht:

dat binnen Domingo, de ftadhouder

Gabriel de Chaves Oforio een oud fol-

daet veelte doen vond met'therftel-

len van de muuren, fterkten en ge-

bouwen der ftad, voor tweejaer door
een harde ftorm over hoop gewor-
pen: dat fes fwaere fchepen in laeding

lagen , die na Carthagena de flevens

zouden wenden , om met de galjoens

op Spanjen over te ftceken : alzoo
' lanx Porto Rico niet derfden laeten

doorftaen , uit vrees voor d' Hollan-

ders. Voorts verdorfveel gember, by
mangel van vaertuig : en de burgers

leeden groot ongemak, teroorzaek

geen ftoffen eenige tijd herwaerds uit

Spanje overquamen. Ook ging hier

niet als kooper geld om : en daer was
niet te winnen. De zilver- en goud-

mijnenwierden geenzints bearbeid:

alzoo de Spanjaerden geen luft tot

werken hadden : en de oude in-

boorlingen , over lang aen kant ge-

holpen, in'tgrafrotteden. Zulx in-

dien niet binnen Domingo de hooge Stm van

koninglijke vuurfchaer flond, waer deftad Do-

onder Cumana tot Coro toe behoorde , ZZiw'aer-

deftad en 't eiland Hijpaniola zouden dig.

licht ontvolkt worden. Hoorn zette

voorby d'uithoek Cruz , een vlakke

punt vol geboomte : om den hoek
indebogt, twintig mijl diep, leggen

d'eilandekens lardin delaReyna.Voor

Corrientes nam hy een wei-bezeilde

bark, met drie honden en fesvuur-

roers , op de beefte-jagt herwaerds

uit Havana afgeflooken. De gevan-

genen zeiden : hoe Havanaes ftee-

voogd Laurens de Cabrera volkoo-

men kennis droeg wegens de Hol-

landfche zeilen : veel volk verzae-

melde : en aen alle havenen rond-

om her de fchepen waerfchouwde.
Hoorn kreeg zedert een koflehjke

fregat, en geraekte eindelijk onder

Paters vlagge , die nu twintig zeilen

telde : met welke hy na de gronden
Tortugas wijkt. Een vreefelijk onwe-
der flingerden alhier de vloot. De
donder ;lloeg den groote fteng der

Zeeuxvfche Iaeger te morzelen : ftorte

lanx de maft na beneden : en vloog

byeen fchiet poort uit. De bottelier

bleef
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Schrikkelijke

donder.

Vervolg

van Paters

reis.

Vloot onder

Henrik

Lonque.

haer heer-

lijke ver-

rtehtingtn.

bleef hard- fteeken dood: twee an-

dere wierden fwaerlijk aen 't hoofd

gewond. Dagelijx viel fwaere regen

en donder : wanneer Samuel Lucas

zoon 't fchip Middelburg tot de vloot

bragt , gelijk ook de bevel-hebber

Outqer Minne fes andere zeilen. Pater

ververfchte binnen de ruime en vei-

lige haven de Cabannas, ahvaer ettelij-

ke eilandekens leggen , eertijds by

herders en timmerluiden bewoond.
Voorts bezichtigde Havana : dreef

d'onderfte laegen van 'tgefchut toe ,

ennamdebraem-ftengen af: dewijl

met den herfft-maend de gewoone-

lijke winterbuyenalhieraenvang ne-

men. En ,alzoo 't hem verdroot, met

zulk een aenzienelijke vloot niette

verrichten , zond negen fchepen na

't vaderland met de buit , en wende
voorts d'overige ftevens op de Barba-

dos : ahvaer vijftien honderd Engel-

febe haer bezig hielden omtrend ta-

bak planting. Pater liep van Barbados

na de vafte kuft America : bezichtigde

de rievier Orenoque : alwaer 't ftede-

kenfan Tbome , by de gevluchte bur-

gers zelf in brand geftooken,zoo veel

moogelijk blufchte : en , 't geen zy
niet hadden konnen afbrenge,fcheep

voerde. Terwijl aldus vruchteloos

zukkelde , rufte de Weft-Indifche

maetfehappy zeven en twintig fche-

pen toe, onder 't beleid van Henrik

Loncque , Pieter Adriaens zoon Ita en

Jood Bankart : over de foldaeten ftond

Diederik van Waerdenburg. Aen fan

Vincent vertoefde Lonque een geruime

tijd. Wantalzoodevyandop^^<?/«-
ive woelde, en Amersfoort bemagtigt

had, hielden de Staeten des Vereenig-

den Nederlands , 't volk , by de Weft-

Indifche maetfehappy geworven, we-

gens dringende nood , in dienft ; doch
zoo haeft Wejel verrafcht en 's Harto-

gen Bojch door Fredertk Henrik prinfe

van Oranje gewonnen was, volgden

tot verfterking van Lonque vijfendar-

tig zeilen: welker zommigetraeger

of eer by fijn vlagge quamen onder

Vincent: ahvaer bykans vier maenden,

zonder merkelijke verrichting, had

gewacht. Den tweeden van kers-dag

ginghyzeil met twee en vijftig fche-

pen, dartien floepen, zen Vincent op-

storm op

Antonio

Vaes.
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gezet, en twee prijfen, alle bemand
met ftijfzeven duizend koppen. On-
der de middag-lijn zukkelde de vlooc

door ftilte en tegenwind : zulx de

ziekte en fterfte hand over hand toe-

nam. Ruim twaelf honderd lagen

krank ; en darde-half-honderd had-

den den geeft gegeven, zedertjan Vin-

cent verlieten. Endelijk kreeg Lonque

de ftad Olinda in 't gezicht. Waerden-

burg , liep den vierde van fprokkel-

maend des jaersfeftien honderd en

dartig, metfeftien fchepen, voerende

drie duizend man , voor 't bofch Pavo

Morello , twee uuren ten noorden van

Olinda: alwaer gefwind uit- ftapte,on-

aengezien^ Portugeefen , twee dui-

j

zendfterk,denftrand bezet hielden.

JVaerdenburg bleef den gantfehen Waerden-

\ nachtin wapenen: wierd des anderen q^"^ 1

j daegsmeeftervan Olinda , doorbree-
1 kende ten noorden , gelijk d' overfte

|
Schutte ten zuide. Voorts gaf de

(
vyandoverdetweefterktenop 't Re-

ciffo, en verliet 't eihnd Antonio Vaes:

welkzedert vinnig beftormde. Drie

t
honderd Portugeefen hadden bereeds

j

de borft-weering achter de rugge

;

doch d' Hollandfche bezettelingen

zamen gedromtdreeven de befprin-

' gers met groot verlies te rugge. Om-
! trend midden van lenten-maend

j

quamen negen fchepen , die aen de

vloot van Lonque ontbraeken , voor

\'t Reciffo ten anker. Zy voerden

,

|

nevens ruim fes honderd foldaeten,

}
veel gefchut en allerley oorlogs -

behoeften , den overften - luitenant

Alexander Seton en drie raeden Joan

i de Bruine , Philips Serooskerken en

Horatius Calandryn. Men befchanfte

aenftonds 't kloofter op Antonio Vaes,

en leide een fterkte met vier bolwer-

ken aen d'inkomft van Pozo,op 't Land

Reciffo. Vorders ftak Seton d'huifen

buiten Olinda in brand, waer uit de

vyand 's nachts fijn verooverde ftad

begaepte. En defe was doende met
'tverfche water op Antonio Vaes te ver-

giftigen , wanneer haer d' Hollanders

fchielijk over den hals quamen

,

Twee, die 't water dronken, ftier-

ven : andere vervielen in fwaere

krankten. 't Scheelde weinig, of'top- g«w«.m»

per-hoofd Lonque, meteengeley van
Lon^'"

ö g g Vijftig
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vijftig busdraegers , uit Rcciffo kee-

rendc mOlinda, wasomhalsgerackt.

Onvoorziens bcfprongcn by twee

benden Portugeejen en Brafiliaenen,

bragt van vijftig veertien man af, waer

onder (es fwaerlijk verwond. Im-

mers zoo groote fchaede leeden de

hout hakkers op Antonio Vaes , door

de Portugeejen in een hinderlacge ge-

lokt. Terwijl het werk aldus rondom
Olinda afliep , hepen eerft twee fche-

pen uit 't Vereenigde Nederland , en

zedert andere vier , beleid by loan

Walbeek, en noch acht.waer over Dirk

-jan Uitgeeft het gezach had , voor

Reciffo ten anker. Eerlang volgde de

Arke Noachs. Voorts ging Dirk de

Ruiter met fes zeilen zeewaerd , om
te kruifen : en Pieter Adriaën s zoon Ita

met tien fchepen ten zelven einde.

In het midden der bloey-maend
maekte Lonque gereedfehap ten ver-

trek te huifwaerd, na dat op alles be-

hoorlijke orde had gefield : en lich-

te de ankers van negen fchepen.

'-Doch Ita , trekkende van 't Reciffo

na Olinda , ten einde affcheid nam
van dg racden aldaer , wierd door
een haeftig ongemak gevaerlijk over

vallen. Hy had tot bybeleiding ne-

gentig muskettiers. Schielijk ftorte

zulk een vlaeg , dat de lonten uit-

doofden , en het geweer nat wierd.

De vyand merkte het uit een belae-

ging : zette ylinx over de rievier

:

en verfloeg dartig man. Ita, by alle

verlaeten , weerde zich met de zae-

bel een geruime tijd; doch was bui-

ten twijfel te kort gefchooten, tenzy
hulp uit Olinda kreeg. Vorders, al-

zoo de Portugeefen geduurig op de

Hollanders toeleiden , niet zonder
fchaede ter wederzijds , zond de
Weft-Indifche maetfehappy nu en
dan fchepen ten rug-fteun. Ook qua
men ettelijke Brafiliaenen van den
vyand overgeloopen. Men maekte
nu ook een vijf-hoekige flerkte, be-

halvende vaftigheid rondom 'tkloo-
fter

, op Antonio Vaes. Om het werk
te beletten , hervatten de Portugee-
fen , hoewel t'ellekcns met verlies

afgeflaegen , torn op torn. Zy ver-
fpreyden nu ook een geruchte : hoe
Frederik de Toledo in aentogt was

r d f. Boek:

val van
Ita

tterkte

uintenie

Van.

met een groote fcheeps-magt , om
de Hollanders uit Brafü te verdrij-

ven. Defe hier door gewaerfch ouwt,
zetten zich fchrap tot tegen weer:

maekten rondom het nieuwe Hot op
't Land- Reciffo een vaft hoorn-werk.

OndertufTchen quam nu en dan al-

daer een prijs in. loan JValbeck, tot

ammirael der Brafilfchc kuft by de

Weft-Indifche raeden verkooren, had
een aenflag op de uithoek fant Au~

guflijn ; doch liep teloor, dewijl de

Oceaen te hoi brande tegen de kuft.

't Gerucht van een magtige toerufting

ter zee in Spanje maekte de Weft-

Indifche maetfehappy gaende tot

nieuwe werving. Zy vaerdigde dies-

halven af den zeevoogd Pater met
zeventien zeilen, welke de een voor
en de ander na voor 't Reciffo ter ree-

de liepen : alleenlijk de Sivarte Leeuw

,

voerende den overlfem luitenant Elfl

en bevelhebber Uitgeeft , is nooit te

voorfchijn gekoomen. fooft Banken Togttm
wende in lentemaend deftevensvan Banken.

acht fchepen mfant Helena, om op de
rijke kraeken , aldaer gewoonelijk
ververfchende, te paften. Totoogft-
maend bleef hy voor dit vruchtbaer

eiland leggen : en vond niet, wan-
neer hier te reedc quam, als een bok
met de vier voeten aen een boom
vaftgebonden, die degroente rond-
om , zoo verre bereiken konde,
had afgegeeten . Zag

, geduurende
fijn verblijf, noch fchip in zee , noch
menfeh op 'teiland : vong omtrend
vijfen twintig duizend zoo bokken
alsverkens, hoewel wegens de fteile

klippen moeyelijk te vangen. De
meeuwen, geenzintsfehouw, lieten

haer grijpen of met ftokken dood
flaen. Bankert lichte eindelijk d'an-

kers te huifwaerd. Dirk de Ruiter

bragt fes fchepen onder devlaggcvan
d'ammirael Ita, die voor d'uithoek
Tiburon op de vlooren uit Honduras en
Nieuw-Spanje kruifte : hy liet vijfzei-

len in d'haven de/accu Dit eilande- Eilandeken

ken een mijl breed ; doch vryfmal- Vacn -

der, heeft fteile oevers en fpitfeber-

gen, rondom bezet met droogten,
waer op veel fchild-padden en zee-

koeyen haer onthouden. Ita ver- Jjjjj"?"
overde hier een rijke prijs. Kreeg fijn d'ammirael

gantfche
lta

-
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gantfche fchecps • magt by een : en

wende na deCaimans. 'tOofterlijke

eilandeken, omtrend drie mijl lang,

vertoond ten ooften een fteil-klip-

pigc hoek , is voorts laegh . De

rh'lT*'
noordweftelijke Caiman is drie-hoe-

pa'dden. kig. In haer zandige oever delven

de fchild padden de eyers , die we-

gens hette van de zonne binnen

tien dagen zijn uitgebroeyt. Vallen

zeer overvloedig , zulx weinig volk

op een nacht wel twee duizend kan

bekomen. Zommige zijn zoo groot,

dat dartig mannen aen een genoeg

te eten hebben : fmaeken gelijk kalfs-

vleefch. De krokodillen alhier over-

trefTen in groote en wreedheid alle

andere. Ita verdeelde voorts fijn

vloot in zeven flag-ordens: Helde

op alles bequame orde tot flaen : en

verftond uit een Engelfche vrybuiter,

voor de uithoek Corrientes , hoe Fre-

derikdeToledo uit Havana na. Spanjen

overflak met tachentig zeilen : van
• welke acht galjoenen te rugge zend,
om te overwinteren tot Carthagena.

Hy liep voorts dicht onder Havana

:

alwaer alles in rep en roer raekte

:

verbrande een koftelijk fchip tegen

de wal gejaegt : en noch een ander

,

welke de vlagge liet waeyen van de

voorfteng, en een derde met arduin-

fleen geballaft vloogen in de lucht.

Tweebarken ontfnapten binnen Ha-

vana. Ondertuffchen wierd Ita met
twee zeilen uit Pernamhuco geüijft.

lojuhh» Ook quam Joachim Gijfen met een
Gijfeniijd

jagt by je vloot. Defe , verfteeken

van de ammirael Paters vlagge , ver-

viel wegens onbezeildheid van fijn

fchip de Dolfijn beneden Jamaica: en

ftiet eindelijk door quaede toever-

zicht der ftuurluiden , op den grooten
Caiman aen flukken. Seftienweeken

bragt hy alhier toe met het maeken
van een jagt , uit de flukken óes ge-

bleven Dolfijns : bragt honderd en

twintig man , nevens viermetaeleen

twee yzere flukken in de vloot : de
andere had hy op de Caiman begrae-

ven. Vijf mijl beneden Havana wierd

een Spaenfch fchip vol Campechehout

en zalzaparilla , tegen de wal gejaegt,

van fijn eigen volk aen brand ge-

flooken. De Hollanders trachten ver-
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geefs tweemael den brand te bluf-

fchen. De acht fchepen , gefchikttoc

byftand der zeevoogd Pater , qua-
men nu ook onder Itaes vlagge , al-

zoo pater eer te rugge was gekeert,

als verwacht wierd. /ta danverfprei- wdemm^
de fijn zeilen wijd en zijd lanx de re" v*n

kuit van Cuha ; doch vernam geen
Spaenfch vaertuig : en alzoo de le-

vens-middelen begonden fchaers te

ftrekken , wende de ftevens na.Te.xel:

alwaer zonder verdere verrichting

binnen viel : behalven de bevelheb-

ber Ioan Gijshrechts zoon Boon eter

:

die, volgens laft , met vier jagten na
de Qaraibijche eilanden zette , om
Tater , die veel wigtige verrichtin-

gen in laft gegeven waeren op te zoe-
ken : en fijn vloot met lijftogt en oor-

loogsgereedfchapteftijven. Op de-
fe togt nam hy een koftelijke prijs.

Pater ondertuiTchen hengelde lang Peniehtfoi

vooi Pmta del
G
'allo: meinde het fte-

gen der
,

. . ... . ammirac!
deken , welk den oever van het ei- Tater.

Jand Trinidad beflaet, aen te taften.

De fterke tegenftroom belette het
voornemen: liep derhalven door het
middelfte gat van Boccas na Blanca,

alwaer twee duizend bokken vong:
ftak op Bonayre ettelijke woonplaet-
fen aen , en de Spanjaerd het veld vol
dor gras, lanx welke d'Hollanders te

rugge keerden, om haer doorfmook
te flikken. De vond zoude gelukt
zijn , indien met een naeftgelegen

boffchaedje den aftogt veiligde. De
vloot liet eindelijk Hijpaniola achter

uit leggen: en wende recht op fanta
Martba , een ftedeken aen de vafte

kuft tuffchen Carthagena en de ftroom
la Hacha. Te meer alzoo voor eenige

tijd een brief, by den ftadhouder
Hieronymus de Quero aen den Spaen-
fchen koning gelchreven, in handen
derHollandfe roof- fchepen geraek-

te. De brief behelfde een nette be- 'tstedikm

fchrij ving vanfanta Martba. De zee- f*»t*

kuft, ftrekkende van 't ooften weft-
Martha -

waerd, heeft d'Oceaen ten noorden,
en een haven halve -maens-gewijs.
d'Ooftelijke hoek rijft met de ge-
brooken fleen-rotze Taganga , de
wettelijke klip Lipar vertoont byna
gelijke gedaente, De mond tuffchen

beide gaept fchaerfch een half mijl,

Ggg 2 'tMid
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't Midden bcflaet het ronde eilandc

ken el Morro , on- toegankelijk we
gensfteile rotzcn : en bevrijd d'ha

Derde Boek
Kreeg zedert vijf mijl ten noorden
van Lezart drie Duinkerkfche fregat-

ten om de ooren. 't Grootfte voerde

ven voor Martba tegen alle winden,
j

fcscndartigmetaele ftukken , 'tmid

Op d'ooft-hoek van Taganga ftaet

i wacht-huis , wacr uit de ftad

kondfehap krijgt met 't affchicten van

een yzerc haex , zoo haeft eenige

ichepen in zee ontdekt worden.

Martba zelf leid omtrend 't midden

der haven gelijx 't water. Een vier-

kantig flot met vier bolwerken ter

zijden af heeft vier halve metaelekor-

touwen, twee yzere ftukken , en

doorgaens niet meer als zeven fol-

daetenen een bus-fchieter. Vorders

fchrijft de ftad -houder Quero , dat

groot mangel leed van oorlogs- be-

hoeften : de naeft-gelegene ftad Car-

thagena , voor haer zelf beducht , wil-

de niet byzetten. De burgers, ver-

armt door meenigvuldig pleiten , be-

gonden een tael te voeren , als of wil-

den opkraemen : daer nochtans de

plaets van groot belang is: alzoode

handel van Nieuw-Granada en Quito,

delfte acht en twintig, en hetkleinfte

twaclf. 't Gevecht duurde acht uu-

ren : binnen weike Lichthart veertien

dooden kreeg en twee en twintig ge-

quetften. 't Jagt zelfgeleek een wrak.

De groote maft dreef over boord :

het roer hing aen ftukken: het loo-

pende wand flingerdebyflenters: het

had zeventien fchooten onder water

,

en meer dan vier honderd door het

boven fchip. De Duinkerkers liepen

niet mis. Lichthart namze waer, als

afwenden, en fchoot t'ellekens lanx

fcheeps: zulx eindelijk te rugge deins-

den. Lichthart geraekte binnen plei-

mouth , en voorts tot Amfterdam: al-

waer wegens manhaftigheid een gou-
de keten ontfing. De verrichting van
'tjagt Bruin-v.fch is infchelijx merk-
waerdig. Dit, zedert de uithoek Ver-

de achter liet, zeilde voorby 't hoofd
Roxo , lanx de wal , na de rievier Cat-

chieu : alwaer den mond met twee on-

Alerkrv.ier-

dige ver-

richting

van de

Brmnvifcb.

lanx de groote rievier Ma^dalena, niet

kan gedreven worden zonder de ftad
j

diepten bezet zag: tuflehen beide liep

vordinge. Martha. DezeevoogdPrf/£T,uitdefe
j

een gat , om binnen te zeilen. De
na men. brief verzeekert , wegens den toe-

j

Bruin-vifch zette meer als een mijl

ftand van Martha , loopt derwaerds : i den ftroom op , doorgaens een vie-

fmijt volk te land : en neemt de ftad, rendeel mijl breed , tuflehen oevers

zonder flag of ftoot , in. De fterkte |
vol kreupel - bofch wederzijds : nam

deedeenige fchooten; maer bedong hier een Portugeefche bark. 'tBoots-

eerlanglijfs-genaede. De ftad wierd volk , aen 't eiland #///fr'uitgcftapt,

Vreemd ei-

land BiJJis

:

fpracken met deinboorlingen de Por-

tugeefche tael. Defe menfehen zijn

pek-fwart en kloek, van aflegaeyen,

dlg z.ccgc-

vecht van
Licht-hart.

gebrandfehat op vijf duizend vijf

honderdrealen van achten , en voorts

uit-geplondert. Ondertuflchen , al-

zoode lijftogt onder de vlootelingen
j

pijlen, boogen en zaebels voorzien,

minderde , vond Pater geraedzaem ; en gedoopt by een priefteruit Portu-

met de buittehuistekeeren: alwaer
l

gael: die aldaer, nevens weinige van
HeU-dae- ook behouden aenquam. De helden

j

fijn landaerd, een kapelle en ettelijke

dacd van Ioan Cornelis zoon Lichthart ' huifen had gefticht. De Bruin-vifch

dient voor vergcetelhcid bewaerd. I wende voorts de fteven na een der

Hy, inhetbegin der wijn-maenddes
I

noordelijkfte eilanden BiJJegos , ge-

jaers feftien honderd en dartig , met duurig in oorlog met Bijfis. Dooreen
het jagt OverTzal, voor 't Re eiffo na fchenkacdje aen de koning , lokte

't Fereenigde Nederlandhet anker lïch- het jagt de fchouwcinwoondersaen
tende, verviel in de hoofden , tuf- boord. 'tEiland, vermaekelijk groen,

fchen de Franfche en Engelfche ku- ' vocde ontclbacre koe-beeften en
ften , onder vijf Bifcayerroof-fchepen,

j

hoenders. d'Onbefchoft groote ei -

die hem onvoorziens meinden aen landers knorren , niet ongelijk kal-

boord te komen ; doch alzoo wel be- koenfche haencn , en loopen moeder-
merkten, dat meteen dapper man te! naekt: alleenlijk ilingert een ftuk van
doen hadden, fmeeten over ftaegJ een oflen-litiid voor de fchacmelheid:

't hoofd-

als ook

Bijfegos.
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't hoofd-hak is wonderlijk gefchoo-

ren , het lichaem vreemd gekerft en

gefchildert. etHollanders voortgezeilt

vonden op Noronho 't volk afgevoert

,

de vvooningen en hooven verwoed:

zulx niet als pompoenen in het wild

waffchende ten ververfching bequa-

men. Eindelijk liet de Bruinvifch het

Boon eters anker vallen voor 't Reciffo. Terwijl
verrichting. >

t voorverhaelde aldus afliep bleef de

bevelhebber loan Gyslrecht zoon Boon-

eter , (die met acht zeilen van de vlag-

gedesammiraels/Aï fcheide) henge

len onder Hifpaniola , tot bloeymaend

163 1. des jaers feftien honderd een en dar-

tig. Onder Mona verooverdehy een

rijk fchip van Porto Rico , een ander

voor 't eiland Vaca , en noch een derde

vol gember , wende zedert na de Tor-

tugas zeven in getal , meer zandige

plaeren altijd blik, zonder eenig ge-

boomt, dan eilanden. Voor Havana

had hy jagtop ettelijke vreemde zei-

len ; dochontdonkerden. Middeler-

wijlbegondeleeftogttekorten : wes
halven de vlootelingen na huis ver-

langde. Ongaerne verftond Boon-eter

tot dehertogt : alzoo nu de tijd ge-

naekte , in welke de Spaenfche fche-

pen van allerwegen na Havana afzak-

ten, 't Graeuw maekte zich meefter

:

zulx de vloot binnen Texel of de

Maes viel , met klein voordeel voor

de Weft-Indifche mactfehappy. Voor
't Reciffo lichten nu ook veertien fche-

pen , nevens drie verdekte floepen

en zeven fwaere booten , de ankers.

Defe vloot voerde twaelf honderd

en zeftig koppen, verdeelt in twaelf

krijgsbenden, onder het gezach van

Togt van Hartman Godefrid Stein - Callenfels.
stem cal- Uirseftapt aen 'teiland Tamarica,uok
ienfelsna . » I

lamanca. lanx een lhmme en lmalle weg , ten

deele zandig , ten deele moerafTchig,

na de fterkte , gebouwt op een hooge
fteilte, en bezet diervoegen van kreu-

pel bofch , dat onmoogelijk konde
doorbreeken. OndertufFchen fchoot

,

de bezetting on -ophoudelijk met
fchroot uit gefchut en handbufTen.

Stein-Callenfels dan vond raedzaem af

te trekken, en'tflotaen eenandere

kant te befpringen . De zee-voogd

Pater, onlanxuit Texel binnen Olm-

da wederom aengekomen , zond drie
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jagten, een floep en twee boots bo-
ven 't lledeken Tamarica: om te be-

letten \ overvaeren des vyands, en
fijn branders af te wijzen . Men kreeg

nu ook bericht van drie gevangene
Portugefen en vijf Brafiliaenen : hoe
'tflot, rondom in moerafch enkreu-
pel-bofch gelegen , met feftien (luk-

ken fchoot : en by de voorige drie

honderd bezettelingen , door Alhu-

querque geftijft was met acht honderd
man. De hopmannen ie Granden Ar-
cijjewski vonden wel twee andere we-
gen, die na de fterkte liepen ; doch
t'eencmael onbequaem, om lanx de
zelve een ftorm aen te brengen. Pater

voer met twee roey-floepen 'teiland

rondom : diepte allenthalven de
gronden. Arcijjewski, derievierdie

na Garaju vioeyt opgeloopen , oor-

deelde een beter gelegendheid gezien
te hebben , van welke zich ten aen-

val konde dienen. Maer de raeden
van Olinda , nevens Stein-Callenfels

,

meinden : 't was te veel gewaegt, een
fterkte te beftooken , waer na de toe-

paden zeer voordeelig voor den
vyand gingen : als die met kleine

magt gemakkelijk een groote't hoofd
konde bieden, 't Heilzaemft een
fterkte te leggen op 't kleine eilande-

ken dicht aen Tamarica in de mond
derftroom. De veft-bouwer Buuren

dan ftak metter haeft een flot met vier

punten en een lang hoorn-werk af.

't Kreeg de benaeming Oranje. d'Hop- slot oranje.

mannen Arcijfewski , Mellingen en
Beye>-,bleven tot bezetting.'t Overige
heir keerde na 't Reciffo. Middelerwijl

bragt Antomo d' Oquendo voor Salva-

dor een magtige vloot aen : en Stein-

Callenfels uit de fterkte Fredirik Hen-

rik vier benden vuur-roers, nevens
een merkelijk aental matroofen , van

fchoppen en houweelen voorzien,

in 't veld. Geleid by een gevange Bra-

füiaen, lanx bedekte wegen zuid-

waerd, vond in d' Affogados de rie-

vier hoog en fterkbefchanft, beneden
en boven meteenrije fwaere ftorm-

paelenverzeekert. Na kleine tegen-

weer verlieten de Portugeefen haer

werken en geweer : d'Overwinnaers
vernielden huifen en alle oorlogs-

gereedfehap. Doch, abooeenalge-
Ggg 3 meine
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Stein-Cal-

lenfels na
d'Affogx.-

dos .•
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meinc wapen-kreet uit Real en aller

wegen veel volk op de been bragt,

trok Stein-Callenfels gefchikter orde

af : en kreeg bericht by een gevangen

potce - bakker Peter /lives , dat de

fterkte Affogados die naem droeg na

de ricvier , op welkers oever gefticht

leid •. doorgaens met ander-half

honderdman bezet : een vierendeel

uur hoogcrwasde vaftigheid Piran-

ge: naeft Albuquerque voerde over

de land krijgs- magt Peter ctAcun-

ha Andrada 't hoogfte gezach : ge-

bruikten (weinig musketten ; maer

meeft vuur roers : leeden geen ge-

brek aen oorlogs-behoeften , welke

onlanx {es vol-laeden karveelen over-

vloedig toe-bragten . Men had nu
ook uit onderfchepte brieven ver-

ftaen ; hoe de Tapuyers zeer gebeeten

waeren op de Portugeefen , die voor

dcfe woefte landaerd groote fchrik

hadden : en alzoo zy veel Braftliae-

fien in dienft hielden ; wierd goed-

gevonden by de raeden tot Olinda,

de Tapuyers tot vriendfehap te noo-

digen. 't Dorp Reciffo, tot noch toe

open tegen de rievier, wierd door

een fterke borft- weering en twee
banketten verzeekert. 'tjagt de Kat-

te bragt uit d'inwijk todos los Sanftos

bericht : hoe aldaer zag vier galjoe-

nen, achtien mindere zeilen, ette-

lijke barken en karveelen , alle ten

oorlog toegeruft. Ook zeiden de

gevangenen, dat noch een fterke

vloot alle dagen uit Spanje te ge-

moed gezien wierd. Gefvvind ftee-

ken dartien fchepen en drie jagten,

onder het beleid van Pater en de
onder - zeevoogd Martyn Thys zoo»

derwaerds. Engelbert Schutte voerde
't gezach over negen benden foldae-

ten. Op de togt, geftijft met twee
kruifers , verftond pater [x. vertrek der

Spaenfche vloot, en werwaerdsftreek
zette. Den elfden van herfft-maend

desjaersfeftien honderd een en dar-

tigontdekte hy een uur voor zonncn-
ondergang de Spaenfchc vloot : moe-
digde alle d' hopmannen en fchippers
aen , eer en eed te betrachten : aen
dit werk hing de welftand of 't ver-

derf van de Weft-lndifchemactfchap-

py. Doch weinig hielden woord. De

moed ontzonk den meeften; wan-

neer, den vyand genaedert , fijn fche-

pen en gefchut bcgonden te tellen

;

want de vloot beftont niet uit vier

galjoenen en achtien mindere zeilen,

volgens 't in-gebragte bericht; maer
uit twaelf Caftiliaenfche , vijf Portu-

geefche galjoenen en fes en twintig

fpiegel fchepen , fluiten of karveelen,

alle vol volk en gefchut. De galjoens

voerden metaele heele en halve kor-

\ouvi en. &h.mm\iae\ Anton/ o d'Oquen-

do fchoot uit acht en veertig fwaere

ftukken van 'tgaljocnjantfago. Ech-

ter fmijt hem Pater aen boord, om-
trend tien uuren 's morgens : fchipper

foan Mafl viel ter ander zijde. Bloedig zeerbioedi-

ging de ftrijd toe. Maer in 't midden JJj£f2
van 't gevecht, geraekte Paters ach- ummiraeien

ter-fchip aen brand. Te vergeefs deed 0o
i
um^ f»

hy alle vlijt, om den vlam te blus-

fchen. Niemand quam den zce-voogd
af-haelen. Hyhing een geruime tijd

aen een touw voor 't galjoen; zakte

eindelijk van vermoeydheid af, en
zonk : 'tAmmiraelsfchip Prins Wil-

hemfytong eindelijk. Weinige van het

gefpronge fchip zijn door Oquendo ge-

bergt. Martyn TJjyszoon klampte 't gal-

joen Antonio de Padua aen, beleid by
d' onder -ammirael/r^«c//c-«j de Val-

lezilla. 't Schip de Provincie van Uit-

recht liep op d' ander zijde. Een half

uur was Uitrecht flaeghs geweeft,
wanneer de groote maft wierd af-ge-

fchooten : en, nacenheeviggevecht
van vier glafen, floeg de vlam in de
zeilen. Men trachte vergeefs te les-

fchen : zulx 't volk uit wanhoop op
den Spaenfchen onder -ammirael
over vloog. Doch dcfe , met twee
honderd en feftig koppen bemand,
floeg d'Hollanders af : dewelke zich
te water begaven , ofhaer leven duur
verkoften. 't Gelukte Martyn Thys Helder..

zoon beter : als die ten laetften den '^
edva"

onder-zeevoogdin de grond boorde, ifcjj *««».'

en 't galjoen Bonaventura vermeefter-

de. 't Galjoen foan Baptifla kreeg
zoo veel fchooten onderwater, dat
infchelijx zonk. De nacht fcheide

't bloedig gevecht. De Hollandfche
vloot liet het by duifter drijven om de
noord : voorneemensnaV^ovjfö te

keeren , alzoo zeer befchaedigt was.

's Daegs
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'sDaegshier na hadze Oquendo uit

't gezicht verlooren; doch zag hem
wederom den vijftiende van herfft-

mand en de fes volgende dagen, door- i

gaens vijf mijl ten zuiden of ooft- !

zuid-oolfen volgen.Martyn Thys zoon

bragt de fchepen den twee en tvvin-

tigften voor Reciffo ten anker : van
stoutheU waer 'tfchip Amflerdarn , zoo haeft

\

V
Jmthï-

hip
aen-quam » weder zeil ging, tenein-

1

A*m. de zich voor Salvador vervoegde tot '

Paters vlagge : doch, den ammirael

niet vindende, keerde te rugge : en I

ontdekte voor d' uithoek Auguflyn

de Spaenfche vloot: weshalven dicht

boven de zelve over-licp. Oquendo

lofte viermael 'tgefchut, welk uit

Amflerdarn wierd beantwoord : die

hem den gantfehen nacht by hield,

ophoop : 'teenafandervaertuigvan

de vloot af te fnijden. De Spaenfche

onder-zeevoogd lag met klein zeil:

befchutted'achter-hoede: enfehoot

zeer geweldig na 't wand van 'tfchip

Amfterdam. Dit dan, bevreeft voor

een ongelukkige kogel, haelde alle

zeilen by , en bragt de tij ding wegens
derSpanjaerden aen togtop 't Reciffo.

Zedert quam uit de Hollandfche
schatde, vloot 'tfchip d' Olifant binnen. Men

ZT.,IZ°T. kreeg volkoomen befcheid van de
•vecht we- gantfche gefchaependheid der zaek:
der-z.:<ds. namentlijk, hoe , nevens den man-

haften Pater, gebleven waeren de

hopmannen Thomas Sickes en Cor-

?nillion,de luitenant Steenbergen , veel

volk , en twee zeilen Prins JVilhem

en de Provincie van Uitrecht. Daer-

tegen waeren genomen 't galjoen Bo-

naventura , met fes en twintig metae-

leftukken, wegende meer als vier en

feftig duizend pond, twee honderd
en veertig Caftiliaenen , een groote

meenigtezuiker en tabak. Onderde
gevangenen bevond zich Francijcus

de Fuentes, die ter onder-zoek ge-

in^ der fteld , aldus klapte : De vloot voerde
spaenfche twee regementen Spanjaerden , een

Italiaenen : alledrie maekten uit vier

duizend man, ondergezach van Co«-

de del Bangniola : acht en twintig hon
derd waeren bereeds voor de wal.

bericht van Dewijl 'skoninx broeder Ferdinand
hatr toiieg. re js . v;iercjig ftond na Nederland, wier-

den de voornaemfte galjoens, ook
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zelf Duinkerkfche fchepen op-ont-
booden, en Engelfche zeilen gehuurt,

om hem veilig aen de Vlaemfche kuft

uit te zetten. Waerom Oquendo fwak-
ker zeewaerd ftak tot ontzet van Sal-

vador : van welke ftad in Portugaelge-

looft wierd, by d' Hollanders belegert

te zijn : te meer ter oorzaek in lang

geen fchepen uit d'inwijk todos losSan-

/woverquamen. Aen Duarte d'Albu-

querque,Avien Pernanhuco in eigendom
toequam , droegen de vlootelingen

groot ontzach toe: verfcheen echter

nooit by den fcheeps-raed. De vloot

had veel mond-koften, volkenoor-
logs-behoeften voor Brafil. d'Orde
lag te landen aen d' uithoek Augujlyn ;

maer geloofde , na de zee flag.een an-

der raed-flot genomen te zijn.Twaelf
groote karveelen , ieder met twee
metaele ftukken , zouden voeren flijf

duizend man. Aen Parayba moeft
een fterkte gebouwt , te bezetten met
darde -half- honderd foldaeten. In

't ruim van 'tgezonke galjoen Antonio

de Padua lagen veertien metaele ftuk-

ken , behafven de fes en twintig die

te boord ftonden. Ookquamtyding
uit 'tjagt de JVind-hond , hoe de

Spaenfche vloot haer volk te land had
geworpen aen Porto Gj/i/ouitdartien

karveelen , die aldaer wachten na zui-

kerlading. Immers zoo gewigtig was
't befcheid , welk een Brafiliaen , lanx

Albuquerques leger na Olinda verreift,

inbragt. Hy quam , afgevaerdigt by Gezant der

Iandovi en Oquenou , twee koningen Ylinn"
der Tapuyers , ten einde vernam: oïde oiinda.

Tapotingas (alzoo noemdenze 't volk
gehoorig toe deWeft-Indifchemaet-

(ichappy) haer noch in parnambuco

onthielden : met aenbodzye/e Tapo-

tingas met wapenen wilden byfprin-

gen. Verhaeldevorders: hoe, zedert

't vertrek van Boudewijn Henrix zoon,

de Tapuyers Petivares omtrend deriè-

vier Grande en inwijk Trajiciaon ten

grooten getaele door de Portugeefen

om hals gebragt waeren, ter oorzaek
Boudewijn Henrix zoon hielpen : alzoo
haer hulpeloos liet door fijn vertrek.

Indien de Weft Indifche maetfehap-

py den Brafüiaenen eenig bewijs be-

liefde te geven : datze den Tapuyers

wilde d'hand bieden ; zoo zoude
noodig
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noodigzijn, iets te onder-ftaen op

de droom Grande. De voorflag der

Brafiliaenen wierd diervoegen gewig-

tig gekcurt : dat Ellert Smient , met

't fchip Nieuw Nederland en eengroo-

te floep, mSiara is af-gevaerdigt,

ten einde 'tgantfchc werk nader on-

derftond. Hem vergezelfchapten

een over-geloopen Portugees Samuel

Cocbinen deBrafiliaenen, die uit d' in-

wijk Trajiciaon , op haer verzoek , na

Hollandwaeren gevoert door Boude-

wyn Henriks zoon : ten einde haer

maegfehap aen de ftroom Grande , in

Siaraen elders bezochten : en voorts

de Jandzaeten tot vriendfehap met

de Weft - Indifche maetfehappy lok-

ten. Terwijl Smient derwaerds reis

vorderde , vielen wederom verfchei-

de beraedflaegingen wegens 't flech-

ten ofverdedigen der ftad Olinda : ge-

lijk ook lang te vooren meenigwerf

dies aengaende over en weder ge-

zintwift was. Eindelijk floegen de

ftemmen boven, welke ftaende hiel-

den Olindaes verwoefting: alzoo wei-

nig aen de ftad gelegen was, die met

groote koften en volk , wegens haer

woefte omtrek en onvafte gelegend-

heid , moeft gehouden : daer 't volk

eldersbeterdienftkondedoen. Men
begon dan wat dienftig was na'tRe-

ciffo uit Olinda te vervoeren. Den vier

en twintigfte van flagtmaend wierd

de ftad metpekkranfen en vuurwer-

ken aengeftooken. Zy brande aen

alle kanten van lieverlaey : wanneer
Stein-Callenfels gefchikter orde de be-

zetting na Reciffo voerde. Be Portu-

geefen konden lichtelijk uit het afne-

men van de pannen en nederwerpen

der gevels buiten bemerken den toe-

leg der Hollanders : weshalven dicht

onder de ftad verbleven : op hoop van

eenige traege in de ftad te overvallen

of de achtertogt te beftooken. Zy
vloogen dieshalvcn binnen het bran-

dende Olinda; doch bereikten geen-

zints haer oogmerk. De gevveekene

ondertulTchen op V Reciffo zaten

geenzints ftille- Men wierp feftien

honderd man in feftien fchepen. Stein

Callenjels voerde over het krijgsvolk

'thoogfte gezach. 't Zoude Parayba

gelden. De vyand , voor feftien da-

Boek:
gen dcfer toeleg verkon dfchapt, had

zichlanx de rievier Parayba fterk be-

fchanft. Stein-Callenfels , den wal ge-

nadert , zach twaelf Portugeefche

vaendelen , en de vuurroers over de

borftweering gereed, om het landen

te beletten. Doch hy tegen de kogels

indringende , verliep de vyand fijn

voordeel. Nevens het water lag een sefthrif-

fteene-flot , en ter zijden aen een W™«
groot pakhuis. Boven op een berg,

nevens de ftad Parayba , vertoonde

haer het kloofter van Francijcus. De
fterkte uit aerdeen rijsopgemaekt,

had vier bolwerken en fes en twintig

ftukken gefchut , volgens de zicht-

baere getuigen Drevis en Berfler , ge-

laft de gelegendheid der fterkte te

verfpieden. Doch Stein-Callenfels ge-

raekte zoo niet te land, of liet veer-

tig man zitten, getroffen van achter

deborftweeringofuithetbofch. Hy
kreeg nu een Portugees gevangen, en

uit hem volkoomen bericht : hoe een

bende Caflilianen en vier benden Por-

tugeefen , nevens zeven honderd Bra-

filiaenen, gifteren achter de befchan-

fing lagen, toen d'Hollanders uit haer

booten fprongen. Voor twee maen-

den bragten twee benden Caflilianen

acht metaele ftukken voor de fterkte

CaboDelo. Doch binnen het flotP^r-

rayba ftaen geen gebouwen , dan een

onvolmaekt kruid- huis. Voorts is

de wal dartig fpannen en de borft-

weering acht hoog en zonder graf-

ten. Een mijl de rievier op, leid een

flot met vier ftukken gefchut: en on-

der de ftad Paraiba twee mijl hooger

een derde fterkte , voorzien van fes

ftukken. De ftad heeft een bende

burgers, tachentïg fterk , die gifteren

ook op den oever ftonden. De zui-

ker-pakhuifen ftaen lanx de ftroom

drie mijl voven de ftad. Men ver-

wachte dagelijx uit Real vier honderd

Caftiliaenen en Napolitaeners tot ver-

fterking. Hier viel geen ververfching,

dan weinig caious , en de ander zijde

der rievier eenige bacovas en bananas.

Stein-Callenjels wierp gefwind een be- teleg:

graeving op , twee wachthuifen en

een ftormkat , van welke uit twee

ftukken de fterkte befchoot : maekte

in de loop-gtaeYen banketten : waer
tegen
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tegen de vyand andere naderniflen i vorderde Smient met 't jagt Nieuw- verdere top

opwierp , om d'Hollandfche loop- [Nederlanden een Hoep fijn reis: vond vanSmie»t>

graeven door telnijden. Voorts zag
|
binnen d inwijk TrajiciaoneenPortu- ^

Stein-Callenfels van dag tot dag meer gees zeil, dicht aen de wal gekort,

fwaerigheid te gemoet. De beleger-
, onder 't befchut van twee ftorm kat-

dewasfterket van volk en gefchut, ten wederzijds: weshalvenongerae-
dan debelegeraer. Defekondenaeu den 't zelve aen te doen. Hy liep dan
welijx wegens klein getal fijn wach- ten anker voor Ubranduba, twintig

ten bezetten : wierd afgemat onder
j
mijl beneden de rievier Grande: al-

een heeten hemel , zonder verver-
j
waer de Brafiliaenen Marcial , Tacou,

fching : kreeg binnen vier dagen \Ararova en Matauwe , die Hollandbe-
over de twee honderd zoo dooden zichtigthadden,doorgevaerlijkebar-
als zieken en gequetften. Weshalven ningen geland, haer lands-genooten
geraedzaemft by tijds af te trekken,

\

gingen fpreeken : ten einde de zel-

Om den afcogt te veiligen, wierd een
j
ve tot vriendfehap met de Weft-

reduit gemaekt , en met fes krijgs-
j

Indifche maetfehappy beweegden.
benden , beleid by de bevelhebbers 't Boots -volk vond een zink-roer-
Redinchoven , Meppeien ,Cloppenhurg,

\

fchoot van ftrand hooge witte dui-

Schenk, Byma en Koek, een moedige' nen, achter de duinen wilde palmie-
toeleg ondernomen. Defe verdeelt ten, een valleye, by giiïing een mijl

in twee ttoppen , trokken bedekte- , in 'trond, vol zout water, en voorts
lijk door 'tbofch achter des vyands wilde verkens en harten. Na ette-

werken om. Berftet voerde de ben- ' lijke dagen , wederom ter zelver
den van Schenk , Cloppenburgen Byma, plaets uitgeftapt, liepen op twee vuu-
en viel ter zijde in der Portugeefen ren landwaerd aen : en ontmoeten
loop-graeven ; uit welke haer, na ee- den Brafiliaen Tacou , nevens acht an-
nig tegenweer , op floeg. Zy dan

,
dere kloeke Brafiliaenen en zeventien

vluchten na de fterkte , zoo vinnig zoo vrouwen als kinderen. Zy voer-
vervolgt: dat de bezettelingen binnen ' den een doodgeflaegen Portugees

de fterkte voor een groot deel van I Joan Perera na de rivier Grande : had-
haer volk de poort floot, beducht de <, den by hem gevonden brieven,behel-
Hollanders gelijkelijk mogten in drin-

;

zende den gantfehen toeftand van
gen. 't Liet hier zich byfter vreemd Siara. De Brafilianen oordeelden: de Wndm
aenzien.Zommige der buiten gcfloo bevelhebber Smient behoorde hier af

a™kz ier

tene klommen by de wallen der fterk-
1
berichtte brengen op 't Reciffo ,en\\zt w:'""'

te op; maer wierden , of beneden jagtna5/d/-draf te vaerdigen. Dit hield
door Berflet met pieken door-regen , lanx de wal, boven de droogte Gua-
en kogels afgclicht, of door haer ei-

; mare , voorby de bergen Salinas en
gen volk doodgeflaegen , alzooook Porto do Mei , de haven de Onces en
vetfeheide Hollanders , tuflehen </f

: Itroom luaguarive , tot den Witten
Portugeefen vermengt, de wallen be-j Hoek: alvvaer de Brafiliaenen geland,
klauwterden. d'Andere liepen by haer volk verfpraeken : bragten des
3tflot om, en in de mond der hopman- avonds goede tyding aen boord ker-
nen Redinchoven, Meppeien en dop-

\ zochten te willen zeilen tot onder
penburg, by welke allewierden afge-

: Siara: alvvaer den voorgenomen aen-
maekt. De Portugeefen lieten hier ltijf flag te werk zouden leggen. Deraed
honderd foldaeten zitten. De moe- wierd gevolgt. Nieuw-Nederlanddies-
dige toeleg ftond den Hollanders op halven zet voorby de vierkantige
twintig dooden en vijftig gequetften.

j

fterkte Siara , na een vlakke ftrand

m afiop. En defe ftaken uit de loop-graeven toe, terzijde met dichte boflehaedje
rijfenmetbrandende lonten, in plaets bezet. De Brafiliaenen m einden hier

van fchild-wachten : geraekten on- ten voorfchreven einde weder te

verhindert fcheep , en onverrichter landen ; doch de Portugeefen en Bra-
zaeke voor 't Rcciffo. Terwijl defe filiaenen , onder de zelve ftaende,
togt aldus ongelukkig afliep, ver- 1 fchooten diervoegen uit bofch, dat te

H h h rugge
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rugge keerden, 't Jagt dieshalven liep

vijf mijl verder achter den hoek Opeje

,

gevacrlijk wegens blinde klippen.

wordtn Hier üapten ds Brafeliaenen zonder

*%5mL tegenftand uit, onder belofte van we-

derom te komen na twee dagen.Doch
het fcheeps-volk, welk nu tien, dan

vijftien Portuqeefen met vuur -roers

gewaepend aen land zag, oordeelde

hier uir : dat de Brafiliaenenzen kant

geholpen waeremweshalven tot groot

mifnoegen der Weft-Indifche maet
jimfiagop fchappy , het anker lichte. Zedert de

r '"' i
' miflukte acnflag op Parayba, lieten de

raeden op '/ Recifio den moed alzoo

niet zakken , of hervatten een torn te

doen in de rievier Grande met twaelf

fchepen en twee floepen , voerende

tien krijgs-benden, behalven 't boots-

volk. Zy vonden voor eerft groote

fwaerigheid , om bequamentlijk te

landen: alzoo op dekuft, doorgaens

klippig , d'Oceaen vreefelijk brand.

Liepen dieshalven lanx het fteen rif,

welk den mond der ftroom Grande

ten grooten decle dekt , en voorts

dicht voorby het flot, omtrend een

vuurroers-fchoot van het vafte land,

gebouwt op een rotze , aen de een zij-

de door de ftroom, aen d'anderby de

rievier befpoelt : 't vertoonde hooge
fteene muuren met vierkantige pun-

ten : ieder punt was voorzien van een

fchildvvacht-huisje buiten de boven-

wal uitgemetzelt : na de zee -kant

ftond een verheeven baek op het bol-

werk ; boven de muuren ftaeken de
kruinen van drie daken uit. Men oor-

deelde de magt te fwak, om zulk een
vaftigheid aen te taften. Martij» Thijs

zoon dan loopt binnen een bogt, een
mijl ten noorden van het flot Genipa-

bou: ten einde onderftond, oideBra-
füianen tot fijner byftand tegen de Por-

tugeefen zouden afzakken. Stein cal-

lenfels fteekt een leger-plaets af: be-

komt aen een Portugeefche hoeve
verkens en hoenders.als ook befcheid
uit een overgeloopen Neger : dat de
landzaten rondom her zich met de
vlucht hadden gebergt binnen de
fterkte Rio Grande. Dewijl dan niet

heilzaem ftond te verrichten , keerde
de vloot na '/ Reciffo. Zulx niets van
belang is uitgerecht. Alleenlijk wier-

bacr tref-

feltjke -ver-

richtingen.

\
dien by dekruifersnu en dan een prijs

' opgebragt. Uit 't vaderland quamen

i
gelukkig over acht zeilen. Ionathande T^tva»

1 Nekker , Cornelis Corne/is zoon tolloe- Ho'"e-èeen

f* .
enfijn txvee

\

genaemt Houte -been en Reinier Pie- makken:

1 ters zoon hepen ieder met een jagt uit

1 Texel na. 't eiland Vacai alwaer metja-

\

gen , vifTchen en fruit- plukken zeer

verquikten. Zetten zedert de ftevens

,
op de rievier Magdalena, drie mijl in

zee ken baer aen dik en blcek-gcel wa-

ter.welk de ftroom door drie monden
looft. Tuflchen de vveftelijke en mid-

delftc mond leid een eiland midden-

weegs der rievier. Achter dit liep Hou-

te-been ten anker. Nekker en Pieters

zoon hielden de wacht nevens Punta

Verde. 's Nachts ftak de wind hard op;

doch bleef 't water flecht. Met den da-

geraed ontdekte Nekker een zeibwaer

opjagt maekte; doch het ontdonker-

de. Des anderen daegs zag een bark,

die ftrande , en voorts door pieters

zoon verbrand is.Nekker vervolgde ze-

dert twee andere fchepen , die infehe-

lijx voor hem over ontfnapten.Wende
voorts zeewaerd buiten 't gezicht van
't eilandeken Zamba , ten weften laeg

,

aen 't ooften heuvelachtig , daer de
zee op een uitfteekendepuntonftui-

j

mig brand. Hyjoeg een bark tegen de
wal , daer de Oceaen zeer hol fchoot.

[

Zond derwaerds een boot met acht

man: van welke ,alzoo de boot te Aar-

zen ftiet, vier verdronken: de andere,

teland gefvvommen,zijn door de Span
jaerden doodgeflaegen. Kort hier na
wenden vier zeilen na Nekker en Pie-

terszoon de ftevens- Tenzy de nacht
ophanden fchoot, 't zoude flecht met
haer zijn afgeloopen ; want zy de ma-
troofen niet konden aen boord krij-

j
gen, als die ettelijke canooen vol wijn

j

vanftrandhaelden,enzichoverftallig

|
vol zoopen. Metdendagzagenzede
vier Spacnfche zeilen zoo verre afge-

dwaelt, alsmenvandehoogfte ften-

ge konde beoogen : namen zedert
twee barken , en quamen achter Zam-
ba wederom by Houte-been : die , door
ftorm uit de rievier Magdalena ge-

dreeven tot onder Jamaica , aldaer

een bark tegen ftrand joeg : voor
fanta Martha een fchip met vier hon-

derd Negers , en zedert op de hoogte
van
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van de droom Magdalena een rijk

gelaede bark verooverde. Ook na

men Mekker en Pieters zoon een ko-

ftelijk fchip van Caraques , den buit

over , en de reis na huis. Houte-

been bleef alleen hengelen voor Mag-
dalena : ontdekte by het hooge land

Martha achticn Spaenfche zeilen

,

ftreek houdende op Carthagena : ver-

meefterde een fregat van Carthage-

na , welk wegens de harde ftorm

verlaeten moeft ; maer bemagtigde

eerlang een tweede fregat. De ge-

vangens klapten : hoe de ammirael

Thomas de Aa/pure op de uit - hoek

Anton de flevens van elf fchepen na

Porto Belo wende , om aldaer het

Peruaenfche zilver telaeden. 't Ver-

ooverde fchip met Angclafche Negers

liet Houte-been weder vaeren ; doch

behield een fregat met talk, huiden,

tabak en vleelch gelaeden , welk

dicht voor de kuft Rio Grande nam.

Hy bleef aldus ruitende , wanneer de

zilver-vloot van N/euw-Spanje , hoe-

daenige nooit belangende haer over-

groote fchat was afgegaen , d'ankers

lichte voor luan de Lua. Zy voerde

voor de koopluiden een en twintig

honderd duizend , fes en negentig

duizend drie honderd en veertig

reaelen van achten , behaiven deon-

waerdeerlijke rijkdom voor den ko-

ning, de koftelijke waeren diezom-
mige voor zich overbragten , en het

geen fteels gewijs verdonkertaen de

koninglijke rentmeefters niet was
aengegeven . Miguel de xEchacareta

was de overvoering van zulk een fchat

in negen galjoens , buiten een mer-

kelijk getal fregatten en minder vaer

tuig , aenbevoolen ; doch alzoo ftierf,

terwijl de vloot zeilvaerdig lag , voer-

de ManuelSerano de Ribera de vlagge.

Uit een afgeworpene brief gefchre-

ven by Peter de Ancieta , den darde

van wintermaend des jaers feftien

honderd een en dartig , kan 't weder-

vaeren defer vloot duidelijk verftaen.

d'Inhoud luid ald us. Den eerften dag,

als op den veertienden van wijn-

maend , de vloot buiten de haven

van Neuva vera Cruz liep , wierd ik by
den zee - voogd Ribera afgevaerdigt

:

om vooraf tot Havana tijding te bren-
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gen, aen de ammirael Rafpuru , we-
gens de aentogt der zilver-vloot.

Op den tienden dag , zedert de vloot

verliet , begon een orkaen uit alle

hoeken des hemels niet anders te

waeyen , of hemel en aerde vergaen

zoude. De golven fcheenen te ftei-

geren tot de wolken. De flag-rege-

nen ftorten neder , als ten dage No-
achs. 't Onweder duurde twee volle

nachten en anderhalve dag , en had
zeilen en wand aen flarzen gerukt.

'tSchip flingerde, dat alles kraekte:
en dreef op Gods genaede , zonder
de minfte kennis, waer of voor wat
kuft. Eindelijk bemerkte omtrend
Campeche te fwerven : weshalven der-

waerds fteevende. 't Galjoen Fran-

cifcus de Natividad dreef eindelijk

zeer reddeloos ter zijde, d' Hopman
Frans Nicolas verzocht: ik, zooveel
doenelijk , hem wilde byblijven

:

alzoo beducht ftond , dat dicht op
de droogte las Arcas verviel. Doch
eerlang ftak een geweldige noorde-
wind op, die den groote maft over
boord en 't roer aen ftukken fmeet.

Ik dreef dan zonder maft, zeilen en
roer , buiten hoop van behoudenis.
Daegs te vooren zag ik een galjoen

zonder maften; doch kondenietby-
!
komen : alleenlijk merkte , dat Na-
tividad niet was, van welk voor vijf

dagen fcheide. 's Nachts wanneer
voor het anker reed, befchouwdeik
lanx ftrand , niet zonder verwonde-
ring , verfcheide lichten : waerom
met den dag te land derwaerds (tap-

te. Tegen d'oeverfpoeldenmeenigte
kaffen vol anil , cochenilla , baelen

zijde en lijken. Vond den hopman
Balthazar de Amezquita eigenaer van
het fchip Antonïo : welk , volgens

fijn verhael, zoo vol waters fchom-
melde, dat ftranden moeft. 't Schip
ftiet terftond aen duizend ftukken.

Verloor twee en twintig man en de
gantfche fcheeps lading, uitgenomen
het zilver, welk behield , behaiven
twee baer , en fes kiften met reaelen.

Wegens de vloot wift niet anders

:

als dat tereerfter dag, toen d'orkaen
begon , het galjoen lufepe driemael
omhulpfchoot , gelijk ook het fchip

van Domingo d'Arano. De bevel-

Hhh 2 hebber

Ytelijke

ftorm.
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hebber Francifcus de Sup'ide wende

wel fijn galjoen Terefia ten byftand;

doch de ltorm en hcmelshooge bae-

ren beletten het goede voorneemen.

Hy zag dan de fchepen zinken.

Voorts verhaelde Amezquita aen An- ,

cieta : hoc hy de fregatten mifchte

drie dagen voor den orkaen. Het gal-

joen Rofario , gevoerd by Balthazar
'

Spinofa , dreefzonder maften en gal- i

dery. Terefia flingerde tot zinkens toe

vol water. In zulk een jammerlijken

ftand liet Amezquita de vloot , op de

hoogte van tweeen twintig graeden, !

den vijf en twintigftederwijnmaend.

Aen defe vertelling , uit de mond van

Amezquita, knoopt Ancieta fijn eigen

vorder weder- vaeren. Ik keerde,

fchrijft hy , na mijn fchip , welk by de

ftijve noorde-wind gevaer liep : ge-
'

raekte eindelijk binnen de rievier Ta-

bajeo : alwaer de priefter van het dorp

een briefontflng , gefchrecven by den

ftrand-mcefter , die het aengefpoelde

goed zoude bergen : hoe vijffchepen

tegen den avond na ftrand liepen. De
inhoud der vordcre brieven luiden

gelijk volgt, loan de Ledejma vervvit-

.' tigde uit Mexico den Jefuiet Diego Sofa

binnen Romen aldus, 't Verlies der

alderkoftelijkfte vloot , uitgezon-

derd twee fchepen , is buiten beden-

king zeker. De Spaenfche kro on heeft

vry meer goederen vcrlooren , als

Pit ter Hein weg - flcepte. Onder de

drenkelingen drijft ook de markgraef

Salinas. 't Galjoen Terefia is gezon-

ken met een onwaerdeerlijke fchat

enaenzienelijkeperfoonaedjen. Ten
minften bedekt d'Oceaen twintig hon-

derd duizend realen. Binnen de
ftroom Lagartos is een fchip gebergt.

Van de overige weet niemand zeker-

heid. Hier komt tijding in, dat een

Peruaenfch zeil met vier tonnen-

gouds is verongelukt, 't Zijn verbor-

gene oordeelen Godts die Spanje
1 ftraffen wil. Vordcrs ftaet voor han-

den een tweede brief uit Mexico , \

welken Francijcus Tirolmonte affchik-

te aen mevrouw Maria Rodriguez.
\

Buiten twijfel , fchrijft hy ; zal het I

Spaenfche hof hebben verftaen het
ongemak der zilver-vloot, welktref-
tc voor de kuft van Campeche , zoo

r d e Boek

Tirolmonte.

als de ftevens zette op Havana, 't Am-
miraels fchip Iufepe en Terefia 't gal-

joen der onder -zeevoogd , nevens

andere , zijn vergaen. Nooit voer

rijker vloot af. Twee reddcloofe zei-

len hebben alleen Havana gekregen.

Een is te rugge binnen Vera Ctuz ge-

keert : een geflrand bergde wat zil-

vers. Overlegt, mevrouw , hoe zulk

ongeval den Spaenfchen kroon zal

fmerten. Uit Vera Cruz zond ook Briefvan

Alonfo üarzia defe letteren aen me- GarM* •

vrouw Beatris Herrera: Met de ver-

ongelukte zilver -vloot zijn gefneu-

velt meer als twee duizend zielen :

en rijkdommen, welker gelijk Spanje

nooit heeft verwacht. Van de 2elve -vanse-

plaets fchrecf ifidorus Mendes Seque- v"m '

ra , den vijftiende der louwmaend
desjaers feftien honderd twee en dar-

tig. Een klein fcheepjen van Campe- Hoe de

che brengt hier voor nieuws in : hoe ammirael

een verdwaeld zeil, voerende dartig inflorm

koppen, die alleen uit het ammiraels
ver£'"s-

fchip Iufepe, zinkende met vijf hon-

derd zielen , haer in de floep bega-

ven ; doch zouden ook aldus vergaen

zijn, dewijl onvoorzien van levens-

middelen dobberden : tenzy een

fcheepjen haer overnam. Men heeft

ondertufTchen bevonden , op wat
wijfe zich den gantfehen handel had
toegedragen : namemlijk de zee-

voogd Alanuel Serano,üeepte de floep

achter het galjoen , terwijl het ruim

vol water begondc te fchommelen

:

ten einde zoo veel volks des noods
bergde , als de floep konde voeren.

Doch de dartig totCampecbe geland,

bemerkende 'tfchip zonk, maekten
haer meefters van de floep, en hakten

ter neder die bereeds aldaer vonden

,

onder welken ook den markgraef
Salinas : lieten ook den ammirael niet

toe, hocwelootmoedigop 't zinken-

de galjoen om lijfs berging fmeekte.
Salinas cjuam meeft om hals , ter oor-

zaek een koffer vol kleinoodjen in

de floep over-zette. Dit was aller

gaeding; doch konden de buit niet

declen , dan tenzy d' eigenaer aen
kant geholpen was. Zoo haeft van
boord ftaken zonk 't galjoen. Nie-

mand had dit fchelm-ftuk ooit gewe-
ten, indien niet onderling oneens

wier-
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want als dan in de bogr voorwierden over den buit. d' Hoog-

j

tijd;

boots man Francifcus Granillo fcheen Vera Crux dikwils de Orkaenen een

meer te willen nebben , uit kracht grouwzaeme zee maeken . Uit een

fijner bediening, als twee gebroeders afgeworpen brief, gefchrevenby den
los Farfanes konden goed -vinden, beiaels-hcet Francijcus Soarez , blijkt

:

'tGefchil, ruchtbaergemaekt , hielp hoeveel detweeregemenrenbinnan
Granillo in den kerker tot Campeche. deftad Salvador, 't eerfte onder Chri-

Defe gepynigt beklapte de andere. JlovalMexïaBocanegra , beftaendeuit

Alle leidenze de wijt op den kapel- negen krijgs-benden, ieder fterkfeftig

laen Cardenas , die haer tot het mis- koppen, 't ander onder Vafco de Maf-

Hoe groot

de koften

vallen va n
de bezet-

ting binnen

Salvador.

Brief van
Amezqui-
ta.

drijfaenhitfte. Los Farfanes zijn ont-

vlucht. Vorders komt hier een brief

van Baltbazar de Amizquita , behel-

carennas, fterk dartien benden , jaer-

lijx den Spaenfchen koning Honden:
namentlijk vier honderd , twee en

fende : hoe hy op de kuft Tabafco is dartig duizend , drie honderd en ne-

geftrand: eenfehiphoordefchieten, gen guldens. MaerdeNederlandfche
welk zcdert noch hoorde noch zag: raden op Reciffo niet afgefchrikt dooi-

de fregaiten hebben 't meeft tegen de vergeeffche toeleg des voorleeden

ftrand gejaegt: 't galjoen van Alonfo
j

jaers op Rio Grande , vatten een nieu-

Suares flingerde vol water en nïafte- weaenflagby de hand Dartien krijgs-

loos. WooiVetus VeraCruz , verhaelt benden wierden gefcheeptinzeven-

vorders Sequera, heb ik gezien een tien zeilen : ten einde aen deftroom
grootemaft, reedeen boeg-fpriet op j

Formofo een fterkte bouwden. DePor-

ftrand geworpen, 't Gerucht loopt, 1 /«gef/fwteonmagtigftaekeneenpak-

alsofde galjoenen Natividad en Rofa-
j

huis met drie honderd zuiker-kiftcn

/vohaer binnen Havana gebergt had- in brand, en namen de vlucht. d'Am-
den. d'Overigezeilenhoudmenver- ; mirael iValbeek , aen den oever van

looren. Noch zijn letteren onderde Formofo geland, vond geen gelegend-

man , welke de gezach-hebber over
i

heid voor een nieuwe fterkte: alzoo

Nueva Vera Cruz aen fijn vader af- | de ftrand
,
geen vuur- roer fchoot

fchikte. De verongelukte zilver- vloot
\

breed, bezet lag met boffchaedje, ach-

zalbyzonder de beurze tot Sevïllien
\
ter welke hooge bergen reefen , die

buiten gcmeinontftellen. Nooit ging
|

over ftrand heerfchten. Zette voorts

rijker vloot uit defe haven onder zeil. ' na Serinhain, en aldaer ettelijke hui-

Boven alle waeren koftelijk de gal- zen,eneenkofteIijkezuiker-moolen

joenen JufepecnTerefia , 't eerfte ge- inaffche. By mangel van karren kon-

voerd by ManuelSerano, 't ander by ! de de twaelf honderd zuiker-kiften,

Andraas de Ariflïcaval , beide oner- ' hier gevonden, niet af-haelen. Voor
vaerene zee luiden, onlanxuitC/w»«

)
Porto Calvo verbrande Walbeek een

overgekomen. Voor dit ongevalder karveel : vong op Camarïphï eenige

vloot gafGod een voor-teeken fijner I hoornbeeften , en keerde zonder an-

gramfchap; want een aerd-beeving dere verrichting na 't Reciffo. Dekrui-

in zeefchuddedefchepen, en wierp i fers ondertulTchen bragten nuendan
ettelijke gebouwen teraerde. Ook

j

prijfen binnen. Men hervat wederom
lichte de vloot d'ankers, zoo als

j
een nieuwe torn. Martim Thijs zoon

'sdaegs te vooren haer opper- hoofd I voerde de vlagge onder achtien zei-

Miguel de Echazaretta begraeven len : Stein callenfels 't gezach over

was : diervoegen fchielijk door de veertien krijgs-benden. Des nachts

dood over vallen, dat geen uiterfte
|

voor d' uithoek Augujlijn genaedert,

wille konde ontwerpen. Weinig da- ' vonden een rif lanx ftrand, waerop
gen na 't vertrek der vloot, wierden de zee hard brande : eindelijk een

op Juan de Lua honderden zeventig kleine inwijk , welker mondmeteen
huifen aen kooien geleid. 'tSchijnt

.
ftorm-kat gefterkt lag. De vyand

de Spanjaerden , uit vrees voordHol- i lofte een gefchut op de gemande boo-

landers , den tienden der wijn- maend ten , die echter binnen roeyden , en

zeil gingen, hoewel een ongeleegen
[
niemand gewaer wierden als fesrui-

Hhh
3

ters,

Togt van
Walbeek op

Formofo.

Verrichting

van Mar-
tijn 7hijs

-

zoon en

Stein-Cal-

ienfeli , op

d' uithoek

Augujlijn.
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vaerdigt
• ~..in

Rtml.uh
na Garafu.

h3c

tcrs, cn weinig verder twee borft-

weeringen , d'een boven den ander

tegen de voct-ftrand op geworpen.

Terwijl de HoHandfchc piekeniers

aen landmeinden te fpringen, bran-

den, by giiTing driehonderd Portu

Derde Boek
wel beflocg. Met vijf honderd man
erl veertig Negers , rukt des avonds
ten fes uuren uit 't Reciffo , voorby
Olmda ftrand lanx. De Portugeefchc

ruiterwacht rende gefwind na 7 Real,

twee uur van Olinda , om Albuquer-

g<?f/?»,gelijkelijkIos.Opdenbergver- ' (juehicr af te verwittigen. De regen

toendezich meer volk. Defchecps-

racd Hond bedremmelt met 't werk.

d'Inwijkwaszoo naeuw , datalleen

lijk zes booten gelijk konden landen.

Ook fchoon de vyand geflagen wierd

van achter fijn borftweering , ftonden

had , tegen gewoonte des tijds,

twee dagen opgehouden : was an-

ders onmoogelijk geweeft voor de

Hollanders haer oogmerk te berei-

ken : alzoo drie ftroomen moeften
door waeden , alle meer als tot de

de befpringers ten deel voor 'rgefchut ! middel diep, de tweede ftijfeen vier

cn vuur roers uit deflerkte Nazareth

op den berg. Ook konde Nazareth

(indien gewonnen wierd ) naeuwc-

lijx verdcedigt . tenzy de gantfche

berg rondom befchanfcht was, 't geen

niet alleen koftelijk zoude vallen,

wegens fwaere bezetting , hier toe

en deeluurs wijd, ten zuiden Para-

tibï: de darde, aen d'over-zijdevan

Paratïbï , bereikte een half-mijls

breedte. Zy trokken voorts over

hooge fteenachtige bergen , en dan
door enge paden, daer flechts man
voor man konde gaen , twee uuren

vereifcht; maerookondoenehjk.ter lang , by zulk een pik-fwarte don-

oorzaekder roode berg-aerde , niet i kerheid, dat niemand onder de dich-

bequacmombefchanfingte maeken.
,
te lommer der boflehacdje twee tre-

Voorts leverde de kaele berg noch. den verre konde zien. Wcshalvende
hout noch ververfching. Behalven benden -nu en dan van elkander

dat het ftormen veel gevaer na zich dwaelden , doch geraekten t'elle-

fleepte. d' Ingang der haven ftond
,
kens , niet zonder merkwaerdige

zorgelijk : dewijl een fteene bank
j
beftiering Gods , wederom by een.

geentocgangliet, alstufTchenfmalle
(

Voorts laggroot gevaer, om ontdekt

openingen : welker voornaemfte ver- ; te worden , door de meenigte hui-

zekert lag met een fterk water-flot, fen en volk-rijke dorpen ter rechter

en binnenwaerd door de vaftigheid
\
enflinker-handdes wegs, alsookop

Tuntael. Lanx de zee-kant beletten

de barningen het landen , en een

fwaere vierkantige toorn den opgang
na de fterkte Nazareth, welker tempel

d'een en ander zijde van Paratïbï,

behalven deverfcheide zuiker moo-
lens rondom Garaju. Indien iemand
d'Hollanders had gewaer geworden

,

verre in zee gefien word. Dufdanige \ konden lichtelijk de wegen met om
redenen rieden den afrogt. Aldus dan ;' gehakte boomen geftopt hebben , en
keerden wederom onverrichter zake
Alleenlijk vcrooverde Schuppe op de
ftroom Formojo twee karveelen met
vijt honderd zuikerkiftcn . Martijn
Thijs -zoon wederom uitgeruft voerde
twee cn twintig zeilen tot een wigti-

ge toeleg : vier fchepen vol zuiker

fcheiden van fijn vlagge na Holland,

met den overften luitenant Stein Cal-

de togt zoo lang bekommert , tot

hulp - benden bcquamen uit Real.

Waerom d'Hollanders d' huifen mij-

den , cn zoo ftil als doenlijk voort
rukten. Wie haer gemoete wierd
nedergehakt: behalven weinige, de-

welke zich vrywillig over gaven.
Den eerften van bloey - maend des
jaers feftien honderd tweeen dartig,

lenfelscn de ize&Serooskerken.Voorts geraekcenze tegen middag voor de

Garafu
word over-

rompelt.

bleven noch voor de Brafilfche kuft
darticn fchepen, onder 't beleid van
Ioan Maft. Terwijl defc af en aen hield
lanx de wal, nam de ftee-voogd van
7 Reciffo , nevens d'overfte Remlach
een gcvaerüjkc aenflag voor

ftad Garaju: met drie krijgs-benden
bleefRemlach in flag-orde ftaen : met
drie andere overviel de ftee -voogd
onvoorziens de ftad. De ingezeete-
nen hadden de minfte vrees voorde

die Hollanders: als die de wegen onbruik-

baer
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Iriefvan

erraon.

Befchrij-

•)ing der

lad Cara-

baer oordeelden,by de gewoonelijke

regentijd. In d'cerfte torn fneuvel-

den om trend honderd Portugeefen,

meed voornaeme koopluiden ; die

met haer goederen , herwaerds uit

Olinda gevlucht, zich alhier ter neder-

floegen. Weinige, onder welke fes

Francifcaenen,x\)n gevangen. De ze-

gen ftond d' Hollanders op acht doo-

den en vijfen twintig gequetften, ne-

vens de verwonde Rembach. De ftad-

houder fmeet twee honderd wijn-

pijpenden boodem in; ten einde de

ioldaet zich niet vergat in den drank.

En alzoo hier veel fchoon vrouw-

volk was , befloot hy alle binnen

Cofmus kerk, om tegen lchennis te be-

vrijden : enbequamgrootebuit. De
priefter Duarte Mendez Serraon,wiens

onder-fchepte brief de bewind-heb-

ber loan de Laet zelf heeft gelefen

,

fchat den roof, by d'Hollanders weg-
gefleept, op negentig duizend gul-

dens , behalven de fchaede die Garafu

by haer verwoefting leed. Verhaelt

vorders : dat de flad , genaemt Villa

defanto Cofmo de Garafu , vijf mijl ten

noorden van Olinda lag : doch afnam
met d'opkomfl: van Olinda : en we-
der begon aen te nemen zedert Olin-

daes vernieling ; alzoo devoornaem-
fte koopluiden van die ftad alhier

huifen bouwden, 't Had drie kerken,

Cofmus, Mifericordia en Heremitage

defanta Crux : alsook twee klooflers,

lnvocacaon de Antonio , bewoond by

Capucynen, en een ander toe -gewijd

aen Francifcus by Francifcaenen. De
hoofd-tempel Cofmus ,

gebouwt op
de manier van een breed Hollandfch

huis, vertoond een hooge en aenzie-

nelijke ingang : waer voor twee ftae-

kenftonden, in wiens top een klok-

ke hing. '/ Francifcus - kloofters leid

binnen een ruime muur, in 't midden
van een vermaekelijk hof ; had we-

derzijds van 'tgefticht een toorn.

Serraon fchrijft vorders : dat'tmeefte

volk, vierende d'hoog-tijd van de

fanten lacob en Philips , ter milTe was,

toen d'Hollanders aenquamen : en

hoewel eenig krijgs-volk uit haer

venfters zagen , meinden Portugeefen

te zijn , die een aenflag maektenop
Tamarica, gelijk 't gerucht liep. De
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flad voogd van 't Reciffo rrok met den
roofuit Garafu : flak ettelijke huifen

in brand : en nam fijn weg , drie

uuren gaens, na'tflot Oranje op 't ei-

land Tamarica . Maer Albuquerque,

verkondfchaptdefer togt, vaerdigde

gefwind af een Spaenfch regement
beleid byd'overflen Ferdinand, Lui-

deivijk Barbalbo en Paulus de Perada ,

nevens een merkelijk aental vrywil-

lige Edelen ; doch quamen veel te

laet. Nu en dan vielen prijfen binnen.

Den Portugeejen (aldus aller wegen
in geduurig wapen kreet gehouden
te land, en op zee dag aen dag fchae-

de lijdende) begon 't hoofd te hangen
na vrede : temeer alzoo geen fwaere

vloot uit Spanje ten hulp te gemoed
zagen, en een gerucht ging : dat de

Wefl - Indifche maetfchappy fterke

toerufling maekte. Peter Alvares dzn ?««*£«ƒ«»

( onder d'Hollandfche krijgs - over- 1^1'-.
"'

ften bekend, alzoo eertijds haer ge-

vangen was ) door Duarte d' Albu-

querque, wien de land-voogdyfchap
pernanbuco eigen toequam, en des
zelfs broeder Matthias , voerende
'topper-bewind des Brafilfchen oor-

logs , afgevaerdigtna'//?fc/^ö, ver-

zocht onderling gefprek , tot be-

flichringder gefchillen tufTchen haer

en de Wefl -Indifche maetfchappy.
De raeden op 'tReciffo vefftonden
elkander niet, wegens dci^e befending.

Zommige meinden , dat hier een
loofe trek achter fchuilde , en de
zaek den gebroeders Albuquerque niet

ernft was. Andere hielden het tegen-
deel ftaende, Alzoo d'Alburquerques

genoegfaem konden overflag maken:
datze/'mww^wcoquijtwaeren

, 'tzy
de Wefl: Indifche maetfchappy mee-
fter bleef, het zy de Spaenfche ko-
ning defe land-voogdyfchap bemach-
tigde ; want de koning zoude die in

zulk een geval aen fijn kroon bren-

gen , als een geweft met den fwaerde
gewonnen , often minde d'onkoften
den Albuquerques afvorderen , welke
gefpilthadinden oorlog, died'Albu-
querques nimmer zouden konnen
vergoeden. De verre-zienende rae-

den bemerkten, hoe 't was of niet,

hetwaseenfchaedelijk werk voorde
maetfchappy , indien zich eenigzints

in
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in cenige onder-handeling inwikkel-

den : om te zien voor hoe veel dui-

zend zuiker-kiften 'tReciffo denPor-

tugeefen zoude worden ingeruimt.

Want behalvcn de raeden geenzims
h*er itr- gPm achti<n waeren , buiten kennis

*$<™Jn van haer meefters de bewind-hebbe-

tmc*tr«m. ren , zich in te heten tot zulk een

wichtigen handel : zooftonddaeren-

boven te beduchten , dat eensdeels

de Brafiliaeniche bondgencoten , den

Hollanders mogten afvallen , en met

de wand verzoenen, bemerkende:

hoe e?Hollanders , voor zuiker uit te

koopen , de bond-genooten lichte-

liik ju den nood lieten; andersdeels

fneedmen den weg af voor de Portu-

geefchconderdaenen , die lang haer

bekomft hadden aen Albuquerques

hardnekkige tegen-ftand , om zelver

met d'Hollanders over 'tnederleggen

der wapenen tefpreeken : ten einde

wederzijds geruftelijk voordeel ge-

nooten uit het geen deboodemvan
Pernambuco levert. Ey-aldien Peter

Ahares voet kreeg tot eeniggefprek,

Albuquerque zoude de mifnoegde ge-

durig met defe voorwending paeyen :

dat hy bereeds het werk ter hand
floeg , om eenmacl het land tot ruftte

brengen. Na rijpe overflag dan kreeg

Ahares ten anrwoord : de Weft-Indi-

fche maetfehppy was gezind , 't bezit

op Brafil, met de wapenen bemach-
tigt , met alle mogelijke magt ten

uiterfle te behouden. Indien Ahares
zoo verre Albuquerque beweegde , dat

hy 't land ruimde , zoude voor dufda-

nige verrichting een rijke belooning

inval der genieten d'Hollanders zedert aen Bar-

HolUndm raGrande te land gcftapt,rooiden veel

wijn en tabak , en verbranden twee
dorpen , als ook de zuiker-riet-vel-

den en zuiker-moolens op Catuwan-

ba , en noch een aen Barra Grande en
drie in Porto Francefe. Ondertuflchen
waeren in aentogt de bewind hebbers

Matthijs van Ceulen uit Hollandop het

fchïpde Fama nevens drie jagten , en
loan Gijjfeling uit Zeelandop Middel-
burg, vergefelfchapt met de fluit de

Brüvm in
Leeuw

- Men had nu aller wegen uit

srafiige- 'tReaff'o brieven geftrooyt onder de
fi
dnZeïor-

Portug^» te landwaerd
, van in-

tugeefen. houd : de Weft-Indifche maetfehap-

py is onfchuldig aen de verwoe^in-

gen , die gy luiden bereeds niet an-

ders als met verfchrikking kond be-

fchouwen. Swaerder ongemakken
ftaen te wachten. Uwe dwaefe hard-

nekkigheid veroorzaekt zoo veel

quaeds. Spaenfche kriigs-knechten

konnen immers Brafilnlct verdeedi-

gen? 't Land leid overal, zelf voor

een kleine magt Hollanders open :

om atbreuk te lijden. Gyhebtgeen
byftand uit Spanje te koopen , vol-

gens 't af fchrift der brief op 't ver-

overde fchip Rocque Barroshy ons af-

geworpen. Hoe zal de Spaenfche

kroon 't hoofd bieden aen den zeeg-

haftigenSweedfchen koning en over-

winnende Duitfche vorften , die den

kaizar Duitsland te bang maeken ?

Waerom Portugael ondraegelijke la-

flen draegt. De geduchte vloot uit

Texel, de Maes en Zeeland naedert.

Hoe zult gy luiden dan konnen't ver-

derfontgaen , dienudagelijx verdor-

ven word? Wy bieden u aen billijke

voorwaerden , op welke blijven zult

by een vreedzaem bezit van het

uwe. Namenthjk men ftaet toe , vry-

heid van Gods dienft en handel op
, 'tVereenigde Nederland , betaelende

d'hclft minder tollen , als aen den
Spaenfchen koning. Indien dufdae-

nige voorflag fottelijk afflaet, hebt

af te wachten 't uiterfte, 't geen den
oorlog mede brengt. De verfprey de

letteren deeden weinig vrucht : ter

oorzaek d'ingezeetenen met krijgs-

volk overlaft , niet derfden reppen.

Men geraekte nu ook achter't geheim
vaneen verraeder, dewelke alle ge-

heimenhTen der Nederlandfcheflaet

uit 't Reciffo o ver- briefde aen de Portu-

gees Rocque de Barros , door een Mu-
laet : die, wegens over en weder
gaen verdacht geworden , ter hech-

tenisgefteld, beklapte eenDortenaer

Leonard van Lom , op-ziender op de venaed

veroverde prijfen en vertaelder der vm̂ *°-

Portugeefche brieven. Defe bekende umont-
tot zulk een heilloos werk gebrast te dekt -

zijn binnen Amlierdam, door een Por-
tugeefch koopman aldaer, nament-
lijk Duarte Rodrigues Delues : met
welken een beeedigt verdrag floot,

en daer op de mille ontfing van een

Am-
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Amfterdamfche priefter achter de

Noorder - kerk , tot meer bevefti

ging. 't Verdrag behelfde, hoe zich

na 't Reciffo zoude begeven : aldaer

alle gelegendheid na fnuffelen : en

de zelve aen Barros bekend mae-
ken , byalle moogelijke haeft. Het
fchelm-lluk wierd doodwaerdig ge-

keurt. Men hakt dan Lom de twee
Voorde vingeren der rechterhand

af, daer na 't hoofd, en voorts 'tlic-

chaem aen vier Hukken. DeMulaet

S I L. 40300
ooverden een pakhuis vol zuiker-

killen en tabak : en branden alles

wijd en zijd af, "en onder andere ge-

bouwen een koiteiijkezuiker-moo-

len. Hopman Byma leide infchelijx

een vermaerde zuiker moolen lanx

de beek Maria Farinha aen kooien.

Doch Martijn Tbys zoon, gefchèiden mderom-

van de vier zeilen die te huifwaerd
keerden , zukkelde lang onder de
middag-lijn : geraekte onder 'teiland

Vaca , ahvaer ieders beraemde orde
den hopmannen ter hand (lelde : ver-

spreide de vloot ; doch vercenigde

Martijn

Tbys zoon :

Reife der

bewind-

hebber

Ceulen.

isgeworgt, en infchelijx onthoofd

vreemd ei- Maer de bewind-hebber Ceulen be
Undmjo. 2ichtigde het eiland Majo , rondom ' wederom voor Havana: en liep, door

met (leile (leen- klippen : heeft twee deftraet Babama, niet zonder fwaere
zoutpannen, en overvloed van paer-

! (tormen en ongemakken , na Hol-

den , efcls , veldhoenderen , ver- ! land. Doch Galeyn van Stapels , de-
fcheiden gevogelt , en inzonder-

\
welke met eenjagt van Martijn Tbys

heid bokken. d'Inwoonders, zoo-
i zöc»jvlagge fcheide onder Bonayre

,

ber gekleed , met halve pieken en hield voorby d' uithoek Cotoche na
verroefle houwertjens gewaepend, Sijal, welk dorp, lediu gerooft, hy
zijn gebanne Portugeejen , dartigh ! aen brand Üak: haelde by nacht een
in getal, waer onder een vrouw

;

bark weg op de reede van C^mpscbe :

haer bevond. Aen het opperhoofd
i
uit welke (lad zeer verre haer in zee

Amaro fchonkenze jaerlijx acht dui-
j

vertoont het witte kloofter Francif-

zend bokke- vellen. Hy liep vor-
j

co. Smeet eindelijk over (laegna de
ders voorby 'teiland del Fogo, ken-

j Zeeuwfche kuil. Cornelis Jol toege-

baer aen een hooge bergh , wiens naemt Houtebeen quam in 't midden
kruin boven de wolken iteekt , en der zoomer- maend meteen zeer
vuur fpouwt. Ceulen verooverde rijke buit binnen Texel: zette eer-

weinig verder 't fchip fan Peter, ge- lang met 'tjagt den Otter wederom
laeden met wijn en (lukgoederen , ; zeewaerd : bracht voor 't Reeiffo een
en liep gelukkig ter reede voor 't Re- ! fluit vol wijn. d'Overlte Schuppe

,

ciffo: gelijk ook, eenigetijdnahem,
(

naeuwelijx te rugge gekeert , voer-

de bewind -hebber Gyjfeltng. Wan- de 'toppergezach over vijf honderd
neer defe alhier te land flapten, man, en loan Cornelis zoon Lichthart

gingen vierfchepen, twee floepen , de vlagge van drie zeilen , een zeil-

les zeil booten , een bark en boei-
|

boot en vijf floepen, Schuppe wierp
jer , met drie benden foldaeten aen de zuid zijde van de rievier For-

en honderd en veertig uitgepikte ! mojo
, gefwind 't volk te land : vloog

vuur -roers zeil. 't Hoogft gezach
j

na de hoogte, voor welke de ilerkte

over de fcheepen ftond aen Joan Formojo aldaer blood leid. De (terk-

Majl, over 't landvolk by d'overüe te , voorzien van wijde graften ,fleil-

Scbuppe. Zy (lapten achter 'tlleene Ie hooge wallen en vier (lukken ge-

rif der rievier Alexio uit ; overvie-
;
fchut , wierd by hem mannelijkbe-

len ettelijke Portugeejen en Negers llormt , en (lormenderhand ver-

in haerhuifen : trokken des nachts overt. Hy hakte alle de bezettelin-

diervoegen , dat voor het eerlle gen ter neder : nam alleen gevan-
krieken des daegs den oever der gen den flot voogd Peter Albuquerque.

(Iroom Formojo onder de voet kre- De bevochten zeegen was heer-

gen, en aldaer twee rijke ree-zeilen lijker geweeft , indien niet gekocht
en een karveel. Landen zedertinde wierd met de dood van den man-
reede Camarigibi : overrompelden in haften hopman Philibert du Buffon

een vlek vijftig Portugeejen : ver- I by de (Irotin en achter 't oor uit ge -

I i i fchoo-

van Sta-

fels:

van Houte-

been.

Sterkte

hormofo by

Schuppe in-

genoomen

:

Top van

hlafi en

Schuppe.

fijn vor-

dere z.egi'0.
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fchooren. De klem gedacgen tot de

wonde, nam dcngcquetfïen fchiclijk

vreg. Ditquaed overvalt de verwon*

dein Bralil veeltijds. Vier gelaedcn

barkenen een pakhuis.allc vol zuiker,

wierden by den vyand in brand ge-

flooken. £<-/;«/>/><? flechtc de veroover- I

de flerkte : ftak wederom zeewaerd :

cn lande ten noorde der rievier Anto-

nio Grande. Hier bcmagtigdc hy een

llorm-kat met vijf (lukken gefchut

:

verwoede fes fchepen.diehaereen tijd

teweer fielden ; en nam twee andere

in d'haven Camarigibi. Hy keerde ein-

delijk na 't Recïffo. Üefe togt van Schup- I

pe flond den Portugees op dertien zei- I

Jen, ettelijke verbrande zuikcr-moo-
j

lens en pakhuifen , als ook een ter

acrdegeflechtflot. 'tjagt SuWquam
omtrend dees tijdrcddeloosbinnen

:

had flaegsgeweefl tegen cenSpacnfch
j

galjoen met acht en twintig fwaere

Üukken en vol volk: zoude het echter

meefter geworden zijn , indien niet

een ongelukkige fchoot den maft en

hettokke-wandwegnam. Ondertuf
fchen bragten de kruifers geduurig

rtrwtjiing prijfen op. d' Hopmannen Byma,Ever-

Fraacefe
wVn cn Zinking, ieder met fijn bende
keerden drie flevens noordwaerd , en
flapten by Porto Pranceje te land. Lei-

den alhier drie zuikcr-moolcns in af-

fche, behalven verfcheide andere ko-

flelijkegebouwen-.enfleepteneenrij

kekarveel weg. Wegens helddaedige

verrichtingen kreeg Laurens van Rem-
\

bach de colonels placts. des vertrok-

ken Waerdenburgs. Totoverfle-luitc-

nant wierd gevordert SigijmundSchup
pe. d'A enbieding der Tapuyerfchc ge-

zant konde niet acngenoomen, ver-

mits 'tzoomer-gety verloopen was:
anderzints beloofde , dat indien de

Hollanders, twee mijl by zuiden derie-

vier Grande , e<;nacnzienclijkekrijgs-

!

magt te lande wilde werpen, alle de
Tapuyers zouden haer byfpringcn : cn
dePortuverJenuh Brafil helpen jagen.
Zedert gingen Schuppe cn Lichthart op
een gewichtige acnflag met dartien
krijgs-benden en twee honderd boots-

De jtfogu. gezellen, 't Gelde de Afogados, alwaer
de vyand bcgrae ven lag, Albuquerque

• had defc befchanfing opgeworpen,
cenfdeelstot bevrijding vvxPerga , de

Boek:
fchoonflc hoek lands van geheel per-

namluco , dacr alleen meer zuiker-

moolensflaen^lsingeheelPf/wj;»^-

co: anderfdeels, om een open weg te

houden tufïchcn 't Arryal cn de uit-

hoek Auguflijn. Dit dubbeld voordeel

porde Schuppe en Lichthart tot een

torn op d'Afogados. Zy rukken dan
voorby de flerkte .£'w///ulanx 't vlak-

keland, na de llroom Capivanbi: over

welke gezet waeren , eer het de Portu-

geejen merkten. En defefterk honderd
en dartig man , verlieten eerlang haer

befchanfing, cn wceken bofchwaerd;

doch, gefterkt met vier benden Jtali-

aenen , uit 't Real , vallen heevig de ma-
troofen aen , die onder 'tbefchut van
veertig musketciers een begraeving

maekten op de breede weg , die na
't Real ftrekt. Macr defe te fwak be-

gonden te deinfen : grijpen wederom
moed , zoo haefl d'overfle Padburg te

hulp quam. De vyand wijkt na eenan-
dere weg,bezet by Byma en Bongarjon:

fliet hier wederom 't hoofd : en wend
ter zijden af. Hopman C/oppenburg,

hem ontdekkende, fpat met ettelijke

vuurroers op hem in. Eerlang rondom
bezet, zoude te kort gefchooten zijn,

indien niec Ie Grande voor Cloppenburg

ruimbacn maekte , en den vyand wan-
fchikter orde deed vluchten. Dcic liet

hier twintig man en zeflig vuurroers

leggen. De racden van 't Reciffo,om de
aenflag dichter by te woonen , bevon-
den haer binnen de flerkte Almilia:

verkondfehapt wegens den gelukki-

gen uitflag, zonden gefwind allelijfs

en krijgs-behoeften na 't leger in floe-

pen en booten : en volgden zelf te

pacrd derwaerds , vergefelfchapt met
de bende muskettiers van H'ildjchut.

d'Hollanders mceflers derplaets , ar-

beiden fterk:om den voet, deze had-
den op 't land aen d'ander zijde der

rievier Capivaribi, te verzeckeren met
een vaftigheid. Ditfpilde veelarbeid,

ter oorzaek de aerde onbequaem was
tot 'tftichtcn van een flerkte : aizoo
een fleenachtige hardigheid hec:ft, die

met de regen weg-fmelt. foan Smit
trefte achter ettelijke zuiker-kiflen

een party Portugeejen aen : wierdal-

daerdoodgefchootcn.Sijnvaen-drae-

ger zette echter toe : zulx weinig

ont-

Sckuppe

en Lichtr

hart -val-

len of de

Afogados:

hardefcher-

mutfelen

alhier .-

en verfchei-

de togten.



Merkvatr-

d\ge togt

van Rem-
b.uh ni

't Arryal.
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ontfnapten. 'tGelukte Ie Grand, Clop-
j

rievier Capivaribi , onder 't befchut

penburg en Bongarfon immers zoo van 't voornoemde huis met vuur-

wel. Óp aenflaguitgetoogen , over- I roers bezet, doorwaede. Alhierver-

vielenonvoorziensbinncn de zuiker jlooren de PortugeeJentt\]{vijftig man,

moolen van loan de Mendoza twee
;
behalven die in de voorigefchermut-

krijgs-bendeu , nevens eenrot. Defelzeiing fneuvelden. Den Hollanders

hadden den gantfehen nacht ge- ! ftond de togt op honderd en dartig

waekt : in den morgenüond ruftende,
j koppen. Dete ruften federt die togt

quamen haer de drie Hollandfche
j

niet : liepen geduurig op party door Hollander;

hopmannen op 't lijf. Hakten meeft
!
geheel Verga : vonden nergens tegen- ty°

tf

**f
alleterneder.Zy fpaerden den ouden

J

ftand , en de zuiker-moolens allent-

bevelhebber Antonius Ortiz de Men- ! halven vol zuiker, in bewaering van
doza , met een Portugeefch regement : weinige Negers gelaeten. Rernbach

onlanx herwaerds gekomen , over
{

fchikte een trommel-flagerna't Real,

welk opper-gezach behield , ter oor-
j

ten einde vernam na de gequetften.en

zaek de colonel aen land bleef. De i byzondernad'overfte Padburg, met
zuiker-moolenwierd in aiTche geleid, i een brief van den gevangen Antonius

De gelukkige togten gaven den Hol-
\
de Mendoza, en verzoek : 't beliefde

landen moed. Zy vatten dicshalven ' deniandvoogd Albui/uer^ueengrzeVQ

een gewichtig werk by d' hand. Men van Bagnola , d'Hollanders voor los-

bezetdebegraevingin</'///0£ddtamet , geldof by verwiiïeling, uithechtenis

drie benden : en verdeelt 't leger in te ontflaen. De trommel flager, vrien- sdeefde

drie (Wordens. Colonel Rernbach had ' delijk door Albuquerque bejeegent, TermJftl'"S

devoortogt: Schuppe voerde de mid- bragt te ruggc de wonderlijke oohc gt»e».

del-trop : Bywa d' achter-hoede. Zy aury voor den gequetften Mendoza ;

waeden door de ftroorn Capivaribi

:

i welke drie vinger breed geftreeken

leggen opeen huis nevens de weg et-
;

rondom de quetzuur , by een kogel

telijke vuurroers , om den aftogt te gemackt, den kogel by 't gat uittrok,

veiligen: en geraekten zondereenige ; Bagnola zond aen Rernbach de zelve

tegenweer voor 'tArryal. Vinden hier
|
oolic, tot dankbaerheid voor Mendo-
za, welken Rernbach in een hang-bed-

de na 't Real het voeren. Ondertuf-

fchen verfterkten dHodanders de be-

graeving in d'Afogados meteen houte-

een iange ftraet , wederzijds met win

kels vol allerley waeren. Doortrek-

kende vallen aen 't rooven : onaenge-

zien de vyand heevig uit 't naeftgcle-

genflotfehoot, en den colonel Rem-
j
wambas van vier ftukken voorzien,

bach en hopman Padburg fwraerhjk
j
en een ftorm-kat van een goteling,

quetften. Ten noorden voor 't flot lag
j

Ook wierd geduurig aen 't voorver-

een reduit met twee ftukken gefchut : haeldeflot gearbeid. Ondertuflchen

welk Schuppe ftormender-hand be-
j

voerde Schuppe vierhonderd koppen
machtigt: 'tfwaerd verfchoondenie-

j
door de rievier Jangada by nacht na

mand. Schuppe was te fwak , om de I Moribeca : naderende , vond de weg
ftukken na de fterkte te keeren: hy

|
derwaerds met omgehakte boomen

vernacgeltzedanentrektaf. Doch dit ' geftopt: weshalven ter zijde omtrok,

ging zeer wangefchikt toe: zulx de, 'tVolkhaddev!ekkeverlaeten:d'hui-

Portugeefche bezettelingen heevig I fen (tonden meeft ontleedigt van

uit haer fterkte vallen, en diervoegen huisraed: alleenlijk waeren uit deVer-

toe-dringen: datmenonmoogelijkde ga, door vrees voor d Hollanders

,

gequetften konden afbrengen , on- derwaerds gefleept vijf honderd zui

der welke ook den overften Padburg.

't Was Hechter uitgevallen , renzy de

colonel Rernbach , hoewel boven de

rechter teepel met een kogel getrof-

fen, die onder het rechter lchouder-

blad bleefleggen ) den indruk reis op

reis ftuite , ter tijd toe 't leger door de

ker-kiften. Schuppe Dak de brand in Moribeca

'tvlekke en zuiker : niet bleef ftaen,
™rbrmd'

als de kerk. Op d'aftogt leid hy
noch in aftche een nieuwe zuiker-

moolen , keerde zonder vyand te

zien ; want die gaf 't platte land ten

beften. Den landvoogt Albutjuerque

Iii 2 had
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Bf.lhig-

punten tuf-

fchen de

¥ortttgee[en

en Hollan-

ders in /luk

des otrlogs

tiraemt.

Schuppe

•veroovert

't (lot Con-

eeption.

Merktvaer-

d{%e togt

van Ceu!en

en Schuppe

n.t Goyana.

had tot noch toe geen lijfs-genaede

acn ecnig Hollander vergunt ; doch

wurdnuandersberacden. Op goed-

keuren dan der Spacnfche koning en

Staeten des Vereenigdcn Nederlands ,

zijn dcfe beding -punten beracmt.

Men zal geen kerken afbranden , ten-

zy d'een of ander party uit de kerken

tegenweer bood. De overwinnaer

blijft verbonden den overwonnene
op verzochte lijfs genaedeaen te ne-

men : en de gevangene voor behoor-

lijk los-geld op vrye voeten te (lellen.

Wederzijds worden verboden ge-

kaeuwde en vergiftige kogels , als

ook getrokken loopen. Schuppe tot

hoofd der krijgs-magt gevordert in

Rcrnbachs plaets j aen zijnwondege-
ftorven , rulle gcenzints. Hy wierp

uit elf fchepen zeven benden voor de

flerktc Noflra Sennora de Conception op
'teiland Tamiirka. De flot- voogd
Salvador Pigniero hield niet lang te-

gen. Bedong te mogen vertrekken

met de beelden en vordere tempel-

eieraeden : welk vergunt wierd. De
Hollanders hadden reden om God in

de kerk te danken , wegens zulk een

heerlijke zegen, zonder bloed ftor-

ting bevochten;want de flerkte,voor-

zien van drie metaelc en acht yzere

flukken , behalven de haffen en fteen-

flukken , was beflendig genoeg : om
een harde belegering te v^rduuren. De
Portugeefen , die vry geleide hadden
bedongen , ontdekten aen Schuppe

alle gelegendheid rondom her. Zulx
debuitgangers, dag aen dag verrijkt,

na 'tverooverde flot keerden. Zy
haelden de zuiker-killcn uit de moo-
lcns en pakhuifen van aller wegen,
't Gelukte te wel , dan dat werk zoude
blijven, fleekcn. Matthitu van Ceulen

en Schuppe vaeren de flroom Goyana

op met floepen en booten. Halver-

weg flapt een gedeelte van 't hcir on-

der Schuppe te land. Ceulen vervorder-

de de watertogt. Hy vernam verfchei-

de befchanfingen lanx d'oever , by
den vyandverlaeten. Roeyde voorts,
tot daer Goyana door twee armen in

een boezem valt. Hy volgde den
noordcr arm; doch moeft het anker
laetcn vallen , vermits wegens de har-

de tegenftroom en naeuwe keel (wani

Boek:
de boomen wederzijds der oevers

raekten malkander) niets vorderde.

Een lichte boot nochtans quam met
geweld van riemen een mijlhooger,

tot aen de zuiker-moolen , tocbehoo-

rendc Joan Pais Barretto, en vernam
Schuppe aldaer niet -. hoewel dit de

beflemde plaets was , om weder by
een te komen. Schuppe bleef langer

achter , uit oorzaek van gewigtige

verrichtingen ; want zoo als land-

waerd fchcide , ontmoet hy een be-

graeving, dwars overeen engekarre-

weg: voor de begraeving lag een gtaft,

diep tot de gordel toe: de borftwee-

ring (lond meer dan acht voet boven
't water. Achter de zelve lag Laurens

Cahacanti met twintig vuur-roers.Op
defenvah Schuppe moedig aen : krijgt

de befchanfing ilormcnderhand in,

als ook de dicht -byftaendc zuiker-

moolen van Cavalcanti; vervolgt hen
op de hielen een mijl verre, tot een

huis vol rijke koopmanfehappen

:

haelde uit de zuiker-moolen van Pa-

checo en andere lanx de rievier zoo
veel kiften , als de booten en floepen

konden lacden : en verkondfehapt,

hoe Salvador Pigneiro aen d'overzijde

der flroom nevens den oever begrae-

ven lag, roeyde derwaerds- Eerlang

bezichtigde het werk , en pigneiro

met groote trots wandelende op de
bovenfL borflweering. Schuppe zou-
de hem aengetafl hebben , hoewel
Pigneiro geftijftwas met twee krijgs-

benden uit Garafu : tenzy de gevan-

gen Negers een weg te land aenwee-
fen , lanx welke hy van achter konde
beftookt werden. De Negers dan
dienden voor gidzen: geleiden Schup-

pe na de zuiker-moolen Traconhaon,

die op fijn galdery wandelde : de
priefler was beezig , in 't nevensftaen-

de kapelleken, met de miffe. Beide
nam Schuppe gevangen : d' overige
ontfhapten. Hy brande voorts alles

voor de voet af. Byma fcheidehier,

en rukte drie krijgsbenden Pigneiro

op 't lijf. De weg derwaerds was
door-geflookcn ; doch Byma waede
door de graft en beklauwterde zoo
gefwind de borfl-weering : dat de
vyand verfloof. Hy volgt hem op de
hielen; macr alzoo de vluchtende

een
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een ander pat koos , als 't geen na

de befchanfing van pigneiro leide,

. pakte zich dele ondertuffchen weg:

was anderzints nevens Cavalcanti in

Bymaes handen gevallen. Tien dagen

hielden d'Hollanders in 't hartje van

'svyands land aldus huis , zonder

eenige tegen-Hand ; want alle namen-

ze de vlucht na d'aldeas : (zoo noe

menze de Brafiliaenfche dorpen.)

Eindelijk keerden Ceulcn en Schuppe

metgroote roof, byzonder vanzui-

ker en brafilien-hout, t' huifwaerd.

Op 'tReciffo zatmen ondertuffchen

niet ftil. Door geduurige uitvallen

leeden de portugeejen fwaer afbreuk.
verrichtin- TourIon verbrande des nachts een

Tourimen viffchers dorp, lanxdefhoom Z)o/<r,

songarfon. en Bongarjon 'tkoftelijk fpeel-huis

van Cavalkant, dicht onder 'tArryal,d\s

ook de zuiker-moolen toebehoo-

rende Peter Acunha de Andrada, al-

waergrootebuit bequam. Omtrend
dees tijd wiefch 't water fes voeten

hooger , als ooit by menfchen geheu-

gen : zulx de werken op Antonio

J^gcvaer liepen van wegtefpoelen.

Zedert wierd een gewigtige toeleg ter

hand gevat; want, alzoo vericheide

Portugeefe» , door geduurige fchaede

verfchrikt, begonden d' hoofden te

laeten hangen tot de Weft-Indifche

maetfchappy : als die wel bemerk-

ten, hoe ten been toe uit-teerden,

vermids de party van Albuquerque

hielden , die zich eigendom toe-

fchreef aen Pernamhuco. Wat leide

haer hier aen gelegen , of hy of d'Hol-

lander meefter was, wanneer flechts

geruftelijk mogten leven, 't Lag dan

^
Togt na gemunt op 't Arryal.Men trekt te veld

't^rryai.
u \t d'jfogados . De voortogt wierd ge-

leid door Schuppe : gevolgt van darde-

half honderd matroofen , draegende

fchoppenenfpaeden. Demiddeltrop
ftond onder d'overfte de Vries : waer
achter Abraham Roefover de Negers

,

met levens-behoeften belaeden
, ge-

zach had. De bevel -hebber Byma
befloot d'achterhoede. De bewind-

hebber Joan Gyjelïng liet zich by de

togt vinden. Aen de zuiker moolen
van Frans Brito Machado floegen zich

Gyfeling en Schuppe terneder : bezet-

ten de half gemaekte fterkte nevens
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de zuiker-moolen , toebehoorende
Marcus Andre. Drie benden beleid

by hopman de Vries , trokken na Mon-
teroos-moolen , om de zelve te bemag-
tigen. Op defe paften de portugeefe», Hard

uiteenfterkehinderlaege. Luitenant &evecht -

Duiven- hof voerde den verlooren
trop , beftaende uit veertig vuurroers:

ontdekte de hinderlaege,en verzocht
aen de Vries te mogen invallen. Ter-
wijl dieswegen beraedflaegt word,
breekt devyandaen alle kanten op.
Duivenhof bleef niet fchuldig. Maer
de vyand zette zoo vinnig toe , dac
de Vries en Jourion deJonge tot wan-
fchikte orde geraekten , en 'thuis

verlooren, welk bezet hadden, om
den aftogt te veiligen. Schuppe vaer-

digt op het gefchiet de hopmannen
Picard en Oarflman : die ter rechter

tijd uit 't zuiker-ried gefprongen den
vyand op de vlucht joegen. Doch
defe nam dagelijx toe : zulx eerlang

meer als twee duizend fterk onder
't Arryal lag. 'tHollandfche heirbe-
gonde mangel te lijden aen lijftogt.

Weshalven factó Huigenhü ontfangt, ongelukkig

om levensmiddelen van 'tReciffo ai te
weiitna"»

haelen : fijn jagt d"Ester te ontaeke- "nwgm.

len , en nevens een boot , met huiden
befchoeyt, tegen de musket-kogels,,

den ftroom door magt van riemen op
te brengen, vol voorraed ten behoeve
des Hollandfchen legers. Huigen
volgt fijn laft. Hy was nu op een muf-
ketlchoot onder de befcharfing by
Schuppe opgeworpen genaedert , in

een kromme bogt der rievier : als de
gantfche vyandelijke magt , van de
top eens heuvels, met hooge borft-

weering verzeekert , diervocgtn in

't jagt en de boot zonder ophouden
donderde : dat beide in de loop ble-

ven. Huigen zelf ontfing drie doode-
lijke Wonden : 't meefte volk fneu vel-

de : weinig gequetften bragten het
leven af. Schuppe dan , geperil door schuppe

fchaerfcheid van lijftogt, trok terug-
trektaf'

ge : te meer alzoo bericht kreeg : hoe
de grave Bagnola zeven honderd man,
tot fty ving van degroctemagt onder
'tArryal, aen voerde. Manhaftig was
de daed der hopmannen Smient en
Duinkerker, als die in de boot geval-

len een fwaer Portugees fchip vol

Iii 3 kofte-
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magtig.l

Truxillo :

ali ook

Camfech:
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koflelijkcflukgoederen binnen fleep-

tcn : daer niet meer als vierzinkroers

en haer zijd geweer hadden. Bjma

overviel ook 't vlek Moriwere : vond

't rneefte volk ter kerk; alzoo 'tfeefl

van de geboorte der Moeder - maegd

Maria , op den achtten des herffl

maends vierde : en bequam hier goe-

de buit. Albuquerque, defer toefland

dooreen overlooper verkondfehapt,

fchiktegefwind uïtArryal twee hon-

den koppen, die den her-tred van

Byma zouden bekommeren. Maer
alzoo hy niet te rugge keerde na

'tReciffo; want hytrok voort op Ta-

manca: volgden de twee honderd Por

tugeejen, beleid by de kruis heer Frans

d'Almeda. Defe achterhaelde Byma,

die langzaem voort trok, dewijl de

fmalle wegen met omgehakte boo-

men geflopt lagen. Een half uur bo-

ven Cara/a by de zuiker-moolen van

Peter Rocha ging 't treffen aen. Alme-

da , fleunende op fijn voordeel , zette

van achter en ter zijde vinnig toe.

Manhaftig verdeedigde zich Byma,

Hy maekte t'ellekens hinderlaegen,

waer uit de vyand zulk een fchaede

leed : dat Almtda, nevens andere

voornaemeperfoonaedjen , aen kant

geraekte, end' overige op de vlucht.

Byma viel voort binnen Garafu, en

leide dit fledeken in adche : ver-

fchoonde alleenlijk de kerken en

klooflers ; volgens beding -punten

tulTchen Albuquerque en Rembach ont-

worpen. Doch Scbuppe belet , om
over de droom langada te komen

,

wegens de flijkerigekreeken. keerde

na 't Rcc/ffo met groote roof uit een

rijk pak- huis. De kruifers bragten

ook nu en dan eenige prijfen op.

Merk - waerdiger zijn de verrichtin-

gen , die de vier fchepen , drie jag-

ten en een floep, onder 't beleid des

gezach- hebbers lan lans zoon van

Hoorn, uitwerkten. Defe vloot be-

machtigde Truxillo , een flad gelegen

opeenberg, en lanx de zeekant ver-

zeekert door een dikke muur , fes

voeten hoog, en dicht kreupeibofch
aen 't hangen desgebergt. Moedig op
zulk een heerlijke overwinning zet

na de flad Campeche , beklimtze held-

daedig , en vermeeftertze gelukkig.

Derde Boek:
De buit van twee machtige lieden ,

op gemak aen boord gebragt, flijfde

niet weinig de Wefl-Indifche maet- .

fchappy. Dus lang was 't land rondom
! 't Recijjo in geduurige waepen-kreet

gehouwen door d'Hollandfche wape-

nen : tegen welke zich Albuquerque

met meer voordeel konde fchrap zet-

ten , alzoo hy de gelcgendheid van

1 pernambuco grondig verilond, en alle

! inboorlingen aen d'hand had. De
i{ raed op 7 Reciffo dan vond geraed-

j

zaem een verdere togtna 't zuiden te

|
doen . ten einde de Tortugeejen , ten

hoogflcnmifmoedig door geduurige

i fchaede , welke rondom 't Reaffolee-

den, meer wanhoopen mogten aen

herflelling van haer dagelijx verval:

1 wanneer befpeuren , hoe 't groot

I America te klein was, om ergens vry

j

te fchuilen voor d'overlafl derHollan-

\

ders. In wijn mand gingen tien jag-

ten, bemand met zeven honderd fol-

daeren, behalven 'tbootsvolk, on-

j

der zeil. Joan Gyffeling, Scbuppe en Groote ver.

(
ServaesCarpentier voerden 't hoogfle ZanGyfle-

l gezach. Zy liepen cerfl binnen de it»g">

;
rievier Porto de Piedras , alwaer uit

Slhufte-

1 barken , pakhuifen en moolens een

merkelijk aental zuiker-kiflen bequa-

men ,• waeden vorders door de kleine

flroom Tatona Manfa : leiden 't dorp

nevens Manfaztn kooien: en vertrok-

ken na de rievier Camarigibi. De hee-

ren Gyfl'eling , Scbuppe en Carpentier

voeren in de nacht defe flroom op.

Zy hadden flechts vier mijl gevorderr,

! wanneer 't begon te dagen ; want de

;
tegen-flroom en 'tgeboomte mangues

beletten de fnelder en vordere togt.

Defe mangueshvÜien doorgaens d'oe-

vers der Americaenfche flroomen,

byzonder zoo verre ziltig zijn, door
'vermenging met 'tzee-water. De
mangues, (welke allenthalven de oe-

vers diervoegen bezetten , datmen

J

over de rievieren niet kan komen,

) ten zy afgehakt worden met groote

\

moeyelijkheid) worden driezints ver-

i deelt. Deeerfte zooncereiba (wijmt

na een waterwillige ; doch heeft dik-

ker bladeren, tegen malkander over-

i
flaende. Aen de toppen der tak-

jens waflehen tulTchen twee of drie

,
bladeren twee fleeltjens : ieder deelt-

je
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affchrikten om zich te begeven onder
de Wefl-Indifche Maetfchappy ,\vaer

toe zeer over helden. Doch Tourlon

trok zoo bedektelijk niet , of zy kre-

gen de fhut in de neus, en zagen om
een goed heen komen. Hy vond dan
Mongianguape ledig : offerde het op
aen de vlamme, gelijk ook ettelijke

je draegt vier of vijf flaeuw-geele

b!oemtjens , riekende als hooning
Debovenüe bladeren dercereibavet-

toonen by zonnen-fchijn een blin-

kend zout , by donker weder of

des nachts hangt het zout als een zil-

tigedaeuw, welke met handen word
afgeftrecken. De boom fchietuitde

taKken wortels na d'aerde, en loopt
j
zuiker-moolens ; doch fpaerdc alle,

met kromme bogtcn een oever dier

voegen af : darmen nergens kan te

land komen. Cereibuna is een andere

flag van mangu.es : heeft een dik , rond

en flaeuw- groen blad, een witachti-

ge bloem en bittere noot. Wanneer
eenig gevoogelt hier op aeft , word
haer vleefch diervoegen bitter , dat

nieteeibaeris. De derde mangu e, ge

an
>na 11.1

Ama.ro

die vry-geleide hadden bedongen.
Ongelukkiger liep de togc van d'o ver- Togt

fle Byma af Dek , om den Portuvee- s>r'
/• u-I 1 i . Amuru
Jen blijk te geven, hoe nergens veilig hopt fiber/,

woonden, trok na 't dorp Jan Amaro, "f-

drie mijl ten zuiden boven 'tArryal.

Behalven honderd en veertig musket-
tiers voerde hy twee benden. Uit de
Afogados, by nacht voortgerukt.quam

nzemtguapariba, overtreft in groote tegen den dageraed binnen Amaro,
de twee andere: haer takken groeyen 1 welk in affcheleide, nevens een zui-

niet alleen recht opwaerds, als een
j
ker-moolen en pakhuis vol zuiker, na

peere-boom;maerooknederwaerds:
\
dat ieder foldaet zoo veel genomen

die nederwaerds walTchen , wortelen ;
had, als draegen konde. Eengemeine

onder d'aerde : fchieten wederom
,
wapenkreet bragt de Portugeefen in

voort niet onflerkcr als de moeder- wapenen. Zy vliegen van alle kanten
flam : en omhelfen de andere nevens- toe, en vallen op d'achterhoede. Aen
flaende takken : zulx duizend guapa

rïbaes flechts een boom fchijnen , en

alle toegang beletten. Gyffèl/ng , dan

roeyde niet verder de rievier Camari-

gibi op , alzoo de guaparïbaes , van

d'eene oever tot den ander gegroeyt,

den ftroom üopte, Temeer, dewijl

bericht was ingekoomen uit de gevan

een beek, beleid met tweeboomen,
over welke man voor man gaen
moefl , verhief de flrijd vinnig. De
Portugeefen , vier honderd fïerk,kree-

gen alle uuren nieuwe hulp-benden.
Zy hadden de wegen allerwegen met
omgekapte boomen geflopt : lagen
in een hinder-laege nevens 'rgezeide

genen : dat in Porto Francejes een
;
beekjen : lieten den verlooren trop,

groote fchat zuiker lag. Derwaerds ' en zeventig koppen van hopman
fpoeyddan'tHollandfcheheir : vind

;

Eve'rw/j» overkomen : ftooven thans
onder een flroo-dak in het bofch op : en lollende vuurroers van alle

vier en zeventig killen : uit de pak- ! kanten, 't Had hier flecht uitgezien,

huifen wierden vry meer weg ge- ' tenzy^wz/tehulpequam. Zyfwenk-
fleept. Men liep 't land wijd en zijd ; ten dan om , taffen d'achterhoede,
af, r\& Alagoa delNor teJant Miguelen geleid by d'overfle Byma, aen ; maef
Alagoa del Zul. Alhier viel Schuppe • defe weerde zich diervoegen : datze
binnen 'tfchoone vlek SennoradeCon- ' na een zuiker-moolen , gelegen op
cecaon, welk verbrande : als ook een

\
een hooge berg, afzakten : enaldaer,

fchip flaende op flaepel, degebou-
;
ten bewijs van moed , veel geruchts

wen aen de mond der flroom^/^0.7, met trommelen en trompetten maek-
en 'tgereedfehap tot twee fchepen. ! ten , en vinnig vuur gaven. Bymahzd
De Hollanders bequamen hier groote ten voordeel eenklein bofchje aen de
buit : te meer nadien d'ingezeetenen voet des bergs : moefl evenwel dicht
nergens min als voor vyand vreefden. voorby de moolen heen , ten doel
Tourlon de Oude rukte van Tamarica van 'svyands musketten , aftrekken,
vier krijgs-benden na Mongianguape, Hy neemt dan een mannelijke toeleg:
alwaer de bezetting uit Garafu en ei- 1 gebied defoldaeten de zuiker en vor-
telijke fejuieten neftelden , en 't volk dere buit van den hals te werpen , en

by
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by den berg op te vliegen. Deftout- I Dcfc fterkte beflaet d'uiterfte punt Befckry-

moedigheid verbaefde de Portugee- van'tlandterflinker-zijdevan defie- »*»*</»

Jen: als die de vlucht namen , zonder vier Grande, voor die uit zee binnen Z^lll"
wederom hoofd te bieden. Bymavet- vaert. 't Land binnewaerd is laegy

volgde fijn weg na de Afogados : en
,

broekachtig en volgeboomt, achter

liet" ftijf zeventig dooden, gevange- ;
welk hooge bergen rijfen. Aend'an-

ne of gequetften achter : van welke ,' der kant der ftroom ltaen infchelijx

nochtans zommige nu en dan te
j
verheeven toppen , draegende dichte

voorfchijnquamen: ookwiffelde///-
{

bolTchacdjen. Lanx de zee loopt een

luquerque vijftien. Het is wel aftene-
j
fteene rif, welk onder de golven

men, dat de Portugees meerfchaede
)
duikt, en dicht by 't flot een opening

heeft geleden , alzoohytenverfchei-
j

heeft, waerdoordefchepeninenuit
de ftroom Grande vaeren. Deftrand

Smient "ver-

nielt een

Portugee-

fche vloot.

den reife de wijk nam , daer hand
aen hand gevochten wierd. Terwijl

'c werk aldus te land toeging • kruide

de bevelhebber Smient met zes zeilen

voor Parayba. Twee fchepen uit fijn

vloot, nederwaerds gezakt omtrend
d'haven Formofo, ontdekten vijfkar-

veels , een pynas voerende fes en

twintig en een kloeke fluit achtien

ftukken, beide Duinkerkers. Na eenig

fchut-gevaert , liepen de pynas, fluit

en een karveel in de barning op de

grond en (lieten aenfpaenderemtwee

karveelen ontfnapten binnen Rio

Grande, twee wierden verovert. De

binnewaerd,door de ftroom befpoelt,

word met de vlpet plas gezet. Op
'thoogfte van de ftrand rooken twee
kalk ovens. Ter zijde van tres Reyes

valt de Kruis -ftroom uit een kleine

poel in de rievier Grande, aen fijn ope-

ning tuffchen de twee fteene riffen

diep tien , acht , negen en fes vade-
men , binnen meeft drie , behalven
voor 't flot, alwaer degrondtotacht,

zeven en negen vademen zinkt.

t Portugeefche dorp Natat is gebou \\t

nevens de ftroom Grande : tuffchen

dit en de fterkte loopt de Kruïs-rie-

vier. Ter zijde van tres Reyes fteekt

een ondiepte, die by ebbe blik leid,

Portugeejen , bericht wegens 't veron-

gelukken der twee Duinkerkers , vaer^-

cligden af zeven barken , om eenig
j

diep in de ftroom : hoedaenige hier

uchtbttrts goed te bergen. Lichthart kreeghier
)

en daer meer zijn. Tegen 'tflotover
verrichting. lucht af : liep met twee floepen los

j

valt een verfche vloed tuffchen twee
by de rievier Conayou in, op de barken I droogten in Grande : en weinig verder

aen, hoewel met zeventig foldaeten

bemand. Defe , na kleine tegenweer

,

vluchten bofchwaerd. Doch, alzoo

'tbofch met de vloet onder- liep,

't welk een flibbige grond maekte,
zakten de vluchtende tot de knien

toe in de flijk, zulxniet voort kon-
den. Lichthart verzuimde die kans

niet : hy loopt met 'tjagt dicht on-

der de wal : rukt twee metaeleftuk-

jens te boord : waer mede als ook

een zoute ftroom, alwaer ettelijke

viflehers hutten ftonden. Achter de
fterkte zietmen kreeken vol zoet wa-
ter , en tuffchen de kreeken zandach-
tige hoven, 't Slot zelfheeft hooge
muuren , na de land-zijde twee fwae-

re bolwerken , aen de zee een uitftee-

kende punt , op ieder bolwerk een
wachthuis , buiten de punten uicge-

timmert : weinig daken fteeken bo-

ven de hooge wallen. Lichthart liep wrdbtle-

metmusketten, geduurig vuur gaf:
|
onder 't gefchutdefer fterkte met acht 5"* :

zulx weinige den blocdigen dans zeilen binnen de rievier Grande.

ontfprongen. Voorts rooide hy uit Smient hield de wacht met twee fche-

debarken 't geen dienftig oordeelde, pen en een boot : om den vyand alle

en ftakze aen brand. Eerlang wierd toevoer van buiten af te fnijden.

een gewigtige toeleg ter hand geflac- Lichthart binnen -vaerende , fleepte

gen. De bewind hebber Matthiasvan twee karveelen weg , hoewel dicht
Ceu/en lichte d'ankers van vierfche-

:
aen 'tflot gekort lagen : wierp een
krijgs-bende nevens anderhalf hon-
derd matroofen aen den zuidelijken

oever : bezette de verfche rieyier met
boo-

pen en zeven jagten, bemand met
acht h onderd en acht koppen , na rio

Grande, 't Was gemunt op tres Reyes.
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booten : trok rechtop tres Reyesaen :

en legerde zich om de waterput, die

onder 't duin voor 't Hot was. In mid-

dels lande 't overige hcir achter de

noordzijde van Punto Negro , in een
kleine inwijk, by de Portugeefen rond-

om befchanft : alzoo men onmoo-
gelijk ergens anders kan uitftappen,

ter oorzaek de kult twee pieken fteil-

hoog rijft , waer achter zich 't ge-

bergte verheft. Devyand had lichte-

lijk 't landen geftuit , indien niet

flaeuwhattiggeweeft was. Wanneer
nu 'tgamfche leger denboodem on-

der de voet kreeg , trok het in defe

orde voort. Byma leide devoortogt,

C^/Z/wjwdemiddel-trop, en Kloppen-

burg d'achterhoede : ieder flagorde

bestond uit twee krijgsbenden. Zy
hielden cerft den oever ; doch alzoo

te eng was , vermids 't hoog water ,

floegen landwaerd : alwaer den weg
befchanft vonden ; doch zonder
volk. 't Was toenmaels een zeer hee-

tedag : de weg zeer moeyelijk, we-
gens hooge zandduinen en diepe val-

leyen , daer noch water noch koel

windeken verquikte : zulx veele

aemechtig nederzijgden , die d'ach-

teihoede opnam. Twee uuren had
nu 't leger getoogen . wanneer een

huis op een heuvel ontmoete, waer
uitecnige fchooten gedaen wierden.

Dartig man , derwaerds gevaerdigt,

maekten alhier goede buit. Byma ge-

raektc na middag binnen 't dorp Na-

tal, alwaer een gedeelte van 't volk

leggen bleef : met d'overige trekt hy
na 't floc tres Reyes een uur verder,

over een brugge , leggende op de

Aru/srievier. Hy bezette defe, en

vervoegde zich by Lichthart , achter

't duin voor de fterkte op een musket-
fchoot gelegert. Tegen den avond
quam't overige volk in 'tleger. We-
derzijds wierd dapper gefchooten.

Men begon des nachts een loopgraef

door 't duin na 'tflot. Eerlang ftond

een ftormkat op d'hoogfte heuvel

vaerdig : uit de verooverde karvec-

len bragtmen op de ftormkat twee
metaele achtien- ponders. Uit de

mortieren wierden tien granacden

geworpen ; doch vielen alle mis,

uirgezondert een. Thans vertrok -

A S I L- 44r
ken twee gezanten der Tapuyers na
huis : ten einde d'aenkomft van
d'Holhnders aen haer landaerd be-

kend maekten. De belegeraers maek-
ten des nachts hier aen drie ftorm-
katten klaer, en 'tgefchut , tuffchen

I

de fchanskorven geplant , zulk een
opening : dat de meefte ftukkenop
'tflot bloot flonden , en uit haer af-

fuiten vielen. Ook lag een groot

|
vak der borftweering onder de voet

:

I zulx de bezettelingen ten doel van
j'tfchroot en minder kogels fton-

|

den. Qeulen dan eifchte de fterkte

\

op : de flotvoogd Peter Mendez de

\

Govea antwoorde manhaftig : de
;
Spaenfche koning had hem tres Reyes

toevertrouwt : hy wilde liever dui-

! zend dooden derven , dan 't zelve

I aen iemandanders overleveren. Hier

i °P 8mg 'tfchieten wederom aen.

! Van vier granaeden viel een midden
in 't flor, die zulk een flag gaf : dat

fteenenenbalkenhemelwaerd vloo-

gen , tuiTchen een naer gekrijr van
,
verminkten en gequetften. Zedert

I fweegdes vyands grof gefchut. Zom-
; tijds wierd een vuurroer geloft. On-
dertuffchen zijn des nachts weder-
om twee veldltukkcn van boord op

;

een andere duin gebragt, dje voor-

deelig in de fterkte fpeelden : terwijl

hopman Manfveld , geduurende de
duifternis, de Portu$eeJenzen eenan-
der kant in de wapenkreet hield.mae-
kende de mijne , als of ftormvaerdig

ftond. Met den dageraed bragt een
foldaetaen den bewindhebber Ceulen

j

een brief, behelfende een verzoek,

om by billijke beding-punten 't flot

over te geven. Ceulen maektefwaerig-
heid den brief te aenvaerden : dewijl

by den flot-voogd niet was ondertci-

kent; doch alzoo de brenger verzee-

kering deed : 't getroffen verdrag
' zoude echter gehouden worden

:

\
waer voor zich d'overfte Sebafliaen

1'inhero Coelho fterk maekte , die

i 't fchrift met byvoeging van fijn naem
had verzegelt : zoo trok uit 'tleger

nabinnen hopman Maulpas , inver-

wifleling tegen een Portugeefche be-

vel-hebber. Men verftond eindelijk

wederzijds : de bezetting zal uittrek-

i
ken met geweer en pakkaedje : aen

Kkk Po-
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gegeven en

Ceulenge-

nacmt.

Potigi tc land gezet worden : en 'c llot

ttevens'tgefchui en allcrley oorlogs-

gereedfehap , den Hollanders ter hand

ftéllcn. Tuclientig man trok uit de :

fterkte, voorzien van negen mecae- <

lc, tweeen twintigyzereftukken , en

voorts allcrlcy oorlogs- gereedfehap

ten overvloed. Aen Garltman, totge-

zachhehb.r over de vcrooverde fterk-

te gefield , wierden anderhalf hon-

derd bezettclingen toegevoegd. Na
dat de werken rondom geflechtwae-

ren , en d'ingezcerenen aller wegen

verzocht, den eed van getrouwigheid

te doen aen Garllman , ging de vloot
Tres Reyes

zei j ^jen veranderde de naem van
tvordover- _

7 , ,

t llot tres Reyes \n Ceulen, naden be-

windhebber, die 't mee'fle bewind had
j

over de belegering. Met 't begin des
|

jaers feftien honderd vier en dartig,

lichten voor 'tReciffo fes en twintig

zeilen d'ankers : om by verdeelde
Kruifers tr0ppcn te kruifen voor d'inwijk to-

dos los öamlos , d uithoek Augu/t/jn,'

de rievicr francijco en Parayba. Ook
[

gingen zeil Schuppe en Lichthart met i

twee fchepen , een jagt , twee zeil-

bootcn en een floep, voerende, be- 1

halven de matroofen, tweehonderd !

vuurroers. Wegens een harde ftorm,

!

die haeroplaegerwal overviel, kon-

den niet anders verrichten : als dat;

binnen de rievier Una een zuiker-
or.ierh.in- moolen in afTche lcide. Maerdetweei

HouLden gezanten der Tapuyers volbragten
|

metdeTa- hacr wederom reize niet : de voor-

i

naemfle wierd op de wegh dood
{

geflaegen : d' andere genacmt Jan- 1

Jepretin vluchte na het verooverdc

flot Ceulen te rugtje ; doch hervat-

te de reis , en boodfehapte fijn ko-

1

ning landovi: hoc A'Hollanders zich 1

mcéfters hadden gemackt van de

ftêrkte tres Reyes , 'nu' Ceulen her-
i

Haer togt naemd. landovi zakte terftond na f

,a'rd de ftroom Grande Ai 'tHeir, be-

'

flaende Uit een gemengde hoop van

mannen .wijven tn kinderen, maekte
uit ftijf anderhalf duizend zielen:

hoewel flechts drie honderd flrijd-

baere mannen achter den heuvel voor
't (lot hier nederfloegen. Garftman
(telde dit volk tewerk. Hy vaerdigt

honderd en feftig af, onder 't opzicht
van dartig Hollanders. Gezaemcnt-

u merk-

waerdig

Boek:
liiktrckkenzelandwaerd Ineen bof-

fchaedje, acht uuren boven de fterkte

Ceulen , wierden drie lecdige huifen

gevonden , ettelijke hoornbeeftencn

drie Brafiüaetién fpfingende uit een

nieuwgemaekte hut. Eindelijk gc-

raekten omtrent een vaft getimmer,

werwaerds de vyand , d.irdehalfhon
derd fterk , uit alle hockert' zaernen

liep. d Hollanders echter zetten tóe,

en de Portugeejen verbaefd door zulk

een manhaftige moed , op de vlucht,

zonder tegenweer. Uit Texel , de

Maes en Zeeland quam nu en dan

verfch volk op 'tRec/ffo, behalvende

buit gemaekt-met verooverde prij-

fen. En alhier wierd wederom een

gewigtige aenflag ter hand geflae-

gen. 't Geide de flerkten aen de rie-

vier Parayba. 't Noordelijkfte flot Aen/lagep

aldaer , ten deelen open , was uit 2"2/«»/
floffigheid doorgaens met weinigh Aen ender-

volk bezet : te meer dewijl uit de r- 00"'e"'

ftad Parayba en de vaftigheid aen de

zuider oever altijd geltijft konde
worden. Herwaerds zet de vloot,

twintig fchepen fterk , verdeelt in

twee fhgordens, onder het gezach

der opperhoofden de bewind-heb-

ber ]oan Gyffeling , Schuppe , Servaes

Carpentier en Lichthart. Töt de vlag-

ge.der achtertocht behoorden elf

zeilen : uit welke Gyffeling, beneden

't noordelijk flot Antonio, d'helft der

vlootclingen te land zette. Om de
gelegcndheid der fterkté te verfpie-

den flapte een trop voor uit ; doch
ftuite voor een reduit metftormpae-

len bezet , door welke niet konde
breeken , dewijl van bijlen en hou-

weelen onvoorzien was. Maer de
negen fchepen , die Lichthart voer-

de , mogten 't gat der rievier Paray-

ba geenzints bezeilen , vermits te-

genwind en flappe koelte : waer-

om bcnoodzaekt waeren buiten reik

van 't gefchut der flerkten tc zet-

ten : daer anderzints niéinden op
te loopen , en een eilandeken in

't midden der ftroom te bemagti-

gen, : om de ftroom re fluiten , dat

geen hulpbenden voor de twee flerk-

ten Antonio en Alar-rareta uit de ftad

Parayba afquamen. De bezettclin-

gen op Margareta ziende, hoe d'Hol-

landers
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landers Antonio naderden , voeren

met barken derwaerds ten byftand :

fpanden ettelijke olTen voor drie veld-

ftukken , die geplant wierden op de

reduit : en fchooten vinnig by 't bofch

in , alwaer Gyjfeling lag nedergeflae-

gen. De vyand ondercuflehen was
fterker als Gyjfeling : weshalven ge-

raedzaemft een halve maen, tot vei-

liging der aftogt,aen ftrand op te wer-

pen : te meeralzoodeflach-orde van

Lichthart door tegenwind de rievier

Befchry- nietkonde bezeilen. De enge mond
jt*ktea van Parayba heeft dartig en meerva-
ar Pa- demen diepte , en wederzijds óp

d'uiterfte hoeken een flot. 'tNoor-

delijkfte Antonio vierkant gebouwt,

beflaet een rond eilandeken , door
een kreek gefcheiden van 'tvafte

land , welk t'eenemael vol boffchen

ftaet, gelijk ook aen de zuideroever.

Maer de zuidelijke vaftigheid Mar-
gareta vertoond buiten omeenfterk
hoornwerk , en binnen vijf bolwer-

ken : beftendig om een ftreng beleg

te verduuren. Weinig inwaerds op de

rievier leid een driekantig eiland,

verzcekerc na de zee mer defterkte

Reftinga. Defe vruchteloofe aftogt

viel den vlootelingen verdrietig. Zy
verftonden gezaementlijk 't werk el-

ders tehervatten. Men fmijt dan over

flaeg na d'uithoek Augujlijn : te meer
niet onwaerfchijnelijk gitten, dat de

fterkten aldaer hulp benden voor
ah ook tan Parayba hadden afgefchikt. Doch be-
d

Auguft^n.
langende d'uithoek Auguftijn , het is

een hooge berg, beftaende uit vele

heuvelen , welke omtrend een vie-

rendeel uurs buiten het land zee-

waerd fteekt. Ten zuiden leid de Bar-

ra , een opening in de fmalle klip dijk,

die van de mond der haven , waer
door de rievier Poyuca zichzeewaerd
looft , een mijl lanx de kuft recht-

ftreeks loopt. Tegen over de Barra

binnen d'haven leggen twee eilande-

kens : 'tkleinfte kreeg de benae-

ming Gyjfeling, 'tgrooter Walcheren,

beide rondom vol geboomte , en aen

de waterkant met breede ftranden,

tuflchen welke de droom Poyuca

door enge diepten uitwaetert. d'Ha-

ven heeft groote ruimte , vol on-

diepten en een naeuwe mond , ter
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eenerkant verzeekertvan eenftorm-
kat , op de punt zeewaerd rteeken-

de , aen d'ander zijde beflootenvan

degezeideklipdijk. Achter de ftorm-

kat fchuilt een rotze , en weinig

te land in ftaet een reduit. Voorts
rijfen hier en daer tamelijk hooge
bergen. d'Haven maekt noord -we-

ftehjk een diepe bogt , die omfwiert
na de rievier poyuca : alwaer op een
half eiland 't flot Puntaelgezien word.

Ter zijde van 't Puntael leggen vier

langwerpige moeralTchen , een ftuk-

weegs landwaerd. 't Stedeken Naza-

retta vertoond haer fchuins af van Venich-

de voornoemde ftormkat. Met den ^X*J
morgenftond liep een gedeelte der opd'uitkotk

voornoemde vloot by de mond van 1f'
g" !:

d
.

j
. . "']" va,i

naven in : onaengezien de portu- groot te-

geefen uit de reduiten , ftormkat en Un*-

't groote flot , met fwaer gefchut,

dapper fchooten , zonder merkelij-

ke fchaede : als alleen dat 'tjagt de
Zee-ridder, door quaede toeverzicht

vaft geraekt , in de grond geboord
wierd. Gefwind flapten d' Hollan-

ders, beleid by Lichthart , uit de floe-

pen onder 't Puntalie land , en qua-
men diervoegen de portugeefen over
den hals: datze '/ Puntal ten beften ga-

ven:meer als twee duizend zuiker-ki-

ften in ettelijke pakhuifen aen brand
itaken : en een groot fchip , nevens
twee barken , in de grond hakten,

't Gelukte den kolonel Schuppe zoo
wel niet, de welke met een gedeelte

det vloot lanx de kuft tot de rievier

Iangadatfen aen hield ; doch nergens
konde landen : ter oorzaek voor de
ftrandeenklippige dijk lag, en elders

zulke barningen vielen, dat de boo-
ten 'tgrootfte gevaer liepen. Ook
was het onmoogelijk voor de fol-

daeten doel te raemen in 'tfchie-

ten , wegens 'tfchommelender boo-

ten : daer de vyand, ten middel toe

in zee ftaende,gewifler trefte. Schuppe

dan keert te rugge , vind een gat door
de khpdijk, niet wijder als een fcheeps

breedte , en by gemein gety acht

voet diep , den Portugeefen zelfof on-

bekend , of ten minften niet in ge-

bruik. Alhier doorgevaren.vind Licht-

hart meefter van 't Pu»tal , en bezig

met 't fluiten van een fteene reduit,

Kkk 2 wel-
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*h ook op

't Reciffo :
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welke de vyand niet had voltrokken

;

was anderzints vcrzeekert door een

wal voet en ftakecfels rondom. Hier

Ieide£/c/.W.w7tweekrijgsbenden : en

wierp een begraeving na d'hoogte toe,

tot een voorwacht. Ondertuffchen

kreegen de Portugeefen van aller we-

stormdn gen hulpbenden. Aldus geftijft,wae-

pontégeife» gen een torn op'tPuntal : te meeral-

°tai

t?
zoo d'Hollandfche magt noch ten

grooten deelen binnen fcheeps boort

iag. Zy zetten dan vijftien honderd

fterk vinnig toe , verdeelt in twee

troppen. De grootfte quam door

't bofch : achter 't naeft-gelegen moe-

rafchom : en drong ter zijde in, daer

devijftienfchepen, by Lichthart ver-

oovert , ten anker lagen. d'Overi-

ge Portugeefen taften d'uiterfte be-

ïchanfing aen. d'Hollanders weer-

den zich mannelijk ; doch moeften

eindelijk d' hertred nemen na de

reduit. Weder- zij ds liep 't gevecht

fcherp af- Doch dejagten voor de wal

fchooten diervoegen metfchroot,dat
j

de drang der aenvallers dapper dun-

de : eindelijk alle bofchwaerd vloo-

den : en haer dooden niet weg fleep-

;

ten , tegen gewoonte ; want ander-

zints draegen doorgaens de Portugee-
\

feu droppen by zich , tot 't afvoeren

eerlijken, Tetm)\GyJfeling, Schuppe

en Lichthart aldus hardebolden op
'tPuntal, ondernam de vyand een ge-

J

wichtige aenflag : welken hem licht

gelukte , ten zy de bewindhebber
|

Matthiasvan Ceulen eenige lucht kreeg

uit een overlooper. Het gelde 't Re-

cijfo. Om deze plaets te misleiden,

hield hy d'Afogados en de flerkten op
Antonio Vaes in geduurige wapen-
kreet : weshalven de meefte krijgs-

1

magt derwaerds trok. Twee benden
|

burgers , die te vooren den oorlog

volgden , bleven binnen 't Recijfo tot

bezettelingen. 'tWerk leid aldus. Van
de ftad Olinda afloopt een fmalle reep

lands, waer op verfcheide fterkten

leggen : 't einde den reep beflaet

't Reciffo ; welk eertijds na Olinda t'ee-

nemael open lag. Doch zedert d'Hol-

landers 't vetooverdc Olinda verlieten,

is het tegen die zijde meeftgefterkt:

aen 't uiterfte einde verzeekert met
eenftormkat, affnijding enftaketfel,

K

welktercenerkanttotinzee, ter an-

der in de rievier Bibiryba ftrekt. 't Bui-

tenfte flot na Olinda is de Bruin , voor-

zien van een hoornwerk. Voorts leg-

gen de fterkten fan lorge en IVarden-

burg fchuin over malkander. Op de

ftroom Bibiryba houden doorgaens

een of meer jagten de wacht, 't Slot

de Bruin wierd eerft de Portugeefen,

wacdende door 't water, gewaer : men
lofte 'tgefchut. Wardenburg en fan

lorge fchoot infchelijx. De bewind-

hebber Ceulen en luitenant coloncl

Byma vloogcn met eenbendegewae-
pende burgers na de fteeneftormkat:

waer van dapper vuur gaven uit ge-

fchut en musketten op den vyand.

Echter geraekten dartig om de ftaket-

fel voorby de fteeneftormkat. Wef-

halven de bewindhebber Ceulen met
eenig volk na binnen trok , ten einde

den bende burgers te hulp quam , en

de houte barery bewaerde. Voorde- looft te hor.

fe fluiten de Portugeefen : onder wel-

ke met fchroot en kogels diervoegen

vuur gegeven wierd : datze de vlucht

namen. Men verftond uit de gevan-

genen : hoe MartijnSuares, aen wiens

beleid dèfe togt was toevertrouwt,

fijn volk driezints had verdeelt.

d'Achterhoede beftond uit drie hon-

derd koppen: welke, op een bedon-
gen teiken zouden voortzetten : wan-
neer d'eene trop lanx de rievier Bibi-

ryba , en d'andere nevens de zeeftrand

de fteeneftormkat voorby geloopen,

binnen 't Recijfo waeren ingebrooken :

om de plaets aen kooien te leggen , en

tegelijk alle levens-middelen en oor-

logs- behoeften. Nadat^tw Portugee-

fen defe aenflag alzoo flecht uitviel,

kreeg 't Reciffo twee benden uit 't leger

om 'tPuntal, en merkelijk aental

krijgsvolk,by de Weft-Indifche Maet-
fchappy in Hol/andgeworven. De be-

windhebber Ceulen en overfte Byma,

aldus geftijft, liepen fterk op party:

verbranden in Verga de zuikermoo-
lens van Frans Monteroen Louies Ra-

mires , onder d'oogen van de bezette-

lingen binnen 't Arryal , die haer ftil

hielden: waer uit giilingmaekten, dat

fchacrfch van volk voorzien was:

't welk vijf Italiaenfche overloopers

beveiligden: alsdieaenbragten, hoe
de
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Byma be-

flookt te

vergeefs

't Arryal.

Tmetde

florm of

't luntA
voord af-

geflagen.

de bezetting geen drie honderdman
uitmaektc Dit bericht moedigde By-

ma aen , om 'tArryal te beftooken:

hyrukt dan des nachts met duizend
koppen uit 'tReciffo derwaerds : en

fchiet in den morgenftond van de

naeftgelegen heuvel zeftien granae-

den.van welke zeven binnen 't Arryal

nederplotfien , met kleine verrich-

ting ; want alzoo 't Arryal binnen een

groote ruimte heeft, liepen de bezet-

telingen, giffènde ten naeften by waer
de granaeden vallen zouden , aen

d'ander kant der vaftigheid. Defteile

en hooge wallen , met genoegzaem
krijgsvolk verzeekert , beletten het

flormen. Eengranaed viel te kort in

de huifen voor de fterkte : waer door

aen brand geraekten : zulx eerlang

een ftraet met koftelijke winkels en

de gantfche wijk der Italiaenen ten

grond toe afbranden. De Portugeefen,

voor 't Puntal verkundfehapt , hoe
Byma 't Arryal beftookte met dui-

zend man , giften de bezetting bin-

nen 't Puntal fwak te zijn , alzoo

meinden; dat de meefte vertrokken

vvaeren na het leger voor 'tArryal:

te meer nadien d'Hollanders weinig

te voorfchijnquamen , en kort bin

nen de reduiten bleven, welke Licht-

hart aen een ftorm-kat vaft floot.

Weshalven zy lanx de voorige weg
met twaelf honderd man een ftorm

op 't Puntal hervatten. Een karveel

met twee metaele ftukken en een

krijgs- bende lag ten anker tegen de

aenkomft der Portugeejen, onder welk

dicht voorby moeften trekken : toen

de vuurroers haer bereiken konden ,

gingen alle los , en dunden zeer de

voortogt van de vyanden : die aldus

raeuwelijkonthaelt, zonder vordere

verrichting, te rugge deinfden. Ze-
dert zijn de huifen op '/ Puntal met
een wal verzeekert. Lichthart maekte
voorts drie beukeryen : aen de noord-

zijde van 't eilandeken Walcheren lag

een , voorzien van fes yzete en vier

metaele ftukken. 't Volk deed door-

gaens alle nachten invallen land

waerd. Eindelijk licht de gantfche

vloot d'ankers, met een groote buit

zuiker. Drie jagten alleen, nevens de

raed Servaes Carpentier , bleven voor
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't Puntal wacht houden. Ondertuf-
fchen quamen nu en dan prijfen aen
't Recijjo, enfehepen uit 't vaderland.

Zedert wierd eenige onderhandeling

gehouden , uit naem dergraeve Bag-

nola ter eener zijde, en van degevol-
magtigde opperhoofden binnen 't Re-

cijjo ter ander kant. tuffchen de Spaen-
fche overftc Feedor en deyezach heb
ber Byma. Bagnola verzocht dit be-

fprek , onder voorwenden eeniger ge-

fchillen , nopende de beflootebeding-

punten op 'tfiuk van lijfgenaede en
't lofTen der gevangenen, l'eedor een
ftaetig man begon aldus : Bagnola ver-

zocht , uit een vredelievende toege-

negendheid tot d'Hollanders herftel-

ling der plaetfen in Brafil door haer
veroovert, op billijke voorwaerden.
Hy wilde alle onkonften, by de Weft-
Indifche maetfehappy gemaekt, ten

vollen vergoeden : dewelke immers
weinig uit trok uit de verheerde plaet-

fen , ja haer onkoften nergens na be-

taeltzag met de buit, die nu en dan
maekte. De Spaeniche koning had
tot noch toe zich de Brafilfche zae-

ken weiniggekreunt, ter oorzaek niet

anders konde bevroeden , of 't werk
derWeft-Indifche maetfehappy zou-
de van zelfs wel dood loopen ; doch
begint nu gevoelen te krijgen , zedert
d^Hollanders hebben afgeloopen de

Affogados , Verga en Parayba. Weshal-
ven fwaere toerufting maekt , om her-

waerds een oorlogs-magt over te

fchikken , welke de Weft-Indifche
maetfehappy, fchoon driemael mag-
tiger als nu is , geenzints zal weder-
ftaen. De koning heeft onlanx twee
rijke zilver-vlooten behouden inge-

kreegen. Indien gy luiden de toekom-
ftige vloot derft afwachten,zultgrou-

welen , wanneer voor 'tReciffo ten

anker loopt. Den Veedor wierd tot ant-

woord tegemoedgevoerr. 't Gefprek
was by den graeve Bagnola niet ver-

zocht, om zulke fwetzeryen te hoo-
ren ; maer tot fliiïing van voorgewen-
de gefchillen omtrend 't bedongen
lijfs genae. Nooit zoude de Weft-In-

difche maetfehappy voor geld ot

koop-waeren afftand doen van haer

plaetfen in "Brafil met den fwaerde ge-

Wonnen; maer ten uyterften by alle

Kkk 3 moo-

Onderhan -

deling van
vrede tuf-

fchen Por-

tugeefen en

Bollanden.
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Veedot tot

Byma.

Antwoord

van Bymn.
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moogelijke middelen verdeedigen.

Zedert beklom luitenant leTempshex.

gebergt , op welk de vyand een fterke

befchanfing had gemaekt buiten Olin-

da : en (lak de huifen binnen de be-

graeving in brand: zulx de vlam op
't Recijf'o by lichten dage gezien wierd.

Men veranderde nu ook de naemen
van zommige Portugeefche verover-

de plaetfen : 'tSlotaen d'uithoek^«-

guflijn wierd geheeten GyJJ'eling , het

ftedeken op Tamarica Schuppen-ftad,

de fterkte aen d'Afogados prins Uil-

hem en VPww/d/devaftigheid van der

Duffen. Onaengezien 't verzoek by
de algemeine Staeten en Weft-Indi-

fchc maetfehappy gedacn tot langer

verblijf der gevolmagtigde bewind-

hebberen Ceulen en Gyjfeling, maekten
zich vaerdig tot de reis t' huifwaerd

:

byzonderteroorzaek te gemoed za-

gen een groote fchaersheid van lijf-

togt, tenzy fpoedig uit 'tVereenigde

Neederland levens - middelen bequa-

men. Geduurende haer twee jaerig

beftier, haddenze veroovertvijf dui-

zend vijf honderd en negentien zui-

ker-kiftcn , honderd negen en vijftig

duizend , negen honderd negen en

dartig ponden brafilien-hout, een en

dartig fchepen gelaedcn met goede-

ren , welk uitmaekten drie en twintig

tonnen gouds: behalven de prijs der

fchepen cn'tgefchut, deverooverde
fterkten , verbrande zuiker-moolens

en andere gebouwen. Zy lieten, tot

verzekering van Brafü, vier duizend,

een honderd en fes en dartig foldaten,

verdeelt in twee en dartig krijgs-ben-

den , onder d'opperhoofden Scbuppe

en Arciffeuwski-bragten met haer over

ftijfhonderdkrijgs-knechten, een en

vijftig zieken of verlcmde. Voorts
bleven aller wegen voor de Brafilfche

kuft kruifen twee en dartig zeilen,

bemand met duizend zeven en tach-

entig bootsgefellen : behalven de vier

jagtcn voor d' uithoek Auguflijn , en

fes fchepen in de haven van Pernam-
buco. Na dat Ceulen en Gyjfeling dan
zee hadden gekoofen t' huifwaerd

,

quamen verfcheide prijfen binnen val-

len , ais ook fchepen uit Texel en de

Maes. De Hollanders liepen fterk op
party. Scbuppe en Lichthart lichten ook

Onder-

handeling

met de Tn-

d'ankers van acht zeilen, gefterkt met
fes krijgs-benden : om alle havenen

ten zuide af te loopen : alzoo hier en

daer , volgens aenbrengen van hop-

man JVilbem Cornelis zoon, zuikerin-

gelaeden wierd by Portugeefch vaer-

img.D och. landovi, dieden flot voogd Landtogt

Garjlman met fijn Tapuyers byfprone, ^r ra/"<-

.

wanneer d Hollanders haer mccucrs'met car/i-

hadden gemaekt van de fterkte aen de man-

mond der ftroom Grande , hielp hem
doen twee land-togten. Hyverfloeg
op d'eerfte togt zeven en dartig Por-

tugeefen , op de tweede honderd en
feftig : vertrok na een vriendelijk af-

fcheidvan Garllman t' huifwaerd: liet

fijn zoon de jonge landovi en broe-

der Caracara onder des zelfs opzicht

:

en nam met zich fes Hollandfche

muskettiers. Eerlang zond Garflman

den jongen landovite rugge , verzoe-

kende door den zoon: de vader be-

liefde , hoe eer hoe liever af te zakken
na de ftroom Grande , tot een gewich-

tige aenflag. landovi vaerdigde fijn

zoon, ne\efopuncn vier van de Hol-
landfche muskettiers te rugge.berich- pu'ym.

tende : hy ftond om te fluiten met de
naeft gelegene Tapuyers , ten einde

haer magten zamen-fmolten ; en ge-

lijkelijk , zich vervoegende tot d'Hol-

landers , geweldiger hand dePortugee-

fen op 't lijfvielen.OndertufTchen ver-

trokken de longe landovi en Copun na

'tReciffo. Uit nieuws gierigheid be-

geerdenfederwaerds te trekken: welk
verzoek te lichter is toegeftaen : om
te dooden een gerucht onder de Tapu-

yers door de Portugeejen verfpreid:

namentlijk , 't was met d'Hollanders

gedaen : zy maekten alle moogelijke
tocbereiding , teneinde 'tReciffbver-

lietcn, en voorts geheel Brafil: zulx
haer bondgenooten aen de Spaen-

fche magtten beften gaven. De lon-

ge landovi dan en Copun fchepten

groot genoegen in het bezichtigen

der bateryen , reduiten , befchan-

fingen en vordere verfterkingen

,

rondom 't Reciffo. Om nader met
deTapuyers te handelen , vertrokken

na rio Grande de raed Jacoh Stak-

houwer en colonel ArciJJeivski. De
tolk Antonius Parapoava bragt bericht

aen den ouden landovi : hoe twee
voor-
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voornaeme heeren van 't Reeij}o wat-

ten afgekomen: ten einde met hem
handelde , wegens een gewichtige

aenflag op de Portugeefen, als ook wat

trekken zoude , wanneer den Weft-

Indifche maetfehappy met de wape-
nen byfprong , zoo dikwüs out-

ngtvan hooden wierd. Ondertuffchen dee-

ATufliwiki den Stakbomver enArciffhvski dagclijx
teimJ. grootelandtogten,tottienen elf mij-

lenverre: vernachten hier endaerin

verlaetene huifen : vonden riergens

eenig menfeh ,• want alle gevlucht

waeren , niet alleen uit fchrik voor

d1

Hollanders ; maerinzonderheit voor

de Tapuyers , die geenlevendigfchep-

fcl verfchoonen : waer af zy blijk za-

gen in een leedig huis,alwacr tuflehen

nedergehakte menfehen de beende-

ren lagen van meer dan tweehonderd
letsmn hoorn-beeften. Voorts bezichtigden

èerUfxvan mec verwondering , hoe de ricvier
dertnur .

• i i n 1

Grande. Grantle vier mijl boven t Hot Ceulen

dood loopt. Caracara Iandovis broedsr

wees een diepe drooge delling ,binnen

welke eertijds de ftroom vloeyde. Hy
zelfwas eens drie weeken opwaerds

gevaeren lanx de ftroom , levende by

jagt , cayous en wortelen : niemand

wift, waer 't water verzonk, of een

andere ftreek nam. Vorders berichte

hy , hoe Iandovi over feftien honderd

Minier van zielen heerfchte : de vrouwen droe-
Uven der

gen tjen mannen achter na d' hamak
ken, om des nachts te ruften, reifden

zonder vafte wooningen geduurig

van d'eeneplaets tot de andere,mceft

verdeelt in troppen , ten einde beter

aen de koft geraekten. 't long volk

bleef by Beretiawa,d'oude by Iandovi:

rondom welkers land woonden de

fwakke lartdaerd Aciki , als ook lucke-

ryjou , Ocioneciou , Pajoke en Aponory-

zoortm dtr jou : d'eerftc heeft tot koning Coclacu

Tapujers. /^ dg tweede Mamkou , een vriend der

PortugeeJen,de derde Nonhu,de vierde

Aidoa , en de laetfte larepo. Kidcazn

Jarepo wijken in magt niet voor Ian-

dovi , de andere volkeren zijn fvvak-

ker. Vier geflachten ftaen geduurig m
wapenen tegen Iandovi : namentlijk

lemho, zoo dieplandwaerd gelegen,

dat nooit Cbriflen tct haer kennis

quam. Voorts ll'oyana , Canvy en Ca-

ryrywajfu • welke drie laetfte den Por-

a s ! L.
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tugeefen byftand doen. Doch de tolk

Parapoava ontmoeten op fijn reile een
trop Tapuyers , beleid by Commenda-
oura zoone van Iniidovis fufter, aen

i
wien 'r gebied vervallen zoude , na
Iandovis dood , volgens gewoonte
onderde Tapuyers, alwaer niet de zoo-
nen ftaetvolgers worden ; rrtaer de
fufters zoohen. Commendaoura\\\t\d

den tolk by zich : zeggende gevol-

magtigt te wefen van fijn oom, om
met d'HoUanüfchè heeren te handc-

i len. Hyciuam dieshalven met veertig

man voor 'tflot Geulen, en berichte:

hoe Iandovi met fijn gantfche magt

j

niet konde afkomen, tetoorzaekm
|

't gebergte Mytiapa des zomers geen
' verfch water is : ook hield de rouwe
i
uit van fijn overleeden gemaclinne.

i
Voorts wierd Iandovi verzocht te

I

trekken na Parayba , alwaer groote

I

buit zoude bekomen : d'Holhnders
wilden eerlang met acnzienelijke

i

magt dcrwaerds zetten. Twse boots-

gezellen , by de Portugeefen gevangen

,

\
waeren uiteen karveel, zcil-reede na

|
PortugaehoGtConnayou, buiten boord
gefprongen : en, aen denoord-ftrand
gefwommen , geraekten behouden
binnen 't flot Ceultn. Uit haer kreeg jenbrehgm

\
Arajfewski ander bericht , als de over- vantwee

1

loopers tot noch toe aenbragten , be-
°

e

"'gt"'

langende 't ftedeken "Philippina , wette stedeken

niet had een graft ofbolwerken; maer vh,litt'7"t-

alleenlijk eenig gefchut op d'aenkom-

ften : zulx twee ftukken geplant wae-

;
ren na de rievicr, gelijk getal by de

kerk, en even zooveel op de weg,

|

die tegen 't litrayal uit-loopt. 't Was
anderzintseen open vlek : de huifen

ftonden in t-w ee ryen , behalven zom-
mige vetflrooyde hutten buiten af.

De inwoonders leefden armelijk. Zy
zagen fkchts weinig foldaetcn : ver-

ftondenuiteenige Duinkerkers , hoe
opeen klein eilandeken in derievier

I Paraybactn fterkte onlanx gebouwt
1 wierd; doch konden 't nier bezichti-

gen : alzoo geblind ftadwaerd geleid

zijn. Voorts wierdenze vervoert na Keisder

Barra CoMyou, lanx een gemakke- {

^"J'"
S '

lijke karre-weg. tot de rievierMow-*
"

guangapè , breed en vol ondiepten.

Kreegenacn d'o.-x-r-zijdeeen moeye-
lijkpad, tot een nacmeloofe ftroom,

door



na Cona
\ou:
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door welke fwemmcn moeften. De

Ücrkrc aen Barra Conayou geleek na

een vierkante dubbelde reduit : de

wallen rcefen twee mans lengten
;

hoogh , zonder zydelinxe borft-

wceringen en punten , aen 't han-
j

gen van een berg : de graft zeven
j

voet diep ftond met ftorm paelen :

rondom bezet. Een Ditinkerker , al-

hier tegen ftrand gejaegt , haddefe

\erzekering gemaekt : terwijl een

nieuw fchipftijf honderd laften tim-
j

merde. Op de fterkte Honden tien

yzere Hukken en twee backen. Zy
vonden geen flot ofbefchanfingaen

}

de mond der rievier Monguoangape : |

drie febepen laeden aldaer zuiker. !

ércifewski Arcijjeuwski , aldus bericht wegens

den toeftand van Conayou , rukt des

nachts uit de fterkte Ceukn metftijf i

twee honderd man , over drie be-

ken. Acht mijl boven het flot Ceu-

len , vond hy een vierkant huis, ron-

dom door een fterk flaeketzel ver-

zeekert : de leger -hutten ftonden

hier en daer , binnen weike de Bra-

filïaenen , ettelijke honderd fterk

,

hadden gehuifveft. De veertig Ta-

puyers , die het leger volgden, idio-

ten meer beeften , als de krijgs- 1

knechten konden orberen . Tegen
!

den avond floegh Arcijfewski hem
neder in een dorpjen , gelegen ne-

vens het groot meir Pernambuco en

dichte boflehaedje vol vee. Ge-

nekte des anderen daegs met den

donker aen een groot vilïchers huis,

gepropt met honden en bokken : en

eerlang op twee gefchut-fchooten

onder de fterkte conayou. Alhier'

fchaett hy het volk in viertroppen
,

teneinde de vier hoeken der fterk-

1

te gelijkelijk beftormden. De ecr-

ftc fwaerigheid lag , hoe men beft '

voor by de wijn-tenten en 't huisje,

ftaende nevens de fterkte , onge-

merkt zoude aen vallen. Arcijfewski

dan kroop , nevens een der ont-

vluchte matrooicn , door een dich-

te ruichte tot aen de graft : bevond de
ftorm -paelen lichtelijk konden uit-

getrokken
; maer de graft ftijf een

piek diep, en de buiten wallen even
zoo hoog. Dé honden in de Portu-

geefche tenten baften zeer : evenwel

fijnkriji!

lift.

Boek:
maekte de fchildwacht geen wapen-

kreet , dewijl nergens menfehen ver-

mm. Arcijfewski teruggegekeert,be-

lafte de lonten te dooven, en ettelijke

glimmende te dekken onder de hoe-

den : trok voet voor voet ftil voort,

't Wasnieuwe maenen een pek-don-

kere nacht. Hopman £<7«f, dewelke Wfa
de muskettiers geleide , lloeg een

verkeerd pat in : en dewijl de voor-

gaende mifchte, meinde met een (hel-

ler tred de zelve in te haclen : weshal-

ven eer aen de fterkte quam, alsbe-

ftemt was. De vyand wierdhemge-
waer , lofte 't gefchut en handbuflen

;

doch zonder lchaede : alzoohyinde
lengte achter de ftormpaelen fchuil-

de. Hier door brak de geftelde orde.

De matroos, gefchikt om 't pael-werk

om te hakken met bijlen , quam ner-

gens te voorfchijn. Echter ging de

ftorm voort. De houwers maekten
opening. Men fwom door de graft, conxym

bil i J l_ • i _ flormemter
eklauwterde de buiten-wal , en ge- %a„4,„ge.

fwind ook de binnenfte, hoewel an- noomtn.

derhalf piek hoog. 't Quam de be-

ftormers te pafte , dat de fterkte geen

ftrijk-weeren had : anderzints zou-

denze befwaerlijker meefters gewor-

den zijn. Zy vonden elf dooden bin-

nen Conayou, tien yzere Hukken, twee
haeken en ettelijke zuiker-kiften

:

kregen onder andere gevangen den

hopman Alvares Fragojo d'Albuquer-

que . Steehouwer was zeil gegaen,

wanneer Arcijfewski te land trok uit

het flot Ceukn .• ten einde malkan-

der gezetter tijd vonden voor Co-

nayou : doch dewijl Stachouwer door

tegenwind niet konde opkomen,
liep den karveel , volheden met zui-

ker , in 't gezicht van cPfiollanders

na Portugal. Defe ftaeken eindelijk

'/ Duinkerkers fchip , noch op ftae-

pel ftaende , in brand , en Hech-

ten 't üot Conayou. Zedert flapte Ar-

cijfewskifcheev • wende de ftevens na

Mongoangape : alwaerden Aroom op-

waerds roeyde : een jagt met twee
honderd zuiker kiften verooverde,

naderhand noch een karveel en boot,

en lande, daer de rievierzich kromt
om een berg. De Portugeefen , hier

door verfchrikt, ftaeken de zuiker-

moolen van Antonius Marino aen. De
rievier
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rievier Mongoangape is breed en diep

,

wederzijds bezet met kreupel-bofch

en mangues, zulx naeuwelijx ergens

geland kan worden. Aen de mond
heeft de ftroom twee zand-punten

,

niet min zorgelijk als hoog. Op de

lufter-hand, lanx welke haer kille be-

houd , lagen de Portugeejen befchanft:

gaven dapper vuur op de booten;

doch zonder fchaede:alzoo de zelve,

metzuiker-kiften opgeboeyt, 't volk

fchootvry bevvaerden. De vloot ver-

ooverde zedert een bark vol wijnen,

en quam te rugge voor 't Reciffo. On-
dertuffchen zat Schuppe niet ftille:

hy trok met fes krijgs-benden de rie-

vier Camarigibi op: brande alles voor

de voet af , gelijk ook wederzijds der

ftroom Alagoa : verooverde alhier

vier rijke karveels en veel zuiker: en

leide ettelijke zuiker -moolens aen

kooien. Nu en dan quamen fchepen

uit 'tVereenigde Nederland , en prij-

fen genoomen voor de Brafilfche

kult , binnen d' haven van Pernam-

luco. Op'teindederflagt-maenddes

jaers feftien honderd vier en dartig,

liepen twee en dartig zeilen , ver-

deelt in twee flag-ordens , (d'eerfte

voerende op een en twintig fchepen

negentien honderd , vijf en veertig

foldaeten , de tweede op elfjagten

vier honderden negen koppen) on-

der 't beleid van Schuppe , Arcijftwski

,

Carpemtier en Stachouwer zeewaerd na

Parayba: alwaer Schuppe eer ft aen land

fprong , en gefwind fes honderd man
in flagorde ftelde : met welke dier-

voegen op den vyand toezette : dat

hyverftoof, en veel geweer, hoeden
en kazakken achter liet. 't Scheelde

weinig, of 'topperhoofd Antonius de

AÏbuquerque was uit de vlucht ach-

terhaelt. OndertufTchen lande het

overige heir. CajperLey trok lanx een

karre-wegh met drie krijgs-benden

recht op de fterkte fanta Margareta

aen : en legerde zich achter een heu-

vel op een musket-fchoot van de wal-

len. Schuppe rukte lanx den oever:

vond allerwegen verlaetene befchan-

fingen : en begroefzich, aen de flin-

ker zijde van 't flot tot de rievier toe.

Arciftewski nam fijn wijk ter rechter

hand , tegen de zee , vlak voor de
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oogen der bezettellingen. In de
ftroom lag een eilandeken , gefterkt

met 't flot Reft/nga, van welk uit het

vafte land de fterkte Margareta ge-

duurige toevoer konde ontfangen.

Om dit te bemagtigen , viel Licht-

hart met zeven jagten en fes beman-
de booten tuflchen het eiland en het

flot Margareta binnenwaerd : ver-

ooverde achter 't cilandeken twee
barken en een boot: trok door een
boffchaedje na Reftinga; doch bevond
hoedevaftigheid, van 't eilandeken
afgefcheiden , met water omringt lag:

waerom bofchwaerd te rugge deinfde,

ter tijd toe de ftroom gevallen was.
Thans beftorm de Lichthart zoo fier «*ft'>»g»

de vaftigheid Reftinga, hoewel uitJSJJE*
twee metaeleftukken met fchroot los »oomm.

brande : dat heldaedig ingenoomen
wierd, en alles, 't geen in de wape-
nen vond, ter neder gehakt. Schuppe

fchoot fterk van een ftorm-kat , en
wierp geduurig granaeden : welker
zommige binnen de fterkte Mar-
gareta vielen. Arcijjewski naderde
meer en meer met fijn loop-grae-
ven , waer in de Tortugeefen dapper
fchooten ; doch men bleef haer niet

fchuldig. Eindelijk na dat de borft-

weeringen meeft onder de voet la-

gen , leverde de flot- voogd Simon
d'<ty4lbuauerque de fterkte Margareta
aen Schuppe over : anderhalf hon-
derd , meeft aldaer gehuift en ge-

hooft , vertrokken na haer woonin-
gen landvvaerd : de overige zijn el-

ders vervoert : alle onder bedingh,
niet te mogen dienen tegen de Weft-
Indifche maetfehappy in fes maen-
den . Binnen 't flot zijn gevonden
{ts metaele halve kortouvven en
vijftien gootelingen , nevens andere
krijgs- behoeften. d'Overwinnaers
vervolgden haer zegen. Zymaekten
zich vaerdig , om lanx 'tkreekjen,

welk twee mijl de rievier opwaerds
loopt na de ftad Parayba , de ftad aen
te taften: wanneer twee Fran/che, uit

de noorder fterkte Antonio overge-

loopen , bericht inbragten : hoe de
fterkte van weinig volk en bus-poeder
voorzien was, en indien d'Hof/anders

een torn derfden waegen, zouden het
lichtelijk bemagtigen : hoewel ander-

Lll zints

Margareta

overgege-

ven.
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zints wegens gelegendheid onwin-

[

baer gehouden wierd. Scbuppe oor-

deelde , bedrog te fchuilen onder zulk

aenbrengen : te meer alzoo de graeve

Bagnola ïcs honderd man tot verftcr-

king herwaerds bragt. Evenwel , om
een proef te nemen, vaert een trom-

melflaeger over , en eifcht Antonio op.

Deflot-voogd Magaglianes verzoekt

drie dagen uitftel : 't verzoek word

plat afgeflaegen ; maer toegeftaen ,

volgens fijn "verzoek, dat hy deko-

ninghjke flandaerd zoude afvoeren ,

end'Hollanders de mijne vanbeftor-

men maeken : ten einde niet fcheen

fuik een vaftigheid , zonder flag of

floot, overgegeven te hebben. Licht-

hart dan trok binnen , verwondert

wegens zoodanigen zegen ; want de

flerkte , aen welke geen kofien ge-

fpaertwaeren, iagop een ontoegan-

kelijke plaets , voorzien van vijf me-

taele kortouwen en negentien yzere

ftukken. d'Hollanders moedig door

zulk een geluk, rukten den zelven

nacht met feftien honderd koppen de

rievier Parayha op na de kreuk Tam-

bia Grande : alwaer te land flapten :

vonden de befchanftng verlaeten

,

drie yzere flukken uit roo - pacrden

geworpen, detizd Parayba leedig ge-

vlucht , en het gefchut onbruikbaer

gemaekt , of in de haven gezonken.

Een Hamburger , die binnen Parayba,

anders ook genaemt philippea, lang

gewoont had , deed van alles ope-

ning. Namentlijk de graef Bagnola,

geen kans ziende om Parayba te bc-

fchermen , was geweeken na Goyana

met dardehalf honderd man , en An-

tonius d'Alluijueryue met twee krijgs-

benden, d'ecne Italiaenen , en de an-

der Spanjaerden , bofchwaerd: nadat
drie fchepen en twee pakhuifen vol

zuiker aen brand ftaeken : welke

vlam weinig minder als drieduizend

zuiker -kiften vernielde. Eer defe

aenflag opParaybaby de hand gevat

wierd , vaerdigde de Weft-Indifche

maerfchappy vier zeilen af, onder
't beleid van Joan Walbeek , na 't ei-

land Curacao , welker gelegendheid
Joan Otzen grondig kende , dewijl

aldaer lang gevangen zat. Walbeek
gerackte door een enge mond , tuf-

Derde Boek:
fchen verfcheide rotzen, ineen vei-

lige haven van Curacao. Vijf en ze-

ventig vuurroers gingen op party ;

doch wierden bevochten van zeven-

tig Brafüiaenen , met knodfen gc-

waepend , by de Spanjaerden dron-

)
ken gemaekt , en zoo ten ftrijd aen-

gcdreeven. De bevel - hebber Pierre

Ie Grand kruifle het eiland door en

door : verbrande 't dorp Maria-: en

j
verdroeg eindelijk met den land-

|
voogd Alonfo Lopes de Morla : dat hy

Curacao zoude ruimen. Dit eiland acht

en twintig mijlen groot in d'omme-

gang , heeft een ftecnachtige grond

enboffchaedjenvol ftok-vifch-hout,

gebruikelijk by de ververs. Doch
Scbuppe veranderende de Portugee-

fche naem der verooverde plaets Pa-

rayba of Nojfa Sennora das Nieves of

Philippea in Frederik flad , ter eere

desprinfe van Oranje Frederik Jlenrik.

De ilad heeft twee groote markten,

twaelf flraeten en een magtig Fran-

cifcaener-kloofler nevens een meir ge-

bouwt en rondom bemuurt, leid aen

een brede boezem, welke de rievier

Parayba voor de flad maekt. 't Land
rondom valt bergachtig , op andere

plaetfen, byzonder lanx de ftroom,

leggen vruchtbaere vlakten : elders

ook groeyt ydel en hard gras , en

een meenigte mandioca tot meel ge-

(iampt, patates , limoenen , oranje-

appelen , kool , konkommers , bana-

nas , cocos-nooten, gembar, araha ,

zeer liefelijk wanneer met zuiker is

ingezult , en caious , aengenaemer dan

een caflanje , waer van d'inboorlin-

gen een dronkenfehap-verwekkende

drank maeken. Voor den oorlog liep

hier een grooter getal koeyen, ofTen,

bokken , geiten , fchaepen en ver-

kens. De bolTchaedjen krielen van

i allerley wild, byzonder van harten,

\ haefenenkonynen. De paerdenval-

! len flerker als d'Europifche : loopen

i vaek een gantfehen dag zonder

1 voedzel : leven by enkel gras en de

j
uiterfte toppen van het zuiker-riet.

I

Onder het gevoogelce munten uit de

veld-hoenderen,faifanten .tortel-dui-

ven , reigers, fnippen, water-hoen-

ders, hoenders, kalkoenen, groote

eenden , en boven alie driederley

zoort

bt/chrijving

van dit

eiland :

ah ook van
Fredenk-

fiad:

e» 't land

rondom

:

vruchten :

viervoetig

gediert i

vogelen

:
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't bouwen
der bui(en

aidaer hoe-

daenig :

inwoonden

Petiguares

hoedan ige

:

haer al-

deas zeer

vreemd
gebouwe.
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2oort papegaeyen , niet min fchoon

als leerzaem. De zee en ftroomen

Jeveren overvloedig allerley fmaeke-

lijke vifch. In de boffchen loopen

ontelbaere land-krabben : waer by
d'ingezeetenen nevens 't meel uit

geftampte mandïoca leven. Zy bou-

wen d'huifen aldus. Eerft rechtenze

zoo veel ftaendeftijlen op, als 't be-

grip vereifcht : leggen dan een folde-

ring ruim eens mans lengte boven

d'aerde : vlechten de zijden, voor

en achter geevel met dik rijs ; beftrij-

ken het buiten en binnen met leem,

waer onder hooy gemengt is "• en

witten het eindelijk met kalk. 't Dak
beflaet uit pannen ofcocos-bladeren.

't Beneden huis verftrekt voor de

pakkaedje : onder' t dak woonenze.

Doch binnen Frederik-ftad flaen

eenige aenzienelijke gebouwen van

witte gehouwe fteen. Die geen zol-

der hebben behelpen haer nevens

d'aerde op een harde kley- vloer.

Buiten de ftad word kalk gebrand uit

gegraeve fteen. Voorts is de land-

voogdyfehap Parayba bewoont by
vrye of lijf- eigenen. De vrye zijn

Portugeefen , Nederlanders of andere

Europifchelandaerd, behalven d'in-

boorlingen van 't geflacht der peti-

guares , kleine menfehen en geenzints

arbeidzaem : zy bewoonen zeven
aldeas : waer onder de voornaemfte

Pinda Una vijftien honderd zielen

telt, andere hebben flechts drie hon-

derd en minder. De aldeas beftaen

uit vier, vijf, fes of meer lange hui-

len , in welke hier en daer door klei-

ne deuren in en uitgaen , zijn met
cacos-bladeren bekleed. De mannen
draegen een kleedje voor de fchae-

melheid , de vrouwen linnen - hemb
den , welke de mans by de portugee-

fen verdienen. Haermeeflehuisraed
zijn kotoene hamakken , aerdig ge-

vlochten , waer op by daeg luyeren

en 's nachts flaepen: gebruiken voorts

boogen , pijlen , bijlen en hak-mef-
fen. Dehouwelijkeftaetwordkuifch
onderhouden. De mannen vallen

doorgaens min-yverig over de vrou-

wen. Behalven dat ieder aldea haer

eigen opperhoofd had , zoo Helden

de Portugeefen ook een hopman , die

A S I t. ^J.^i

der petïguares arbeid voor grof ly-

waed huurde ; doch meeflentijd den
bedongen loon verkorte : waer uit

zeer verbittert wierden tegen dePor-

\ tugeefen , en d'Hollanders toevielen.

|

Doch de lijf- eigenen zijn of gevan-
gene Amerïcaenen , door de Tapuyers

aen de Portugeefen verkochr , of Ne-
gers uit Angola, oï'Tapuyers van Ma-
raqnon. Defe mogen tegen geen ar-

beid : wanneermen haer te veel vergt,

eetenaerde, door welke de tongbe-
• gint wit uit te flaen , en fy fterven.

|

d'Angolafche Negers doen den mee-
i ften arbeid in de zuiker -moolens,
i gedwongen door harde flagen : de

I
Guineefche flaeven , dewijl nergens

; na zoo fterk zijn, verrichten 'thuis-

i

werk. De voornaemfte handel word

[

gedreeven met zuiker , verf- hout,

;

tabak , huiden en kotoen. Achtien

i

zuiker - moolens ftaen nevens de

I

ftroom Parayba : welker zommige
met water maelen , andere met of-

fen. Op den oever zijn gebouwt twee
pakhuifen , om de zuiker-kiften ge-

makkelijk af te fchepen. Ieder kift

i betaelt een fchelling voor 't bergen,

en even zoo veel voor 't merken.
Als de gefwooren waeg-meefter de

,
zelve weegt, ontfangt dubbeld loon,

en houd van de ponden zuiker net

boek. Terwijl binnen Parayba op
alles orde geftelt wierd , deed d'o

verfte P/ca/d met acht benden een
togt na 'thuis Validaris : ten einde

hy 't opperhoofd Antonïus d'Albu-
querque by den kop kreeg ; doch defe

had zich by tijds weg gepakt , ver-

heten van alle de Brafiliaenen : die,

!
onder haer gezach-hebber de Jejuiet

|
Emanuel de Morais , met Picard te

i

ruggequamen. OndertufTchen wierd

I
alomme een fchrift verftrooyt op
naem der Algemeine Staeten des

Vereenigden Nederlands en Weft - In-

difche maetfehappy , van volgende
inhoud -. Allen inwoonderen van
Parayba word vergunt volkoomen
vryheid in Godsdienft : toegezeid
befcherming tegen alle overlaft, en

j

genot haerer goederen : mits betae-

lende tienden der landvruchten , en
de tollen derkoopvvaeren, in en uit

Holland'gaende , gelijk daer toe ftaet

:

Lil 2. die

lijfeige-

nen in Pa-

rayba.

Manier
fan zuiker-

handel al-

daer.

Verrichting

van Picard.

Vreedzae-

me -voor-

(laegen aen

Paraybn

•vergunt :
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ah ook aen

rlo Grande
en Goyana.

Verrichting

van Rcbel-

lino en

Cam.tron.

Wonderlijke

berg Miti-

til/i.

4* 2

die vertrekken wil , zal vaertuigge-!

nieten. Indien de Spaenfchc kroon

Parayba weder bcmagtigdc, mag elk
i

nevens et'Hollanders fcheep flappen.

Die onder d'Hollandfche landbeftic-

ring geruft wil leven , moet den eed

van getrouwheid doen. In gefchil tuf-
S

fchen Portugees en Hollander beïooh

de rechter vonnis te wijzen zonder
j

aenzien van perfoonen : 't krakeel,

welk d'eene Portugees met d'ander

heeft, zaleen Portugeefche fcheids-

manternederleggen. Zijdgewceren
i

vuurroers, tot tegen ftand der ftruik-

roovers, word aen alle vergunt.Maer
|

zoo lang Albuquerque dicht onder Pa-
j

rayba hield , quamen weinige te voor-
|

fchijn : om den eed van getrouwig-

heid te doen ; doch zederthy voor
|

P/cardde vlucht nam , hebben Duarte

Gomes , en voorts de voomaemfte
Portugeefen , nevens een merkelijk

aental van minder ftaet, op de voor-

noemde beding-punten den eed van

getrouwigheid gedaen : gelijk ook de
invvoonders der landvoogdyfehap rio

Grande ten zelven einde binnen Fre- 1

derick-Jladhaer lieten vinden. Arcïf-\
' feivski en Stachouwernn Goyana gerukt I

met acht-half honderd man, legerden

zich binnen 't dorp Capivaribi , gele-

}

gen aen een rievier van de zelve

naem:alwaerdegantfcheburgerfchap

van Goyana met volkoomen genoe
gen de ontworpen beding-punten be-

eedigde , en den Spaenfchen koning
j

af-fwoer. Maer de Spaenfche hopman I

Rebellinokieeg , door toedoen derJe- 1

fuieten , binnen 't dorp Mofuik drie !

honderd foldaeten by een, behalvcn
j

een aenzienelijke magt Brafiliaenen, \

onder de bevelhebber camaron. Defe
|

verbranden de zuikcr ried akkers en ;

't Brafilien-hout in goyana: en hielden
j

voortsaldaeronmenfchelijkhuis. Ar I

q^èiw^/ruktgcfwind den vyand on- \

der d'oogen : die niet lange fland

hield : en zelf 't dorp Mofuik , kerk en

Jefuieten -kloofter aen brand ftak :

vluchteden na den wonderlijken berg

Miritibh alwaer zich in een hinder la-

ge vetftak.Wat Miritibi belangt,'t ver-

dient byzondere aenmerking , hoe
gcduurende de regen-maenden, voor-

naementlijk als tterke ftort-vLtegen

B o E K

vallen , de berg een geluid geeft niet

ongelijk de fchrikkelijkfte donder-

flaegen of 't geluid van fvvaer gefchut.

't Zelve wonder befpeurtmen aen den
berg Pafyra , in een bofTchaedje achter

de zuiker-moolen van Gïrgolio Bar-

ros. De natuur-kenders mogen zulk

een diep geheim , indien moogelijk,

nafpeuren. Arc'iQexvskï volgde Rebel- neieiimo

lino kort op de hielen,die zich een half ver
)
aest-

uur buiten Mofuik , als gezeidis, in

een hinderlaege verbergde ; doch

,

niet dervende Arcijjeivski afwachten,

vlood na de zuiker-moolen Mujure-
pe -. en hield alhier ook geen ftand.

Sijn vluchtend volk verliep meer en
meer. OndcrtufTchen zakte Schuppe

af met fterke hulp-benden voor Ar-
cifjewski. Beide, zamen vereenigt ron-

'

dom Mujurepe , vaerdigden tachentig

vuurroers , onder luitenant Metting

,

na 'tnaeftgelegen bofch, alwaer Re-

bellina zich onthield. Defe drong hard
toe op Metting , alzoo fesmael fter-

kerwas; doch vluchte na Nazareth,

zoo haeft Metting door Schuppe ge-

ftijft wierd.Zedert zat 't land rondom
in ruft. Arciffeuwski bleef, om Parayba

tot een goede ftand te brengen : en
legerde zich niet verre van 't Hot Real.

Sijn oogmerk was niet de fterkte te

beleggen; maer alle toevoer langzae-

mer hand aftefnijden: te meer nadien

bericht kreeg, hoe binnen de fterkte

voor drie honderd Portugeefen en ze-

ven honderd Brafiliaenen niet meer
als fes en feftig duizend kannen meel
en vijf en feftig hoorn-beeften wae-
ren. 't Slot Realbettzet een heuvel, sterkte

op eengefchut-fchoot van de rievier
^
e

f,

v"'rci

Affogados , aen welkers overkant de
Hollandfche fterkte Affogados ander-

half mijl is afgelegen. Nadeftroom
heeft Real weinig geboomt : ander-

zints leid het omringt met bofTchaed-

je : de ruime vlakte rondom de wal-

len , kaneen vuurroer bereiken. De
wallen zijn hoog , fteil en fterk ; doch
geenzints na de konft ontworpen.

Negen bolwerken fteeken wanfehik-

ter orde uit. De twee grootfte leg-

gen , 'teen na 't flot Affogados , hec

ander na d' heuvel Autero delConde.

De graften rondom bereiken een

diepte van anderhalfpiek. Arcijjeivski,

benieuwt
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Arcijfews-

kii TJtrrich

ting voor

't Real

:

benieuwt om 't Real te bezichtigen,

wierd verleid door fijn gidzen , die

hem recht op de Spaenfche krijgs-

wacht aenvoerde. Defe fpatte tegen

Arcijjewski , flerk feilig vuurroers,

vinnig uiï. Men vocht hand aen hand.

De vyand voetflaekte tot aen de bui-

tewerken van 't Real: ztjlx Arcïffevoski

niet zonder manhafte dapperheid we
dcrom aftrok : en maekte aen de weg
Fidalgo, nevens de ü room Affagodes.

opeen vuurroer-fchoot onder 't Real,

een reduit , rondom een huis by de

Portureefenzigebrand, en in de reduit

een ftormkat, van welke twee halve

kortouwen op 't flot vuur gaven. De-

fe reduit ontleende haer benaeming
van d'oveifte Hinder/on. De tweede

batery na hopman Verdoes genaemt.

is toegeftelt op de heuvel Autero del

Conde , niet zonder groot bloedver-

gieten ; want de vyand met weder-

1

zijds verlies geduurig uitviel , om
seUgmnz '

t werk te verhinderen. Doch hy liet
van t Real- . . . . .

J
,

zich immers zoo veel gelegen aen de

derde reduit , voerende Trelons be- i

naeming ; want alzoo op een Heen-

1

worp onder 't Real gemaekt wierd,

kondc dies te meer befchaedigen. De
ftoutmoedigheid der Hollanders , die

dicht onder d'oogen der bezettelin

gen dit werk beftonden , verbaefde

haer diervoegen : dat gelijk met ge-

bonden handen en voeten twee dagen

lang ftonden ; maer alzoo ten derden

dag Arciffewski, door d'arm getroffen,

wierd afgevoerd na fijn wijk Pantaleon

ten verband , fpatte de vyand flerk uit

op Trelons reduit. d'Aenval en tegen

-

ftand waeren beide manhaftig. Arcij-

fewski bed-leegerig hoorde 't lofTen

vanhandbuffenengefchut : fprongte

paerd : vond den hopman Payman en

luitenant Reed gefneuvelt , en naeu-

welijx fes gezonde mannen, die te-

weer konden bieden. Hy moedigt
dan zelf de gequetfte aen : rukt by

een zoo veel volk als dicht by d'hand

was : en voltrekt Trelons reduit. Ter
ander kant , byna even dicht onder
't Real , wierd de ftormkat Emejlus

opgeworpen : van welke twee mor
tiers geduurig granaeden binnen 't flot

wierpen ; maer dewijl de granaeden,

quaelijk toebereid , te lang lagen , eer

aen ftukken fprongen , hadden de be-

zegelingen tijd : om zich binnen on-
deraerdfche kuilen te bergen. Tuf-
fchen de bateryen Erneflus enTrelon

ftond midden weegs onder't geboom-
te chri/liaenfzoons reduit. Maer Arcïf-

jewskï , gefterkt met vier honderd
man , verleide fijn wijk dichter na
't flot, achter een kleine hoogte, cocos

cnpacovesboomen: en maekte het den
belegerden diervoegen bang : dat,

hebbende verduurt een driemaendig
beleg, op defe beding-punten 't Real Red over.

aen hem overleeverden. Namentlijk,Wven -

zy zouden uittrekken metbrandende
lonten , kogels in de mond , vliegende

vaenen en pakkaedje : gefcheept wor-
den na Tercera of Madera. De kerk-

cieraeden en beelden vermag de gee-

ftelijkheid weg re voeren : 'tgefchut

en vordere oorlogs-behoeften blijven

voor de bclegeraers , en d'inu oonders
ter befcheidentheid der zelve. De
flotvoogd Andres Marini da.n vertrok
met vijf honderd uitgepikte krijgs-

knechten , behalven anderhalf hon-
derd foldacten uit 't land , en twee
honderd huisgezinnen,rondom 'tReal

gehuift en gehooft. Defe randzoe-
neerden haer goederen voor vijftig

duizend guldens. Men vond binnen
de fterkte vijftien metaeleen vijfyze-

re (lukken. Lichthart ondertuiTchen ,"e
d
lr^ke

liep met fes fchepen en vijfkleine jag- u&thmt
ten, voerende vijf krijgsbenden, on-
der zeil: lande op Barra Grande: trok
twee uurlanx ftrand na de kerk fant
Bento , op een hooge berg gebouwt

:

rondom welke zich nederfloeg , en
tegen aenloop met ftormpaelen ver-

zeekerde. Herwaerds quamen d'in-

gezeetenen van Porto Calvo , en dee-
den in groote meenigte den eed van
getrouwigheid aen de Weft-Indifche
Maecfchappy. Lichthart, geflijfrmet

de bende van hopman Cornelis Exel,

zette recht op'Portocaho : onaenge-
ziengeen grootermagthad, dan drie

honderd zeven en twintig koppen.
Hy reifde Ianx een moeyelijke weg,
berg op en af : en , naderende aen
Porto Calvo, verflond uit een Portu-

gees t hoedegraefBagnola aldaer bin-
nen de kerk vol fchiet-gaeten met
twee honderd uitgelefen foldaeten

LH 3 lag,
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lag , bchal ven een knjgsbende verfch

aengekomen van Serinhain. Voorts

had hy aen de ricvier een fterke be-

fchanlmg. Lichthart echter trok los

op hem toe : ontdekte eerlang fijn

heir, opeen fteile berg tenftrijdge-

fchaert : en duif t tegen d'hoogte met
put Zn- 2ulk een helddaedige fierheid : dat
inoLi

- Bagnola dit voordeel verliep , als ook
d'hinderlaege aen een breede weg , ja

zelf de kerk , die alicnthalvcn fterk

gemaekt , licht te verdeedigen was.

OndertufTchen quamen tachentig

Brafüiaenen , ettelijke Portugeefen en

een bende Napol/taenenvan achterin-

vallen ; doch ziende A'Oranje vlagge

boven op de kerk afwaeyen , en Ba-

gnola geflaegen, trokken te rugge. De
fe zegen ftond den Hollanders niet

meer als opzevendoodenenachtien
gequetften : de PortugeefenWetenvry

meer volk zitten. d'Invvoonders van

TortoCal- Camarigibi , Antonioen rondom Porto
lomgenoo- Calvo namen de voonvaerden , binnen

Parayba ontworpen , aen : en fwoeren
den Spacnfchen koning af. Onder-
tuflehen zedert Arciffewski de fterkte

Real bemagtigt had, en'rgezachaen
Verdoes opgedracgen , brak hy met
tien benden en drie honderd Brafüiae-

nen op : om zich te vervoegen by
Schuppe , die de vefting Nazaretta, ne-

vens d'uithoek Augujlijn , belegert

hield. Wanneer Schuppe op Nazaretta

toezette , vluchte de landvoogd Al-

luquerque met drie honderd man , uit

vrees dat beflooten zoude worden :

en liet 't gezach aen Peter Correa de

Gamba en Louies Barbalho Bizerra.

schuppe Doch Schuppe vorderde diervoegen
vtroovtrt mct loopgraevcn en eranaeden : dat

Corea , vcrkundlchapt van Arc/Jfews-

&*aentogt, den moed verlooren gaf,

en de vefting over , op dufdaenige be

ding-punten : de bezettclingen zul-

len uittrekken , volgens eerlijk krijgs-

gebruik : de flaeven, bchalven twin-

tig ten dienft der bevelhebbers, moe
ten blijven ter befcheidentheid van
Schuppe

, gelijk ook de goederen en

menfehen , voor 't beleg binnen de
vefting gevlucht, d'Hollanders bequa-
men hier vijftien metaelecndrieyze-
re ftukken , allerley oorlogs-behoef-

ten. Hadden nu te vooren bemagtigd

'twaterflot aen demondderhacven,
twee reduiten ,

'/ Kraeye-nejl en een

ftormkat ten noorde van Nazaretta.

Zedert deze verovering rufte Schuppe

niet : hy trok lanx den oever , en Ar-

ciffewski door 't land ; beide om den
vyandin£m«/.M/»tevernefteIen. Ar- Top va»

cifewski vond een moeyelijke weg ,

Arc
'JJemk '-

enden raed Schotte metfeskrijgsben-

den tot Miguel de Poyuca, een lullige

plaets : alwaer Schotte de kerk be-

ichanfthad ; ontmoete weinig verder

een heerlijk Francifcaenerkloojier : en

ontfing hier de droevige tyding : hoe
de landvoogd d'Albuquerque de fterk-

te porto calvo had overvallen. De
zaek leid aldus. NadatZ/V/.///.w/bin- Merkvaer-

nen de gezeide plaets op alles bequae- 'i%&
y
erhael

j i j n. i j> fL vm ' mne -

me orde had geftelt , en d overlte m,n van

Alexander picard totflotvoogd met ^""CW-

drie honderd bezettelingen, liep ze- tua»!riUc'

dert fijn vertrek een gerucht , als of
de gantfche Portugeefche magt op
Porto Calvo afzakte : vveshalven picard

om hulp fchrijft , en verkrijgt . Hy
konde nu ruim vijf honderd man uit-

maeken , beftendig tegen 'tfwaerfte

beleg. d'Aenkomft van 't Portugee-

fche heir wierd dagelijx meer en meer
ingebragt. Weshalvende landzaeten

rondom her de vlucht namen. Picard

bekommert, dat zich tot den vyand
mogten vervoegen , bood alle te rug-

ge op lijlftraf. Macr Patilhaaigevaet-

digt, ten einde 't fchriftelijk ontbod
aller wegen aenplakte , liep over na
Matthiasd'Albuquerque.NiemandwW-

de uit, om'kondfchap : alleenlijk

bood zich hiertoe aen Sebaftiaen de

Souto : die des nachts alles
, (gelijk

voorgaf) verfpiede , en tyding te rug-

ge bragt : hoe de landvoogd Albuquer-

que zich had nedergeflaegen rondom
de zuikcrmoolcn \zx\Rocirigo de Bar-

ros , dewelke tegen fijn eed niet te

rugge quam. De meefte inwoonders
van Port o Calvo en Camarigibi hadden
haer vervoegt by Albuquerque : die

tegen den anderen dag een groote
magt te gemoed zag uit Alagoa, en
van de ricvieren Miguel en Francijco.

Men Hiep dan op het werk niet. Pi-

card verfterkte 't vlek rondom met
ftorm-paelen : bragt 't volk in de wa-

penen boven op d'oude kerk , als ook
be-





(
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Verraedery

lunSouto.

Verwijfd-

heid der

Hollanders.

beneden voor de.fchiet-gaten , in

twee vafte huifen en de nieuwe kerk:

maekte 'tgefchut en hand-buffen

klaer : vulde alle de water vaten : en

kreeg bericht van d'aentogt der colo-

nz\Schupt>e. Tegen den middag qua-

men eenige weinige troppen des

vyands ten berg af. Souto, te paerd

gefteegen, zoude 't heir ontdekken.

De Portugeefen fchooten op hem ;

doch , gelijk namaels verftonden,

met loos-kruid. Souto dan reed te

rugge , en liet een briefvallen , behel-

fende den gantfchen toe-ftand van

Porto Calvo. Eerlang beftormde d'Al-

buquerque d' oude kerk : rukten de

ftormpaelen uit : en alzoo de borft-

weer gantfëh fteil op de graft lag.hakte

hy gaeten in de borftweer : en d' een

klom op d' anders fchouder na boven.

Hopman foan Boyaerd lofte flechts

driemael twee metaele ftukjens : en

droeg zich zoo verwijfd , dat niet

eens de balken en fteenen op debe-

4*5
Iaey te branden- d'Ho/landers wier-
pen zoo veel verrot hout, zand en
fteenen , datzc de vlam flifchte. Maer
de Portugeefen bragten voordedarde-
mael vuur aen , welk geweldig ont-
ftak , en boven door de pannen floeg

:

weshalven Lacroy na de nieuwe kerk
vlucht. Dit vcroorzaekte een groote
verflaegendheid waer toe niet wei-

nig hielp de farjant van hopman Mul-
ler : zy waeren, zeid hy , van loot,

lonten , water en levens-middelen
fchaerfch voorzien : hadden quaelijk

zeven goede vuurroers : en geen ont-
zet te wachten. Vergeefs zocht Pi-

card 't volk neder teftellen : zulxhy rme c*l-

tegen dank een plaets vanzooeroo- vooverse-

ten belang aen Albuquerque moeit
in-ruimen. Ondertuffchen fpoeyde schuppe

Schuppezoo veel doenelijk tot ontzet, k

J"f"f 'f
door Serinhain , Una en Barra na Fu-
ricofo , een mijl van Porto Calvo. Al-
hier bericht , hoe zich de plaets ter

befcheidentheid der landvoogd Albu-

tot ontzet.

ftormers nederwierp, ten dien einde querque ondergeftelc had, bleef wach
lanx de kruin der borftweering ge-

leid. De Portugees , meefter der ou-

de kerk, verfchoonde niemand. On-
dertuflchen viel d'Albuquerque 't dorp

by alle kanten geweldig aen. Luite-

nant Lacroy vluchteuit fijn huis zon-

der tegenweer na de nieuwe kerk,

daer hy 't genoegzaem tegen een aen-

loop konde verdeedigen. Ook ver-

Manhaftige

verdeedi-

ging uiteen

huis.

ten na Arciffewski , die met zeven
krijgsbenden herwaerds voort-rukte
over de diepeen kromme ftroom Se-

rinhain voor Villa Formofo een vermae-
kelijke vlek, alwaer een oud Jefuie-

ten kloofter en kleinekerk ftonden :

en voorts aen de ander zijdederrie-

vieren Formofo en sAntonio by Schuppe

geraekte : zamen fterk zeventien
lieten de foldaeten de lterke reduit op I krijgsbenden te voet en een kornet
Vairadoura , totbefchermingderboo- " paerden. Een Neger uit Albuquerques

ten geleid. Lacroy te rugge gezonden
(

heir overgeloopen , bragt bericht : dat sterkteen

na 'thuis, weerde zich zedert man-
j

albuquerque had doen vierendeelen t!ood 'van

nelijk. De vyand fchoot boven van
J

Domingo Calabar,een man wiens fterk-
C"U "'

de oude kerk met eenyzerfluk, ne-
;
te voor den beruchten Milo Crotonia-

gen voet lang, door 't dak en leeme S tes onder d'oüde Grieken nietbehoef-
wandenvan'thuis: bragt ten laetften de te wijken. Onder vele proeven
'tftuk nabeneden : plantehetop een

|

word verhaelt, dat hy een rennende
fteenworp na voor 't huis : en fchoot ftier in volle loop byd'hoornen greep,

onophoudelijk met kogels en yzere den hals omdraeydeen den tong ten
bouten. Doch Lacroy verfwaerde de

j

buik uitrukte. Albuquerque woede
zoo tegen defeman , ter oorzaek tot

d'Hollanders overquam , en fijn Portu-

geefen groote fchaede toebragt. Schup-

pe en Arciffewski trekken na Porto Cal-

w,om Albuquerque fterk acht honderd

wanden met tonnen en kiften vol aer

de , zulx weinig fchaede leed. De
vyand dan hing vuur -potten aen

't huis ; doch verrichte niet. Men her-

vatte 't werk : en beftreek boffchen

van droog rijs , riet en ftroo met teer
\
Portugeefen en duizend Brafiliaenen

en harpuis vol buspoeder geftrooyt. flag te leveren; doch vonden de plaets

Dit aen de paelen gebragt, waer op
\ verwoeft, omtrend honderd Hollan-

't huis gebouwt flond , begon liever
]
den onbegraeven , en Albuquerque

(drey-
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Sehupfe

vervolgt

Mbuquer-
que.

JSicios hoe-

daenigon-

geUiert.

Sa^aretta
en Real ge-

fietht.

Sterkte op

ïanpuera.

"Een groott

Spaenfche

vloot voor

't Reciflb

:

(dryvende 't land-volk rondom Por-

toCalvo voor zich , nevens drie hon-

derd gevangenen) vertrokken nae

Alagoa : volgden hem : en leiden een

fterkte aen Paripuera, om den Portu-

geejen de weg na 't landfehap van Por-

to Calvo af te fnijden. Schuppewoidet-

de voorts noch drie krijgsbenden , al-

200 'thcirzeer verfwakt was ; want
(lijf twee honderd man gantfchelijk

geen dienft konden doen , aen de

voeten ellendig geplaegt door de

bicios, een klein ongediert,we!kby de

fwect-gaetjens inkruipt, en gevoeli-

ge pijn verwekt, 't Verzoek wierd te

lichter ingewilligt : alzoo deraedop
'tRec/fjo goed-vond, de fterkte lied

en vefting Nazaretta zijnde zeer ver-

vallen , en beide ondienftig , te Hech-

ten : en de bezettelingen in 't veld

te houden. Schuppe zoude lang den
vyand in de Alagpas aen-getaft heb-

ben ; maer 't ontbrak hem aen lijf-togt

en klein vaertuig , noodwendig tot

defc togt. Hy, landwaerd gereid,

liet 't bewind aen Arciffèwski , die

zeer bevorderde de nieuwe fterkte

op Paripuera. 't Jaer feftien honderd
vijf en dartig begon nu ten einde te

loopen : wanneer, met krieken des

daegs, tweeen dartigzcilen recht op
'tReciffo de ftevens wenden. Twee
fchepen waeren buitengemein groot,

negen fwaere galjoenen volgden

:

't overige der vloot beftond in fluiten,

barken en karveelen. Naderende
wierden erkend Spaenfche te zijn.

't Stond flccht gefchapenmetV^ec//1

fo : haermeefte fchecps-magtkruifte

wijd en zijd voorde Brafilfche kuft:

't oorlogs-volk lag te velde , verre van
de hand. Scs flagvaerdige fchepen

reeden voor d' ankers : vijf andere

vol-laeden konden weinig tegenweer
bieden. OndertuiTchen naderde de

Spaenfche ammirael , totopeengoo-
teling-fchoot 't jagt de Faem : lofte

eenftuk ; er» wende zeewaerd : de
wijl by vallend water den wal niet

dertdeaendoen : bleefhengelen voor
d'uithoek ^#j7«/?//»,gercedfchap mae-
kende aldacr te landen. Doch be-

richt, hoe de fterkten Realen Nazaret-

ta , by d'Hollanders bcmagtigt , en
geen hulp - benden van Albuquerque

voor handen Waeren, ftak wederom
zeewaerd : en maekte mijne , gelijk

of door Barra Grande ter reede wilde

loopen, na 'tReciffo. 'tWatcrflot en

't jagt bet IVapen van /)?//? genaederr,

wierp de Spaenfche zeevoogd weder-

om over üaeg. Ondertuflchen wier-

den alle Hollandfche plactfen gewaer-

, fchouwt, wegens deze vloot: welken *>ontvan

Lichthart , met fes fchepen en twee^^*"
jagten , voerende behalven 'tboots-

,
volk, twee krijgsbenden, kort volg-

I
de : zulxgeduurig in'tgezicht hield.

Hy zag eindelijk de zelve voor Pari-

puera , (alwacr een gedeelte van 't le-

ger onder Arciffèwski lag) ten anker

loopen: de klcinfte fchepen af en aen

vaeren tot de grootfte : en 't volk te

land werpen. Weshalven ook Licht-

\

hart uitftapte , nevens deraedQ/^e#-
tier : zich vervoegde by Arciffèwski:

en nam een manhaftig raedflot: na-

mentlijk hy zoude met fijn acht zei-

len dicht onder de Spaenfche vloot af-

; zakken : terwijl Arciffèwski by nacht

(

fes hondert uitgepikte foldaeten na

laragoarukt: om den vyand 't landen

|

te beletten. De Portugeefche gidze

1 liep een verkeerde weg : zulx Arcif-

\fewski de Spaenfche vloot geankert

l zag achter een verre afgelegen punt,

j

en d'HolIandfche fchepen niet op
haer afkomen : ter oorzaek wel een

i goede wind hadden , om binnen de

(
bogt te loopen ; maer niet om weder

j-te keeren. Weshalven Arciffèwski

) d'hertred neemt, en den weg na Pa-

ripuera verzeekert. OndertuiTchen portugeefen

wierden de Portugeefche inwoon- tegmt*A

ders tegen haer eed wederhoorig , om
'g '

toevoer na 't Hollandfche leger te

brengen : ftakend'hoornenallenthal-

venop : maekten zamen-fweeringen
met de Spaenfche vlootelingen : floe-

gen d'Hollanders lanx de wegen en in

dehuifen dood : wapende heimelijk

de jongmanfehappen : de Paepen
fchreven alle geheimenifTen over : de

j

Negers bragten de brieven : en ver-

moorden dhandelaers, die op haer

gegeven woord , als vrienden by de

Portugeefen huisvefting genooten.
Hoewel nu en dan dufdaenige ver-

raeders geftraft wierden, verfpreyde

'tquaed echter hoe lanx hoe meer.

Om



Rae.i- flot

tegen de af-

vallige,ge-

noomen iy

Schuffe :

verrichting

der Span-

jaerden bier

tegen.

Walbeek

veroovert

't eiland

Curacao.

Houtebeen

•veroovert

ettelijke rij-

ke prijfen :

Om zulke fchelmen in te binden,

vondmen raedzaem , 'tgeweft tuf-

fchen Paripuera en Porto Calvo tien

mijlen verre te ontvolken , de zui-

ker-rietvelden , moolens en huifen af

te branden. ArciJJewski liet aller we-

gen aen de kerkdeuren aenplakken:

ieder had op te kraemen tot boven
Porto Calvo i alwaer 'tHollandfche

heir zich zoude nederflaen : om de

geweekenen tegen overlaft te be-

vrijden. Doch de Spaenfche vloo-

telingen, ten noorden van Alagoa,

op den weg na Paripuera, geland,

zochten zulx voor te komen: eens-

deels om 't land voor zich te be-

houden : anderfdeels, omdoord'in-
gezeetenen-geftijft te worden. 't Hing
hier aen , dat binnens lands geraek-

ten. Tot noch toe was geen ande-

re weg derwaerds bekend, als'over

Paripuera ; maer dewijl Arcijfewski

die verzeekerde , vreefden 't hooft te

ftooten. By menfehen geheuchenis

vielde zoonier diervoegen zoo droog

niet : zulx de moeraffchen zonder
water ftonden. De Spanjaerden dan
rukken achter om over fteil ge-

bergt, diepe valleyen en verdroog-

de poelen. Terwijl d'handel in de-

fe hoek op zulk een draffchokte:

ftak Joan Walbeek een fterkte met
vijf bolwerken af , op 't verooverde

eiland Curacao aen de haven fanta

Cruz : hy doorfnufTelde ook klein

Curacao, naeuwlijx een mijl lang,

en anderhalf vuurroer-fchoot breed,

hooger na de zeekant als in 't mid-

den , vol zandige aerde,draegende
Petrocelïe de mar , rondom rudzig

en met wildevyge boomen : ontel-

baere meeuwen bedekten de grond.

Men vond aen de weftzijde eenca-

nooe lang acht en twintig voet en
fes wijd , en nevens pijlen en boo-

gen ; doch nergens menfehen. Hou-

tebeen liep met twee jagten d1

Otter

en Brak voor Curacao ter reede , en

van daer los binnen d' haven fan Ja-

go de Cuba. De wacht maekte geen

wapenkreet , alzoo hy Borgonfche

vlaggen voerde. Twee Portugeejen,

infchelijx misleid , bragten cajfavi

aen boord : wierden gevangen en
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gedwongen den 'weg te wijfen na
't vlek, verzeekert van een flot met
vijf ftukken gefchut. Een Spaen-

fche hopman roeyde hem te ge-

moet ; doch onraed verneemende
hield af. De boot van de Brak onder-

fchepte de vluchtende. d'Hopman,
weigerig zich over te geven , fneu-

velde aen een kogel : d'andere drie

ftelden haer gevangen. Onder 't flot

lagen zeven fregatten , uit welke

Houtebeen eenig tabak en fieroop

lichte. Hy zoude des anderen

daegsdefeichepen , nevens een zui-

ker-moolen recht tegen over 't flot

aen kooien geleid hebben : ten

zy de Spanjaerden , aller wegen ter

been geftapt , diervoegen van den
oever vuur gaven : dat geraed-

zaemft oordeelde 't gat wederom
uit te loopen. Verbrande zedert finmerü--

een bark met fchild-padden , hak- »M
f*'

te, diergehjk vaertuig in de grond ,

en liet een darde drijven : ver-

verfchte op lamaïca : verooverde een

fchip vol maiz van Tolu : geraekte

flaegs onder 'teiland Zamba tegen

vier zeilen uit carthagena, van wel-

ke den onder -zeevoogd Ioan Mon-
coy Bilbaowèxn, en eerlang noch vier

barken ; kielhaelde achter 'teiland

Vaca : vermeefterde een rijke fregat

van Maicaire : floeg niet verre van
Margareta tegen een koninxjagt.voe-
rende negentien metaele ftimkenen

ftijftwee honderd koppen. Hy zou-

de het meefter geworden zijn , in-

dien niet fijnwindtfeeringsftuk, ten

ftierboord aen Üukken gefprongen,

groote fchaede toebragt. Terwijl toe-

zag, ofergens de vlamme vatte, ont-

zeilde het jagt. Houtebeen echter

fleepte weg een kleinder fcheepje

metfeftig man , achtien honderd hui-

den , ruim vier duizend pond fal-

faparilla en vijf duizend ponden ta-

bak. Dit had 'tjagt geholpen ; doch

min bezeild, wierd genoomen, Al-

dus verrijkt nam een fregat uit Cuba

:

en klampte naderhand ook denam-
miraelvan Carthagena aen : met wel-

ke zeven uuren flaegs bleef , eer

de Spanjaerd het op gaf. By defen

vond hy zulk een buit van kooper,
M m m in-
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word ge-
nomen.

Koofendael

veroovert

een koftchj-

kef rijf.

Top van
Borgia.

indigo , geld ,canafter-tabak , en ftuk-

goedcren , dat de Otter noch Brak

meer laeden konden. Wcshalvcn de

(tevens t' huifwaerd wend. Ind'En-

gclfchc hoofden verviel Houtebeen

onder zeven Duinkerkers : de min-

fte voerde eens zoo veel gefchut,

als hy. d'Ammirael Colaert zelf

fmeet hem op zijde. Ellendig door-

naegeltviclin Colaerts handen, 't Ge-

lukte Abraham RooJ'endael beter :

die, uit Texel afgcflooken, ettelijke

rijke prijfen nam. Hoewel te ver-

geefs den zilver vloot van Havana
ettelijke dagen byhield , op hoop of

ergens een zeil in d' achter -hoede
konde affnijden: diende hem zedert

't geluk , dat een fregat verooverde
met fes en veertig kasjens vol reaelen

van achten , uitmaekende fes en tach-

entig duizend, tot betaelingvoor de

krijgs-magt op Porto R/co. 't Zilver-

werk bedroeg ook veel. Roofendael

bragt den buit gelukkig binnen. Ter-
wijl voorts voor 't Reciffo , of fche-

pen uit 'ï vaderland quamen, ofder-

waerds zeil ma*ekten , of prijfen in-

bragtcn , maekte zich Arcijj'ewski fterk

lanx het kromme rieviertje Paripuera

vol krokodillen, die niet befchacdi-

gen, dan getergt.. Dit loopt vijf mijl

ren noorden Puntade Iaragoa , alwaer

de Spaenfche vlootelingen te land

flapten. Zuidelijk van laragoaleggen

d'Alagoas del Nort en Zul, onderfchei-

den door een hooge (treek lands. Al-

hier liet de Spaenfche veld -heer

Louies Rocbas Borg/a fijn gefchut en
duizend man, onder 't beleid dergra-

ve Bagnola. Hy zelf, driemael fter-

ker,fpoeyde na Porto Calvo : om de tijd

voor te komen , welke by d'HoI-
landfche plak -fch riften geftelr was ,

dat d'ingezeetenen moeflen verhui-

fcn. Arcijjewski had aen de mond van
Paripuera ten noorden een reduit

flots-gewijs geleid, uit welkers mid-
den een houte toorn rees, met aerdc
gevult , verzekert door een halve-

maen. Ter zijden ai lag hy begrae-
ven met vijftien krijgs-benden. Ten
zuiden der ftroom waeren twee
fterke buiten- wachten. Arcifleivski,

geenzints denkende , dat Borgia

1636.

over het gebergt en door ontoe-

gankelijke bofTchaedjen en moe-
rafTchen een weg konde baenen

,

om van achter Porto Calvo in te bree-

ken , kreeg des avonds laet , op
den dartienden der louw mand van
'tjaer feftien honderd fes en dartig,

tijding door een overgeloopen Ne-
ger: hoe 't Spaenfche heir, drie dui-

j

zend fterk , tot de zuiker-moolen
!
van Rodrigo de Barros , vijf mijl van

! Paripuera genaedert was : zulx eer-

I

lang den colonel Schuppe binnen
Porto Calvo op den hals ttond te ko-

men. Arciffewski derhalven breekt

gefwind op , met twaelf honderd
man en twee veld - ftukjens : brande

huifen , moolens en zuiker riet-vel-

den voor de voet af. Borgia , voor
wien Schuppe uit Porto Calvo te rug-

ge deinfde, bemerkende aen de rook
telandwaerd, dat Arcijjewski d'in-

houd van fijn plak-fchriften te werk
ftelde : liet een fterke bezetting

binnen Porto Calvo , en rukte met fijn

uitgeleefenfte volk Arcijjevoski onder
d'oogen. Defe , tuffchen Camari-

gibi en Porto Qalvo gevordert , zon-
der kondfehap van den vyand , liet

de voortogt , beftaende uit drie

j

benden vuurroers , by hel - donkere
nacht , een half mijl voor uit trek-

ken , met duidelijke laft: niet (til te

ftaen, noch te deinzen , tenzy met •

de Spaenfche hand-gemein wier-

den. De vuurroers liepen den vyand wonderlijke

op het lijf, en zonder weinig tegen- toe/land

(tand wanordentelijk terugge. Wes- /™*
r

'"".

halven Arcijjewski 's vyand? gros kanderby

ftuite , en maekte fijn (lag -orde op^^f"
een musket -fchoot aen de zelve:

welker pieken uit d'hand, en de-

gens van de zijde, gerukt wierden

j

door d' hopmannen Tourion en Ni-

cholfon. Naeuwelijx gewaegen de
hiftoorien van vreemder oorlogs-

voorvallen. Den gantfehen nachc

(tonden de legers wederzijds in wa-
penen. De wachten , elkander ge-

moetende , maekten t'ellekens een

nieuwe wapen -kreet, 't Was eens

zeer gevaerlijk gefchaepen met het

Hollandfche heir. By dikke duifter-

heid kroopen zommige Spanjaerden

uit
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uit de valleye na den berg , alwaer

't leger ftond)tuiTchen d'achterhoede

en middelfte flag-orde , en gaven

vuur. De middelfte dagorde fvvenkte

gefwind om , en lofte op d' achter-

hoede, endefe wederom op de mid-

delfte : ieder meinende van vyand
befprongen te zijn. Arcijjewski merk-

te de miflag, floegde musketten om
hoog, en riep luids keels , 't is eigen

volk. Diergelijk misverftand ontftond

ook onder de vyand : zulx ettelijke

Areipmsü fneuvelden. Arcijjewski bragt den

'Z Jukt gantfehen nacht door, met ieder ben

fij» volk de hart in 't lijf te fpreken : welk ten

hoogften noodig was : alzoo, door

het deinzen der voornoemde vuur-

roers , den moed liet zakken. Uit-

gezondert twee hopmannen, rieden

alle d'andere , datmen by duifter zou-

de aftrekken : 't was te veel gewaegt

,

tegen een vyand meer dan eens zoo
fterk. Doch Arcijjewski voerde haer

te gemoed: menkondeonmoogelijk
d' hertred neemen , daer de vyand op
de rug hing: die in fijn hand had, tot

een veld-flag te benoodzaeken : en uit

d' hertred meer moed zoude grijpen.

Naeft God , moeft de behoudenis van

ftrijdbaere handen te gemoed gezien

worden. Niemand verwachte lijfsge-

naede, by een niet min bloeddorfh-

ge als hoovaerdige landaérd. Nie-

mand denk door de vlucht te ont-

fnappen , daer duizend woefte Bra-

///W»*?;* in 't leger van Borgia dienen.

Haer loop zal geen Euroopeer ont-

loopen. Betracht dieshalven eer en

eed. Met den dageraedftorte'tHol-

landfche heir een yverig gebed. De
zonne rees nu boven de kimmen:
wanneer de legers een gantfeh uur

elkander vreedzaem befchouwden.
De plaets lag tulTchen dichte bof-

fchen en diepe valleyen omringt : een
berg rees ten noorden met een kae-

le en breede kruin , alwaer Borgia

ilagvaerdig ftond. Op de zuidelijke

top , kleinder , laeger en vol ruich-

te , had Arcijjewski fijn benden ge-

fehaert. Defe twee bergen vereenig-

den door een dijk , alwaer vijftig

veidptg man in gelid konden ftaen. Borgia

j,"£
c^* eindelijk vaerdigde ettelijke musket-

gtn. tiers ten berg af , die uit een graft

4*9

gen

in :

aen

dapper vuur gaven. Arcijjewski hield

zich echter ftil : alleen lofte een me-
tael ftukjena den boom, onder wel-
ke Borg/a ftond, om naeuvve kennis
te nemen van d'HolIandfche flag-

ordens. Op dit gefchiet begon met
'tgantfche heir van fijn berg neder
te komen. Hier tegen voerde Ar-

cijjewski de voortogt aen , en ter*

ftond ook de middelfte flag-orde.

i Hopman van den Brande leide fijn

bende tot op twee pieken lengte,

I eer d'handbufTen lofte. Voorts vloo-

i

gen de vuur- roers buiten laft te-

de flinker vleugel van Borgia

en bragten fijn muskettiers

t vluchten. De piek - draegers

,
boodenook de ruggen, zonder bot
van tegen- weer. Eerlang zette 't ge- '*sp*e»fcht

heel bpaenfche heir op de loop :
*"*e{1""

i
zommige na de boifchaedje , an-

dere in de moeraflehen, de meefte
JanxdeengewegnaPö/VoGj/z/o. Defe

. weg lag bezaeyt met musketten,
pieken en ander krijgs-geweer. d'Hel-

I /anders , afgemat door fwaere tog-

I ten, hadden in vier en twintig uuren

|

nat noch droog geproeft : weshalven
,

door aemechtigheid te flaeuwerver-

i
volgden. Omtrend honderd lijken

I bleven leggen op de plaets derveld-

;

flag , onder welke ook de veld-heer
Borgia zelf: die, na dat hem 't been
was af gefchooten , te paerdmeinde
t' ontvluchten ; doch een hopman
hadzichvan'tpaerd'gedient, om te

j

ontkoomen. Borga kreeg zedert een Bergi»blijfi

\
fchoot in deborft : wierd in een dich-

dood'

f

te ruichte geworpen , en ftierf al-

!
daer. Hy was, van vaders en moe-

j

ders wegen uit d'aenzienelijkfte

j

huifen der hartoogen Lerma en Borgia,

I
oud acht en veertig jaeren : had den
ipaenfehen koning in Nederlanden

I

geruime tijd gedient. Doch Anto-
' nius Felice , na Alagoa gevlucht tot

|

fijn vader de graeve Bagnola, wierd

I

van hem in yzeren gekluiftert, en
zoo na Spanje verzonden. De ze-

gen ftond den Hollanders op veer-

;
tig dooden , en eens zoo veel ge-

1 quetften. Zy dankren God met
' geboogen knien : dekten de lijken

in een graft onder rijs : en keer-

den , niet zonder fwaer ongemak,
Mmm 2 na

Bagnola

vangt fijn

zoon.
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•van den

gevangen

de la Cake
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nxParipuera: ahvacr eerlang Scbuppe

enderaed Harkman terreedc liepen :

om de benden aen d'ander zijde van

Porto Calvo te verleggen. De gevan-

genen , en byzonder een Napoli-

taenfch edelman Hedor de la Cake

,

ten onderzoek gevordert, gaf bericht.

Met de laetfte Spaenfche vloot vvae-

ren geland in Alagoa twee duizend

vier honderd koppen , met twintig

metaeleveld ftukken, overvloed van

kruywagens , bylen , fchoppen en fpa-

den : welk oorlogs-gereedfchap in

Portugael beliep tot acht honderd dui-

zend kruifaeden. Borgia leide enke-

lijk, hier op toe : een vafte voet aen

land te maeken : den Hollanders alle

toevoer af te fnijden : een veld-flag

aen haer te waegen , alzoo vry fterker

te veld quam , dan zy : indien den

ftrijd won , zoude de verwonnenen
befluiten binnen de fterkten , tot aen-

komft der grootc vloot uit Spanje:

om als dan d'Hollanders gelijkelijk

weg te jaegen: en fchoon de nederlaeg
\

kreeg, konde lichtelijk d'hertredne
j

men na Alagoa , en aldaer afwachten
(

nieuwe hulp-benden. Vorders ver-

haelde de la Cake: hoe de Spaenfche
j

koning in Spanje , ltalien en Duitsland \

aller wegen fterk werfde:om by d'eer-

1

ftegelegendheid een vloot toe te tae.

kelen, tot welker beftiering wierden

aengenoomen vier duizend en twee
honderd vlootelingen. Cajlilienzou-

de hier by doen acht duizend vijf

honderd foldaeten , en twee duizend
bootsgezellen , en gelijk getal Portu-

gal , om te land te dienen, en Brafil

t'ontleedigen van alle uitheemfche

volkeren. Dcfe toeleg was lang in

't werk gefteld : tenzy d'Albuquerques

den Spacnfchen koning geduurig mis-

leiden, onder voorwending : dat de
Brafilfchezaekengeen gevaer liepen.

d'Albuquerque zoude fijn recht op
BrafH moeten afflaen ; doch de ko-

ning wilde hem met een graeffchapj

in Portugal, by manier van ruiling , te
\

goed komen. Zy namen uit Alagoa
niet meer dan weinig farïnha tot de
togt na Porto Calvo; doch vonden in

de bofTchaedjen alles ten behoef, by
d'inwoonders toegebragt. En dewijl
Strgia de lijftogt met gereed geld be-

Derdf. Boek:
taelde , wierden zoo overvloedig de

levens -middelen na Porto Calvo ge-

voert ; dat 't heir voor fes maenden
geen gebrek behoefde te lijden. Dit

heir vorders trok van Paripuera vijf

mijl lanx flrand : floeg thans by de

flinker -hand bofchwaerd in : vond
een moeyelijke weg : zulx zomwijl

op een dag over fes en dartig fleile

bergskensklauwterde. DochSchuppe T tvan
en Arcijjevoski vonden geenzints ge- Arajjevski

raedzaem den vyand in porto Calvo
">Sch»?te

J na Serm-
tebeftooken. 't Was dienftiger part- ham.

puera te bezetten met vier honderd
man , onder d' hopmannen Day , en

Philips Aniries , voor vijf maenden

'

van lijftogt voorzien : en vorders het

land te befchermen tegen alle vyan-

delijke indruk. Zy flappen dan fcheep

met elf honderd koppen : lichten aen

Barra Grande twee krijgs - benden
Bra(üiaenen , landen achter 'teiland

Alexio: en komen voor dag in Serin-

hain : ahvacr alles bofchwaerd ge-

vlucht was, uit vrees voor wraek: al-

zoo onlanxd'Hollandfche achterge-

laetene zieken fchandig vermoorden.
Hier naeuwelijx te ruft geleid , kre-

gen bericht van Ioan lalibon : hoe
't Spaenfche heir de reduit in Barra.

Grande bcflooren hield. De reduit lag

opeen fwakke plaets, en konde wei-

nig voordeel doen : weshalven be-

flooten de zelve te flechten , en de
twee benden bezettelingen tot ver-

fterking- van haer fwakke leger af te

haelen. Na dufdaenige verrichting

gefterkt met levens-middelen uitet-

telijkejagten, onder 't beleid der am-
miracl Lichthart , nemen d' hertred .-

om geduurende de winter maenden
te legeren binnen Serinhain. De vyand
bleef in Cockau ter zijde van Una
en Serinhain hengelen : en hield

met zommige Portugeefen , tot de

Hollanders overgekomen , heimelij-

ke mond-gemeinfehap. Zoo fel

quam haer Arcijjèivski over denhals:

dat alle de vlucht namen na porto

Calvo. Hy kreeg hier ook gevangen

drie munniken. De voornaemfte fr*y cof-

Fray Cojmo de Amien , provinciael ^IfJ^-
over ie Minder -broeders , had alles hitz.mg.

inde landen der Weft-Indifchemact-

fchappy naeuw doorfnufTelt : om
Borgia
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Befchry-

ving van de

ftad Formo-

fa Serin-

haïn.

Verwijfd-
fjeid van
acht Hol-

landfchi

fchepen.

Borg/a hier af te dienen ; doch, ver-

klikt by zommige goede ingezeete-

nen , was by de raeden op 't Reciffo

aller wegen befchreeven, en den mon
niken tot Poyuca , Parayba en elders

gelaft: , hem by den kop te vatten;

doch defe dommelden hem weg:wes-

halven , nevens Cofmo de Am/en, na

'tRec/ffo gevankelijk vervoert zijn.

Schuppe begon nu ook deruichtelanx

de mond der rievier Serinhaïn weg te

kappen : ten einde aldaer een fterkte

maekte. De ftad Formofa beftaet uit

een zeer lange rechte ftraet , waer

over een andere leid in 't midden bog-

tig : en ter zijde af twee mindere wij-

ken wederzijds , tuflchen ieder een

kerk.hutsgewijsgebouwt. Een ftuk-

weegs buiten de ftad word geAonden
een vervallen kloofter : en dicht by

't kloofter de vvooning van een kluife-

naer. Ter ander kant ontmoetmen
een lang- vierkantige kapelle : en vry

verder een fchoon edelmans huis

't Getimmer , by den fteevoogd be-

woond, is verzeekert tegen aenloop

met ftormpaelen , die punten , niet

ongelijk bolwerken , uitfteeken. De
ftad , dartien mijl van 't Reeij]o , be-

ftaet een vermaekelijke grond.Rond-
om ftaen twalef zutkermoolens : de

minfte leevert jaerlijx zeven duizend
arobenzuiker , ieder arobe gerekent

tegen achtien Hollandfche ponden.

Uit afgevvorpene brieven quam be-

richt in •. hoe tSpaenfche heit mein
de in te breeken boven Serinhaïn door
de boflehaedjen na d'uithoek Augu-

fiijn. Weshalven de raed Stachouwer

met drie honderd man derwaerds

trekt; doch vernam geen vyand. On-
dertuflehen lieten het acht der kloek-

fte Hollandfche zeilen , afgevaerdigt

om d'inwijk todos los Sancios te ver-

fpieden ,fchandig leggen. Defe ont
moeten twee galjoens : 't een de Groo-

te Sapolitaen voerde feftig ftukken,

fes honderd foldaeten en denPortu-
geefchenammirael: 'tander was min-
der. De Hollandfche fcheeps- raed

beftoot niet te enteren , alzoo geen
krijgsknechten binnen hadden ; maer
met fchieten af te matten ; want haer

vloot dardehalf honderd ftukken te

boord bragt. Uitgezonden twee fche
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pen , quam nooit een onder fchoot

der galjoenen : zulx onverhinderd
voor Salvador ten anker liepen. Kort
hier na bragten acht en twintig

zeilen uit Texel, deMaesen Zeeland
verfch volk , oorlogs- behoeften en
lijftogt , van welk 'tRec/ffo fchaerfch

voorzien was , aldaer aen : nevens
twee raeden Henrik Schild en paulus

Serooskerken. Naeuwelijx was defe

vloot binnen , of des avonds quam
tyding : hoe 'tSpaenfche heir, acht

honderdman fterk , door Poyuca ge-

brooken , den zuiker-moolen Felho,

toebehoorende foanPaezBaretto, be-

magtigde : alles neder-hakte ; doch
dHollanders weerden zich mannelijk
uit de kerk : zulx lijfs genaede be-

vochten. Hy floeg voorts plak fchrif-

ten aller wegen aen : waer by 't man-
volk gelafte, oplijf-ftraf, gewaepend
onder fijn vaendels te verfchijnen.

Eerlang ftappen meenigte Portugee-

fen , tegen eed van getrouwigheid,
ter been. Zulx lichtelijk bleek , dit

verraedniet zonder haer heimelijke
zamen-fvveering en opruien des min-
derbroeders Cofmo de Am/en

, gebrou-
wen te zijn. 't Woedende heirwierd
geleid by d'overften Rebellïno en Ma-
durera : rukte na Lauremo en Majjiapi:

en kreeg dagelijx meer toeloop. Niet
weinig ftond de raed op 'tRec/ffo met
dit werk bedraeyt. Indiertze Schuppe

uit Serinhaïn op ontbooden, de vyand
van Una en Porto Calvo zoude vol-

gen, en hem tuflchen beide beflui-

ten. Zelf haddenze geen beftendige

magt, om Rebellïno 't hoofd te bie-

den. Men vind dieshalven geraed-

zaemft : dat Arciffewskihem begeve
in 't leger by Schuppe : ten einde on-

voorziens de Spaenfche magt in Una
overvalle. Terwijl dit raedflotgenoo-

men word , quamen honderd en

twintig Tapuyers , by landovi afge-

fchikt, op 'tRec/ffo, met toezegging:

dat landovi zelf , nevens verfcheide

andere verbondene koningen in aen-

togt ftond. De raed rJïjntjens leide

defe woefte landaerd na Serinhaïn.

Volgens 'tflotvonnis der raeden, rukt

Schuppe des nachts door de zuiker-

moolen van Rio Formofo : rufte over

dagindevalleye Orekinda : bezet alle

Mmm 3 hui-

Ver(lerking

voor 't He-

ciffb.

Trouwloos-

heid der

I'ortugec-

{en.

Tapuyers

of t Ree
1ffo.

Vruchtehofe

togt van
Schuppe.
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huifcn en paden: en verdeelde 't heir ' ke de vyand gewend was door re bree-

driezints aen 'tricvierken Manbuka- ken. Buiten Pem-Peris wachtehy op *?"&«*»«•*

*w. Ter (linkerhand zoude Schuppe
|

drie en twintig karren vol lijftogt , die J*J 'X/-
d'ammirael Lichthart , nevens hon- Awj**.

derd en tachentig matroofen
'tdorpt7«<abedookcn : Manfveld ter

rechter zij de in dezuikermooien y/f/-

/<z* honderd Spanjaerden bevechten: tachentig krijgsknechten , ten (leun

en

en Arciffeivski de wacht in de moolen

van Diego Pays overvallen. Doch
Manfveld wierd door een Neger , die-

nende voor gidze misleid. Arcijfewski

vondden weg gedopt met omgehak-

te boomen. Weshaïven , verdrietig

tocbragt. De wegviel , ter oorzaek
de geduurige (lag-regen ,zeer moeye-
lijk. Vier oden trokken een karre

voort ; doch moeden zomtijds een
halfuur verre door de diepe paeden
fwemmen. Acn 'thuis van Emanuel

over dit zukkelenby donker, vinden
j

Olivera leverden hem ettelijke vuur-

raedzaem gelijk los te gaen op 't dorp
j

roers en twee velddukjens. In een

Una. Met den morgendond binnen verlaeten vlek , bedaende uit twaelf

getrokken, ontmoeten niemand, dan leeme hutten en een flecht kapelle-

weinig inwoonders. De vyand had
{

ken , dond Arciffeivskz verleegen

:

fijn magcover Manbukava gefcheept, i niemand der gidzen kende de weg.

en d'oever befchand. De droom
vloeydc te diep, dan om ergens over

Zagen zedert twee dagen niet een
menfeh. Haelden een oude portu-

hart deeden met twaelf honderd kop- gewend waeren door

pen. Onder Laurenzo befprong haer
(

bragt d'Hollanders door

Stachcuvtr

en Licht-

hart ver-

(laen Rettl-

lino.

te komen. Voorfpoediger viel de togt
)
gees vier mijl te rugge : defe, volgen-

uit, die Stachouwer , Maulpas en Licht-
j
de 'tfpoor , waer lanx de Spaenfche

te breeken,

verwonde-
Relellïno uit een hinderlaege. Maul-

\
rens waerdige fluipgaten , die zom-

pas bedierf fijn quetzuur. Hopman i tijds met bijlen geoopent moeden
Hyken luitenant il'aldek wierden na-

(
worden . Eindelijk duitenze voor

maels van haer wonden geneefen. I
Capivaribi , een zeer wijde en drooge

Dufdaenige raeuwe bejeegening ver-
J

rievier , met deile en dicht- begroeyde
oorzackte geen kleine ontdekenisj oevers, lanx welke veel verlaeten hui-

onder d'Hollanders

;

doch eerlangher- fen en hooven donden. Vordersliep Htó-wwA

vatten moed , en dringen diervoegen 't fpoor des vyands na 't huis Girgolio
Barrei-

op 't Spaenfche heir toe: dat Rebelli»o,\ de Barros. Dit, gebouwtvandeenen
indefchouder gequetd, met grootej derke gebinten, op een vlakte nevens
wan-orde door de zuiker-ried velden

van Peter Acunha , d'Andrada, na Porto

Calvo vluchte : en van vijftien hon-
derd koppen dechts vier honderd
binnen bragt. d' Overige waeren ge-

fneuvelt, ofwijd en zijd verdrooyt.

Twee en veertig gevangene Hollan-

ders bequamen nu ook haer vryheid.

d' Aenmgder Portugeefen ooParipue-

ra, liep infchelijx niet zonder haer

grootefchaede, teloor. Dochalzoo
nuverfcheide proeven van der portu-

geefen meineedige ontrouwighcid
voor oogen donden, als die t'elle-

een droom, heeft boven vierwacht-
huisjens vol fchietgaten , ter oorzaek
op de grenzen der Tapuyers leid. Ner-
gens wafcht fchoonder Brafilien-hout

dan hier ; doch moet dartig mijl ne-

derwaerd na d'Oceaen gevoert. Niet
verre afleid de berg Pafyra , clie fwaere
donderdagen geeft , wanneer regen
op hem valt. Arcijfewski vervordert

fijn togt na Mufurcpe; want derwaerds
gingen de voetdappen : engelade de
karren , in Alagoa Grande achterge-

laeten , derwaerds te fpoeden. Hier
vond hy twee brieven, byde raed de-

kens de vyanden toe-vielen : wierd \
rooskerken gefchreven , behelzende:

by denHollandfchenracd noodigge-
acht, haeralleteontvvaepenen. Uit
Serinhain liepen geduurig partyen

,

om de Spaenfche afbreuk te doen :

cnArcifleivski fpeurde met acht hon-
derd man de fluipgaten na, lanxwel-

Camaron leid om de reduit Capivaribi

in Goyana met vijftien honderd kop-
pen : de belegerden konnen het naeu-

welijx vierdagen houden. Devyand
heeft twee barken vol oorlogs-be-

hoeften en eed - waeren , derwaerds

• ga-
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gefchikt, onderfchept. Zulk een be-

droefde ryding maekte voor Arcif-

Ardffemki fewski vlugge voeten. Hy quam een
ontzei ca- uur na fonnen-opgang voor Capivari-

bi , en vond Camaron gevlucht twee

uuren te vooren : achterlaetende een

ftormruig op drie karren , rondom be-

fchocyt met, fcheut-vrye planken:

welk na de wallen gekruyt was.

Voorts gaf Camaron ten beften een

Borgondifch vaendel , de fteenftuk-

ken en levensmiddelen van de twee
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tegenweer bofchwaerd : liet , behal-

ven een merkelijk aental dooden,
veel geweer, fpeeltaig,tro mmen.boe-
ken , papieren , buspoeder , kogels,

karren en offen achter. Des anderen

daegshad hopman Boharts devoor-
togt. Ops vyandsfpoorgevolgt,had

een mijl achter zich , eer 'tgebed in

de volgende Holiandfche flagorde

gedaenwas : en verviel onder Cama-
rons laeglegging. Arcijjenski hoorde Areijj,

'tfchieten na het zuiden : fpoeyde ""J1***

Uitval der

Brafiliat-

Vlek Tap-

fertka.

verooverde barken. De vyand nam
j

gefwind derwaerds ; doch zag den

fijn vlucht op Tapiferka , en verder
f

vyand opgeflaegen , eer het konde
na Terra Nova. Terwijl Arcifewski de

werken der beleggers bezichtigde , en

't volk in flagorde ftond, vloogen et-

telijke honderd Brafiliaenen , die tot

befcherming binnen de reduit waeren

geweeken, na buiten: roofden Cama-

rons achtergelaeten lijftogt : verfprey •

den zich voorts landwaerd. Beroof-

den de Portugeefchehuifen : en ver-

moorden 't volk. Zoo haeft Arcijfeivs-

ki op alles goede orde had geftelt , liet

Camaron :

tot Boharts aen brengen. De vlucht

leide uit een boiTchacdjenaeenberg
opwaerds, kenbaer door 't meel welk
de vyand van den hals afwierp. Een
mijl volgde hem Arcijjeivski over den fij» v

berg: geraekte thans in een boffchaed- JT**
je : alwaer zich eindelijk 'svyands

groote fpoor verdeelde tot fes minder
fpooren. Men wift niet werwaerds
diende gevolgt, noch of ook elders

water te vinden was. Jadegidzen be-

hy de Brafiliaenen, onder 't gezach
j
kenden, dat geen kans zagen om 't Ie

van den raed Eyjfens , in Goyana : zelf

volgde den gevluchten vyand, onaen-

ge.zien fwaere regenbuyen vielen:

hield halte binnen 't verbeten vlek

ger wederom uit 't bofch te leiden , in-

dien te diep introk. Voorts konde
niemand geraedzaem cordeelen.zon-

der levens- middelen en krijgsnood-

Tapijerka, eertijds bewoond by drie zaekelijkheden voort te trekken. Ar
duizend zielen. Men vond hier noch
groote gebouwen, niet ongelijklijn-

baenen, een prachtigjefuiecenkloo-

fterenfehoonekerk. 't Bequaem wa-

ter en degraefige weyden lokten 't le-

ger aen : om een nacht uit te ruften.

Voortgezet na Terra firma ontmoete
een fterke befchanfing , verfch opge-

worpen ; maer zonder volk : hoorde

cijjewski dan bleef in Nova Terra eeni-

ge tijd loeren op Camaron; doch quam
nergens te voorfchijn. Hy dan ver-

woede alles : trok van Laurenzo 't land

rondom door en door.OndertufTchen
zaten Rehellino noch Louies de Sofa

nietftil. De raed Eyjfens, opperhoofd seraed

over Parayba , vertrok met vijf en Ejjfew
door Rel

VlTj
twintig foldaeten.eenige jonge koop-^Rf

dicht onder Terra Nova des vyands luiden en 'Brafiliaenen , na fijn zuiker- gen,

wacht fchieten. Arcijfewski deelde

fijn heir in vier troppen. De twee
fterkfte volgden zachrjens : met de

moolen , eertijds toebehoorende E-
manuelpires : onaengezien fterke ge-

ruchten liepen van Rebellinoos oprogt.

overige fpatte hy zelf voor uit, en
j
En defe quam hem eerlang over den

wierd eerlang heftig befchooten hals. De Brafiliaenen, die 'thuis niet

by Camarons hinderlaege , tufTchen I konden krijgen , namen de vlucht,

ruichte verborgen. Hopman Tahbon
\
Rebellino brande vinnig los : diebin-

ontfmglaft, om tegen d'hinderlaege

in te dringen ; doch dewijl zulxmet
groote wanorde toeging , vloog Ar-

cijjewski toe , ter rechter hand der

hinderlaege : terwijl de tweede trop,

onder Lichthart, (til ftond. De vyand,

nen waeren weerden zich ook man-
nelijk ; maer onvoorzichtig : alzoo
in een uur haer buspoeder verfchoo-
ten. Rebellino merkte d'ongelegend-

heid : hy nadert ftout, en fteekt de
de moolen aen brand. Menbarftdan,

hier door verfchrikt , vluchte zonder 1 doorrook en vlam genoodzaekt, met
de
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de degens in de vuift op de vyand los.

Negen, onder welke Eyffens en fijn

geheim-fchryver, fneuvelden op de

plaets , weinige wierden gevangen,

d'ovcrige ontfnapten. Onaengczien

dufdacnige voorval en de geruchten

dagelijx ingebragt ,
(hoe Henrik Dias

zich liet zien omtrenddezuikervel-

den van Cabral, en Sofa bereeds was

aengekomen tot Sennora deLuz : ja

Rebelhin voortfpoeyde , om met Cama-

ron te vereenigen )
gelaften echter de

raedenop 'tRecijfo, dat Arciffewski

tot Laurenzo zoude blijven leggen

:

daer hy nochtans vry heilzaemer

verrichtingen konde hebben uitge-

voert. Nu en dan vielen uit 't vader-

land fchepen en prijfen binnen de

haven van Pernambuco. Arciffewski

kreeg bericht uit twee gevangenen

,

wegens de Spaenfchemagt onder So-

fa , Dias en Rebellino, te zamen ge-

fmolten in 'tbofch Antonio , waer by

ook Qamaron verwacht wierd. Hyzet

dan derwaerds met d' helft van fijn i

leger, en gebood de hopmannen Met-
j

ting en lourlon des anderen daegs te
j

volgen ; doch genaedert vond de
j

Spaenfche ftijf acht honderd fterk :

|

en by gevolg raedzaemft , de komft

der gezeide hopmannen af te wach-

ten. "Door haer geftijft , maekte ruim

vijf honderd koppen uit : met welke

op den vyand los ging , die een hooge I

topbefloeg, aen wiens voet een diepe
|

valleye lag. Onaengezien zulk onge-

mak , (treeft Arciffewski door de val-

leye opwaerds- De moedigheid ver-

baefde 't Spaenfche heir: welk , zon-

der een fchoot te wachten , bofch-

waerd vluchte. Metting en Tourion

keerden te rugge na de leger-plaets

Laurenzo. Doch Arcifjewski verwoefte

allerwegen de roffas , waer van 'tfa-

rinba komt : ten einde den vyand,

door fchaerfcheid van levens-midde-

len , het geduurig ruiten belet mogt

worden. Tien fchepen uit het vader-

land bragten verfch volk , oorlogs-

behoeften , lijftogt en twee genoo-

men prijfen voor 'tReciffo. Ter zel-

ver tijd fpatte Rebellino uit de land-

VOOgdyfchap Pernambuco na Parayba :

alwaer hem hopman Bongarfon in de

zuiker-moolen van George pinto dier-

voegen overviel : dat tommelinx ver-

floof , zich vereenigendc met de ben-

den van Dias , Souto , Barretto , de Me-

lo en andere : die haefl fes honderd

fterk voor Mufurepe vertoonden. Ar-

ciffewski kreeg hier lucht af , en by de g££j"
rievier Antonio een betreede fpoor, \mtoogt.

welk niet volgde de grooje weg; maer

flimme bofch-paden. Lanxde zelve

{poeide Arcijfewski? vondeen nacht-

leger, tuflehen dicht geboomt, en in

't verlaeten leger vederen van gepluk-

te hoenders, verfche fchaeps- vellen

en brandende vuuren : vervolgde het

zelve fpoor na het fterke huis van

Diego d'Acofla , fchuilende onder een

fwaere bofïchaedje : ten einde aldaer

den vyand fchiclijk beftookte. Hier

zag hy de zelve tekenen van vuuren

genuttigde fpijs. Een Neger deed hem
bericht : dat het Spaenfche heir ftijf

drie mijl voor uit was , en zich haefte-

de na 't bofch Poyuca. Men zag geen

kans om te achterhaelen , en fwaerig-

heid om verder te volgen : alzoo geen

Negers by de hand waeren , die de

lijftogt en krijgs - behoeften na droe-

gen. Arciffewski dan keert na Lauren-

zo. Men verftond nu ook uit afgewor-

pen brieven, gefchreven by degraef

Bagnola en Emanuel d'Andrada : hoe

de vyand fijn volk na Porto Calvo ont-

bood: den bevelhebbers gelaftealle

jongelingen en Negers mede te voe-

ren:de zuiker en 't brafilien-hout wijd

enzijd te verbranden. Hy wasnuge-

noegzaem van eetwaeren voorzien,

en voorneemens , een gewigtige toe-

leg by de hand te vatten. Doch Hou- Ma„haffe

tebeen , uit fijn gevankenis binnen «w«m»

Duinkerken ontzlaekt , ging van Hol-

landzeïl met drie fcheepen: nam voor

Matanca uit een fchip tien yzere (tuk-

ken, uit een ander ettelijke wijn-va-

I ten, zedert een tartane van Havana,

1 twee fregatten vol meel. een vol hout

met twee ftukken , twee barken , voe-

rende bananes, een rijk fregat, twee

fcheepen met huiden en een met zui-

ker. Onder d'eilanden Baru hoorde

hy fel fchieten met grof gefchut : op

't geluid aengezeilt, vind den Zeeuw- -

fchenroover Martman flaegs geweeft

tegen een koninx jagt , voerende tien

metaele en fes yzere (tukken ,
welk
onder
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onder de wal had afgewend. Houte-

beenen Martman voeren meteen be-

mande boot derwaerds. De Spaen-

fche verwachte haer aenkomft: ftae-

ken het jagt in brand , en vluchten.

De vlam had d'achter-fpiegel alleen

verteert : wierd voort geblufcht

.

vreemde Vijftig man maekten 't jagt vlot , be-

totvai. gonden de tabak te lollen enmetae

le (tukken over te hyfen : wanneer

de kruid -kamer aenging , het fchip

borft , en 't volk in de lucht fmeec

De flag quetfte vier en twintigh

fwaerlijk : een bleef dood : de ove-

rige geraekten heels hards af , niet

zonder verwondering. Houtebeen ver-

overde zedert een fchip met hui-

den : bevrachte 't fregat Alcmaer , om
den buit na Texel te voeren : liep I

dicht onder Carthagena .- hield de zil

vet- vloot een geruime tijd by : en

(leepte eindelijk een der loefwaerdfïe

weg. Aldus verrijkt wierpover ftaeg

t'huifwaerd. Terwijl de zaeken op
zoodanige voet in Brafil te land en

zeeftonden, wierd de Weft-Indifche

maetfehappy te raeden , een door-

luchtig opper -hoofd derwaerds te

Graef fchikken. Ieders oog viel op graef i

MAurits Maurits van Naffauw , niet min aen- <

vaet na . ....
i i • n

Bra/ii. zienelijk wegens.de luilter van een

hoog adelijk bloed , door houwdij-
ken vermaegfehapt aen kaifers en

koningen; maerook ten aenzien der

fchrandere oorlogs- kennis , welker

proeven niemand onbekend zijn

:

als die tegen Spïnola na de Paltz op-

toog, en inde vermaerde belegerin-

gen van Grol, 's Hertogen- Bojch , Ven-

lo , Maeflrtcht , Rhïjnberk en Schenken-

/c/7<j«5grooteeerbehaelde. Aen hem
dan is 't hoogde bewind , met be-

krachtiging der Algemeine Staeten

,

by de weft - Indifche maetfehappy

opgedraegen : om over burgerlijke

en oorlogs- zaeken volkoomen te

handelen , ten bellen der Brafilfche

flaet. Men had eerft voor , een vloot

van twee endartig zeilen toe te tae-

kelen. Doch dit getal wierd namaels

vermindert tot twaelf , te bemannen
met twee duizend zeven honderd

koppen. Defe toerufting ging ook
zee-togt langzaem toe : en dewijl door uitftel

der togt voor een verder verloop invan Mau
riti

S I L. ^étf

Bra/tlte duchten ftond , ging Maurits
zeil , den vijf en twintigfte van wijn-
maend des jaers feftien honderd fes

en danig , met vier zeilen, 't Ammi-
raels fchip Zutfen voerde niet meer
als vierde half honderd koppen. Om-
trend de Sorlings ontftond een hard
weder : zulx de vloot binnen Fael-

muyen ter reede liep : en, na veertig

dagen vertoevens, de ftevens wende
op d' uithoek Verde , en ververfchte

aen 'teiland Maey , vermaerd wegens
zout -pannen , en by eenige Negers
en gebannene Portugeefen bewoond.
Den drie en twintigfte van louw-
maed des jaers feftien honderd ze-

ven en dartig , quam Maurits voor komt op

't Reciffo, by ieder beleefd ingehaeld. 'txmjp:

Gelijkelijk flapte Adriaen van der

Duffe» te land : en eerlang Volgden
Matthias van Ceule», Servaes Carpen-

tier en loa» üyffeling , den graef tot

geheimen raed toegevoegd, 't Eer- fiinenfte

fte u erk was , den ftaet der krijgs-
]-J'"

h'

magt duidelijk te kennen : welk twee-
zints verdeelt wierd, of in bezette-
lingen , om fteden en fterkten te be-
waeren, of in oorlogs-volk , welk te

veld trok. Twee duizend enfes hon-
derd zijn gefchikt voor de vaftig-

heden 't Reciffo , d'Afogados, de uit-

I

hoek Augujlijn , Tamarica en Parayba.

i

tGroote veld-leger beftond uit twee
; duizend en negen honderd koppen:
't mindere uit fes honderd. Dit vlie-

gend leger zoude geduurig op de
been zijn : om aller wegen den vyand

j

werk te geven. Men maekt voorts

! overllag wegens lijfrogt en oorlogs-

gereedfehap. Maurits bevond , dat

;
het aen beide fchorte , en byzonder

j

aen lont. Hy onderzocht voorts den
toefland van des vyands magt en
fterkten. Uit Porto Cairo flroopten

de Portugeefe» het land rondom af:

(

zulx de Brafüiaene» , uit haer dor-

pen gevlucht , onder de Holland-

fche vaftigheden fchuilden. De be-

zetting in Sennhain viel vry tefwak, v

om de invallen te (luiten : te meer

;

nadien de Portugeeje» lanx bedekte

wegen af en aen liepen. Maurits

dan fchrijft een bede -dag uit , ten

einde Gods hulp verzocht wierd

over een zeer gevvigtige toelegh.

Nnn Hy
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Hy trekt met 't Hollandfche leger na

Sennhain : voorts over de ftroom Una

ittm opBarra Grande : en alhier dcngrae-
graeve Ba- \e£agnola onder d'oogen , dic,hoe-

f?*gZi
cr

«'ei vier duizend man ftcrk was, be-

halven de Negers en Bra/iliaenen , de

wegen allenthalven flopte met om-
gehakte boomen , en de toegangen

hier en duer befchanfte. Op een berg

een mijl van de fterkte Porto Caho
hield BagnoU ftand. Aen de voet des

bergs vloeyde een beek , welker oe-

ver vol rijs en takken bezet lag , en

voor de ruigte een aerde wal. Mau-
rits flaet zich tegen over de vyand
met den avond ter neder : voorne-

mens hem des anderen daegs in fijn

voordeel te beftooken : hoewel 't le-

ger, welk zoude aenvoeren, niet bo-

ven anderhalf duizend man telde

,

van welke fes honderd Brafüiaenen

waeren. De lijf-bende der grave Mau-
rits had de voortogt. Lichthart mtt
"tbootsvolk d'achterhoede. Schuppe

en Arciffewski bewaerdende middel-

trop. 't Gefchut los gebrand maekte
den vyand verbaefd. Twee benden
Brafiliaenen en drie Hollandjchekroo-

pen door de ruichte des bergs ter

rechter hand, en even zoo veel aen
de flinker fluipsgewijsopwaerds : en

vielen onvoorziens den vyand ter

zijde in. Doch Maurits lijf- bende
hardebolde met duizend Portugeefen,

vloog door het water.en by de be-

rt flaet fchanfingop, met zulk een edelmoe-
dige fierheid : dat Bagnola de rugge
keerde. De nederlaeg ftond hem op
vier honderd man, behalven drie koo-
pere halve kortouvvenen eengroote
meenigte gevangenen. Die'tontlie
pen bergden haer binnen Porto Caho.
Maer Bagnola , bevreeft voor beleg,

Befchry- pakte zich weg uit Povacon. Ditflot,
"» ter zijde van 't ftedeken Porto Caho

,

leid vijl en twintig mijl buiten t Recif

fo , op een vlakte , ten deelen omringt
met weylanden, ten deelen met ge-

bergt. De ftroom Porto Caho loopt
diervoegen metkromme bogten: dat
bykans 'tflot en ftedeken becingelt.

't Land leid allczints vol poelen.
Twee fterkten , ieder op een berg,
dicht by Povacon , had Bagno/a onder-
mijnt, en de mijnen met buspoedcr

hem.

gevult ; doch gingen aen, eer d'Hol-

landers derwaerds quamen. Defe
vondenze tot een molshoop opge-

fprongen en noch rookende. Mau-
rits vervolgt fijn zegen , en werpt
zich rondom povacon. Hy nederge-

flaegen beneden den berg, daer een
der fterkten gefprongen was, werpt
gefwint een ftormkat op, en nadett

met een loopgraeftot de graft. Schup-

pe begon te werken lanx 't ftedeken

van de kerk af. Lichthart maekte ten

noorden een beukery vaerdig : en

weinig verder Arciffewski. Men be-

fchootnu Povacon van vier bateryen

:

de belegerden bleven niet fchuldig.

Den dartienden dag des belegs gaf niaconin-

Michael Giberton 'tflot over, op eer-
^"<">mm -

lijke oorlogs voorwaerden. De be-

zettelingen , Italiaenen , Portugeefen

of Caftiliaenen , fterk vijf honderd
man , behalven de gecjuetften en zie-

ken , zijn overgevoert na Tercera.

Maurits bequam hier twee en twintig

metaele ,vijfyzereftukken, vier mor-
tieren, meenigte koogels, lont, bus-

poeder en vordere oorlogs -behoef-

ten ; want dit het waepenhuis was des

Spaenfchen koninx. By Morileca en
yootSan Laurenzo kreeg de vyand in-

fchelijx een fchendige neep , door
't vliegend leger, gevoert by Stachou-

wer. Luitenant Helmich \e\dc hier by-

zondereeerin. Maurits flapte in Bar- vordert

ra Grande , een groote inwijk dicht vnr,cht">£

onder Porto Caho fcheep -. landeaen rits.

d'uithoek Sergoa : en vervolgde den
vyand tot de ftroom Francifco. d'In-

gezeetenen rondom verzochten en
verkreegen vrygeley. Bagnola ondex-

tuflehen lag aen d'overzijde der rie-

\iei Francijco, binnen 't ftedeken Ope-

neda. Weshalven Schuppen : die na
d'Alagoas was afgevaerdigt , om den
vyand op d' hielen te zitten , gelafï:

wierd na Openeda af te zakken : om
denovertogt voor Maurits te helpen

bevorderen. Doch dewiji laeter aen-

quam , rukte Maurits met fchuiten

na de ftrand , op welk Openeda lag. Hy
kreeg hier een groote buit : alzoode
landzaeten niets hadden gebergt

;

dewijl Bagnola haer wijs maekte: dat

'tflot Povacon ten minften een vier-

maendig beleg konden verduuren.

Ope-

'

*
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Maurits

fiot.

VUtcbt ian
ItttgHola.

Vreemde

Txpuyeri.

Openeda behoorde in eigendom toe

den heer Mekhior Alles. Nevens het

ftedeken rees een fteenrotze uit de

diepe rie vier Francifco , tachentig voe-

ten hoog. De rotze wierd tot vijfpun-

ten met graften gebikt , en Maurits-

jlot genaemt. Lanx d'oever der ge-

zeide droom Ie^aen zeer vermaeke-

lijke eilandekens. Bagnoli vluchte

wonderlijker wijfe. Sijn volk knielde

ieder op een vlot , en fchepte met
platte (lokken na den noorder oever

:

onaengezien de ftroom buiten ge-

mein fnel driftig is , en diervoegen

wijd : dat een fes-ponder naeuwelijx

overreiken kan. Aen demonddefer
rievier leide Maurits infchelijx een

flot. Een mijl van fijn leger -plaets

hadden zich zeven honderd Tapuyers

nedergeflaegen, eengroot, woeften

fterk volk , welker tael noch de Portu-

geefen , noch de Brafiliaenen , oide Ta-

puyers van Iandovi .geenzints vereen-

den. Met gebaerten en beweeging

der handen gavenze te kennen : zy
Wilden de Portugeefen dood- flaen , in-

dien ooit trachten over te knepen*
Maurits liet defe fijn verrichting aen

prins Frederik Henrik weten: verzocht

volk - plantingen herwaerds , het zy
van verdreevenc Hoog-duitfche , het

zy van tuchtelingen zelf uit rafp-hui-

fen : dewijl anderzints 't vruchtbaere

land de Weft-Indifche maetfehappy

klein voordeel konde toebrengen,

noch d' invallen der Spaenfche flui-

ten. De vruchtbaerheid defer flreek

behoeft voor geen gewed des aerd-

boodems te wijken. De hoorn hee-

ften en allerley vee weyden by trop-

pen van vijf fes en zeven duizend te

zamen. Eindelijk deed Maurits be-

richt, wegens de fchaersheid van Ie.

vens-middelen , zonder welke d'oor-

log niet konde gevoert werden. Hy
beftelde vorders zeer voorzichtig vmxidaig
den burgerlijken ftand. Men verdeel- »«*™»»

de alle vrye ingezeetenen op 't Recif-
Maf,rst '-

fo, die geen ambten bedienden , in vier

rot gefelfchappen onder hoofd man-
nen , vaendels en eede. Voorts wierd

! d'opgeftelde fchatnng hoog verpacht:

Nnn 2 'ton-
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't ongefchikt trouwen bydeprieftcrs brak eenigc, onnut gekeurt, af. De
ingctoomt , volgens Nederlandfche

\
Erafilianen .vriendelijk onthaelt ,kre-

vvetten : den looden toegeftaen vry- gen vryheid : om haer vlekken te be-

heid van wacht op de fabbath : alle
,
wooncn, en'tland te bouwen : ten

ontheiliging van de dag des Heere einde zelf levensmiddelen verzae-

ftreng verbooden : en 't bywoonen melden, en wegens hongersnood den

van dronke gelaegen en vordere on- landman geen overlaft deeden. De

Onderhan-

deling met
hrajiliae-

nen en Per-

tugiefen.

gefchikthcidftrafbaer gekeurt. Men
opende ook verfcheide fchoolen

voor de jeuchd , en onderwees de Bra-

filiaenen door korte geloofs-ontwer-

pen wegens 'twaere Chriftendom.

Ieder wierd vryheid vergunt : om
binnen het verwoefte Olinda nieuwe

huifentebouwen.ofdevcrvallenege-

Portugeejen infchelijx , die onder de
Hollandfche magt fchuilden, bedon-
gen volle vrydom : om den gods-

dienft waer te nemen , volgens fliji

derRoomfche kerk : alleenlijk zou-
den geen priefter mogen ontbieden
vanfan Salvador : dewijl zoodaenige
bevonden werden aenftookers van

Manhaftig
voorncemen

der geheime

raei.

bouwen, t'herftellen. Eindelijk vond
j
verraderyen en moorden: zy vermog-

de geheime raed van Maurits,nament-
j

ten haer huifen binnen Olinda te her-

lijk Gyfleling,Ceulcn , vandor Dujjen en !
bouwen, mits betaelende fchatting

Carpentier, goed, tot bevordering ,
j nevens d'Hollanders. Vorders ishaer

der goede zaek : dat zy zelf liever j
toegezeid : dat tegen alle overlaft

wilden by-woonen 't geen voorgeno- < door d'Hollandfche wapenen zouden
men was , om regen den vyand uit- '

bevrijd worden. Men beraemde nu
gevoert te worden, dan d'uitvoering

j

ook een vatte voet , belangende de

aen andere te beveelen , en t' huis tienden der zuiker en 'tfarinha. De
met luye wenfehen den uitflag te ge- j

verpachting van viffcheryen en vee-

moet te zien : zulx van 't geluk een ren bragten ook groot geld op. Om
ander d'eer weg droeg , en 't ongeluk ) 't bedrog in koophandel voor te ko-

haer telaft geleid wierd.Maerzommi - men , zijn de maeten en 't gewigt

ge Portugeefen bliefen Maurits d'oo- gefield na d'Amfterdamfche markt,

ren vol met de zilver-mijnen van Cou Tot bekeering der Heidenen
, Joo-

baou , Copaou , Terra Nova en omtrendt den en Rooms -gezinde wierden

Auguflijn. Haer voorgeven verdween
j

ten platten lande befteld bequae-

tot wind. Maurits bedelde voorts !
me onderwijzers. Omtrend defe

fchouten over de dorpen, opzienders! tijd liep een flerk gerucht: als of

over'tgafthuisen weefcn.enordeom
I

den bewindhebbers 't hoofd hing,

trend de leeftogt;welke dewijl fchaers om den zetel des gebieds van 't Re-

om-quam, moeft ieder in dienft der, ctffoovet te brengen na 'teiland Ta

Tiende» en

verpachtin-

gen of 't Re-

affi.

Weft - Indifche maetfehappy op een

befcheidendeel gezet : ten einde de

mond -koften langer ftrekten. Dit

beftek van levens - middelen bragt

Mauritsin den haet. Zelfs gingen de

klagten zoo verre : datze tot een alge

marica. Doch Maurits deed zoo
veel bericht aen de bewindhebbers :

dat de verplaetfing fteeken bleef, venhhti».

Lichthart ondertuflehen kruifte een
geruime tijd Voor d'haven todos los

Santos : kiel-haelde binnen de bogt

gen iian

Lichthart.

meineopftandfeheenen uit tezullen ' Camaniu: bemachtigde metanderhalf

barften , tenzy tydelijk door om-
y.mkermoo- zichtiggezach by-geleid waeren. De

vervallene en leedige zuiker -moo-
lens der gevluchte Portugeefen zijn te

koop aengeflaegen , en verkocht:

andere

Uns ver

"kocht,

honderdman 'tftedeken Jjleos , gele-

gen op een berg, welke verre in zee
uitfteekt ; doch bequam weinig buit

aldaer. Hy verfchoonde d'huifen,

meeftvan fteen gebouwt, alsookde
vier kerken en 't Jefuieten-kloofter:zommige voor dartig, andere voor

feftig, zeventigen honderd duizend, en keerde m'tReciffb. Omtrendde
guldens. Zulx de Weft - Indifche fc voorvallen , wierd d'onwinnelijke

maetfehappy uit defe verkooping fterkte Mina (de Spanjaerden noem-
ruim twintig tonnen gouds trok.Men den 't Hot fan Joris) helddaedig veroo-

ver fterkte nu ook alle veilingen; of
;

vert. 't Werk leid aldus. Nicolaesvan

Tpe-
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Tperen gezachhebber over Guincea be-

richte Maurits : hoe'tflotMi»dlich-

relijk zoude vermeeftert worden , in-

dien hem van V Reciffo bequaeme oor
logsmagt toequam. Maurits fliep op

het werk niet. Hy vaerdigt gefwind

foan Coin met negen toegeruftefche-

pen derwaerds. Defe ging zeil , den

vijf en twintigftevan zoomermaend
des jaers feftien honderd zeven en

dartig • geraekt voorfpoedig voorde
Guineefchekuft, enopdereedeCow
mendo by den gezachhebber Yperen.

Beide vinden raedzaem , haer re le-

geren achter een berg , dicht onder

Mina. De Negers rondom , ontroert

door defe nieuwe beweegingen en on
zeeker wegens d'uitkomft, bedongen
vreede van ({'Hollanders , onder een

'dr*gmetdt wonderlijke voorwaerde mamentlijk
Ntgers. Zy zoucjen vrienden blijven , wanneer

Coin meefter wierd van Mina ; doch,

indien onverrichter zaeke aftrok, was
'tgetroffe verdrag krachteloos. d'Hol

landfche magt beftond uit achthon-

derd krijgsknechten en vijf honderd

Vreemd ver-

matroofen. JVilhem Latanhad de voor-

togt : foan Godlat voerde de middel-

trop : d'achterhoede ftond onder de

beftiering van Coin. Aldus gefchaerc HoUnndfch

naederde'r leger binnen een gefchut- '^w
fchoot onder Mina , nevens een dorp,

Mm*'

by Moord-» bewoont : wanneer fchie- Ze»yxMk
lijk uit een dichte botTchaedje , dui- gevecht tuf-

zend Negers op de fpits van 't heir vie- ^tLfw"
len , met zulk een gefchreeuw en ver- Negers.

woedheid : dat het gedaen geweeft

was mer 't gantfche leger, ten zy be-

ftond uit oude krijgsknechten, diQ

meenig vyand onder d'oogen hadden
gezien. De Negers hielpen ter eerfier

indruk ettelijke Hollanders aenkant:

fneeden d'hoofden der lijken af: droe-

genze op verheevene flokken. God-

lat quam Latan met de middeltrop

vuurroers te hulp ; doch zy drongen
regen de trompen in : fneeden dene-
dergeftorte den hals af: en gaven zich
onverzaegd bloot , terwijl andere
moorden , om door andere gemoord
te worden. Nevens veertig gemeine
foldaeten fheuvelde ook d overfle

Nnn 3 La-
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Latan. Eerlang hervatte een nieuwe

trop Negers niet min vinnigcn torn :

ftooven tegen de koogels en gewifle

dood manhaftig in. Tenlaetftenflab-
Mina bikt-

l-)a^ te de roekeloofc moed. Zedert
l 'rt

' floegen haer'neder onder de befchcr-

ming van'tflot : en betoonden meer

een omzichtige bloodhartigheid, als

verwoede ftoucmoedigheid. Ook ge-

wende 'c Hollandfche heir aen der Ne-

gers naer gehuil en fchrikkelijkeaen-

gezich ren wegens dikke lippen , waer

tulfchen witte tanden blinken , vlam-

mende oogen , opgefparde neusga-

ten , rookende van dulle gramfchap.

Doch Coin opende door hout-hakkers

van twee bergen twee wegen : d'een

liep naflrand, om d'oorlogs behoef-

ten aen te voeren : d'anderflotwaerd.

Op de laetfte top leide hy een ftorm-

kat, waer mede Mina heftig befchoot.

Hy vorderde weinig metgranaeden,

alzoo meeft te kort vielen. De Moo-

renvan 't dorp Commendo , welke aen

de zijde der Hollanders hielden , be-

ftookten de Mooren, die 't vlek nevens

Mina bewoonden : roofden al haer

vee : en dreeven het diep te land : en

keerden na weinig tijd te rugge. Zy
meinden het vlek onder Mina te ver-

woeften;doch wierden door 't gefchut

afgeweefen. Coin eifcht ten feften dag

de flerkte op : by weigering dreigde
vordfeban- teftormen. Deflotvooedverfchnkr,
atg over ge- . .

° c
gevm. levert Mina over, genoegiaem op

fchandelijke beding punten : de be-

zetteiingen zouden uittrekken onge-

waepend, zonder zijdgeweer, bran-

dende lonten , vliegende vaendels of

kogels in de mond : zullen met Hol-

landfch vaertuig na 't eilandƒ?» Thome
overgevoert worden : alle huisraed

,

goud, zilver blijf voor den overwin-

naer. Defterkte mogt vry langer be-

leg verduuren: als welke omringt lag

met dubbelde graften , ieder vijf en

twintig voet diep , en hooge bolwer-

ken: konde niet ondermijnt wegens
haer klippige grond. Coin leide een
fterkte op den berg, van welke Mina
befchootenhad. Hy vond binnen de
fterkte dartig halve metaele kortou-
wcn : ftelde tot flotvoogd U'alraeven

Malburg : en keerde na 7 Reciffo.

Terwijl de Wcft Indifche maetfch'ap-

erde Boek
py zulk een zegen in Africa bevocht, Bagntla

woelde de graef Bagnola zeer , om- """"W-

trend Seregippa delRey : liep met fter-

ke partyen 't land wijd en zijd af.Mau-

rits , afgemat door een drie-maendige

koorts , vaerdigde hem Schuppe en

Gyffeïmg te gemoed , met twee dui-

zend drie honderd krijgsknechten

,

dardehalf honderd matroofen en vier

honderd Brafüiaenen. Lichthart wen-
de de {tevens na d'inwijk todos los San-

tos : om den vyand na dezeekuften
te lokken. Bagnola verfloof voor
Schuppe na Torre Garcie d'Avila. En verruhtm-

dtfe verwoede tot de grond coe 't fte-^" VM

deken Seregippa , des vyand zuiker- * uffe'

moolens en alle vruchtboomen : en
rukte met ongeloofelijke haeft na
de ftroom Francifco. Alhier neder-

geflaegen op de zuidelijke oever,

dreefdrieduizend hoornbeeften voor
zich , om den vyand door honger
uit te mergelen. Middelerwijl ver- v'rhoni

r
me*

zoenten de Bra/ü/aenen m S/ara by- Hamen van

fland tegen de Portugeefen. Indien s'ara -

d'Hollanders haer vefting aldaer be-

magtigden , zouden zich haefl alle

de Portugeefen quijt maeken. d'On-
koften van 't beleg mogten lichtelijk

goed gemaekt : dewijl 't land over-

vloedig ambergrijs , kriftal , kotoen,
peerlen , zout en andere koopman-
fchappen geefr. Ten verzekering

haerer goede meining, lietenzetwee

kinderen van voornaeme perfoonaed-

jenin Siara op 't Reciffo. Detogtder- Togtvm

waerds wierd Georgius Garfiman aen- Gnfimm.

bevoolen. Hy aldaer te land geflapt,

laet fijn komft weten 'tBrafiliaertfch

opperhoofd Algodoi : die hem met
twee honderd man, draegende witte

vreede-vaenen, lanxden oever tege-

moet trekt. Aldus geftijft gaet op
Siara los. Defe fterkte is vierkantig Befct,ry_

gebouwt, aen de voet van een berg: ving va»

heeft binnen feshuifen, twee redui-
'

t ^otS,Mli-

ten vol fchiet-gaten , een ten noorden
en een ander ten zuiden , balf wegen
uit de wal gemetzelt , als ook twee
poorten , met ftaketfelen weder-
zijds verzekert. Buiten de vefting

ftaet de wooning des flotvoogds.

Voorts leggen rondom hier en daer

d' hutten der Portugeefen verfpreyt.

De land- voogdyfchap5/.;-v; word on-

dcr
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Voorzich-

tige orde

beraemd by

groefMan
rtts,wegens

verfcheide

burgerlijke

en kerkelijke

zaeken.

der de noordelijkfte van Brafü geree-

kent : begrijpt in ommegang niet

meer dan twaelf mijlen, d' Haven,
welk de rievier Hacu voor 'tflot

maekr, is niet veel te beduiden. De
grond rijft elders met bergen : ftaet

ook ter ander kant vol boflchaedje:

of zinkt wegens laege weyden , by-

zonderlijklanxde rievier. De Neder-

landers, dewelke op 'tjaer fcftien hon-

derd en negen , aen defe kuft uitftap-

ten, vonden hier zeer groote men-
fchen , met mis-maekte aengezich-

ten , lang hair , doorboorde ooren,

flingerende over de fchouders, en

een fwart geverfde huit; aen d'on-

derfte lip en 't middel -fchot der

neus hingen fteentjensen beentjens.

Garftman, voor 'tflot Siara genae-

dert, vond kleine wederftand . De
veroovering der fterkte kofte we-

derzijds weinig bloed : weinige ont-

fnapten : verre de mccüe Portugeefen

wierden gevangen. Thans bèmoeyde
zich Maurïts zeer met burgerlijke

zaeken. Hy vond geld-middelen tot

het ftichten van een ftadhuis : fchikte

'tbergwerk uit de Brafilfche mijnen

gegraeven na Nederland , om ter

naeuwftekeur te komen : zette geld

voor die eenige Negers den vyand
ontweldigden, fwaere ftrafle op de

fluikers der tollen , en naeuwe orde

tegen brand-ftichters, ftruikroovers

en doodflagers. Om de fchaersheid

van leef-togt te verbeeteren kreegen

d'heeren , welke Negers gebruikten,

laft : dat jaerlijx in louwmaend en

oogftmaend mandioca moeften plan-

ten. Van vonnis over min-gewichti-

geverfchillen zoude zedert niemand
fijn party betrekken tot hoogervuur-
fchaer. Voorts nam Maurïts ter hand
de fwaerigheden , by de kerkelijke

vergadering in-gelevert aen den ge-

heimen raed. Men vond dan byraed-
flotgoed : den dag des Heereniette
ontheiligen , door flaefachtig werk:
de opperhoofden over Parayba zou-
den de Roomsgefinde ommegangen
aldaer fluiten : als ook 't ftichten van
nieuwe kerken tot de paufelijke leer,

en het trouwen by Roomfche prie-

fters : den Iooden wierd toegeftaen

haer kerk -zeden te plegen binnens

47 1

Togt van
Manrits.

huis : op de vleefchelijke vermenging
der Negers tegen de wetten ftond
groote ftraf : nieuwe zuiker-moolens
mogten voortaen niet meer door een
priefter , maer recht- zinnig leeraer

ingezeegent. Men bcraemde ook
een wijle voet , na welke 'tkoopen
en verkóopen moeft gericht , en de
bediening van geeftehjke en burger-

lijke ambten. Doch Maurïts , uit

fijn langwijlige ziekte herftelt , nam
een verre landtogt aen na de rievier

Grande en Parayba : ten einde de leef-

togt, oorlogs- behoeften en verfter-

king der veftingen bezorgde. Onder
'tflot Ceulen begroeten hem de ge-

zanten der Tapuyers met gefchenken,

beftaendein boogen, pijlen en fchoo-
ne ftruis- vogels veders, by haer ge-

bruikelijk als ten oorlog trekken:waer
voor wederom blijdelijk genooten
lijwaete hembden , mefien ,fchellen

,

korael,gIas, vifch-hocken en fpijkers.

Voorts groef Maurïts een dieper en
wijder graft rondom de vervalle fterk-

te Caho Del/o : haelde de borftweerin-

gen hooger op : en pafte het flot de
benaeming van fijn fufter Margareta
toe : hy liet ook de vefting Antonïo

fiechtcn : behield alleenlijk een toorn

tot befcherming der grond. Ook
wierd Reft'mga met ftorm-paelen be-

zet : «n 'tkloofter, nevens 't ftedeken

Parayba, tegen aenloop gefterkt. Elias

Rarkmans kreeg hier den laft af. Mid-
deler-tijd vielen ter zeeën landver-

fcheide oorlogs toevallen voor.Schip- Manhaftig

per Schaep floeg alleen , tuflehen todos {Zfyp.
los Sanclos en terre Garde d'Jv/la,perScbaep.

tegen drie Spaenfche fchepen. Het
grootfte , van volk en gefchut fterk

voorzien , konde hy niet bemagtigen

:

het an derjoeg hy tegen ftrand : en het

derde fleepte hy weg. Keerde mis-

maekt door wonden; dochvoordee-
lig voor 't vaderland na het Reciffo. De
brieven , inhetverooverdefchipge- Merkwaer-

vonden , melden : hoe op de rievier
ti,sebr":-

van Lisbon tien galeafTen , en twintig

andere voor Calis ten anker lagen : by
welke haer dartig fluiten zouden voe-

gen. Zommige meinden.dat het defe

vloot gemunt had op Brafü : andere,

dat de Spaenfche koningzulxflechts

veinfde , om geld den gemeinte af te

par-
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•van M.tu

rits

:

fijn gewich-

tige toeleg

op Jan 6a/-

vador:

parfen , volgens gewoonte der vor- andere fchcpen. Ten feften dag, ge- komtvotr

flen: te meer dewijl hy zich 't verlies rackt voor de mond van d' inwijk to-*'"J"f

der Portugeefche landen weinig ter dos los Satiftos, konde door tegenwind ^m#«s
herten trok, verzoopen inwelluften. niet binnen zeilen: bleef kruifcn voor

Hy eifclue van Portugael de vijfde de riever Yennelho en 't eiland Ta-

penning, tot fwaere ontroering :vves- /xww.Weshalven Sahadors fteevooga

halven ook de koninglijke tol -mee- i
en -6tfg«o/tf de Portugeefche magtder-

fters aldaer verjaegt of dood-geflae- waerds rukken: om hem 't landen te

beletten. Tegen de middag liep de loopt binnen

windvoordeeligom, en Maurits i t
en 'A"d:

onder 'tgefchut der fchepen, fterk-

ten , wallen en ftorm-katten van de
flad Salvador : donderde tegen haer

kortouwen aen : en lande op d' uit-

hoek nevens de fchans Bartholomeus ,

zonder de minfte tegenfiand , ander-

halfmijl van de ftad,op een bequaeme

|

plaets : alwaer een kaele berg rees

,

ker af- brengen, die in -öz-rt/f/nalaeding door wiens valleycn verfche beeken

wachte. OndertufTchen zetten de Por- vloeyden. Hier nedergcflaegcn , ver-

tugeeje» over de ftroom Irancifco, en ftond uit de gevangenen: dat een half

ruiten tot derievicr Miguel toe. Pi mijlverder een engte lag, wederzijds

card, tegen haer afgezonden, dreefze met moerafch bezet, zulx niet als by
te rugge. Maurits had lang het oog laege ebbe man voor man trekken

gehad op Salvador , hoofd- flad van
|

konde. Tourion , met drie honderd
't Portugeefche Braftl, eertijds man- I

vuurroersafgefchikt, om de plaets te

haftigby de kolonel Dorth en Pieter verfpieden , vond niet alleen 't werk
Hein veroovert, en eerlang door ver-

[

gefchaepen, volgens bericht der gc-

foeyehjkeflaeuw-bartigheidvan Uil- 1 vangenen; maer den vyand ook aldaer

hem Schouten en Hans A/;/verlooren. fterkbefchanft.iWtf«mi echter fchaert P l"£*«»

Hy was wel niet magtig genoeg: om fijn leger in flagorde tegen over den trjg*vaad:

zulk een gewichtige toeleg ter hand vyand : belaft den zee - hopman
te flaen; doch dewijl, indien langer

j
Joan vander Majl met veertien zeilen

wachte , de tijd hem tegen zoude val- recht op de Had aen te loopen : en

Jen, flapte moedig fcheep: in hoop de even buiten fchoots d'ankers te lae

gen waeren, tot heimelijk genoegen
der Calliliaenen : als die zich wilden

dienen van zulk mifdrijf ; om Portu-

gaels vryheid meer te befnoeyen.

Maurits dan fchrijft den Weft-Indi-

fche maetfehappy : zy beliefde met
alle moogetijke vlijt een aental fche-

pen toe te taekelcn : welke de voor
noemde Spaenfche vloot mogt aen-

treffen : en op de wederkomt! dezui-

beloofdc hulp-benden uit Nederland
/ijnheir-. ten fteun zouden komen. Sijn heir

beftond uit deie duizend en vier hon-

derd Nederlanders , by welke zich he-

ten vinden duizend Brahliaenen.Mau-

rits was verkundfehaptuit Salvador:

hoedcbezettelingen aldaer muiten,

ten vallen. Maurits had met defe

krijgslift voor , de vyandlijke magt
van d'engte af te trekken , uit vrees

voor de ledige flad. De toeleg geluk- nfittmm-

te ; want de Portugeejen , beducht voor h
f"è

"z*1

de fcheeps-magt, onder de ftad ge- £?'

nadert , ttooven fchielijk te rugge :

wegens wan-betaeling : ook lagen de
;

hoewel zommige van de Spaenfche

Had-voogd en graef Bagnola dapper t krijgsraed hard drongen : men bc-

over hoop , belangende den voet van i hoorde den Nederlanders flag te leve-

oorlogs-bcftier. Doch, eer Maurits 1 remalzoo afgemat door de zeetogt en

zee koos , had hy alle plaetfen tegen vry fwakker waeren : daerzy ,fchoon

vyandelijke indruk behoorlijk ver- de kans tegen liep , altijd een veilige

zcekert: Gods zegen dcmoedelijk op hertred in Salvador behielden. De
een bede-dag verzocht : en twee en Oceaem.tx.iQ nu de voornoemde engte

twintig zeilen van oorlogs en lijfs- onder water : zulx Maurits onmoo-
behoetten omzichtig voorzien. Den gelijk konde doorbreeken. Des an-

achtften van gras-maenddes jaers fe- deren daegs cjuam de fleevoogd we
ftien honderd acht en dartig , lichte derom aen de voorige plaets ; doch
hy d'ankers: op zee gefttjft met negen verliet fijn voordeel, na dat ee.nige

veld
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veld- (tukken los- gingen. Maurits , twijfelachtig hardebolden , bykans
voortgerukt moeft door alle paden , metgelijkefchaedeaen beide de kan-

heggen en oevers gewaependerhand ten. Eindelijk doorgedrongen ont-

breeken: zulx eindelijk zich begroef moeten twee honderd fchild wach-

onder de buitenwerken der ftad. Bc ten, die de wapenen verwijfd neder-

Portugeefen maekten de mijnen , als wierpen : en , onaengezien lijfs-ge-

of een kans wilden waegen ; maer naede verzochten , in heevigen moe-

hielden zich te vreeden met fchieten de zijn nedergehakt. Een klein maen-

op de belegeraers van de wallen. Een lichtfcheenin den avondftond : wan-
bende der Hollandjche Bra/iliaenen , te ! neer, na een fcherp gevecht van twee

zorgeloos bloot , leed eenige fchae- i uuren , d'Hollanders 't hoorn -werk

de. 'tSteeneflot Alberto, by den vy-
\
te vergeefs beftormden ; want de

and verbeten, bezette Maurits :\vaer vyand, door een overlooper gewaer-

door 'their van de zee -kant tegen
\

fchouwt, hadgrootekrijgsmagt, bo-

hinder verzeekertwierd. d'Overfte ! ven de gewoonelijke bezetting, her-

Brand bemagügde met kleine magt 1 waerds gevoerd. Meer dan drie hon-

de fterkte Ph/hppo op den oever ge-
[
derdgranaedenwaeren nu, met moe-

bouwt, hoewel van vijf ftukken ge- ! dige behendigheid , onder de ver-

fchut voorzien. Des anderen daegs weerders geworpen. De Portugeefen

beftotmde Maurits de veikingBartbo- ' echter hielden ftand : alzoo aen dit

lemao , diervoegen helddaedig : dat hoornwerk de behoudenis der ftad

eerlang meefler wierd, onaengezien hing. Ia zy vielen geduurig ter zijden

darden metaele halvekortouwen en uit , nadien veel meer volk hadden
een fwaere bezetting had. Door 't ver- dan de bcftormers. Doch Hinderfon

ooveren van defe fterktenftond den ' ftuitehaer bloedige indruk, nietzon-

belegeraers een vrye toegang tot haer der verlies voor d'een en ander. Hop-
vloot. Gefwind worden twee beuke man Houwijn en de veft-bouwer
ryen opgeworpen : d'eene fpeelde

\
Berchem , terwijl zich trachten mee-

met zeven fwaere ftukken: d'andere , fterstemaekenvan'tgefchut^rPor-
met gelijk getal veld-ftukken dagen /«j^/^fneuvelden : ennevenshaer
nacht op 't flot Rojario. l)e Portugee- d'overften Echthrecht, Boivard , Hol-

Je» vielen nu en dan uit zonder eeni- linger en vier en negentig foldaeten.

geverrichting: en verlieten eindelijk De dagh ontdekte de lijken des

'igczeide flot. Doch dewijl bloot vyands , vermengt met Hollanders:

ftond voor haer ftorm-kat , konde en hoe ieder ofgevlucht was of ftand

by Maurits niec bezet worden : zulx gehouden had. Men bedong voor

tuffchen beide ontvolkt leggen bleef, weiniguuren ftilftand van wapenen:
Rondom de top van 't Carmeheter ten einde de dooden wederzijds ter

kloofter was een hoorn- werk , tot aerde geraekten. De meefte Hollan-

verftei king van de ftad Salvador. Uit ders lagen binnen de befchanfing : ten

dit hoorn-werk wierd dapper gefcho- bewijs van mannelijke ftoutmoedig-

ten. De belegerden verhoogden het, heid , hoewel geen zegen bevochten,

niet zonder ongeloofelijkc vlijt , in De fteevoogd van Salvador, bericht sahadon

een nacht vier voeten : zoo dat we uit de gevangenen ; "wegens de fwak- ljeevo<>£'i

1 --in 1 • 1 1 t 1 . • b b
- 011 befchiet

derzijds elkander niet konden be- keknjgsmagtvan Maurits, lteldeop '

t Holland.

fchaedigen , wegens d'opgetrokken '- de toppen der bergen ftorm-katten, /'^ kin-

hoogte daer lag aengelegen, 't hoorn- van welke dag en nacht in 't Holland-

werk te vermeefteren. Vier hopman- fche leger gewis donderde: zulxge-

nen dan voerden ieder een bende, duurig andere gequetft , andere ge- •

honderd koppen fterk, nevens twin-i veld wierden. De kogels vloogen te

tig die hand granaeden wierpen en fchaedelijker, dewijl de krijgs-knech-

twee honderd leger-werkers. Defe,| ten binnen d' hutten moeften fchui-

moedig voortgerukt, vervielen in een
j

len , om den regen. Doch een groot

hinderïacge van vierhonderd Portu-\ gedeelte bergde zich inde bofichaed-

geejen , tegen welke een geruime tijd
j
jen.Ook keerden t'ellekens de krijgs-

O o o ben-
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Slechte ge

ftalte des

zelve.

Uaurm
breekt 't be-

leg -voor

Salvador

op , met een

gaeurve

hrygi-lift.

benden , by Maurits afgevaerdigt

,

om 't vee af te haelen , leedig te rugge:

alzoo de vyand 't zelve met fterke

wacht bcwaerden, waer tegen geen

kans derfden vvaegen. By dit quaed

quamen verfcheide andere ongele-

gendheden. 't Leger , meer als vier

mijl van den oever begraeven , ver-

fchafte gelegendheid voor d'over-

loopers : om den toeftand des Hol-

landfchen heirsacn de Portugeejen te

verklikken. Ook kreeg de ftad by

donkere nachten met klein vaertuig

toevoer van aller wegen : onaenge-

zicn Maurits fcharpe wacht hield.

Door fwaere ftormen fpilden tvvaelf

fchepen van d'ankers , niet zonder

gevaer voor fchip-breuk. 't Heir was
verfmolten op twee duizend en vier

honderd koppen , behalven negen

honderd Bra/iliaenen. De Portugeejen,

meer als tweemacl fterker , dienden

zich veilig van haer beukeryen , bol-

werken en fchanfen. Dcregen-maen-
den veroorzaekten fwaere ziekte en

zekere fterfte. d'Hopman der grae-

felijke lijf- bende Joan IVendovil en

d'overfte Jfrael Twijn , nevens een

merkelijk aental gemeine foldaeten,

waeren bereeds geflorven.
:tVolk

lag in 't veld bloot voor 'tvyandhjk

gefchut. Men zag geen hulpbenden

te gemoed. Weshalven Maurits ge-

raedzacmft vond , 't beleg op te broe-

ken- Hier vereifchte de toeftand een

fchranderekrijgsvond : om fcheepte

komen zonder fchaede : daer een

magtige vyand op de rug hing, moe-
diger door duizend en vier honderd

man , welk de graef Bagno/a ten hulp-

lteun had aengebragt. Maurits dan

verfpreyd een gerucht, alsof hy 't ge-

fchut afvoerde fcheep : ten einde den

Had op een andere hoek beftooken

zoude. Hy loopt 't naeftc eiland af,

en plaetftaldacr de Brafiliaenfche wij-

ven: op dat niemand vermoede mogt
krijgen , wegens fijn voorgenoomen
vertrek. Ja op het oogenblik , als op-

btak, verfterktehy de beukeryen en

begraeving : en begaf zich diervoe-

genftilindendonkernadevloot: dat

de Portugeejen met den dag tot negen
uuren toe in de ledige legerplaets,

volgens gewoonelijke felheid , fchoo-

ten : eer gewaer w ierden , dat Maurits

zich had weg-gepakt. En defe ftaeken

d'Hollandfche hutten aen brand, en
fchooten van Salvadors wallen en
fterkten rondom los : ten bewijs van
blijdfcliap. Maurits bragt dien dag

over met 't volk op de vloot te ver-

deden : en zond een trompetter na

binnen, om feftig gevangenen tclof-

fen; maer de vyand, moedig door fijn

verrichting , iloeg 't verzoek af : te

meer dewijl ter zclver tijd een Portu-

gees zeil d'Hollandfche vloot boven
windontfnapte, en tyding bragt : hoe
een groote fcheeps-magt tot ontzet

nadetde. Maurits kreeg thans ook
bericht , wegens 't voorige valfch aen-

brengen : als of tufTchen Salvadors

fteevoogd en Bagnola groote oneenig-

heidgereefen was : daer integendeel

de fteevoogd 'topperfte bewind aen

Bagnola toeftond : en de biffchop de

nood - lijdende bezetting met fijn

fchattentehulpquam. Defetogtvan
Maurits liep meelt vruchteloos af : ter

oorzaek de verwachte byftand uit Ne-

derland achter-bleef. OndertufTchen Tmifttuf-

lagen de Hollandfche enZeeuwfche{^l^
bewind-hebbers over hoop, wegens zeeuafehe

't openen van een vrye vaert op Brafil,
b™

b

™*~
s

en 't overbrengen van volk-plantin-

gen derwaerds. Aïaurits, verzochtom
fijn gevoelen te uiten , beweerde mee
krachtige redenen: dat de vrye-vaere

en volk- plantingen ten hoogften

tot vootdeel ftrekten der Weft-Indi-

fche maetfehappy : 't welk eindelijk

by d'Algemeine Staeten des Vereenig-

den Nederlands en bewind-hebberen

ook is goed gekcurt : zulx de bewind-

hebbers alleen voor zich behielden

den handel van Negers en brafilien-

hout , en de toerufting ten oorlog.

Op d'in en uirgaende waeren wierd

behoorlijke tol gefteld. Voorts bleef

den bewind-hebbers zelf voor haer

eigen aldaer te handelen ongeoor-
loft. Eerlang ruften verfcheide koop-
luiden verfcheide fchepen toe : die

met groote \\inu. Bra/il van alle nood-
wendigheden voorzaegen. De vol-

gende zeilen bragten minder voor-

deel haer reeders te huis. Maer de be-

wind- hebbers
,
gedenkende aen de

fchatten die l'ieter Hein uit Matanca na
Hol-
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Togt van

•vloot .

Holland fleepte , vonden geraeden de

zelve toeleg ter hand te ilaen. Zy
brengen dan veertien zeilen in zee

,

onder 't beleid van Contélts lol, toe-

genaemt Houtebeen , welke in Texel

d'ankers lichte , den veertiende van

grasmaend des jaers feitien honderd

acht en dartig : en gelukkig voor

'tReciffo ter reede quam. Houtebeen
Houteben. raeds- pleegde ettelijke dagen met

Maurits : en terwijl wederom fcheep

Hapt, klemt fijn dyetulTchen de boot

en een ftuk te boord uitfteekende :

'c welk zommige bygeloovige voor

een ongelukkig voor-fpook hielden.

Defe vloot deed America zidderen

;

want de Spaenfche waeren verzeekert:

dat Houtebeen niet gerings beoogde

:

als dewelke of heerlijk over fijn vyand

zoude zegepraelen , of eerlijk met

hem fterven. En dcfe ontdekte de

Spaenfche vloot van Terra Firma on-

hy tntdekt der Cuba voor de klippen Organes. De
despaenfebt vloot beftond uit acht fwaere galjoe-

nen en fes mindere zeilen , waer over

Carel Dievaro 't hoogftegezach voer-

de. Haer rijkdom wierd gefchat op
twee honderd tonnen gouds. Houte-

been dan leid den ammirael aen boord:

fmijt de dreggen over; enmaektzich
vaft, voornemens te fterven met den

vyand of zegen te bevechten. d'On-

der-zeevoogd Abraham Michiels zoon

Roofendael klampte op gelijk wijfe

den Spaenfchen onderzeevoogd aen

:

en de fchout by nacht loan vander

Maft des vyands fchout by nacht.

d'Overige Hollandfche zeilen bleven

buiten fchoots. Scherp liep 't gevecht

af. De kogels verfpreyden tuffchen

vonken en damp wederzijds een ge-

wiffe dood. De fplinters quetften of

vernielden veel volks. Houtebeens

mars ftak weinig boven de hooge
boord der Spaenfche ammirael uit.

Herwaerds klauwterde de matroos

,

en wierp van boven onder de Spaen-

fche granaden fvvaer vier en twintig

en acht en veertig ponden : welke
diervoegenborften, datze den over-

loop ruimden , en 'tboven-fchip ten

beften gaven. Een bootsgezel klom
nu om hoog, ten einde de vlaggeaf-

haelde : wanneer de Spaenfche on-

der-zeevoogd en fchout by nacht , van

47 S

leid den

ammirael

aen boord

de dreggen los geiaekt , op Houte-

been aenquamen. Hy dan houd af, om
niet rondom becingelt te worden:
te meer nadien bereeds fijn onder-

zeevoogd en fchout by nacht , nevens
de gracielijkheids-bezorger Antonius

Muis, gefneuveld waeren, en met
haer dood de door-naegelde fchepen

te rugge gedeinft. Houtebeen vond de vertifiha„.

vloot vetftrooyt : ontbied de trouw- digm-ver*

loofehopmannen : fnaeuwd haer bit- f^vL^n
ter toe : zy vergaeten eer en eed. votkveriae-

Hoefchandelijk , dat zeeluiden ver- tm -

fchrikten voor de grootheid van
Spaenfche zeilen , die immers by
dappere mannen konden vermee-
ftert worden. Laet de bloodhartige

haer afzonderen , ten einde door
quaede voor -gang geen hinder toe-

brengen aen andere , die bereid zijn

een kans te waegen. Hervat de torn.

Wat is de vyand anders, als een be-

vvaerder van goud, welk in uwe han-

den vervallen zal, indien gy hem on-

der d' oogen derft zien i Aldus alle

;

moedigende , wend wederom den
fteven op Dievaro aen ; maer zoo

! haeft 'tgefchut konde toe-reiken

|

fmeeten d' Hollanders over ftaeg.

j

't Hielp niet.dat Houtebeen haer mein-

eedige verwijfdheid te wijt leide.

d'Een bekende verbaeft te wefen

:

d' ander vergroote des vyands magt:

ja zommige befchuldigden Houtebeen

van roekeloosheid, die alle tateen

zeker verderf aenvoerde : ettelijke

dreigden weg te trekken. Zy hadden
zamenopgefteld niet te luifteren na

den ammirael. Doch des volgenden

daegs neemt hy alle een nieuwen
eed en hand-fchrift af : waer by be-

loofden te vechten tot den laetften

droppel bloeds. De vloot dan wierd

aldus gefchaert. Houtebeen zelf had
de voortogt met'tfchip de Salaman-

der : in orde zouden volgen d'Oranje~

boom, deFaem, d'Hoop, Zwol, Ter-

Toolen , Erneftus , Over Tfal, Goereede

en Mercurius. 't Scheen toenmaels

of zy moed fchepten. Doch de zee
fchoot hol , de vyand lag boven wind,

en d'Hollandfche vloot ten doel van
fijn gefchut. Evenwel wierd fchut-

gevaert gehouden : in welk fneu vel-

de d'hopman /0d» ferdieft op d'Oranje-
Ooo 2 boom.
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ge/anten.
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Loom. Ook hielden ettelijke geen

woord, die van verre vergeefs fchoo-

ten. Den zeventiende der herfft-

maend , verftond lloutebeen , hoede

Spacniche vloot voor de zand plae-

tcn van Cuba en ftcenklippen Organes

dreef : weshalven dervvaerds wend

:

om voor 'tlaetft eenkanstewaegen.

Macr hy bevond de matroofen klag-

tig over haer bevelhebbers : zy wil-

den niet vechten , zoo langdufdaeni-

ge blood- hartige gezach voerden-

Houteheen dan zet vijf hopmannen af,

en andere in haerplaets. Nuwaeren

alle gemoedigt 'tuiterfte te waegen.

Tot d Organes genaedert , vonden de

Spaenfcheontfnapt. Weshalven Hou-

tebeen eenige fchepen na Brafil ver-

zent : andere gebied hy te kruifen

omtrend Cuba: en hy zelfloopt t'huif-

camerom waerd- Terwijl defe zeetogt diervoe-

gen ongelukkig afliep, vaerdigde Ca-

meron overfte der Brafiliaenen drie ge-

zanten aen Maurits : hy verzocht een

verbond aen te gaenmetde Weft-In-

difche maetfehappy : alzootufTchen

hemendegraef Bagnola fvvaereonlu-

ften waeren gerefen. Maurits toonde

zich ten hoogften genegen tot de

voorflag : befchonk de gezanten;

maer kreeg eerlang bericht : hoeGa-

meron een wifpeltuurig menfeh we-

derom vriendfehap hadgemaektmet
Bagnola. Alleenlijk verlieten acht

honderd Tapuyers deSpaenfche zijde.

Indien levens -middelen , krijgs-be-

hoeften en volks genoeg by d'hand

waeren geweeft, Maurits vond gele-

gendheid, om den vyand groot voor-

deel af te zien Doch, onaengezien

fijn geduurige klagten , bleef het ha-

peren aen alle kanten- De zuiker-

oogft beloofde achtien duizend ki-

ften. OpHoutebeens ongelukkige togt
fwurwgder vo | ct}e een heimelijke zaemen-fwee-
Portugee/en. >? '

ring van zommige voornaeme Portu-

geejen : die , hoewel onder befcher-

ming derWeft Indifche maetfehappy

leefden , echter in 't hart zich aen de

Spaenfche zijde hielden : Debelhae-

mers der toeleg Peter Cunba de Andra-

da , loan Qannaro , Philips de Barretto,

Arnold deOlanda, Roderk Pimentello,

Barnardijn de Carvalba , Francifcus

Ikringelio , Mekbior Alhis , Antonius

Zamen-

Boek:
Pais , bezittende meeft alle zuiker-

moolens in delandvoogdyfchap Per-

nambuco , en loan de Souto uit Parayba,

zijn diefwegen ter hechtenis beftcld.

Carpentier , Coin , Tourion en Aldrkht ,

tot rechters gekooren , velden einde-

lijk een vonnis: waerby zommige na
Salvador , andere verder wefhvaerd
verzonden, en andere in banden gc-

doemt zijn geduurende haer leven.

Zedert verzochten de vuur-fchaeren

der byzonderc landfehappen byzon-
dere vvaepens, om alle lands-brieven

met zegel te bekrachtigen. Alquits

gaf aen pernambuco een macgd ', naer

zelf met verwondering bezichtigen-

de in een fpiegel : in de rechterhand

houdze een zuiker-rier. De recht-

banken van Sennbain , Garazu , Porto

Calvo en d'Alagois kreegen ieder ook
een wapen. Tamarka ontftng een

wijndruive rank, Parayba fes zuiker-

brooden , Rio Grande een ftruis-vogel,

welke alhier overvloedig gevonden
word. Doch 't wapen des hoogen-
raedsbeftond uit de vier voornoemde
wapenen te zamen gefmoltcn in een
fchild , boven welk uitftak 't wapen
van 't Vereenigde Nederland', en onder
der Weft- Indifche maetfehappy : de
Gerechtigheid betrapte de kruin van
'tNederlandfche wapen. Men ver-

pachte nu ook de tienden der zuiker

:

welke in Pernambuco beliepen tot hon-

derd acht en veertig duizend en vijf

honderd guldens , geduurende 't loo-

pendejaer. Mofes Navarro was hier

kooper. peter Seullijn pachte de tien-

den van Itamarka en Gojana voor ne-

gentien duizend, en de voornoemde
Navarro die van Parayba voor vier en

vijftig duizend guldens. De tollen op
de zuiker - moolens over Pernambuco

bedroegen fes en twintig duizend
guldens , volgens inkoop by loan Fer-

dinand Wieira , voor een jaer. d'An-

dere landfehappen gaven vry minder.

Doch te zamen bragten de zuiker-

moolens uit , behalven de gezeide

tienden , twee honderd tachentig dui-

zend en negen honderd guldens.ZuIx

Brafil d'oorlogs-onkoften lichtelijk

konde vergoeden. Met den ingang

des jaers feftien honderd negen en

dartig, vertoonde haer deSpaenfche

vloot.

Maur::i

voorziet

ieder Bra-

fil' land-

fch.ip van
een napen.

Verpachting

der Brafil-

fche tien-

den.

1659

Speenfcht

vloot.
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vloot , fterk acht en twintig zeilen ,

meeft galjoenen , in 'c gezicht van

'tReciffo; doch hield zuidelijk. Mau-
rits vaerdigt terftondeenige bezeilde

jagten af: ten einde verfpieden wer-

waerds de ftevens wenden, ofmein-

den te landen : hy zelf volgt lanx den

oever tot Porto Calvo toe ; doch be-

richt hoe binnen d'inwijk todos los

Sanclos was geloopen , keerde na V Re-

ciffo: alvoorens defterkten Porto Cal-

Una , Serinhain en aen d'uithoek
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befchaemde Arcijfewski, die fijn la-

fterfchrift my en u derft voor leefen

,

op dat hy zoo veel getuigen hebbe

van logenen , als ik aen u alle van

mijn vlyd! Niet zonder bitterheid

fpouwt hy zelf onder mijn huisge-

nooren allerley gal uit : en ried on»

lanx fijn onder ritmeefter wederhoo-
rigte zijn om een togt tegen de portu-

geefen by te woonen , op welke ik

voordeel te gemoed zag. Ja de luite-

nantvan Arcijfewski weigerde de toe-

Sant Auquflijn van alle noodwendig
J

gefonde orde , by mijn hand onder-

do

Groott

onlu/len

tuffchen

Maurits en

Arciflewski

heden bezorgende. Omtrend dele

voorval keerde Arcijfewski voor de

derde reis na.Brajïl,om d'oppervoogdy

te voeren over de krijgs-magt aldaer.

Twee maenden hielden Maurits en

d'hooge raed vreedelijk huis met
Arcijfewski : hoewel ondertuiTchen

verfcheide lafter - woorden onder

't graeuw gingen tegenMaurits. Ein-

delijk bragte ArciJJeivski een brief

voor den dag, afgefchiktaen d'Am-
fterdamfche burger- meefter Albert

Coenraeds zoom vander Burg, behel-

fende fwaere befchuldiging

teikent , te gehoorzaemen , ten zy
eerft bevel van fijn Generael (zoo
noemde hy Arcijfewski) omüng. Wie
kan nu op 200 een heimelijke tegen-

party fteunen , door wiens eenzydige
driften d'eenigheid word gefcheurt,

en de gemeine zaek in 'tuiterfte gc-

vaergefteld. Zulx nietnoodigisdoor
een ipanjaerd overwonnen te leggen,

indien elkander ddor burgerlijke

tweedracht overwinnen. Velt gylui-

den een vonnis : dat of ik, wijkende
voor ArciJJeivski, opgezonden worde,
of ArciJJewski , wijkende voor my,

Reden van
Maurits te-

gen Arcif-

fewiki.

fwaere belchuldiging tegen

Maurits en den hoogen raed. Maurits \ te rugge trek . Dit vereifcht een drin-

dieswegen gevoelig, leid een vergae- gende noodzaekelijkheid. Ik ver-

dering van alle de raedsheeren : voor trek , ten einde gy luiden vryheid

welke aldus fijn beklag doed : Ik heb moogt genieten, om uwe ftemmen
nu twintig jaer ettelijke proeven ge- tot 't een of het ander te geven. De
geven wegens getrouwigheid om-

;
hooge raed ftond met zulk een ge*

trend den ftaet des Vereenigden Neder wigtige zaek bedraeyt. Te vergeefs

lands : en zal nooit toelaeten , dat zochtenze beide te vereenigen: wes-
doormijnfchelmftukkenof zelfwan- halven eindelijk eenpaerig goed vin-

plichten het doorluchtig NalTaufche den 't vertrek van Arcijfewski •. die

flam - huis te recht gebrandmerkt

worde. Doch wanneer ik befpeur

't woelen van Arcijfewski en fijn brie-

ven , met welke herwaerds overkomt,
en die hy aen den heer vander Burg

heeft gefchreeven , befpeur te gelijk,

eerlang met de fchepen , in parayha

zeilvaerdig , ml Holland 'tanker licht.

Doch de brief by ArciJJewski gefchre-

ven aen vander Burg , waer uit d'on-

luflen tufichen hem en Maurits ten

grooten deel ontflonden, luide aldus

:

dat verdacht worde gemaekt van |
Belieft de fchuld van mijn traegfehry- Brief v*n

fnoode land-beftiering. Arcijfewski I ven, achtbaere heer , te leggen op -*'»$*•'*<•

zelfgeeft volmondig af: hy isgezon- 't graveel, waer aen een geruime tijd

den, ten einde den vervallen ftand
(

bedlegerig heb moeten blijven, d'tl-

in Brafil herftelle : na 't welk tenzy ( lendigeflandvan5r^//7iszoodaenig,

ikluifteren wil, zal geen toevoer uit dat wederzijds ftil zitten: twijfelach-

'tvaderland overkomen. Wat blijft tigof wy den Portugees, ofhyonsop
my dan overig, nevens d'hooge raed, 't lijf wil vallen. Een fcheeps magt
als een ydele naem van landvoogd? met duizend vlootelingen leid zeil

Verdienen onfe zorgen en gevaer! reede. Waer het gelden zal word voor
voor de Brafilfche welftand aldus, my verborgen gehouden. In de raed

fchendig geheekelt te worden ? O on-
[
verfchijn ik nooit , tenzy ontbooden.

O 00 ^ Om



Antwoord

van graef
Mauriti op

den brief

•van Arctf-

fewiki.

^yS Derde
Om iets voordechg te verrichten,

[

ontbrcekcnd'oorlogs-behoeften,dus-
j

lang vergeefs te gemoed ge2ien uit
j

het vaderland. Uit mijn regement

zijn drie honderd van haer krijgs-eed

ontflaegen , of tot andere vaendels

over-gegaen. Zommigcbenden.fterk

an derhalf honderd , toen in Texel het

anker lichteden , zijn zedert ver-

fmolten tot honderd, binnen twee

maenden. Maurits vergeeft , na eigen

goeddunken , de krijgsambten , wel-

ke in mijn regement open-vallen : en

leeft diervoegen met 'c zelve : dat ik

't minde gezach niet behoude. Daer

in//<?//<Wbyd'algemeine Staetenen

bewind-hebbers , ( toen af-floeg ,om
de wanorde der Brafilfche oorlogs-

tucht , wederom na Brajjlte trekken)

my liet gezeggen .• mits behoudende
volle magt over 't oude regement,

j

met welk eertijds zooveel voordeel

op den vyand bevocht, d' Eigen hand
derStaeten en bewindhebbers, dies-

aengaende den raed binnen 't Reciffo

vettoond, als onaenneemelijk ver-,

worpen. Eindelijk , wat zal ik ver-

richten met een volk 't geen my niet

kent noch ik ? verzoek dieshalven

,

ofverfchefoldaeten uit 't vaderland,

of hcrftelling van de beloofde ; of

vcrontfchuldiging dat niet konde uit-

werken, of ontflaeging der krijgs-

laft. Maurits liet den brief van Arcif

yhw/vgeenzints onbeantwoord. Hy
fchreefdan aen d'Algemeine Staeten:

Wie kan gelooven, dat Arciffeivski

't bed gehouden heeft , die onlanx ter

bruiloft, en acht mijl buiten 't Reciffo

na 't dorp Jan Laurens ging? Daer hy
den tijd beter had hefteed ; indien,

volgens plicht , de wapen-huifen en

fterkten bezichtigde. De togt der

toegeruftc vloot is hem geenzints on-

bekend. En hoe ongegrond de vor-

dere klagtcn ter neder-geftelt wor-

den, wegens 't lichten van volk uit

fijn regement , verdient naeuwelijx

beantwoording: ten zy iemand oor-
deelde voor een veldheer ongeoorloft
te wefen :by byzondere voorvallen de
foldacten van d'eene plaets te vervoe-
ren na d'andere. En dewijl zelfklaegt,
dat geen hulp benden uit Hollandhtt-
vvaerds komen -. waerom neemt hy

Boek:
hetdanquaiijk , indien uit fijn rege-

ment volk word gelicht, daer de nood
zulxvcreilcht? Voeders behoorde hy
zoo onbefchaemt niet te liegen, als

of driehonderd koppen hem ontrok-

ken waeren . onder andere vaendels

geftooken , ofvan krijgs eed ontflae-

gen. Ook belieft het Arcijfewsh on-

trouwelijk te verfwijgen , 't getal der

geftorvenen : daer 't blijkt uit de

dood-rollen , dat zommige benden
twintig , andere dartig , op de reis

herwaerds, hebben verlooren. Ik

ontken voorts den krijgs order alhier

verwart te zijn door eenigerley

quaedwilligheid , ftaet-zucht of on-

ervarentheid. De oorlogs bedienin-

gen , welker vergeeven hy oordeelt

aen hem te ftaen , waeren bereeds ver-

geeven eer ArciJJewski op 't Reciffo

voet aen 't land zette. En, dewijl den

toeftand van Brafüttcht kende, had

hy niet behooren zoodaènigen vol-

magt-brief den Algemeine Staeten en

bewindhebbers af te vergen , gelijk

hier vertoont heeft : nadien de nood-

zaekelijkheidin Brafü dikwils vergt

:

om iets ter hand te flaen, 't geen met
eenbepaeldelaft nietwasover-eente

brengen. By zulke toeval word zoo
zeer niet verandert delaft der opper-

hoofden : als wel ten goeden einde

gefchikt, na tijds-gelegendheid. En
wat mcind Arciffewski? Zal hy met
fijn regement Brafil tot een goede
ftand brengen? En waerom d'Alge-

meine Staeten , welker wapenen ver-

fchrikkelijk voor den Spaenfchen ko-

ning gevoert worden, in dit fpel ge-

trokken , als of niet konden nako-

men 't geen beloofden? En hoe zal

hy vechten met onbekende foldae-

ten daerze dagelijx in d'oorlog geoef-

fent , hier af bewijs genoeg geven,

zoo meenigmael tegen den vyand
worden aengevoert ? Sijn drieder-

hande verzoek infchelijx is hem toe-

geftaen ; want hy konde wachten na

de hulp-benden uit 't vaderland, tot

vervulling van 't vereifchte regement:

of dat , hem 't volk, na verrichting der

voorgenoomen togt , wederom ter

hand zoude gefield worden : ofdat

t'huifwaert indien goet vond vertrok,

tn dit laefte is by eenpaerigc (tem-

men
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men der hoogeraedhem ingewilligt.

Want waerlijk 't werk ftond hier zoo
gefchaepen : een van beide, ik of hy

,

moefiennootwendigtfra/?/ verheten.

Arcijfewiki dan te rugge gek eert ver-

fchijnt onverwacht voor d'Algemei-

ne Staeten en bewind -hebbers : al-

waer , volgcns't oordeel van zommi-
ge , beftrarnng verdiende wegens on-

zeedigheid tegen Maurits : andere

hadden medelijden met den man , als

wiens helden-ftukken onder verach-

ting fcheenen te verfchuilen , terwijl

gelijk een onnut werktuig te rugge

gefchikr wierd. De meefte leidende

Tchuldop de bewindhebbers: die on-

voorzichtig hem met hoog gezach

over de krijgs - zaeken den graeve

Maurits, niet zonder befnoeying van
des zelfs , oppermagt , toezonden.

Indien cenige wanorde te verbeteren

flond , zulx moeft niet Arciffewski;

maer Maurits en den hoogen raed

aenbevoolenzijn. Dufdaenigemom
pelingen flrooyden doorgaens uit

dewelke niet geroepen waeren , om
over defe verhandeling vonnis te

vellen. ]oanCoin wierd veld-marfchalk

in de plaets van Arciffewski. Onder-
tuflehen maekten zich de raedshee-

ren Mattbias Ceulen , Adriaen uandei'

Duffe» , Joan Gyjfeling en Servaes Car-

pentier reisvaerdig t huifwaerd. Den
negen en twintigfte der wijnmaend
des jaers feftien hondert negen en

dartig, gingenzevoor Parayba onder
zeil. Merkwaerdig is 't vertoog 't geen

Van der Duffen aen de bewindhebbers

overleverde : alzoo een net verhael

behelft wegens den gantfehen toe-

ftand van Brafil , voor foo veel tot de

Weft-Indifche maetfehappy behoort.

Alle de landfehappen, fchrijft hy.door

de wapenen der Weft-Indifche maet-

fehappy , op den boodem van Ame
rica, i'ondergebragt, worden verdeelt

infesgeweften , namentlijk Seregippa,

Pernambuco , Itamarica , Parayba , Rio

Grande en Siara. De togtondernoo-

men by Gyjfeling en Sigijmund Schuppe

heeft Seregippa ontvolkt : alzoo d'in

gezeetenen opkraemden na de kuft

zoAos los Santos. De Portugeejen be-

zaeten eertijds Sïara , fchaerfch be

woonden hadden aldaer een onfterke

a s 1 l. ^«^
I
fterkte- Zedert de zelve weinig voor-
deel toegebragt, als alleenlijk : dat nu
en dan eenige Brafüiaenen ten fteun

van de Nederlandfche benden afqua-

men. pernambuco
, gelegen tufïchen

de rievieren Francijco en Tamarka,
fpant in aengenaemheid en aenzien
de kroon boven de andere geweiten.

't Woord zelf beteikent by de Brafi-

liaenen een holle rotze, onder welke
't water neder- ftort . Defe rotze word
gezien dicht by 'teiland Tamarka.
Voorts heeft pernambuco verfcheide

havenen : namentlijk de buitenfte

reede voor 'tReciffo in volle zee, en
dienvolgende onveilig, de binnenfte

tegen alle ftormen zeker. Voorts
d'uithoek^«^«/?//«, alwaer de mond
der haven eng valt , wegens rotzen
gevaerlijk en de grond ondiep. 'tEi-

land Alexio is bequaem om fchepen
te kielhaelen. Barra Grande vertoond
een ruime inwijk gemakkelijk voor
allerley vaertuig ; doch moet wijken

voor Cororipa. Eindelijk zijn ver-

maerd d'havenen laragoa en Franco:

en onder de rievieren munten uit Ian-

gades , Serinbain , Formofo, Porto Calvo,

Camari^ibi , Antonio, Micbaëlen Fran-

cifco. Vorders word Pernambuco ver-

deelt in fes gerechts banken : d'eerfte

én oudfte Igarazu , de tweede en

grootfte Ol'tnaa , de darde Serinbain,

de vierde Porto Calvo , de vijfde d'Ala-

goas en feite no Francifco fcheidpael

van Pernambuco ten zuiden. Defe
landvoogdyfehap telt ook vijf fteden,

Garazu , Olinda , Maurits-ftad , waer
onder ook belioord 'tReciffo , Bel/a

Pojuca en Formoja. De vlekken Mo-
ribeca , fan Laurens , Antonio, Amaro
en andere, wijken voor geen kleine

fteden. 't Land rijft doorgaens met
gebergt : is byzonder vruchtbaer in

de valleyen enlanx derievieren. De
valleyen brengen de meefte zuiker

voort. Van honderd een en twintig

zuiker-moolensftaet een groot getal

ftil , by gebrek van Negers. Aen Per-

nambuco volgt Tamarka, welkflechts

een ftad en haven , en drie en twintig

zuiker-moolens heeft ; dochdartien
alleen worden bearbeid. Dit eiland

draegt ongemein fchoone druiven en

meloenen : anderzints leid het ten

groo-
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grooteti deele woefl: wegens de mie

ren. 'tGeweft Parayba houd diebe

naeming na derievier, diep en zon-

der ongemak. Hier gaen achtien zui-

Derde Boek

Getal der

zuikermoo-

lens in Br.v

('l

Verfchei-

tientheiJ

lier inveon-

den m Bra-

fit.

moolens : andere leven by den land-

bouw. Door dufdaenig volk is'/ Re- Bt/ehry.

cïffo vol huilen gepropt en dicht be- ^'"ieap:

woont : de huilen beloopen een zeer

kcr moolens, tweeltaen ftille. De hooge prijs in huur en koop. Wes-

landvoogdyfchap R/o Grande ver- halven Maurits geraedzaem vond op

toond 'tlledeken Puntal welker ge- 't leedige eiland AntonioVaez erven af

bouwen in den oorlog over hoop zijn te fleeken , die voor groot geld aen

gefmeeten. Den inwoonders wierd den man gingen. Zulx eerlang een
mUMHritim

vergund eenandreftadteüichtenop nieuweftad van Maurits haer benae- dau.

vruchtbaerder grond. 'tGeweftron- mingontleende, rondom mctüerke
dom piagt eertijds buiten gemein vee- bolwerken beflooten. Ja, onaenge-

rijkte zijn; doch is, zedert den oor- zien 't gerucht der fwaere Spaenfche

logtuiTciien d' Hollanders en Portugee- vloot den moed der bouwers eenig-

Jen , niet alleen van vee berooft ; maer zints deed flabakken , is echter Mau-
ook tengrooten deele ontvolkt. De nti-Jlad in zoo beduchte tijd tot de

rievier , die 't flot Ceulen befpoelt, fterkte FredenkHenrik uitgeleid : en

verfchaft een veiligeen gemakkelij- een aenzienelijke brugge geflaegen

kereede voor alierleyvaei tuig. Defe overdeitroom.ö/Af/7^/, waerlanxuit

land.oogdyfchap Rio Grande heeft 'tReciffogeg^enwoidmAntonioFaez.

Hechts twee zuiker-moolens , welker Men konde herwaerds geen bequae-

een vervallen is. Zuix geheel Brajil, mermenfehen afvaerdigen , danam-
zoo verre onder de Weit-Indifche bachts-gaften : als dewelke hier rij-

maetfcluppy behoort , honderd en keiijk aen de kofl geraeken, dewijl

feftig zuiker-moolens telt , die alle een dag-loonvan vier , vijfen fesgul-

gaen : behalven fes en veertig, waer ' den trekken. Den fwaeren arbeid

aen jaerlijx gearbeid word , om te in de zuiker-moolens ftaet geen land-

herftellen.Men kan naeuwelijx over- aerd als de Negers uit. Doch dePor-

flagmaeken, hoe veelzuikers teza- tugeefen hebben zich alhier voor lang

men uitleveren: alzoo na de verfchei- nedergeflaegen , of zijn onlanx o ver-

dendheid der jaergetijden , alsook gefcheept uit Nederland, meelt Iooden-

deminol meer vruchtbaere gronden, Defe woonen ten grooten deele op vortugee-

'teen jaer en d'cene plaets meer of 'tReciffo : endoen haeruiterfte beft, f'hl' 7o°d"*

min als d'aridere geeft. d'Ingezeete- om den handel te markt te zetten. " *""se'

nen worden verdeelt in vrye en flae- Zy bezitten verfcheide zuiker-moo-

ven. Deflaevenzijn Africaenjche Ne- lens;worden door fchrik bedwongen:
gers of Tapuyers : de vrye NederLm-

j
leggen enkelijk op winft toe, by al-

landers , Portugtefen of tirafdiaenen.
\

lerley wegen : bedekken haer haet en

De Nederlanders trekken zoudy , of gierigheid : en zijn heimelijke vyan-

leven op haer zelf, buiten dienftder
|

den der Hollandfche landaerd. De Emfiiiae-

Weft - Indifche maetfehappy. Defe \
Brajiliaenen oude inwoonders leven ™»h<nAae-

quamen zoodaenige herwaerds , of afgezondert van andere volkeren in
mge'

wierden alhier ontflaegen van den haer dorpembewoonenftroo hutten,

krijgs-eeden andere bedieningen: be- ,
langwerpig getimmert. Veertig ofvijf-

reidwillig nochtans des noods goed \
tig behelpen zich onder een dak: flae-

en bloed voor de bevochte vryheid pen op gebreyde hangmatten: achten

op te zetten , entevoetoftepaerdte \

geen huisraet als netten en kalabaf-

dienen. Die uit Nederland als vrye feti , d'eerfte tot de viflchery, d'ande-

luiden na 't Brafiloverfcheepten dry- re om te drinken. Rondom d hutten

ven koophandel, of ftaen ten dienlt
j

plant ieder mandioca en Brafilfche

der handelaers, ofbekleeden een ge

ringer ftaet : hoedaenige herbergiers,

vootkoopers en allerley ambachts-
mannen. Zommige.tc metsvernjkt,

dtaegen een aenpart in de zuiker-

boonen. Wanneer niet ten oorlog

trekken brengen veeltijd door op de
jagr; doch de meefte in iuyeleedig-

heid. Zy houden meer van wilde

vruchten , als gezaeyde : fwelgen dag

en
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en nacht: maeken haer drank uit de

gekaeuwde wortel mandioca of d'ap-

pelen tajovis : zijn nergens voor be-

kommert , als voor drank en lywaed

:

van 't lywaed ftellenze hembden toe

voor haer vrouwen , en voor zich

fchorten , om de mannelijkheid te

dekken. Zy zouden geen geldach-

ten , ten zy voor geld Spaenfche

of brandewijn bequaemen . Indien

geen toezegging van loon hebben,

willen niet aen den arbeid : ander-

zints ontzien geen moeyte. Over
ieder dorp , ja huis , ftaet een ge-

zach- hebber , wien vrywillig ge-

hoorzaemen. Nevens dit opper-

hoofd is ook een Hollander , die de

traege aenprikkclt , enzorgedraegt

:

dat haer de meefters der zuiker-

moolens geen ongelijk doen . Zy
verhuuren zich nooit langer , dan

twintig dagen: en willen loon genie-

ten voor 't voltrokken werk: worden
meeft gebruikt , om hout te kappen

voor de zuiker-keetels. Doch , we-

gens fchaersheid derNegers , moeten

ook zomwijl ander werk doen: waer-

om veeltijds zich weg-pakken : ge

lijk ook als ten oorlog dienen zul-

len. Men kan haer naeuwelijx on-

der krijgs-tucht bedwingen. Om een

lichte oorzaek loopenze buiten ge-

lid. Den vluchtende zittenze gefwind

op de hielen , en verfchoonen nie-

mands leven. Omtrend den gods-

dienft blijvenze dom en nalaetig.Wei-

nige hebben van de Roomfche prie-

fters geleerd 't Gebed onfes Heere en

minkant de twaelfgeloofs-punten. De predi-

kant Davil heeft de Brafiliaenfche

fpraek geleert : verfcheide heidenen

tot kennis van 't chriftendom ge-

bragt ; en in haer dorpen gedoopt.

De dorpen Alagoa, Una, Michaël, Goya-

na , Parayba en r/o Grande leveren wei-

nig minder als twee duizend gewae-
pende mannen uit ,behalven de vrou-

wen en kinderen , gewend ten ftrijd

met de mannen te trekken , welker
getal ruim driemael grooter is. De
Brafiliaenfche flaeven zijn by de Por-

tugeefen voor ettelijke jaeren van de

Tapuyers opgekocht , of tot flaeven

gemaekt : ter oorzaek BoudewijnHen-
riks zoon , in d' inwijk Trabijon geland,

Davil.

met de wapenen byfprongen. Doch
hebben zedert wederom vryheid uit

de Poitugeefche dienftbaerheid be-

koomen. d'Angolafche flaeven mo-
gen boven andere tegen bloedige ar-

beid. Debrafilien-hout-boomenwaf- xrafiiie».

fchen doorgaens tien oftwaelfmijlen J",'

landwaerd , niet met gantfche bof-

fchaedjen ; maer onder ander ge-

boomt hier en daer verfpreyd. De
Negers , wanneer de zuiker-moolens

ftil flaen , befteeden haer tijd , om de

witte baft, drie vingeren dik en rouw,
af te fchillen. De boom zelf draegt

donker -groene bladeren , klein en
fteekelig aen 't einde , hangende by
dunne fteeltjens; doch krijgt geen

bloeyzem of vrucht : zet voort uit de

wortels. 'tOofnabrugs lywaed ftaet

in groote achting by de Brajïliaenen,

gelijk ookveelverviglaeken, kooper,

tinne, wijn , bier, boter ,kaes, meel,

ftokvifch , fpek ,
gerookt vleefch en

ham. Maurits draegt byzonderezorg
voor degemeine welftand. De hoo- noogemtd

ge raed.die eertijds beftond uit negen,
'f '

Ke""°'

is door de dood van Hoogeveen en

't vertrek van loan Bodecher tot zeven

vermindert: defe zijn Elïas Herkmans,

Nomnus Olfards zoon , Balthafar van

Voorde , Peter Mortamer , Gijsbrecht

Witte , Peter Ras en Daniel Albarts

zoon. Doch Ras leid voor opperhoofd

tot Porto Calvo en Serinbain : Olfards

zoon over de landvoogdyfehap Fran-

cifco en Alagoas : Mortamer op Tama-

rica: en Albertszoon binnen Parayba.

Herkmans en Voorde bezorgen de ge-

meine fchat kift : weshalven de ge-

richts-bank niet konnen waernee-

men : zulx noodwendig meer raeds-

heeren vereifcht worden. Tot duf-

daenige waerdigheid zouden bequae-

melijk gevordert zijn de reekenmee-

üerJacobAlricb , d'artz IVilbem Pifo

en Theodofjus Kaifar. De bediening Predikanten

der kerk op V Reciffo ftaet aen Frederik
,n *raf'1 :

Cajfelerns , peter Landman en d' hof-

prediker Francifcus plante. Binnen
Olinda en op de Brafiliaenfche dorpen
prediken loachim Solier en loan polbem

in de Franfche en Portugeefche tael

;

David Dorijlaer in de Brafiliaenfche

en Portugeefche. Vorders verkondi-

gen 'teuangelium Comelis Poel aen

Ppp d'in-
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d'inwoonders van Tamarka , loan

Stetyn op d'uithoek Auguftyn , in

Scrinhain loan Eduards zoon , en bin-

nen Parayba Samuel Rathelar. Porto

Calvo, Openeda, d'uithoek Antonio;

Capigoaribe en Gujana belijden haer

metzieken-troofters niet buiten ver-

wijt der Portugeefen : te laft leggen-

de als of zonder gods-dienft leef-

den , dewijl geen predikanten heb-

ben . De paepiften plegen haer gods-

dienft aldaeropentlijk. Degeeiteiijk-

heid word verdeelt in priefters of

monniken . De monniken beftaen

uit Franc ifcaenen , Carmelieten en Be-

nediClyners . De Francifcaenen , ver

re de fterkfte, bewoonen fes praeh

tige kloofters : anderzinrs hebben

geen eigen gronden of inkomftcn :

leven by 't geen dagelijx gegeven

word. Haer kloofters ftaen binnen

Frediriks Jlad , Iguaraca, Olinda, Po-

juca , Serinhaïn en op Antonio Va^z.

Doch deCarmelieten hebben drie ge-

dichten tot Parayba , en zoo veel

binnen Fredrikflad en Olinda : ko-

men rijkelijk toe met 't geen van de

landbouw , huifen en uiterite wille

der ftervende trekken. De BentdiUy

tters hoewel Hechts twee kloofters be

zitten, een binnen Frederik-flad en

een ander tot Olinda, hebben onder-

tufichende meefte inkomltcn uitde

zuiker-moolen Majureppa , Jan de-

ryen rondom Parayba, 't vee en zui-

ker ried velden. Tot de bekeering

der Portugeefen is weinig kans : al-

zoo zeer valt kleeven aen haerer

Roomfche overleeveringen. '/ Re-

ciffo , de Itoel des oorlogs , heeft

twee hoornwerken na de kant van

Olinda : 't eetlte uit fteen opgemet-
zelt , befchermt d' haven met ze-

ven metaele halve kortouwen : 't an-

der leid tegen derievier Biberibi, en

draegt vijf metaele en twee yzere
ftukken. 't Reciffo heeft rondom
een Iterke heining in gefchikte or-

de, om 't gefchut voordeelig te lof-

fen. By het kruid-huis ftaen twee
Itorm katten , van gefchut voorzien.

Op de llrand na Olinda leid recht

over de mond der haven het Iteene

flot Jant Joris op een hoogte, Iterk

wegens een marmer bolwerkende-
1

Boek:
tien yzere ftukken. 't Water-flot

,

rondgebout, rij ft uit de zee, enbe-
flaet'tuiterfte des Iteene rifs, alwaer

d'Oceaen een opening vind , door
welkdefchepenin enuitvaeren , die

'tReciffo af en aen doen. De fterkte

Bruin heeft vier punten, zeven me-
taele ftukken en rondom ftorm-pae-

lcn. Weinig verder vertoont zich de

reduit juffrouw Bruin, voorzien van

tweekoopere ftukken. Menisbezig
met herfteilen van de zuidelijke ve-

iling voor twintig bezetteiingen : ten

einde de burgers binnen Olinda her-

waerds een veilige hertred mogten
nemen, by overval van itroopers.

'tSiot iVaerdtnburg, voorde mond
uer rievier Capibaribi , in de ruime
boezem welke Biberibi maekt, ver-

toont dae punten, hoewel vierkan-

tig opgeworpen is : ter oorzaek 'tvier-

de bolwerk tegen over Antonio Vaez

met kan vol-trokken worden , alzoo

d' aerde gcduurig wegzinkt. De fterk-

te Emejtus beflaet de noorder zijde

van Maurits-lhd op 'teiland Antonio vanMaui

Vaez. Aen de kant der fterkte legt ""-/M.

Maurits-Jladopen : welke ten zuiden
't Hot Frederik Henrik heeft , met vijf

punten en eendubbeld hoorn-werk;
veiliger tegen vyandlijke indruk ;

dewijl 't land rondom by vloed onder
loopt. Op 't hoornwerk ftaen acht

metaele ftukken . De vier reduiten

lanx de ftroom Capibaribi zijn verval-

len. De vierkantige vefting Prins

Wrihem beflaet een laege grond, niet

verre van de rievier Afogudos. 't Ver-

toond vier bolwerken: leid beflooten

binnen een diepe graft en fterke

ftormpaelen. • De kerk fteekt boven
d'andere huifen van 'tflotuit. Men
kan hier Olinda zien. Doch Maurits-

(lad doed haer vermaekelijk op lanx

de rievier Biberibi , en word achter

bcfpoelt door de ftroom Capibaribi.

't Hof der graeve Maurits verheft te-

gen over V Recijfo op den oever van

Biberibi twee verheevene toorns,

midden uit aengenaeme tuinen. Bui-

ten 'tflot Ernejiiis ontmoet men een

potte bakkery , en ter ander kant on-

der de fterkte Frederik Henrik zeven

water putten en ettelijke moeraf-

fchen. Binnen ee/i roer-fchoot van

Frede-
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Frederik Henrik aen de waterkant

flaet een fteene florm-kat, dicht by

een entery. Voorts is Maurits-(iad

aenzienelijk dooreen ruime timmer

-

werf, prachtig wapenhuis, Franfche

kerkenfladhuis. De gebouwen zijn

hier doorgaens zoo hoog niet als op

't Reciffo : daer ze meeft met drie ver-

diepingen rijfen,ter oorzaek de grond

buiten gemein koftelijk valt. 't Paleis

der hooge raed en de nieuwe waeg

worden gereekent onder de voor-

naemfte geftichten van' t Reciffo. De
flerkte Oranje&cn de zuidelijke mond
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1

toefiand ai~
dat een groo-^c, :

indien niet haeflclijk toevoer komt, dl™dize .

tlaet te beduchten

te hongersnood veelionhcil zaïver-

oorzaeken , gelijk bereeds veroor-

zaekt. Men moet het de flaphar-

tige nalaetigheid des vyands dank
weten , dat niet meer onheil getreft

heeft. De krijgsbenden leggen ver- xr$gs-ma£i

deelt in de flerkten of op de dorpen: £jjf£ e

ten einde beter aen de koft zoudenyfo-*e»éw

geraeken : d'aenkomft der geduchte tT* w"

opaenlcne vloot mogten waernee-
men : en allevyandlijke indruk flui-

ten. Maurits-jlot heeft vijf honderd
der haeven, heeft, wegens drooge en veertig bezettelingen. d'Alagoas

graften, een hecht ftaeketfel, vier tweehonderd drie en negentig, Qa-

puntenentwaelfftukkengefchut. De marigibaen Porto Calvo vier honderd
bolwerken rondom de kerk en ten

beukery voor de haven verftrekt

Schuppen-

(l»d.

frederik-

ftad.

Sitrkem in

Brafil:

en tachentig , Serinhain acht te half

honderd: pojuca vijfenzeventig, de
Schuppen/lad tot beveiliging tegen de

j

moolen Panterra zeven en negentig,

Portugeefen. De beukery is voorzien d' uithoek Antonio twee honderd en

van negen yzere en twee metaele
|

veertig, 't üotvander Dujfen honderd
Hukken. Aen de noorder ingang der ' en zeventig : gelijk getal leid binnen

haeven flaet een toorn met drie fluk-
j

Amaro en Monbeca. Vorders houden
ken. De vafligheid Margareta fchiet

j

in 't dorp fan Laurens vier honderd
uit veertien metaele en twee en veer-

| tweeen twintig foldaeten huis : bin-

tig yzere flukken. Reflinga , rondom i nen de flerkte prins Wilhem twee hon-
bezetvanftormpaelen, rijft aen een derd drie en feftig. Frederik Henrik

zandpunt middenweegs der rievier.
\

teld twee honderd en dartig: Ernejius
't Slot Antonio , ten meerderen deel

j

/elfhonderden tachentig: 't Reeif-

van de zee weg-gefpoelt, behoud fo twee honderd zeven en zeventig:

niet dan een toorn, veilig genoeg te- 't flot Bruin honderd vijfentwintig:

genaenloop.'tFrancifcaener-kloofler \olinda honderd drie en negentig:

met een muur en aerde wal verftrekt 1 /g^r^^drieennegentig-.Or^Vhon-
Fredenk-ftad voor een flot : te geru- | derd twee en tachentig : Gojana hon-
fler wegens d'halvemaenen, graften,

j

derd vijf en feftig: Frederik-fiadhon-

heiningen en een flormkat aen de
j
derd en een : de vefting Margareta

mond der haeven. De vafte vefting driehonderden feftig: 't flot Ceulen

Geulen leid tegen de zee. Dit zijn_de acht en tachentig. Op Antonio Vaez

flerkten van 'tNoorderBrafil. Ten
zuiden des Reciffo vertoont zich d'uit-

hoek Auguftijn : alwaer de flerkten

vander Dujjen en Domburg en een

fteene beukery d' haven veiligen

.

Porto Calvo word verdeedigt door

een tflot , op een fteile heuvel

veertig voeten hoog gebouwt. De
flerkte Maurits heeft gebied over

't veer van rïo Francifco : 't beflaet

den kruin van een berg , niet min
verheeven als fleil , met vijf bol-

werken. De benedenfte vlakte word
door de rievier byde zoomermaen-
den onder water gezet. De wapen-

huifen zijn febaerfch voorzien : en

leidde lijf-bende van Maurits. Siara

word toebetrouwt aen veertig krijgs-

knechten. Zulx de gantfche magt be-

flaet in fes duizend , honderd en

tachentig krijgsknechten : te fwak
getal , om den vyand te water of te

land afbreuk te doen. Ja indien hy
onlanxmoeds genoeg had, 't zoude
flecht zijn afgeloopen met de ftand

der Wefl-Indifche maetfehappy in

Brafil-, want deSpaenfchevloot, on-

lanx voor Cadiz afgeftooken , voer-

de drie duizend koppen , behalven

zeven honderd uit Salvador gelicht,

De graef Bagnola ftond reis-vaerdig,

om de vlootelingen , by te fpringen

Ppp 2 met



484
Derde Boek

met twee duizend Portugeefen en

duizend Brafiliaenen : en had hoop ,

dat gelijk getal hem zoude toeval-

len uit Parayba , Pernambuco , Se-

regippa, Itamarïca, rïo Grande en Sia-

ra , tegen eed aen den hoogen raed op

't Reciffo gedaen. Doch deSpaenfche

vloot, binnen de bogt todos los Santos

geloopen, heeft als noch weinig an-

ders verricht : dan dat ettelijke ben-

den landwaerd (Iroopen op deBrafi-

liaenfche dorpen. Vorders doen de

Mulaetenen Negers allenthalven gro-

te fchaede : te meer nadien door be-

dekte wegen afen aen trekken : zulx

naeuwelijx konnen nagefpeurt wor-

den. De meefte fchepen quaelijk ge-

field konnen quaelijk zeebouwen.

De krijgsknechten loopen tot fchan

de ontbloot : zulx kleeding ten hoog-

ften noodig is. Niet ftaet meerder in

de weg als de flad Sahador, die 't plat-

te land in een geduurige waepen-

kreet houd , en d'Oceaen met rooi-

fchepen onveilig. Vijf duizend man
waeren noodig : om dit roofneft te

vermeefteren. Achtien zeilen , en

even zoo veel jagten, dienden her-

waerds over te komen , behalven al-

lerley klein vaertuig. De gemeine

fchatkift is diervoegen ten achteren

:

dat naeuwelijx iemand betaeling ont

fangt. De meeflers van de zuiker-

moolens willen geen zuiker leveren,

dan voor gereed geld : alzoo te ge-

moed zien een verhuifing der Neder-

landers. Dit verhael van den Brafil-

fche toefland is fchriftelijk ter hand
gefield aen d'Algemeine Staeten en

Bewindhebbers by Van der Dufjhn.

Maer Miurïts maekte de leedige

grond Voor Ernejiiu-Jchans op Anto-

nïo Vaez tot een vermaekelijke hof,

Befchrtj- lanxderievier Biberïbi. Debuitenfte

lenhofen
cinge l vertoonde een dubbelde dreeft

't paUis cocosboomeu : enbeflootaend'eene
Tryiurg.

jcant een Vyver vo i allerley vifch : te-

gen welke een tweede vyver lag , die

rondom een konijn - berg vloeyde.

Terzijde af ftond een kaetsbaen , en

nevens de zelve een bloemhof , kon-
dig in ronde beddekens verdeelt. De
wonderlijke boomen lakhovens be-

floegen gefchikter orde een langwer-

pig vierkant perk : welk eindigde te-

gen een groot hoenderkot. Na de
rievier toe vertoonde haer een kofte-

lijke paerde-ftal : aen wiens zijde een

bleekveld en warmoes-tuin gezien

wierden. Voorts was defe hof aen-

zienelijk door een ruim vak vol oran-

je-boomen , een galdery van wijn-

gaerden , die om de drie maenden
rijpe druiven droegen , een lullige

entery , heiningen van gevlochte li-

moen boomen. Ter ander kant van
't paleis Fryburg ftond op d'uiterfte

hoek een fpeelhuisje , een galdery

pronkendemetgranaet-appelen, een

vak vol vygeboomen en een citroen-

heining. Achter 't palcis lag eenvy-

ver , en in de zelve twee verblijf-

plaetfen voordefwaenen. 't Duiven-
huis verhief zich dicht onder Erne-

Üus-Jchans : alwaer de Negers depaer-

dengaedefloegen. Een fchoone put
verfchafte den paerden water. Voor
't paleis (lak een fteeneltormkathal-

vemaensgewijs in de rievier. 't Paleis

zelf verhief twee toornen , welker
een ten baek in zee verftrekte. Mau-
rïts leide voorts fijn nieuwe flad uit

tot de flerkte Frederik Henrik : ver-

deelde de grond vol moeraiTchen tot

burgwallen : en floeg een brug over
de rievier Biberïbi, tuffchen V Recïffo

en Maurits-flad, en een andere over
de flroom Capivaribï tufichen Mau~
rits-jlad en 'tvafle land. Ten tijden

als Albuquerque , uit naem derSpaen-
fchekoning, Bra/tl beftierde , islang

en breed gezintwift onder de Portu-

geejen : of niet dienftig was de flad

Olïnda te verlaeten : d'ingezeetenen

na 't Reciffo te doen verhuifen : en
't Reciffo door een brugge vafl te hech-

ten aen 't eiland Antonïo Vaez : alzoo
defe plaetfen onwinnelijk , en voor
de fchepen vrybequaemer lagen, als

Olïnda. Doch dewijl d'Hollanders haer

fchielijk over den hals quamen , bleef

'teenen'tanderfleeken. MaevMau-
rits befteede de brugge over de rie-

vier Biberïbi, tufichen 't Reciffo en.

Antonïo l'aez, voor twee honderden
veertigduizend guldens. De bouw-
meefter had nu vijftien fleene flijlen

uit de grond opgehaelt : wanneer in

de diepte der flroom , van Antonïo

Vaez afgenaedert , begonde te wan-
hoo-

monderlijke

brug , over

Btberibi.
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pen aen de voltrekking des werks. jfchen, terwijl gevreeft wierd , dat vmtvm
teroorzaek de grond fchuilde onder jdeSpaenfche vloot uit d'mv/'^k todos deS''ae"-

1

hoogwater, en de vloed zeer gewei-
{

los Santos ergens een gevvigtige toeleg
ev '

dig droomde. Diehuifen op't Reciffo
|
ter hand mogt flaen, hield Maurits

bezaeten , riepen eenftemmelijk

:

men floeg een werk ter hand , welk
de menfchelijke kracht te boven

ging : en hadondemuTchennumeer
dan een tonne gouds aen vijftien Mij-

len onnut gefpilt. Zulk verwijt wierd

te heeviger op Maurits fchouders ge-

leid : dewijl d'eigenaers van huifen
j

op V Reciffo vreefden : dat veele na

't vermaekelijke eiland Antonio Vaez

zouden verhuifen, wanneer de brug
j

fijn volle beflag kreeg: by welke voor-

val d' huifen van V Reciffo tot een

laeger prijs ftonden te vervallen.

Doch Maurits achte fijner fchande

te gedyen : indien de brug ten halven

ter iiand mogt
een waekende oog : herftelde alle

verval van veilingen : werfde nieuw
volk : vaerdigdeeenige zeilen af,om
te paffen op de vlooten.die den vyand
toevoer bragten uit de Zilverjtroom

enlanuarius : verbood 't verfcheepen
van levensmiddelen ; moedigde de
Brafiliaenfche opper -hoofden ten
flrijd tegen de Portugeejche : en be-

noodzaekteallede meefters derzui-
kermoolens tot het planten van meer
mandioca -. ten einde de lijftocht rui-

mer mogt omkomen. De vyand, met
twaelf honderd man over derievier

Francifco gerukt,wierd eerlang gefluit

door d'overfte Donker. Doch na dat

bleef fleeken. Hy hakt dan op ei-
) deSpaenfche vloot een voljaer voor

gen koften harde balken, veertig en
j
Salvador ten anker bleef , zonder ee-

vijftig voet lang , die de verrotting

verduurden , en heydze in de

grond , zommige recht en andere

fchuin tegen de droom. Binnen twee
maenden is 't werk ten einde ge-

bragt. Ten eerflen dag ging zoo
veel volk over de nieuwe-brug : dat

de tol uitmaekte fes honderd en twin-

:
mge verrichting : (ter oorzaek flijf

drie duizend man lanx d'Africaen-

fche kuft door befmetcelijke ziekte

fneuvelden: zulx op hulpbenden van
aller wegen wachte) ging eindelijk,

j

den negentiende der flachtmaend des gaetonde*

jaersfettien honderd negen en dartig, ~"7:

onder zeil, bemand met feftiendui-

tig gulden : enjaerlijx verpacht wierd; zend koppen , verdeelt over zeven
voor acht en twintig duizend gul-

\
en tachentig fchepen , onder welke

dens: een burger betaelde voor over- d:utig fwaere galjoenen. Ferdinand
gaen twee duivers , een foldaet en

Negereen; doch een ruiter vier, en

een offe-karre zeven. Zedert bouw-
de Maurits een tweede brugge, met
welke hy de rievier Capivanbibeiei-

de, en AntonioPraez\aÓ.tmLekte aen

't vafte land. De brug uit duurzaem
hout lang fes en tachentig roeden,

wierd binnen zeven weeken voltrok-

ken. Vorders dichte Maurits voor

Aïafcarenhasgruefvan Torre voerde de
hoogde vlagge op 't fchip Domingo en
feftig metaele (lukken : De Portu-
geefche ammirael Roderik Lobo was
binnenboord van 't galjoen Bernardo

met twee en vijftig Hukken. Uiteen
genoome zuiker-ilutt ontflng Mau- ierieht

rits by een afgeworpen briefvolkoo- >{e **'**

men bericht , wegens de magt en
'nzebrazt

't oogmerk der Spaenfche vloot: wel-

van

de brug op eigen koflen en grond het I ke geen kleine hoop fchepte op den
vermaekelijk fpeel - huis Boavijla: I afval van de Portugee/en, die flechts

waer uit ter eener kant 't paleis Fry- -door dwang de zijde der Weft-Indi-

burg, Olinda, Emejlus-fchans , Mau- fche maetfehappy hielden. Twee
rits flad, 't Reciffo, deFranfchekerk volle jaeren was de vloot gelafl zee
en fchepen op de reede , en aen d'an- te houden voor de Brafilfche kuft : en
der zijde 't flot Frederik Henrik be- groote magt aen land te fmijten, on-
zichtigde. 't Speelhuis zelf, vierkan- der 't beleid van Bagnola, Francifcusde

Mora,Antonio Roderik,Nunus de Mello,

Jacoh Pirezius , Francifcus Pezara en
Lopes Barbal/o . Weshalven Maurits

Ondertuf-
i

geduurig fchreef om hulp -benden;
Ppp 3 in-

tig getimmert ,

hoek een toorn

vertoont aen ieder

; uit het midden rijft

eenzael twee vierkanten hoog , met
een kap toorns gewijs
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indien niet de Weft-Indifchc maet-

fchappy hacr bevochte voordeel, en

en 700 veel menfehen, als goed en

bloed by 't lieve vaderland in Brafil

opzetteden , ten buit en Moedige

moedwil wilde overgeven. Een ge-

vangen Neger , dienende onder den

Spaenfchen hopman Henrik Dias,

deed berichr : hoe de Spaenfche vloot

zeer verfwakt was door een vergif-

tige lucht voor d'Africaenfche wal:

een merkelijk aental vervulde 'tgaft-

huis binnen Salvador. Hy zelf was
geftarkt : om met wijd verfpreyde

benden alles voor de voet af te bran-

den : en de Negers , Mamoluken , Mu-
laeten en Brafiliaenen aen fijn zijde te

trekken: en voorts devlootelingen

,

die aen Nazaretha meinden te landen,

in 't gemoet. Doch Maurits hield dus-

daenig bericht verdacht, als t'eene-

mael ongelooflijk : nademael de

Spanjaerd geen twijfel floeg , of hy
zoude met fijn geduchte magt Brafil

den Nederlanders ontweldigen. Waer-
om dan verwoeft tot eigen nadeel

,

't geen zelf eerlang meinde te bezit-

ten? Niemant wift,waer 't de Spaen-
fche vloot gemunt had. Defe, zeil

gegaen met de vervaerlijke fcheeps-

magt , welke Antonio Oquendo voerde,

om Nederland te beftormen , wende
in zee na Brafil, en eindelijk uit de
inwijk todos los Santlos na Gojana. Vier

dagen te vooren eer d'ankers lichte,

quam IVïlhem Corneliszoon Loos , die

eenige tijd op de Spaenfche voor Sal-

vador kruifte na V Reciffo te rugge met
dartien fchepen , welke alles gebrek
hadden, 't Zoude flecht afgeloopen
hebben met de Weft-Indifche maet-

mlp [ebt- fchappy, indien niet ter gelegener tijd
pen voor eer ft acht , daer na twee , en ten laet-

ften negen zeilen uit Texel, deMaes
en Zeeland eenige levens- middelen
en oorlogs-magt toebragten. Naeu-
welijx ontlaeden, maekten haer alle

flag-vaerdig , en te zamen uit een en
veertig fchepen geenzintste vergelij-

ken tegen de Spaenfche : als welker
kleinftc vaertuig meer gefchut en volk
voerde , dan de voornaemfte Hol-
landfche fchepen. De gantfche vloot
telde niet meer als twee duizend
zeven honderd fes en negentig kop-

ij o f k:

pen. Schip voor fchiphad ieder min
dan twintig yzere (lukken. Mc? defe

kleine magt nekt d'ammirae! Wilhtm Top -ja»

Cornelifzcon Loos den vyand onder ^"!"'rati

d'oogen : voor de flroom Michaël

nam hy vier Spaenfche zeilen , die

toevoer in hadden voor 't leger , welk
Lopes Barbalio te land voerde : ont-

dekte , den twaelfde van louwmaend
des jaers feftien honderd en veertig 1<5-r°-

den Spaenfche vloot tuffchen Itama-

raca en Gojana. Aen Paomorello mein-

de Mafcarenhas zeven duizend man
te landen : enzy waerenbereedsten
dien einde in klein vaertuig over ge-

flapt : wanneer d'Hollandichc vloot

los op hem af-zakte. Ten drie uuren V(iitdm
' na middag verhief zich een bloedig spaenfebm

! gevecht. Vier uuren floeg Loos tegen
vtm'*en '

i

den Spaenfchen zee- voochd en vier

I

fwaere galjoenen. Hy zelf fneuvelde

|

in'theevigfl van den ftrijd : die met
den donker eindigde. Jacob Huigens

voerde des anderen daegs de vlagge,

en in 't gezicht van êCmihozk Blamo,

\

met geen minder moed en beleidfijn

;
vlootelingen tegen Mafcarenhas aen.

i Weinige Kleine fchepen bevochten
i veele groote:hadden hier in alleenlijk

voordeel , dat gefwind konden wen-

j

den en keeren : en zomwijl van achte-

! ren by de fpiegel langs fcheeps de
' laeg geven. Huigens verloor 't fchip

I

de Geele zonne, welk met d'overfte

:
Mortamer , nevens vier en veertig ma-
troofen zonk : vier en dartig ont-

' fnapten in de boot. Na de heevigheid

! des gevechts was defchaedeoverde
Hollandfche vloot te kleinder : ter

I oorzaek d'hooge galjoenen meeft

boven Huigens kleen vaertuig fchoo-

ten : daer hy geduurig water-pas de

laeg in 't hart der fchepen gaf. Twee
dagen bloed vergieten matte Huigens

niet af.Men hervat de torn ten derden „

mael voor Parayba. Huigen s dan ltuiit hervat de

den Caftiliaenfchen en Portugee-^";rf:

fcheammiraelen moedig onder d'oo-

gen : en dreef eindelijk den Spaenfche

i vloot na de noordelijkfte kuft van

Brafil : alwaerze door een fterke

vloed wefhvaerd dobberde. 'tSchip

de Swaen , gevoert by lacob Alderik

,

! verloor fijn groote maft : en wierd

, door twaelf galjoenen van de vloot

af-

doej de

Spaenfche

ueinfen.
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af-gefneden. Drie honderd Spanjaer- Santos VlA leggen bleef: omvanaller-

den hadden bereeds den overloop in: wegen nieuwe byftand te verzaeme-

xvanneerAlderik van de vyand af-flin-
\
len. Ondertuiïchen ftelde Maurits

gerde na de wal.Hy hervat dan moed: op alles, zoo veel doenlijk, een noo-

zulx ds Spanjaerden nedergezaebelt dige orde. Ook zukkelde de vloot

wierden, of buiten boord iprongen.
}
eenige maenden met ftilte en tegen-

DoehAntoniusCunha de Andiada , on- wind : daer anderzints die reis tuf-

kundig dac Alderïk valt zat , werpt fchen Salvador en Pernamhuco in

hem op zijde infehehjx aen de grond, twaelf dagen meer ofmin doorgaens

Hier ontltond een nieuw gevecht, afgeleid word. Ditzammelen veroor-

Eindelijk gd£ Andrada fijn galjoen j zaekte een fterfte en flaphertigheid

over, en te gelijk dartig duizend gul- I onder de Spaenfche. Middelerwijl
densgemuntenongemuntzilver.be- quamen verfche fchepen uit Neder-

halven d'andere rijke buit, en twee I hnd voor 't Aecijfo, zonder welke on-
honderd en dartig man: alle gevan- i moogelijk viel den Spanjaerden flag te

gen na 't Reciffo opgezonden. Den leveren : te meer nadien alle lijfsen

zeventiende der louwmaend .hervat-

te Huigens voor de vierde reife een

torn. TufTchen rio Grande en Conju-

hou den Spaenfche vloot genaedert

belette hem een fchielijke ftilte flag

te leveren. Tegen den avond begon

oorlogsbehoeften ontbraeken. Ook
genoot Huigens geduung 't voordeel
van de wind: en verloor in vier bloe-

dige zee-ftrijden met meer als twee
fchepen en vier en twintig man , be-

halven twee en tachentig gequetften.

de wind te wakkeren ; doch dewijl Voorts hebben flechts twaelffchepen

Ni* een ge-

echt van

ier dagen

<ord iie

laenfcUe

loot wer-

eld,.

Heerlijke

.egen der

iotlanders.

[Vondere

•oorvallen

mtrend de

paenfche

>loot aenge-

nerkt.

niet te pijnewaerd fcheen voor wei

nig uuren een gevecht te waegen , is

't bloedig werk tot den volgenden

dag uitgefteld. Met 't eerfte licht liep

Huigens dwars door de Spaenfche

vloot; en donderde diervoegen op
Majcarenhas : dat hy voor wind over

ftaeg fmeet : fchandelijk de vlucht

nam : en , dewijl niet konde zeilen

boven d'ondiepten Bax/os de Rochas,

noch water krijgen op de kuft, (alzoo

d'Hoilandfche jagten de ftrand aller-

wegen bezet hielden) ftak na de rui-

me zee en middag-lijn met een zuid-

ooften wind. Huigens bericht uit de

gevangenen , hoe de Spanjaerden by
gebrek van water doordorft flikten,

zulx in haer eigen verderf liepen,

bleefvoor rioGrande acht dagen leg-

gen : omteververfchen, en adem te

fcheppen: en viel, opdeneerflevan
fprokkel-maend , binnen d'haven van

'tRecifo. Over zoo heerlijk bevoch-
ten zegen fchreef Maurits een dank-
dag uit. Onder de vyand was een

tegen zulk een geduchte vloot edel-

moedig gehardebolt: d'overige ver-

gaeten ten meerderen dcele eer en
eed. Weshalven tvveefchippers Joan straffe over

Koopman Rijk en Pieter lacobs zoon ten debloodker-

fwaerde gedoemt zijn. De degens^
VdnCorne/is lans zoon en Pieter Dirks

zoon , wierden door den beul opent-
lijk voor haer voeten gebrooken. Cor-

nelis Lucifer , Dirk Eger en Iacoh da-
ver gingen vry met banniflement , an-

dere met geld-boete. DochdeSpaen-
fche vloot het in defe flag, viermael

hervat, twintig fchepen en ettelijke

duizend man achter, 't Schip Iojepb

alleen had vier honderd dooden. Ein-

delijk, onder 't eiland Margaretage-
ankert , geraekten de Portugeefche
ammirael Cofmo de Conto enCaftiliaen-

fchezee-voochd Franci^cus Pimentel-

lo vinnig over hoop. Defe wende de staetdernr^ ,. i- Spaenfche
zvznsoyTercera, en voorts na Caliz, vicotZedert

alwaer weinig vlootelingen te land dtfiug. .

zette: alzoo de meefte door honger

en dorlt in de wederom-reis fneuvel-

groote verflaegentheid. Verfcheide den. Degaljoenen Iofeph ,Dominicus,

wonderen worden aengeteikent,

waerdig voor de geheuchenis der na-

koomelingen. Want de Spaenfche
vloot kreeg geen kleine kracht door
fterfte voor d Africaenfchekuft : zulx

Phdips en Bernard, nevens de fluiten

loannes en Georgius, kregen de Spaen-

fche havenen : d'overige ftranden

voor Nieuw Spanje , ofverzonken, of
keerden na d'inwijk todos los Santos.

een rondjaer binnen d'invvijk todos los i Eer de voornoemde vloot d'ankers
1 lichte
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LMdugt lichte voor Salvador, trokken twee
i.v>c»ne-

£j uizen£l Portugeefen , behalvcn de

'mBMrtalü. Brafiliaenen en Tapuyers , onder 't be-

leid van Cameron , Vidal en Barbalio,

mec verfpreide benden landwaerd:

eenfdcelsom beter aen de kofttege-

raeken : andersdeels om wijd en zijd

afbreuk te doen. Haer laft lag in het

óor\> fan Laurens , zeven mijl boven

Paomarello, wederom te vereenigen :

ten einde ruim bacn maekten voor de

vlootehngen om te landen : indien

miiTchien de Nederlandfche krijgs-

man de zee-kuft bezet hield. Ook
waren bereeds de Brafiliaenen en Por-

tugeejen heimelijk opgeruyt : om de

Spaenfche vlootelingen gewapend by

te fpringen, zo haeft 't hardonderde

voeten k reegen. Doch Maurits, moe-

dig door de bevochten zegen ter zee,

fteldaenftondsook orde te land. Hy
vaerdigt dan den veld-marfchalk Coin

altegen denBrafiliaenfchen gezach-

hebber Cameron: die fijn leger, in klei-

ne benden gedeelt , verftrooyde door

't bofch . De zelve voet hield Coin : als

dewelke infchclijx met verfpreyde

troppen Camerotts heir na-jaegt. Sijn

hopman Tak , twee honderd fterk

,

achterhaelde onder Pojuca den over-

ften Lopes Barbalio : die , hoewel fes

honderd koppen voerde , echter de

rugge keerde: eerlang dichtby 't dorp

fan Laurens ontmoete den wachtmee-

fter Man/veld: aen wien, na kleine

tegenftand , d'hielen liet zien , achter-

laetende verfcheide papieren van ge-

wicht. Onder andere bequam Manf
^e/^/eenjbrief, in welke Barbalio ge-

laft wierd noch Nederlanders , noch
Brafiliaenen by 't leven te fpaeren;

maer al les zonder aenzien van ouder-

dom of ftaet aen kant te helpen , uit-

gezondert de Portugeefen . Voorts
roeyde Andries Vidal de bezitters van
de zuiker-moolens in 't Nederland-

fche Brafil ter fluik op: zy moeiten
gefwind met de wapenen indevuift
voorden dag fpringen, en haerouds
vryheid geweldiger hand wederom
herftellen: zoo haeft Mafcarenhas
met de Spaenfche vloot Ianx de Bra-
filfche kuil verfcheen. Vidal wift door
brieven en mond-gemeinfehap zoo
veel te atbeiden : dat de meefte Pot -

Barlalio

wordge

-

Jlaegen.

tugeefen tegen eed vaerdig (tonden,

tot demping der Nederlandfche

naem. 'tTcikcn ten afval beflondin

't branden van zommige zuikcr-moo-

lcns, wanneer de Spaenfche vloot op
de Brafilfche kult te voorfchijn quam.
Vidal vergat niet 't beloofde teiken te

geven : te meer op dat hy de Neder-

landfche bezetting van de ftrand af

zoude trekken, en alzooplaetsmac-

ken voor de vlootelingen , om te lan-

den. Doch de bezetting , lanx den
oever by Alexis , onder de veldmaer-

fchalk Co/n, nier onbewuft wegens
's vyands krijgs-hften , hield ftand, en

liet de moolens branden.'tZelvedee-

den Kraey aen d'uithoek Auguflijn , en

Picard tot Paomarello, en hopman Day
tot Cantolaria , en Donker op Gojana.

Tegen de bofch loopers hield Hoog-

flraeten binnen 's lands de wacht.

Tourion , by Maurits afgevaerdigt te- sofa en

gen Francijcus Solatn HettrikDias ,die
D""S^-

wijdenzijdomtrcnddenevier Cona-

jou üiooyten, quam haerdiervoegen

vinnig over den hals : dat hy zeven

en tachentig neder- zaebelde , een

merkelijk aental quetfte: d'overige

namen de vlucht na Salvador. Twee Driedui-

maenden, voor de Spaenfche vloot J^w»"
uitd'inwijk todos los Santos zeil ging, dmKeder-

zakten drie duizend Tapuyers na rio ^V"
Grande af met wijf en kinderen , uit

een onbekend geweft diep land-

waerd. Maurits verzocht haer koning

Joan de JYy , hy beliefde een oog in

't zeil te houden lanx de zee-kuft, en

de Spaenfche vlootelingen 't landen

te beletten. De Wey zond fijn zoon
binnen 't flot ceulen, niet zonder hoo-
geaentuigingen : hy zoude goed en

bloed by de Nederlanders opzetten,

en de Portugeefen uit -ff/vj/z/verjaegen.

Ten bewijs van zulk een voornee-

men floeg hy twaelf gevangene por-

tugeefen den kop te pletteren. Mau-
rits voegde by deTapuyers twee dui-

zend Brafiliaenen en den overften

Garftman met feftig koppen : om de

woefte landaerd, zoo veel mooge-
lijk , aen de Nederlandfche krijgs-

tucht te gewennen. OndertufTchen

wierden de wijven en kinderen der

Tapuyers , om* haer dies te meer te ver-

binden , op 't eiland Tamarica vriende-

lijk
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lijkonthaek. Mattritszond ook een

af-geworpen brief, by Barhalio ge-

fchreven ,aen den Brafiliacnfchen ge

zach-hebber Cameron , wiens getrou-

wigheid tot de Portugeefche party

Barhalio verdacht hield. Voorts wierd
j

bericht ingebragt : hoe 't opperhoofd
|

Mafcarenhas van drie ankers gefpilt

groot gevaer liep. Eindelijk op een
'

jagt over-geftaptgeraekte binnen Sal-
\

vador. Doch Bagnola xluchie met an-

der-halfduizend mannen telandder-

waerds : deziekeenzoomeenigden
togt niet konden by-houden wierden

om hals gebragt : ten einde aen den

Nederlanders niet zouden melden ,
j

wat weg hy in-floeg : gelijk namaels

uit de gevangenen, die haer in de bof-

fchen voor 't moorden by tijds berg-

den , verflonden. Omtrend de gren-

zen van Parayba hield dePortugee-

fche overfte Vidal leelijk huis : ver-

brande aller wegen de zuiker riet vel-
'

denenmoolens. Maurits fchiktete-

gen hem ettelijke benden, voorwelke
Vidal te rugge verfloof. Carel Tourion

deed nu ook een naeuw onder-zoek

na zommige Nederlandfche foldae-

tcnïrxAlagois cr\ Porto Calvo , die ten

platten lande d'ingezeetenen fwaere

overlaft deeden. Voorts bragten de

verkochte Negers groot geld op.

d'Hopmannen Picarden Lochman, in

Gojana geen goede wacht houdende,

zijn door de vyand aen kant gehol-

pen: nevens haer fneuvelden honderd
krijgs-knechten : d'andereontfnap-

ten met de vlucht. Maurits
, gevoe-

lig wegens zulk een fchendige neep,

trekt zelf te veld met een groote

magt , uit de bezettingen rondom
gelicht; doch dewijl de Portugeefen

zich wegh - pakten voor Tourion ,

bleef de togt fteeken. Seftig monni-
ken , zoo Francifcaenen als Domini-

caenen en Carmelieten overtuigt, dat

zy den Portugeefen , by de laetfle

inval , toevoer van levens-middelen

hadden gedaen , en haer zijde ge-

koofen , zijn voor eerft op Tama-
rica ter hechtenis geftelt , en ein-

delijk na Wefi-lndien vervoert. Met
den aenvang van Lente-maend des

jaers feftien honderd en veertigh

brachten Houtebeen en Lichthart uit

S 1 L. jfëo)

Nederland een fterke vloot ten anker
voor V Recijjo. Men over-leide ern-

ftclijk waer defe fcheeps-maght de
meefledienitkondedoen. Ieder had
wel 't oog op Salvador , onlanx ver-

geefs beftookt. Doch Maurits oor-
deelde geen magt genoeg by de hand
te zijn , om zulk een wigtige toeleg te

hervatten: vond geraedzaemer 't ver-

fche volk omtrend Salvador aen land
te werpen : ten einde dezuiker-moo-
lens aldaer en voorts alles voor de
voet af-brande, ten weer-wraek van
't geen de vyand op Parayba had ge-

daen. Lichthart dan en Tourion wen-
den de (tevens van twintig fchepen,

bemanr met darde-half duizend kop-
pen , na d' inwijk todos los Santos : al-

waer zy alle Portugeefche zuiker-

moolens , ten grooten getaele, in

kooien leiden , gelijk ook de huifen

en dorpen. 'tSwaerd verfchoonde
niemand, als 't vrouwvolk en minder-
jaerige. Men voerde 'tvee na de
vloot, en verbrande alle cedvvaeren.

Houtebeen en Coin vielen binnen Porto

Franco, en verwoeflen alles,met geen
ander inzicht : dan den vyand te be-

noodzackenfijnkrijgsmagt van 7 Ne-

derlandfche Brafü te rugge t'ontbiede

tot befcherming der landvoogdy-
fchap todos los Santos. Doch hopman
Brand, metfijn benden tediep land-

vvaerdgefpat, wierd fchielijk bezet.

Stijf honderd koppen bleven op de
plaets : een groot getal, waer onder
ook Brand, wierd gevangen. Ook
viel de beftorming van 'tftedeken

Efpiritu Santo voor Coin ongelukkig
uit : teroorzaek hyeen ongeoefent

volk aen- voerde, gebrek leed wegens
klein vaertuig , om onvoorziens te

landen : en de vyand, tydelijk ge-

waerfchouwt, haeflig een befchan-

fing om 'tftedeken op -wierp, ge-

flerkt met verfche hulp-benden . en

van een berg uit vijf metaele ftukken

gewis trefte. Coin trachte ten berg op
te Huiven; doch moeft den aftogt

blaefen , alzoo fijn volk kleinmoe-

digflabbakte. Binnen 't fledeken in-

gebrooken , ftak zommige huifen

aen : die alzoo uit fteen gebouwt
waeren , den vlam veilig weder-

ftonden. Alleenlijk haelde hy van

Q^q de

Lichthart

en Tourlo»

verbranden

de zuiker-

moolens

rondom

Salvador,

Brand ge~

flaegen.

Coins vett

geeffche

aenf.ag.
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de rievicr af vier honderd en vijf-

tig zuiker- kiften en liet hier feftig

man achter , behalven tachentig ge-

quetftcn. Doch terwijl Lichthartion-

dom Salvador een jammerlijke ver-

vvoefting maekte, rukte Barbalio fijn

uitgehongerde krijgs-magt over de

rievicr Francijco derwaerds. Onder-

tufichen wierden d'inkomften der

Welt Indifche mactfehappy zeer be-

fnoeyt -. eenfdeels door de ftruik-

roovers , die ten platten land groo-

te moed - wil bedreeven : zulx wei-

nig brafilien - hout te voorfchijn

konde komen uit de boflehaedjen

:

anderfdeels ook dewijl de brand

(lichters onwaerdeerlijke fchaedfe

toebragten. Onder dusdaenige was

opper- hoofd een Neger Peter Vijl,

die uit fchuil- hoeken , Ianx onna-

fpeurlijke afwegen , fchielijk voor

den dag fprong : hoewel onlanx

honderd Negers van fijn heir wier-

den afgefneden , die hy nu en dan

uit de zuiker- moolens geweldiger

hand lichte. Tegen zulke onheilen
\

hield Maurits een waekend oog , mits
j

hier en daer krijgs-volk verfpreyde.

Hy ging ook de Portugeejen vrien-

delijk aen : die hoewel gehoorzaem-

heid beloofden , als woonachtig on
der 't gebied der Weft-Indifchemaet-

fchappy , echter by alle voorvallen

van trouwloofe inborfl t'ellekens

baerblijkelijke bewijfen gaven. Mau-
rits voerde den voornaemfte ( op
't Reciffo , voor den geheimen raed

,

uit Pernamluco , Itamarica en Paray-

ba ontbooden) te gemoed: zy kon
den licht bezcffen , hoe ydelijk ver-

wachteden , dat de Spaenfche kroon
Rrajil den Nederlanders zoude ont-

weldigen : voor defen had ieder het

breed met de geduchte vloot , on-

der 't beleid van Mafcarevbat; doch
dewijl door kleine magt fchandelijk

ontdacn is , leid zulk een hoop in

d'adche. Wildenzc nu voort den
koophandel tot eigen voordeel hand-
haeven , zy waeren verzeekert : dat

nooit aen goed of gods dienft eenig
overlaft zouden lijden door Ncder-
landfche krijgs magt. Die de reken-
boeken der "Weft- Indifche maet-
fchappy hielden

, vonden by flot:

dat omtrend dees tijd de tienden

,

ten brand -fchatting gevordert van

de spaenfche zuiker -moolens , be-

droegen vierde-half tonne-gouds;
doch kregen eenige afilag, ter oor-

zaek by de laetfte inval groote

fchaede leeden. De waeren , door
enkele koop luiden uit Nederland

herwaerds gevoerd, hadden 'tvoor-

leeden jaer van tol ten gemeine
fchat-kift vierhonderd duizend gul-

dens gemaekt , en weinig minder

de geroofde buit. Doch 't geld ver-

zaemelt uit verkooping van zuiker-

moolens , gronden en gevangene

Negers hadden ruim vier en twin-

tig tonnen gouds : en de Negers,

in Africa gekocht en op 't Reciffo

verkocht , hadden gegolden fes hon-

derd duizend guldens. Dus hoog
liepen de Brafilfche inkomften , be-

halven de winden welke de Weft-

Indifche maetfehappy te huis deed.

£n tenzy de prijs van zuiker laeg

liep, zy maekten grooter voordeel:

als ook indien by een vafte wet,

die eertijds onder de Portugeejen

(tand greep, verbod gefchiede : dat

niemand om fchuld de Negers of

de ketels van de zuiker -moolens
mogt haelen : dewijl by zulke voor-

val de moolens ftil - (tonden , tot

groote fchaede voor 't gemeine beft.

De Napolitaenfche veld - marfchalk

Hetlor de la Cake , uit d' inwijk to-

dos los Santos met een oud (chip

,

voerende fes honderd man , in zee
geftooken , wierd benoodzaekt bin-

nen d'haeven Parayba aen de grond

te jaegen. Hy nevens de voor-

naemfte gezach- hebbers bleven ge-

vangen en boogen voor de gemei-

ne foldaeten .• die ter oorzaek van
de fchaerfcheid der lijf - togt op
vrye voeten geftelt zijn. Doch Hou-

tebeen en Licht -hart wenden vier

en twintig fchepen , voerende twee
duizend boots - gezellen , en dui

zend en zeven honderd krijgs-

knechten , na Havana : om op de

zilver -vloot te paften ; doch , al-

zoo defe binnen d' havens bleef;

liep de togt te loor : te meer de-

wijl een fwaer onweder de zeilen

ellendig nehraekte : zulx feftien

bin-
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Torlug.il

valt C»(ti-

hen nf.

binnen de bogt Matanca 't ontftelde

verlapten : een bragt d'ongelukkige

tijding na Holland : twee flingerden

door de ftraet Bahama : en vijf ftran-

den op Cuba. EerlangfchikteMtf«/v/.s-

ettelijke zeilen onder Lichthart, om
te kruifen voor de rievier Ianuarius

,

en andere ten zelven einde na An-

gola. Doch Lichthart rechte weinig

anders uit , als dat hy tweefchepen

verooverde : welker een met wijn

vol-laeden, voor vier en negentig dui-

zend guldens verkocht wierd. On-
dertuflchen verzocht de mark-graef

Montalvan aen Maurits een onder-

handeling wegens zachter voet van

oorlog : waer over ter eener zijde

Martijn Fereira en Peter de Arenas

by /^«/d/i'jwgevolmagtigd, en aen

d'ander kant Dirck Codden van der

Burg en Nunnhts Olfardszoon raeds-

heeren van Maurits minnelijk te zae-

men verdroegen : wanneer Montal-

iu»een vreemd bericht aen Maurits

liet toe -komen : naementlijk hoe
Portugal den hartoog van Bregance

ten koninglijken throon gevordert

had , en 'tCaftiliaenfche jok afge-

worpen. De Iefuit Francifcus Vilhena

en d'onder-veldmaerfchalkPé'/ifrCo-

rera de Gatna wierden door Bregance

na Salvador afgevaerdigt, niet alleen

om de tijding te brengen van d'op-

ftand der Portugeefen ; maer ookten

einde Montalvan den nieuwen koning

getruuwigheid fwoer. Omtrendwelk
verzoek zich geenzints onwillig

toonde. Zulx, behalven de Cafti-

liaenfche en Napolitaenfchebezette-

lingen , alle eendrachtig Caftiliens

kroon gehoorzaemheid ontzeiden.

Montalvan eindelijk verzocht aen

Aidw/vmvaepen-ftilftand : ter tijd toe

wederzijds bericht ontflngen , we-
gens 't geen Triflan Mendoza , uit

naem der nieuwe Portugeefche ko-

ning , met d'Algemeine Staeten des

Vereenigden Nederlands afgehandelt

had. En, om 't verzoek fmaekelijker

te maeken , zijn ettelijke Holland-

khe gevangenen los gelaeten , en de

benden , die Paulus Acunhas op Per-

nambuco voerde , te rugge ontboo-

den. Doch Maurits , verzoekende

by brieven ontflag van fijn Brafilfche
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dienft , ontfïng door d'Algemeine uamü
Staeten ten antwoord : 't Was eantfch verzoehJs

dn- 1 ° ,-, vergeefs te

ïenltig voor den gemeinen ftaet vertrekken .

nu t'huifwaerd te keeren : daer hy
den ftant des nieuwen u eerelds gron-

dig verftond : en iets goeds konde
verrichten, inzonderheid by defe af-

val der portugeejen , aen welke zy
beflöoten hadden een merkelijke on-
derftand te doen. Door dufdaenige
toeval lag demagtderCaftiliaenfche
kroon gebrooken. Men moefl nu iets

gewichtigs ter hand flaen. By dit ver-

zoek der Algcmeine Staeten voegde
ook de Weft-Indifche maetfehappy
ernftige letteren, behelfende dezelve
voorflag. Maurits dan liet zich gezeg-

gen: Helde fijn wederom- reis uit, en
zich fchrap om een werk van belang
aen te vaerden. Eerftelijk dan hechte vtruekert

hy 'tlandfchap Seregippe delRey aen ****
hetNederlandfche Brajtl: bouwde al-

daer een fterkte en wapen-huis,en lei-

de een wal rondom 't ftedeken. Dit
werk wierd te meerbeyvert: omdat
Seregippe ftiet tegen de landvoogdy-
fchap todos los Santos , en overvloedig

vee voede,en groote hoop gafvan zil-

ver-mijnen : welcke echter namaels
verdween,alzoo 't berg-werk,volgens

de keur-meefter Peter Morthamer,
geenwaerdye ophaelde. DochAfow-
ri«,bezefTende't groot voordeel welk
d'Angolafche Negers opbragten.en dat

de Spaenfche zuiker moolens zonder
defe landaerd niet gacn en konden,
namzedert voor de Neger-handelden.

Weft-Indifche maetfehappy eigen te

maeken. 't Oog lag op defterkeftad Houtehem

Loandafan Pauli. Herwaerds lichte j-
r„ ttmacb*

Houteheen d' ankers van twintig fche- HgmUm-

pen , bemand met negen honderd
d

£a[™
boots-gezellen, twee duizend foldae-

ten en twee honderd Brafiliaenen.

Over 'tland-volk voerde Hinderfon

'thoogfte gezach. De vloot behield

goed weder en een voorfpoedige

wind : zulx den vier en twintigfte van
oogft-maend desjaers feftien hon-
derdenveertig, tuiTchen desvyands
flooten jan Crux, Bento, Sibylla, Vin-

cent Velho en tegen vijfftorm-katten

lanx de water-kant, alle van gefchut

voorzien, held-daedig in ftoof : en
diervoegen dapper op de fterkten en

Q\jq 2 beu-
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beukeryen vuur gaf: dat de vyand fijn

voordeel verliet , eri plaets ruimde

voor Hinderjon om te landen: diege-

fwind fladwaerd klimt. Hier zette

zich de flee-voochd Peter Cafar de

Menefes met negen honderd gewae-

pendc Portugeejen ; nevens ettelijke

duizend Negers , ten tegen -weer

fcluap: enflonddeneerflentornuit;

doch Hinderjon toezettende verbaef-

de de Negers , die gelijkelijk de rug-

gen keerden. Menefes volgt eerlang

haer voet-flappen : zulx Hinderjon de

flad meeflerword, waer in niet een

menfch ontmoete.dan ettelijke dron

kefoldaeten , afgeleefde oude luiden, I

en negen en twintig metaele (lukken,

behalven negen en feftig yzere , en
1

een groote overvloed van aller- 1

lcy levensmiddelen en oorlogs- be-

hoeften. In Houtebeens handen ver- i

vielen dartig fchepen , onder de wal

gekort. De flad zelf leid op een berg,

aenzienelijckdoor prachtige gebou-

wen en klooflers. Onder de kloo-
j

fiers munten uit 't fe/uiten en Capu-

cijnen. Lanxdezce-kant, aen de be-

1

nedenfle voet des bergs , flaet infche- 1

lijx een zeer lange reex huifen. Hin- ,

derfon wierp gefwind tegen alle aen-
{

komflen bolwerken "op , en twee
nieuwe fchanfen : degrootftebeflaet

d'uiterfle punt van Loanda , nevens de

flerkte Sibylla. Twaelf benden ble-

ven tot bezetting.gantfch buiten 'tge-

voelen der flee-voochd Menefes: als

die geen andere gedachten had , of
;

deNederlandfche vloot quamflechts,
'

om een roof te haelen : en geenzints

om de flad by oorlogs-recht te eige-

nen -. weshalven door brieven fijn

klagt doed aen Houteleen wegens
overlaft : alzoo bereeds tuflehen de

Portugeefche koning en d'Algemei-

ne Staeten, een vaft befland getrof-
1

fen was , en de voorige oorlog in min-
nelijke wapen fchorfing verandert.

uoutebeens Doch Houtebeen antwoorde:hy droeg
geen kennis wegens t verdrag gelloo-

,

ten tuflehen Portugal en 'tVereenigde

Nederland : enfehoon hier af kennis
had, hoekondehy weten of Menejes

\

de zijde hield van de Cafliliaenfche

ofder Portugeefche kroon. WiflAff-
nefes van dit verdrag , en zich gevoegt

KUgte van
Mmtfes

:

antwoord.

Boek:
te zijn tot de party der Portugeejen ,

waerom flelde hy zich dan vyandlijk

aen, tegen die voor vrienden moefl

erkennen ! De klagte quam te laet,

nu bereeds de zegen met gevaer en

bloed bevochten was. Menejes dan,

ziende geen kans om Loanda weder te

krijgen, hetzy doorklagten, hetzy
door geweld , verzoekt acht dagen

flilfland van wapenen : ten einde

middeler- wijl zich beried elders te

vertrekken , ofonder d'overwinnaers

zich gehoorzaem te buigen. Geen
oorenhad hiertoe deNederlandfche

bezetting , welcke hem gelafle feflien

mijl van Loanda afte trekken. Önder-

tuflehen d'Angolafche vorflen ver-

volgden de Portugeejen aller wegen
vyandlijk : en kooien de zijde der

Nederlanders. Vorders keerden ver-

fcheide burgers, ook zommige mon-
niken, wederom binnen Loanda: en

booden afftand aen van d' helft der

Negers: indien met d'andere helft vry

en vrank na Salvador mogten overge-

voert worden. Doch men vond raed-

zaemer de gekeerde burgers te hou-

den en dovcrige door voordeelige

beloften te lokken : alzoo by d'An-

golafche reken-boeken bleek, \\OQde Neger-han-

iVé^er-^w^/'sjaerlijxkondeopbren-^^'
gen fes en feilig tonnen gouds : d'on- of.

koften tot de toerufling der fchepen

en bezettclingen afgetrokken zijnde.

De Spaenfche koning lichte hier jaer

voor jaer meer dan vijftien duizend

Negers, om te gebruiken in d'Ameri-

caenfche mijnen. Doch Houtebeen

flakvan Loanda over na 'teiland Tho-

mas : fmeet eenig volk te land voor de
zuiker-moolen/j»/ Anna : liep met
de vloot ten anker dicht onder 't vier-

puntigflot: metinzicht.geen vyand-

fchap te plegen, tenzy ecrfl getergt

wierd. De Portugeefen loflên dan 't ge- Hcutebee»

fchut: waer op Houtebeen nietfchul- t
m

?*tj
st

dig blijft, 't Schip Enkhuijen fprong in Thomas'.

de lucht. De gelande aen de zuiker-

moolen vonden eenige tegenfland,

alzoo de Negers hier en daer 't hoofd

booden. Anderzints geraeckten zon-

der flag of floot in de kleinfle flerkte,

voorzien van fes flukken gefchut, en

terflond binnen de flad Pavaofa, al-

waer d' inwoonders niet achter-lieten

als
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als leedige huifen. Van 't groote flot

waerenze benoodzaekt af te trekken:

ter oorzaek de ftorm - ladders den

kruin der wallen , hoog acht en twin-

tig voet , niet bereikten. Houtebeen

hervat den aenval : werpt achter

't naefte kapelleken een florm-kat op,

van welk uit fes halve kortouwen ge

duurig dondert , en eerlang vijf en

feftig granaeden onder de belegerde

werpt. Twintig inzonderheid gaven

zulke flaegen : dat alles rondom aen

flarzen fprong : en de bezetting, fterk

tachentig koppen , uyt-trok : onaen-

gezien met twintig metaeleftukken

en feftien yzere , benevens allerley

oorlogs-behoeften , een ftreng beleg

gemakkelijk had konnen verduuren.

Houteheen , meefter van alles op 't ei-

land Thomas, ontbood de geweekene
Portugeejen ftadwaerd, op billijke aen-

biedingen : by vele ingezeetenen en

Negers gewillig omhelft. Doch ter-

wijl Houteheen op alles orde fielt, ont-

ftak de landziekte onder de vlooce-

lingen. Die weinig tevoorenby dik-

ke troppen na de kruin der wallen

flux en moedig klauwterden, waeren

afgemat en krank nedergeflagen. Die

met fterke benden tegen den vyand
in ftooven wierden nu met gelijke

Groote orden ten graeve befleld. Van hon-

jZrhcmai. derd man bleven doorgaensternaeu

wer nood tien gezonde : d' andere

hadden den geeft gegeven , of lagen

bedleegerig. d'Ongezonde lucht tref-

te zonder onderfcheid groote en
Houtebtm kleine. De bevel hebbers Maft-mae-

' "**'
her , Valet , Dammert , Claudius , Teer

,

Tak en debeleidervandefetogt Hou-

tebeen vonden in d' hoofd-kerk van

Pavaofa,ecn ruft plaets onder d'aerde,

na zoo veel bloedige arbeid. Meeft
alle klaegden onlydelijke hoofd-pijn,

totrazerny toe, wegens de hette der

zonne: weinige gevoelden ook fnij-

dingindenbuik. Dien 't hoofd ofde
buik begonde wee te doen, was bin-

oorzaek nen vier dagen een lijk. d' Oorzaek

cZlerzloclt. van zulk een doodelijke befmetting

wierd na ieders gifting verfcheident-

lijkgeraemt. Zommige leiden het op
de vleefchelijke vermenging met de
Moorfche vrouwen : andere op de
fchielijk gezochte vetkoeling nagroo-
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te verhitting en 'tflaepen ter aerde:

andere op het groot mis-bruik van
fwarte zuiker en 't zap uit cocos-noo-

ten. Niemand zoude derven tegen-

fpreeken , of onder rouwe vlootelin-

gen zijn gevonden , die door geile luft

tot hoerery , ofdoor onbedachtzame
drift tot ververfching , of door grae-

ge begeerte tot eeten , in doodelijck

ongemak vervielen. Doch voornae-

mentlijk moet 'tquaed toegefchre-

ven aen de vergiftige damp , die 't ei-

land zomwijl bedekt : wanneerieder
zich onder dak moet bergen , 't welk
by de Nederlanders , dies onkundig,
verzuimt wierd. De Portugeejen al-

daer woonachtig geleeken haerzelf
niet , zoo zeer waerenze verbrand
wegens d'onlijdelijke hette : zy be-

tuigden dat haer landaerd niet lang
leefde : weinige bereikten 't vijftigfte

jaer : echter hielden ftand , op hoop
der winft , die buiten gemein groot

viel. Verfcheide hadden twee en drie

honderd Negers , om in de zuiker-

;

moolens te werken. Voor meer als Beveikmg

hondetdjaer voerde de Portugeefche ***'***

koning foan de derde herwaerds een J^t
.

'~

volkplanting: welke als d'ongezon-
de lucht ontzielde , bleef 't werk niet

fteeken;wanth}/vaerdigde wederom
nieuwe inwoonders af, diezicheerft

in Guïnea , zedert in Angola , en einde-
' lijk op 't eiland T^owjjnederfloegen:

om beter te gewennen aen devreem-

[

de lucht. Ook verkocht de voor-

j

noemde koning de/ooden, weigeren-

|

de 't Roomfche geloof te omhelfen,
! voorflaeven: enlietderzelvekinde-

|

rendoopen: die zedert ,tehgrooten
getaele herwaerds overgefcheept , de
meefte tegenwoordige inwoonders
by voort -teeling hebben verfchaft.

Tweemael 'sjaers, namentlijk in de èe/chrijving

lente-maend en herfft-maend,fchijnt ?«*»*
haer op middag de zon recht boven

™'

't hoofd : zulxgeenfchaduwemaekt.
De hette word in de lente en herfft

een weinig gebrooken doorregen ,in

de zoomer door de wefte en zuide
wind ; want nimmer een oofte ofwe-
fte wind waeyt. De blanke luiden al-

hier woonachtig gevoelen om d'acht

dagen een koortsje.Eerft beginnenze
te rillen , thans koud te worden en
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eindelijk heet. Dit koortsje duurt

flechts twee uuren. Tegen zulk een

quacd i6 heilzaem een aderlaeting

vier reifen desjaers. De Negers komen
doorgaens tot hogen ouderdom, en

veeltijds boven de honderd jaer. De
fvvarte huid der zelve grimmeld vol

luifen en vlooyen : welk ongediert

geen blanke menfehen quelt. 't Eiland

draegt de benaeming Thomas, ter oor-

zack gevonden wierd by de Portugee-

Jen op den dag aen defen fant toege-

wijd. Uit 't midden des eilands rijft

een boom-rijke berg, wiens kruin on-

der dikke fneeuw fchuilt : de fneeuw
zijpelt geduurig met rijke beeken
door de boflehaeujen benedenwaerd ,

totververfching der zuiker-ried-vel-

rvcnderiyke den. De grond zelf is taey en rofch :

waer op licht blaeuwekreelten, gelijk

mollen onder d'aerde vroeten , en al-

le wortels wijd en zijd befchaedigen.
stad v<t- dc ftad pavaofa leid aen een klaere en

aengenaeme beek : word bewoond
omtrend by zeven honderd huifge-

zinnen: heefteen biflchop,verfchei-

de Roomfche geeftelijke, bergen en

heuvelen zeer bequaem voor zuiker-

gewafch ; doch een ongezonde lucht:

zulx dit eiland befwaerlijk by Neder-

landers kan verdeedigt worden , de-

wijl geduurig verfterven. Hierom
ried Maurïts deStaeten desYereenïg-

den Nederlands dit eiland te houden
voor een verberg - plaets van deuge-

nieten en rafp-boeven , die alhier

voordeliger voor 't gemeine beft hou-
den leven , en min fchandelijk voor
haer zelf fterven , dan in de kerkers.

MerhvMtr- Doch de land togt , by Ehas Herk-

imv"n' mans edelmoedig ter hand geflaegen,

EtmiHerk- verdient geen gemeine verwonde-
m»ns.

r jng j_jy vertrok uit 7 Recïffo den
derden van herfft-maenddes jaersie-

1641 ftien honderd een en veertig: hield

een nacht ftil binnen Igarazu , en we-
derom voor derievieren Garamanna,
en Momlala , ter oorzaek de vloeden
zeer hoog ivvollen. Tot Frederik-

Jlad voorzag hy zich van gidzen , bij-

len, zeizems, fchoenen, laerfcn , heel-

middelen en leef-togt. Trad in on-
derhandeling met Emanuel Roderic .

die binnen vijf maenden honderd en
vijftig mijlen af-leyde, met fijn hop-

Derde Boek:
man Gregorius Lopez , voor drie maen-

den van lijftogt voorzien : d'overige

tijd behielp zich met wilde hooning,

(langen en ratten. De gantfche weg
was droog en donzulx twee van dorft

flikten. 't Gebergt verhiefhier en daer

zeer hooge toppen. Op de vlakten

wierden putten , een elle diep , vol

verfch water gevonden. Veertig mijl

reifdehy 'twoefte landfehap Copaoba

in ; doch moeft by gebrek van le-

vens-middelen teruggekeeren. Her£-

mans, aldus onderrecht, trok uit Fre-

derik-flad m.'tdorpT/1/er/ , en voorts

nadericvier Tenhaha: vondzomwijl
beleefde, zomwijl gemelijke heeren

op de zuiker-moolens. Zedert ge-

vordert tot 'tgeweeft pacatanua , al-

waer Ventura Menduzio een groote

vee-hoedery en zuikei- ried- velden

bezat, vond by een kiein beekje zil-

ver- glinfterende zand , en onder de

aerde meenigtc doorluchtige blade-

ren , niet ongelijk Mofcovis-glas.

Hier telde Herkmans veertig koppen

,

en ettelijke Brafiliaenfche vrouwen,
die voor zoetelaereflen volgden. Ze-
ven karren voerden de leef-togt. Vier

vry-willigen hadden zich, uit nieuws-

gierigheid om vreemdelanden te be-

zichtigen , by dit heir vetvoegd : daer

dartien Nederlanders en vier en twin-

tig Braiüïaenen , uit weerzin in de reis,

of fwakheid des licchaems, dentrop

verlieten. Lanx de ftroom Warta in

een verwoeft dorp hield Herkmans

halte : trok vorders , over vlakten

,

door dichte boiTchaedje en waterloo-

fe beeken , na de ftroom Poefapayha,

alwaer niet zonder verwondering een

vreemd flag van boomen befchouw-

de: welke beneden nevens d'aerde en

boven onder de kroon zeer dun wae-
ren, daer de ftammetuflehen beide

meer als de dikte vaneen tonne be-

reikte. Hy liet nu de velden vol vee,

toe-behoorende Duarta Gommez de

Sïlveira nevens de rievier Mongon-
goappi , achter zich : wanneer met bij-

len en zeizems door ftruiken en

ruichte brak, en een gebergte onder

de voet kreeg. Alhier ververfcht ont-

moete wederom een verwilderde bof-

fchaedie ander half mijl lang : zulx

niet zonder fware arbeid wederom
een
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een weg moeft openen. Over de

ftroom Kamuhu gezet , geraekte op
een vlakke boodem, van welke 't (leil

gebergte Copaoba bezichtigde. By de

voet om-gecrokken,kreeg een betree-

de pad, bequaem voor karren en paer-

den : aen 't einde deed haer een bofch

op.welker holle boomen overvloedig

wilde hooning verfchafte : quam bui-

ten 't bofch voor de vermaekelijke

vloed Schivaubuch , wiens oevers vol

welriekend geboomte beplant Hon-

den. Dicht by lag een moeras, en

weinig verder de heide Arararu^uaia,

dieliever-laeybrande. Men vermoe-

de zulx by d'ingezeetenen verricht

te (ijn,om den Nederlanders een fchrik

aen tejaegen. Maerdefe wierpen tak-

ken en blaederen op de brandende

heide, en rukten door fmookeneen
kreupel -bofch na de groote rievier

Araflaohoh. Zy vonden hierverwon-

derens-waerdige (Iruiken , welker
zommige lanx de aerde kroopen , an-

dere uit de wortels op nieuw voort-

quamen , andere haer vlochten om
de naelïe boomen , andere neder-

waerd kromden tot in de aerde, en

aldaer uit nieuwe wortels nieuwe
fpruiten fchooten. De doorgefnee
dene (lammen gaven een donker-

bloed-rood zap , welk terftond lijm-

achtig (lolde, byzonderlijk heelzaem
tegen allerley wonden. Herkmans vor

derdereis, door een ruime vlaktevol

riet. '[Stond hier ellendig gefchapen;

want , indien d'ingezeetenen 'tried

rondom aen brand geüooken had-

den.niemand was ontkoomeni Thans
deeden zich op hooge bergen , voor
paerden ofkarren ontoegankelijk,we-

gens afgebrookene (leilten. Zulx de

karren na Parayba keerden , en tijding

bragtenvan de moeyelijketogt, dus
verre afgeleid. Herkmans klauwterde
by den naeften berg Irupari-bakau op:

enmaekteden kruin kennelijk, ver-

mits 't wapen der We(l Indifche maet-
fchappyineen verheeven hoogte in

hakte. De naem Irupari-bakau betei-

kent , dus verre heeft de duivel te rug-

ge gezien. De berg wooners alhier gc-

looven : dat deboofe geeft, uitver-

wonderinge over allerley vrecmdig-

hcden,van den top defes bergs 'thoofd
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achterwaerds keerde. Herkmans vot-

ders befchouwde voor uit niet dan
ontoegankelijke toppen , vol dichte

boflchaedjen : weshalven ten noor-
den afzakte na de laegte: alwaer twee
volkoomen-ronde moolen - (leenen

vond , van cngemeine groote : de
grootfte ftond op de kleinder : uit het

midden wiefch de (Iruik karawata

Men kan niet bevroeden , waerom of
op wat manier defe (leenen aldaer ge-

maeckt, gebragt en d'een op den an-

der geraekt zijn. In 't dorp dei peti-

guares verzochten d'Americaenen , die

Herkmans uit Parayba vergefelfchap-

ten , om te blijvenralzoo haer ouders,

voor de Portugeefen vluchtig, d' inwijk

Trahifon eertijds verlieten , en zich in

vermaekelijke valleyen alhier neder-

iloegen. Herkmans , die haer dienft

van doen had, floeg 't verzoek af:

hakte een opening door dicht -be-
groeyde ruichte •. geraekte lanx een
(hjkerigeweg, in welke zomwijl tot

de knie toe in zonk, aen een berg, by
welke niet zonder moeyelijk gevaer

topwaerdsklom. Nevens een verfche

beek vernachtende, maekte zedert

een weg over hooggebergt en door
diepe valleyen: vond hier en daer bui-

ten gemein groote (leenen, outaers-

gevvijs op gerecht : bezichtigde 't ver-

heten c dorp JVirarembuca , alwaer
menfehen - voetftappen befpeurde:

en hernoemde de rievier Tambahuja
metbenaeming Mofchi : teróorzaek
eenfterke muskus reuk uitwaezem-
de , welke de krokdillen en zommige
(langen van haer gaven. Eindelijk liep

Herkmans togt aldus af. Hy ontdek-
te voor de klaere (Iroom Capariguaba

een verfcheide grond, als tot noch toe
bewandelde; want daer d'eerfte meed
zaevelachtig en donker-graeuw was,

wierd de boodem vordersgeeI,kley-

achtig en vruchtbaer , vol doornen
en onkruid , by mangel van land-

bouw. Hy ontmoete in een valleye

twee rotzen , niet ongelijk twee
ronde toorns : d'een (lond van den
berg af-gefcheyden, d'ander ten deele

aen de berg gehecht door de natuur.

De berg zelf(lak verre boven alle top-

pen rondom uit; doch men konde
evenwel van de kruin niet verre zien,

we-
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wegens de nevelachtige lucht. Hier makkelijke togt. Herkmans moedig-

lag eertijds de fterkcen bevolkte ftad de alle : zy behoefden 700 zeer niet

Arazemlc.x : welken Je I'ortugcefchc fijn gebod , als voorgang te volgen

:

veld -heer Duarta Gomezde Silveira, wilde met hacr leven of ilerven : in-

ltormender-hand bcmagtigt , ten dien noch eenigc dagen moed hiel-

grond toe verwoede : ter oorzaek
j

den , zouden 'tquaedite over zijn.

Arazemlea met de Franfche handel
;

Uitfchaemteen vreesging dereiswe-

dreef. d'Ingezcetenen wierden meeft derom voort , tot onder 't hoog gc-

nedergchakt : uitgezondert weinige
j

bergt Capaoha. Hier ftond de mee-

na de zee-kuften vervoert, onder wel- nigte op: zy vergingen van dorft: en

keookdekoningzelf,dienamaelsin ! kommer: wierden tegen een gewifie

Spanje ftierf. Twee van fijn zoonen i doodaengevoert: 't was lang genoeg

volgden Herkmans op defe togt : die
\

met 't gevaer en ongemak geharde-

nevens d'andere Brafüïaenen den Ne-
j

bolt. Herkmans dieshalven, door dus- Eindevan

derlanders d'ooren vol bliefen : men ,
daenigeklagtcnbcnoodzaekt , ftemt ^^Hl

, -rr \ 1 1 °i ii- tort.

de wederom - togt toe : op welke invvierd tot een gewiffedoodgevoert

het water zoude voortaen ontbree de rievier AraQoahuh boomen zag,

ken. En wie zag een einde van defe
\
wiens kruinen, boven water fteeken-

togt, niet min moeyelijk als gevaer-
j

de , mos en kroos droegen: ten be-

lijk en vruchteloos. De Nederlanders
j

wijs dat de rievier zomwijl over de

luifterden na de Brafüïaenen : ieder i zelve heen fpoelt. Muifen, ratten en

toonde zich even onwillig, om ver-
|

flangen vond hy aller wegen over-

der te reifen. Weshalvcn Herkmans
j

vloedig; doch geen wild ofandervee:

zich niet weinig bedraeyt vond. Hy
.,
alleenlijk zijn gevangen vier armad/l-

fpreekt dan alle moed in 't lijf. Byde loos. De lucht was zonder voogels,

meefte vonden fijn redenen zooveel en allenthalveneen naere wildernis,

klem : dat beloofden zuur en zoet ' Men keerde dan tcrplaetfe, alwaec

methemuitteftacn: 'tmogtloopen, < de karren met lyf-togt aen de voet

zoo het wilde. Tien alleenlijk keer-
j

van'tgebergt ftaen bleven : entrok

den te rugge na Parayba. Zedertvor- ! zedert noordelijk, tot de zamen-
derde Herkmans fijn reis na 't zuiden vloeying üzifcoomcn Arajjoa en Ma-
of weflen , volgens de bogten van rignïa hooge rieden en biefen, en

'tgebergt; doch langzaem , wegens
j

kreupel-boffchen vol Gj//w ƒ//?«/#. De
dcfteilerotzen, diepe valleyen, don- rievier Marignia , liep met zulke

kere bofTchaedjen en fnelle beeken. kromme fwieren : dat Herkmans ze-

Hy leide dagelijx ten hoogften niet ven-mael moeit overfchepen op viot-

meer als drie mijlen weegs af : quam ten. Hy vond aen de voet van een on-

binnen een vervallen vlek derTapu-] bekende berg glinfterende fteenen,

yers. In d' hutten, fchuilende onder
de bladeren carawatta , wierden ge-

vonden kalabaffen, aerde drink -va-

ten , mutfen , fchocnen , viffchers ge-

reedfehap , boogen, pijlen , fchellen

en vreemd fpeel-tuig ; doch alles ver-

rot en befchimmelt. Waer uit lichte-

lijk was af te meten: hoe d'inwoon-

ders Tapïviori fchiclijk de vlucht ge-

nomen hadder».Eindelijk quam Herk-

mans op de grenzen der Tapuyers : al-

waer zich tuflehen omgehakte boo-

men t'ellekens des nachts fterk

maekte tegen alle vyandlijkc indruk.

Voort-gereifl vond fmakeloos water,

daernageen , eneindchek brak: zulx
't volk klagtig viel over de ongc-

welke zilver beloofde;maer nader on
derzocht Helden degroote verwach-

ting der vindersten fpot. Ondertuf-

fchen nadien zich meeren meer woe-
fte heiden , fchraele bergen , droevige

valleyen en naere bofTchaedjen ver-

toonden , oordeelde geraedzaemft na

'tReciffo tekeeren, alwaer den der-

den van flagtmaend , zonder andere

verrichting , als dat de Brafilfche

woeftynen landwaerd in bezicht had,

aen-quam. Weinig te vooren lichten coine»

Licht-hart en Coiu d' ankers van acht Lichthart

groote en fes minder zeilen

gemunt op 't eiland Maragnon. Dicht »»»•

onder de ftad/a» Luideiviik flapte Coïn

te land : ruktegefwindnadefterkte,

be-

, - bemachti-

§ gm Martij-
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befpoelt van twee zijden door de

ftroom, die zich aldaer in twee boe-

zems verdeelt. De bezettelingen wa-

ren te kleinmoedig, om geweld af te

wachten. Deflot-voogddanvaerdigt

aen Coin twee voornaeme perfonaed-

jenaf , met aenbod zich te willen on-

der ftellen, opbillijke voorwaerden.

Coin vergunde alle lijfs genade en vol-

koomen bezit van goederen:ja de be-

zetting , fterk drie honderd en dartig

koppen , vermogt mits ontwaepend
binnen de ftad/a» Luidewijk te ver-

blijven, tot nader orde beraemd wierd

by Maurits en den hoogen raed op
!

'/ Reciffo. Men vond binnen 't flot vijf

en vijftigfwaereftukkengefchut, en

overvloed van allerley krijgs behoef-

1

ten.Ses honderd Nederlanders bleven

binnen de fterkte Maragnon. Maerde I

Khgtender n ieuwe honing over Por/«£ö/klaegde <

ever de door lijn gezant -MéWöz^ aen de orae- !

ffeji.indi. ten (ies vereenïgden Nederlands , we- l

jchafpj. gens de verrichtingen der Weft-Indi-

fche maetfchappy: die hem Loanda
\

en d'eilanden Thomas en Maragnon af
j

handig maekte : terwijl hy in vreede-

handeling ftond met 't Nederlandfche

gemeine beft: ja hem hulp benden

van 't zelve toequamen tegen de Ca-
ftiliaenfche koning. Doch hy klopte

voor een doof-mans deur: alzoo het

veroveren van Loanda, Thomas en Ma-
ragnon voor viel, ofeer 't tien-jarig be-

ftand met Portugal geflooten of by
den koning goed gekeurt* of ten min-

den afgekondigt was. Doch Maurits,

zedert niet konde, volgens verdrag,

op de Brafilfche Portugeefen heil zoe-

ken, zocht een andere weg, om met
de wapenen iets voordeeligs te be-

vechten : alzoo de welftand der Weft-

Indifche maetfchappy enkelijk aen
'toorlogs geluk hing. Hy kreeg het

oog op de Zuid-zee : werwaerds de

\aett uh Brajïl te gemakkelijker viel,

door de ftraet Magellanes of Ie Maire,

dewijl des zomers voor d'Americaen-

fche kuft meeft noordelijke winden
waeyen. Ook was op de Zuider-O-

cetfi?«bequaemegelegentheid, niet al-

leen om de rijke Mandha-vaerders ;

maer ook de Peruaenfche zilvervloot

teonderfcheppen. Behalven datmen
met kleine onkoftenenmoeytezou-

497
de konnen navorfchen , of elders aen
'tOnèekende Zuidland eenige voet
van koophandel te veftigen ftond,

Ditjaer feftien honderd een en veer-

tig was niet alleen merkwaerdig we-
gens d'af-val der Portugeefen-, maer
ook door byzondere waters-nood,

B^'f'
s

die veel fchade toebragt. De ftort- srafii.

vlaegen vielen onophoudelijk terne-

der : de opgefwolle ftroomen lie-

pen over alle dijken en dammen:
't gewafch fpoelde weg , ofwierd van
kleine water-wormtjens afgeknab-

belt, zoo haeft't water viel. Bydefe
landplaeg plaegden de pokjensd'in-

gezeetenen wijd en zijd over Bra-

fil. Veele fneuvelden aen dit quaed.

Andere fleepten de lendenen na. By
mangel der Negers , onder welke de

fterfte hard voortging , ftonden veel

zuiker - moolens ftil. 't Zuiker - ge- j,^^,^.
wafch bleef verftikt. Ondertuflchen fcbenvo*-

kreeg Maurits aenfchrijvensvan'tbe- f"f*!,'*,.

ftand tufTchen de Portugeefche Ko- de Neder-

ning en Algemeine Staeten des Ver- iAn*

eenigden Nederlands : ieder behield

't geen door de wapenen had eigen ge--

maekt, de koophandel ftond weder-

zijds vry : alle fterkten en plaetfen in

America: gehoorigtot Caftiliens-kroon,

worden voor vyandlijk by d'een zoo
I wel als d'ander verklaert : degewe-
1 ften, die tufTchen duiterfte grenzen

I

der Portugeefen en Nederlanders leg-

gen , zullen verdeelt worden , ten ein-

de weder-zyds een vafte land-fchei^

ding zy : alle handel op 'tCaftiliaens

America zy verbooden : elk eigenaer

zal blyven by 't bezit der goederen,

welk had ten dage als dit tien-jarig

beftand wierd afgekundigt. Maer,
terwijl Maurits geen verlof konde
verkrygen , om weder t'huifwaerd te

keeren , vaerdight hy fijn geheim-

fchryver CarelTolner na Nederland-

ten einde aldaer bericht deed , belan-

gende den Brafilfchen toeftand , en

een verzoek van 't geen de noodzae-

keliikheid vorderde. Defe dan maek- T"
1"" d"d

il i t./-/ .

.

bericht van
te bekent: hoe Brafilxan Maragnon dmBrafii-

af tot de ftroom Real toe volkomen fletse.

vreede genoot : het verval Iby de
oorlog wierd allenthalven herfteld.

Doch Maurits konde onmoogelijk

goedkeuren 'tbefnoeyen derkrijgs-

Rrr magt
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magten 't afdanken van ettelijke be- 1

vcl-hebbers: alzoo de Portugeefen hei-

melijk tocleidcn , onaengezien'tbe-

ftand.om by alle gclegendheid de ver-

;

lóorene plaetfen in Bra/i/en Africa we-

derom te bemachtigen. Ook voeden-

zeeen bittere haet tegen de Weft In-

fche maetfehappy , ter oorzaek den Ie-

fuieten en monniken de Brafilfche

boodem ontzeid is : overlaetendc
]

Hechts ettelijke priefters.Vorder wae-
j

ren veel Portugeefen aen de Weft- Indi-
j

fche maetfehappy zeer ten achteren :

zulx na beroerten haekten, om niet te

betaelen.Haer boofe toeleg bleek on-

lanx genoeg , wanneer de geduchte

Spaenfche vloot zich vertoonde voor
'/ Reciffo. Op de Joden , ftout genoeg
tot boofe ftukken , was even zoo wei-

nig ftaet te maeken. De tijding van

't afdanken der bevel-hebbers had be-

reeds te wege gebragt : dat verfcheide

dienft namen onder de Portugeefche

koning: gebelgt, zulk een loon te ont-

fangen voor haer bloedige moeyelijk-

heden. Onder andere hoofd-ftukken,

was ten hoogden noodig, debeftie-

ring der Weft-Indifche maetfehappy

niet te veranderen jaerlijx : dewijl

nieuwe heeren dikwils nieuwe wet-

ten maekten,die uit onkunde der Bra-

filfche ftaet weinig voordeel toebrag-

ren. Tolner voegde hier by : Maurits

had tot noch toe vergeefs geklaegt

over de fchaerfcheid der levens-mid-

delen. De menfehen moeten door
honger uit-teeren, en alles ftaet ge-

fchaepen ten verderf: tenzy haeftig

toevoer derwaerds komt. Een groot

aental fterit by mangel van genees-

middelen. Voorts leverde Tolner over

een blaffèrt , behelfende 't getal der

foldaeten , die de weft-Indifche maet-
fehappy in dienft hield ; namentlijk

Seregippe delRey had drie vaendels,de

fterkte Maurits lanx de rievierFrancif-

co \ier,d'Alagoas ,'Poyuca , en de fchans
Prins tVilhem ieder twee , de vaftighe-

den Antonio , vander Duffen , Frederik

Henrik,Erneftus-fchans, 't Reciffo,\ flot

de Bruin en 't water-flot, Olinda, Igara-

fua, Itamarica, Frederih-Jtad,de fterkte

Oranje,Ceulen,Siara en Tapicunt elk een
bende. Vier vaendels verdeedigden
de veftingen Margareta en Reftinga.

d'Ondcr - veld - matfehalk Hinder/on

be vvaerde de ftad Loanda en 't flot Ben-

gue/a met tien vaenen: vier lagen op
't eiland Thomas , en even zoo veel op
Maragnon. Zulx de gantfche krijgs-

magt beftond in vier duizend acht

honderd en drie en veertig koppen:
welk getal dagelijx verminderde: de-

wijl zommige ftierven , andere na den

Portugees overliepen. Dieshalven in-

dien geen nieuwe hulp-benden kreeg,

hykonde niets totvoort-zettingder

Weft-Indifche maetfehappy ter hand
flaen,ja de verooverde plaetfen geen-

zints verdeedigen: en zoo geen leef-

togt bequam , niet leven. Maer de Brief -van

brief, gefchreven by Mafcarenhas, eer- 1
f
al"tren -

... ~
r

. n J J
. hm aen

tijds Salvador s itee-voogd, aen Mau- uaunts.

rits luide aldus. Hy ftond tegenwoor-

dig in d' hoogfte gunft des nieuwen
koninx te hoof. Wenfchte alles goeds
van Maurits te verftaen. Konde niet

nalaeten te berichten , hoe de Portu-

geefche kroon een diep mifnoegen
fchepte over 't geweld,door de Neder-

landers gepleept,tegen Loanda,Thomas

en Maragnon: terwijl Mendoz.a met de

Staeten des Vereenigden Nederlands in

onderhandeling van vrede ftond. Hy
hoopte defe overlaft gefchied te zijn,

buiten kennis van Maurits .• als die

fijn adelijk Naffouwfche huis voor
fchand-vlek van boofe ftukken altijd

trachte te bewaeren. Konde vor-

ders lich telijk zien , hoe de plicht ver-

eifchte:d'onIanxbemagtigde plaetfen

wederom in te ruimen aen derechte

eigenaers:ofanderfints hieltzich Por-

tugal niet aen hettien-jaerigbeftand.

Eer de tijding tot Lisbon quam van

't gepleegde voor Loanda, op Thomas
en Maragnon , fcheen de koning zeer

genegen: om Maurits fijn heir-krach-

ten in Brafil te bevelen. Weinig kreun-
de zich Maurits aen zulk fchrijven,en- Maurits

keiijk bekommert met 't beftellen der -
/?'/

',^'f
c'

burgerlijke toeftand, by defe gerufte Je.

tijd. Hy vergunde vryheid van tien-

den aen de nieuwe volk -plantingen

voor zeven jaer : verkocht ettelijke

velden ten land-bouw:verbeterde alle

verval der veftingen : bedwong d'o-

penbaere Roomsgeïinde: ftelde naeu-

we orde op de fchoolen , gods-huifen

en den gang der munt : vergunde den

Por-

nacuae or-
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Portugeefen byzondere vryheid in het

geeftelijke en wereldlijke- Ondertuf-

fchen wierd een droevige tijding in-

gebragt: hoe de Maragnaeners, geftijft

door de Brafiliaenen en portugeejen ,

de fterkte Caharia , nevens de rievier

Tapicuru , hadden over - rompelt : de

bezetting nedergehakt: en de ftad/a»

Luideivijk beftormden. Gefwind rukt

Hinderjon met drie honderd Nederlan-

ders en twee honderd Brafiliaenen uit

Siara derwaerds. De vyand , zeven

honderd portugeefen fterk , behalven

drie duizend 'Brafiliaenen, hield geen

ftand: ftak van 'teiland Maragnon na

de vafte kuft over : en legerde zich

tufïchen eng gebergte. De gantfche

fchuld defer zaemen-fweering wierd

te laft geleid aen den dronken ftee-

1

voogd van fan Luidevoijk en des zelfs

geheim-fchrijver JVilhem Negenton,die
j

delandzaetendoorftuurfche wreed- j

heidafkeerigmaekten. Onder andere

zettenZe vier en twintig portugeefen

uit enkele moedwil, zonder de minfte

fchijn-reeden, te land : daerze door de

Tapuyers zijn opgegeten. Maurits on-

dertuflehen beoogde een gewigtige

toeleg. Hy had het gemunt op de ftad

Buenos Aires in 't zuidelijk gedeelte

van Brafil , aen de rievier la plata gele-

gen : alwaer een weg te land na peru

leide : weshalven zomwijl 't zilver

herwaerds , en de Negers derwaerds

gevoert wierden : byzonder wanneer
eenigeongelegendheid'tvaerwaterna

Panama toefloot.Terwijl Maurits alles

' vervaerdigdetotdefetogt , quameen
droevige tij ding op 't Reciffo : nament-

lijk twee Portugeefche fchepen fmee-

ten eenig volk aen 't eiland Thomas

,

onder 't beleid van Laurens Pirez : die

de Nederlandfche bezetting uit 't fte-

deken Pavaofajoeg : en de fterkte hard

belegerde. De fchaerfcheid van wa-
ter benoodzaekte veele trouwloofe

tot de vyand over te loopen. 't Stond
te beduchte, dat gelijke bejegening de
Had Loanda en Seregippa delRey zoude'

ontftelien. Hier mede wierd de togt

na chili , onder Henrik Bromver , en de
toeleg van Lichthart op Buenos Aires

geftaekt. Maurits dan waerfchonwde
de Nederlanders in Angola : zy zou-

den op haer hoede zijn, envoorzich-

B R A S 1 L.

tig wachten
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voor de meineedige
trouwloosheid der Portugeefen : als

die voorgaven: 't Hond vry met ge-

lijk recht wederom te haelen
, geduu-

rende 't tien-jaerig beftand, 't geen
haer ontweldigt was, terwijl vanbe-
ftan d in 's Graeven-haege xvierdgehan-

dek. Door dufdacnige ftoutigheid,

gepleegt op d'eiknden Maragnon en
Thomas , ftaeken de Brafïliaenjche Por-

tugeefen d'hoofden tezamen: jage-

bruikten een oproerige tael : zulx
Maurits hem benoodzaekt vond, de
meefte belhamers te ontwaepenen.
En dewijl de Negers uit de Palmares
groote overlaft deeden , byzonder
aen deland-bouwers in d'Alagoasfiel-

de Maurits orde : ten einde die roof-

neften verwoed wierden. DePalama- ,

Tfm*m
/-ej zijn twee dorpen, Janx de rievier dorpen

Gungohuhy , fchuilende onder dichte

boflehaedje, fes mijl ten noorden van
Parayla. d'Inwoonders Us duizend haer in.

fterk.zijn meeft gevluchte Negers, die womdm.

herwaerds zamen vloeyen , en 't land
rondom af ftroopen. Zy bewoonen
hutten uit gevlochte takken enftroo,

achter welke hooven leggen, enlan-
deryen vol palm-boomen : bootzen
na den godsdienft en 't burger-beftier,

onder de Portugeefen gebruikelijk.

Een flaef verkrijgt fijn vryheid , wan-
neer een Neger gevangen brengt bin-
nen Palmares ; doch, indien vrywillig
derwaerds vlucht , geniet alle voor-
rechten nevens d'andere. Zyleven by
boonen , patates-wortelen , mandioca ,

Turkfche tarwe , twee-mael 'sjaerlijx

in-geoogft, wild-braed,(want tam vee
word aldaer nier gevonden) envifch,

welke de noorder arm der rievier AL
lagoa overvloedig verfchafr. Tegen
den avond te huis gekeert van dejagt,

zetten eerft rondom fchild-wachten

uit,en danzenvoort.niet zender yze-
lijk gefchreeuw , tot midder-nacht:

flaepen voorts laet in den dag.Terwijl

drie honderd vuur-roers , honderd,
Mamelukken, en zeven honderd Brafi-

liaenen zich vervaerdigen tot de togt

na de Palmares, quamen op 7 Recijfo de
gezanten des koninxvan Congo, die

voor Maurits ten vereering bragten

twee honderd Negers,een goude hals-

band en pot, behalven een meenigte

Rrr 2 Ne-
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uit ook der

vtrjl Sonho

:

hoedasnig

de gezanten

"v*n Congo

roatnn.

Nieuwland

uit Loand*
overvalt de

tortugeefen.

Negers aen de Weft-ïndifche maet-

fchappy. De gezanten verzochten

hulp tegen den graef Sonho : die ver-

raederlijk toegelcid had , om den ko-

ning uit Congo te verdrijven : welke

toeleg ontdekt was by afgeworpene

brieven , onderteikent van den flee-

voogd en bilTchop tot Loanda , weinig

te vooren eer Loanda door ^/'Ho//j«-

*&/\f vermeeftertwierd. Maurits ont-

haeldede gezanten vriendelijk: bood
zich aen tot middelaer.om 't gefchil te

beflechten: en fchonkhaer een lange

fullepe mantel met zilvereen goude
boorden, een zijde rok en fluyer, en

een bevers-hoed vol goude borduur-

fels. Eerlang quamen ook de ge^aruen

van Sonho , biddende: 't Beliefde Mau-
rits, geenbyftand te doen aen den ko-

ning van Congo. Een der gezanten ver-

trok naVGraevenhage.Xedett quamen
uit Congo twee andere koninglijke af-

1

gezanten , die haer brieven openden
|

voor den prinfe van Oranje frederik

Henrik. Dit waeren fterke mannen

,

fwart en vaerdig : zy fwierden haer !

flag-fwaerden meteen vervaerlijk ge-

zicht : danften op een vreemde wijfe : i

vertoonden de gedaente van haer ko-
j

ning, zittende niet zonder ftil-fwij-
j

gendeftaetjgheid : als ook hoe de ge-

zanten hem eer bevveefen. Vorders

droegenze gemakkelijk drie hon-

derd vijfen twintigponden : haer cie-

racd beftond uit olifants-flaerten.

Terwijl defe gezanten haer laft vol-

trokken , verdroegen onderling Cor-

nelis Nieuwland ftee-voogd van Loan-

da en 't Portugeefche opper -hoofd
Peter Cazfar de Menejes , alzoo 't tien-

jaerig beftand nu geflooten was tuf-

fchen Portugal en 't Vereenigde Neder-

land : dat Menefes , ( verfoeyende

d'overlait by fijn landaerd op 't eiland

77;o>w4fgepleegt) 't geweft befproeyt

doordeftroom Bengo zoude bebou-
wen , en de gevluchte landzaeten tot

d'oude voet van handel en leven we-
derom te zaemen roepen, 't Beloofde
wierd ter goeder trouwe na-geko-
men : ja Menejes zette Nieuwlandzoo
veel meel by, als tot onderhoud van
duizend gekochte Negers vereifchte.

De Portugeefen en Nederlanders be-

gonden nu meer en meer malkander

gewent te worden : als echter Nieuw-

land, niet alleen door 't geen opd'ei-

landen Maragnon en Thomas onlanx
voorviel ; maer ook wegens ander

quaed vermoeden gaende gemaekt,
uit Loanda twee honderd bus-drae-

gers by nacht affchikte : ten einde hy
'topper-hoofd Menejes, nevens wei-

nige andere , door welkers verraeder-

lijke opftand vreefde , by den kop
kreeg. De foldaeten dan vielen in

't krieken des daegs de flaepende Por-

tugeefen onvoorziens aen : hakten

veertig ter neder: voerden Menefes ge-

vangen weg , en, nevens verfcheide

andere aenzienelijke perfoonaedjen,

een buit gefchat op meer dan hon-
derd duizend dukaeten. Men beitel-

de voorts honderd en feftig Portugee-

fen in een onbequaem vaertuig, met
weinig eed-waeren , om na Salvador

tefchepen. Dek zukkelden een ge-

ruime tijd op zee: acht ftierven van
honger: d'overige, ten been toe uit-

geteert , liepen binnen Pernambuco:

alwaer Simon Alvares de la Benho , ont-

zet wegens de mishandeling aen fijn

lands - genooten gepleegt , fwaere

klagten inbragttegen Nieuwland,Mols KUgteva»

en Kroes, aen welke 't hoogftegezachJ«^:

over Loanda flond : zy hadden 't recht

der volkeren gefchonden : en de be-

fwooren beftands-puntenmeineedig
gebrooken. 't Was billijk, dat de bal-

lingen herfleld wierden in haer land '

en goed. Maurits antwoorde : Loanda «»«"»»<*

behoorde tot de Weft-ïndifche maet- „>,.

fchappy : had over die ftad niets te

zeggen. De bewindhebbers , diefwe-

gen aengefproken , zullen zich buiten

twijffel aen dit werk ten hoogften lae-

ten gelegen zijn : te meer nadien, lanx

de draed van 't geen buiten Loanda'xs

voorgevallen , lichtelijk fullen gerae-

ken achter 't geheim des overlafts ge-

pleegt op 'teiland Thomas. De vrye
Neger Chrifloffel Santches had bereeds

verklaering gegeven : hoe Antoaiw
Cavalho uit het eiland Thomas den toe-

ftand des zelve over-briefde aen Lau-

rens Pierez woonachtig tot Lisbon: de

Nederlanders waeren ten meerderen

deele door de landziekte gefneuvelt

:

zulx 'tgantfche eiland met kleine

moeyte wederom gebragt konde wor-
den
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den onder de Portugeefche kroon., Quoauguho, Ocioro, Upamematn Voi-

Pierez rulle gefwind, metkennis des
|
roguo , zonder vatte woonplaetfen.

koninxtvvee fchepen toe, kreeg laft
J

Het zijnfterkemenfchen, metwree-

van hoogerhand , de Nederlandfche de oogen enfvvarthair : wijken geen
v

bezetting, het zy met beloften, hetipaerd in fnelheid. Wanneer deprie- fuyen.

zy met geweld, te verjagen. Pierez
j
fiers in de bofTchaedjen met den dui-

dieshalven voor Lisbon zeil gegaen,
}
vel te raede zullen gaen , mompelen

met 't begin der hooymaend des jaers eenige woorden binnensmonds: we-

fcftien honderd twee en veertig, wei- ! der gekeert fchreeuwen luids keels:

gerdeeerftdengewoonelijken tolaen ga,ga,ga,annes,annes,annes ,jedas ,je-

't eiland Thomas : viel moordadig de das ,jedas , hade , congdeg: waer op
Nederlandfche bezettelingen aldaer

op 't lijf : hield haer , gevlucht binnen

de fterkte, hard belegert : en vergif-

tigde tegen 't recht der volkeren , de

wateren rondom. Ondertulïchen

drukte d'honger niet alleen Loanda;

macr ook BrafiL Oni 'tquaedin het

toekoomende voor te komen, vond

't volk antwoord , houh. In placts der

befnijdenis der jonge kinderen ge-

bruikenze een in-fnijding. 't Werk
gaet aldus toe. Deduiveljagers ftaen

op een lange ry, trippelende en zin-

gende. Een der priefters fwaeyt het

kind voor degantfche meenigte rond-

omrloopt met 't zelve een ftuk weegs:

Togt van

Maurits geraedfaem : delanderyenin
;
wedergekeert houd het op fijn fchoot

d'Alagoas aen nieuwe volkplanters te
j

vaft: terwijl een andere paepeengat
verkoopen. Over dit werk wierdge-

j maekt door de ooren en lippen , in

fielt Henrkb Moucheron : ten einde de | welke zekere beentjens fleekt. De
velden rondom Porto Calvo en lanx

j
moeder ondertuflchenfchreyd bitter,

de rievier Francifco, als ook in d'Ala- By deze verrichting, die met gezang
goas, bezaeyd wierden, en brood ver-

\
en danfery eindigt, laet zich deko-

flrekten. Merkwaerdig is de togt,
J

ningaltijd tegenwoordig vinden. De
RtöoifB»- welke RudolfBaron met drie metge-

j
maegden blijven onder 't opzicht der

vlerdtfr" cellen Tapuyers ter hand floeg. Uit I ouders, tertijd de moeder haer eerfte

't dorp Carerï , zonder eenige voor-
, maendftonden verneemt. Dit geheim

raed van mondkoften vertrokken ,j maektze den Priefters bekend, en de-

liet 't gebergte Cupaova aen de rechter feopenbaeren het den koning: voor

zijde leggen : vorderde zeventig mij- welken de dochter, rood befchildert,

len landwaerd , zonder eenig volk
;
gebragt word : die haer en hem zelf

t'ontmoeten : alleenlijk vond een met tabak berookt : en konftig na
berg, mecftbeflaendeuitMofcovifch

! de krans , die de bruid op 't hoofd
glas. Hier liep hy zuidelijk tot inde

dorpen der IVaripebares en Carifati :

draegt , met een pijl werpt , indien de

pijl treft , lekt de koning het bloed af:

Zeden der

Waripeba-

res tn Ca-
ripatt.

vriendelijk onthaeld, vergezelfchap- waer uit de gequetfle hoop fchept

ten hem uit ieder dorp een : teneinde van een lang leven. Zoohaelldeman
graef Maurits begroeteden. Defe fijn vrouw befwangert, heeft hy ze-

zond haer befchonken na huis. Doch
;

dertgeenvleefchelijkegemeinfchap;

de IVaripebares en Caripati bewoon- 1 maer flaept voorts by de andere wij-

den veertien dorpen op 'tgebergt, 1 ven, welker getal meer of minder is,

welk Brafil ten wellen befluit : leven I na ieders goed-dunken. De kraem-
by de jagt, vifchvangfl , wilde hoo- l vrouwen eeten haer eigen nageboor-
ning en allerley aerdvruchten : voe- / te op. 'tOverfpel flaet den mannen
ren geftaedig oorlog tegen magtige / vry: de vrouwen, op 't zelve mis-drijf

volkeren, verfpreyd over een vlakke I betrapt, boeten 't met de dood. De
boodem na den zonnen-ondergang. i moeders en naefle bloedverwantin-
Maurïts leide Baron een jaerlijx in- ) nen bereiden de geflorvene kinderen
koomen toe: om nieuwe geweften 1 tot een vroolijkemaeltijd. Als 't plan-

zonder ftil te zitten t'ontdekken.
j
ten en zaeyen ten eynde gebragt is,

Doch de Tapuyers dwaelen wijd en ! roept de koning 't volk en priefters te

zijd tuffchen de rievieren Grande ,
' zamen. Hy zelf pronkt metgroene

Rrr 3 kran-
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kranfen behangen : alle komen be-
j

fchildert over 't gantfche licchaem en
j

vol veel-vervige pluimen bezet te
j

voor-fchijn : zitten ter aerde neder: i

droogen eenige boom vruchten tegen ;

't vuur : de vruchten geftampt en met

;

water gemengt worden zoo lang ge- i

dronken, tot wederom uitbraeken.
j

vreemde
De prieftcrs zingen , fteeken haer pij-

j

handel van pen hemelwaerd , en ftaen niet anders,

^/rf
m dan ofin de lucht een vreemd fpook,

puyert, door verbaeftheid weg -gerukt, be-

fchouwden. Op de rugge vanzom-
mige hangt een bondelken ftruis-vo-

gcls vederen : andere werpen lichte

pluimen om hoog : ten einde zien,

hoedewindwaeyt. Zygeloovendat
op 't gezeide bondelken brood uit

den hemel daelt. Wanneer in gras-

maend des jaers feflien honderd een

en veertig, de over ftreomende rie-

vieren grootefchaede den land-bouw
toe bragten , zijn de duivel-jaegers

raedgevraegt.Dckoninglijkekalabas,

in welke d' heilige ftcenen cehttterah

en titjebeyoub verborgen leggen,quam

te voorfchijn. 't Werk begon met dan-

fen en zingen. DaerHonden fes prie-

fters op een ry.dewelke zouden waer-

zeggen. d'Eerfte nameen fteen, en
fprak de Nederlanders hebben (lag ge-

leevert aen de bezetting binnen Sal-

vador; doch zijn nu beezig, om on-

derling te verzoenen. De tweede
toonde een bloeyzem vanTurkfche

terwe, envoorzeide eenvruchtbaer

gewas der terwe. De derde hield een

witachtige key , en beloofde over-

vloed van melk. De vierde vatte een

(leen gelijkende na brood, en gafte

kennen, hoe 't land veel brood zou-

den voort-brengen. De vijfde flak

een pijl en boog met pluimen behan-

gen opwaerd , en riep : dit is een

fchenkaedjeder engelen : 't wild zal

dichter gevangen worden , als hier

vederen ilingeren. De felle nam een

walïche klomp , waer uit bekend

maekte 't gelukkig werk der by en. Zy
eeren'themels-teiken^if Groote Beer-

in. Wonderlijk in haer manier van

't licchaem te zuiveren ; zy fieeken

een
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een dronk gevlochten uit fcherpe bla

deren by 't keelgat tot in de maeg , al-

waer zoo lang draeyen tot bloed

fpouwen. Des zoomers vloeyenze

ten fpiegel-gevecht te zaemen.'t Feefl

wonderlijke duurt drie dagen. De kampers ko-
kamp-vech- men wonderbaerlijk voor den dag

:

zy zijn omhangen met alderlei plui-

men : draegen in plaets van laerzen

boombaden om de voeten : 't hooft

glimt van hooning: 'thair, in een

tuit gebonden, flingert achteraf : op
de kruin pronkt eenvederbos, en

rondom den hals een pluimekrans

:

aen d'armen bindenze de vleugelen

der vogel kohïtuh: over de rugge hangt

een groene tak : 't gantfche licchaem

is veelvervigbefchildert : 't hoofdhair

deekt vol rood dof. Aldus gaenze

malkander te keer : en , indien! on-

derling een wrok voeden , word her

fpel ernft : zulx meenigmael verfchei-

de fneuvelen. d'Overwinnaer ver-

wijt den overwonnene metvreemde
fprongen fijn verwijfdheid: en geniet

ten prijs des zelfs wijven en kinderen.

nuail
""* ^y ceten ^ e fangen manuah vier ellen

lang.Defe hebben aen de daert een ho-

ren , welken by 'tlichaem van menfeh

of beeft met een geweldige flag

injagen , flaen fich om een boom , en

zuigen tot de laetfte droppel 't bloed

uit 't lichaem.Men vind hier ook (lan-

gen diervoegen vergiftig : dat door
de minfte wonde den dood veroor-

zaeken ; ten zy 'tgequetdedeelter-

ftond uitgefneeden of afgekapt word.

De priefters hakken de lijken aen

kleine (lukken. Oude wijven brae-

Lfim op- den de (lukken : de vrouwen knabbe-
gegeten.

]en 'tvleefch rondom de beenderen

af : de beenderen , bewaerd tot het

gewoonelijk feefl , worden gedampt,
met water gemengt en gedronken.

Doch de licchaemen van adelijke

perfoonaedjen moeten niet als by
edel-luiden opgegeten. Men huid
de koning in , niet zonder vreemde
plechtelijkheden. De priefters, met
vederen behangen , zalven hem met
welriekende balzem , en zetten op
fijn hooft een cierlijke kroon uit veel-

vervige pluimen. Thans is ieder uit-

gelaeten in hippelen en zingen; maer,

zoo iemand begint te reppen van den

503
overleeden koning , heffènze gelij-

kelijk een naer gehuil aen. Hetko-
ningüjk gezach beftaet meer in rae-

den dan gebieden. De zielen, der Godsdimfl

gene die haer eigen dood derven , ge-
** T*-

loovenze onfterfelijk te zijn ; maer JW'

dewelke door vyandlijk geweer of
vergif of een verflindend dier aen
kant geraeken , worden na ziel en
licchaem vernietigt. Zy beuzelen we-
gens de vos , dat hy de gunft der god-

heid de Groote Beerinne van de Ta-

puyers heeft afgekeert ; want voor et-

telijke eeuwen leefden haer vaders in

een gelukzaelige dan d : welke den na-

komelingen , tot arbeid gefchaepen,

niet mag gebeuren , ter oorzaek de
gezeide God verdoort blijft. Zy del-

len den afgrond ten weden, nevens
een donkere poel, alwaer de duivel

onderzoekt, hoedaenig de zielen op
aerde leefden, wat dood ftierven. De
goede worden overgefcheeptna een
vermaekelijke valleye , alwaer over-

vloedig viich , vleefch en hooning
valt. De boofe worden jammerlijk ge-

pijnigt. In de woedijnen verbrand
alles door weerfchijn der zonneftrae-

len tegen de hooge toppen en diepe

laegten. Met de regen , gevallen in

louwmaend , verfrid het gezengde
gewafch. Zy leven onderling vreed-

zaem , op gelijk recht om te eifchen

die niet heeft , en te geven dewelke
heeft. By nacht daekenze haertog-

ten, uit vrees voorde (langen en an-

der wild gediert. Tenzy dezoneerft
den daeuw optrekt, zullen niet op-
kramen. Haer vrienden ontfangenzc
eerd blij delijk : daer na fchreyenze.

Voor een vyand is geen genaede. De
koning landovi , meer als honderdjaer
oud , verzocht ten houwelijk de

fchoone dochter der vord Iucker door
fijn prieders; doch afgeflaegen , be-

dacht een loofe vond. Hy noodigt

Iucker met fijn landzaeten tot een

fpiegel-gevecht. Defe verfchijnt:men

was wederzijds doende : wanneer de

vrouwen uit 't heir van landovi toe-

vloogen : Iucker s kampers by 'thair

greepen : zulx voor de wreedheid van Wreedheid

landovi bloot donden : en een mer-
va" Iar"io'

keiijk aental vermoord wierd. landovi

fchaekt aldus de begeerde dochter.

Hy
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Hy had toenmaels veertien wyven
en feftig kinderen: befliep tevooren

vijftig vrouwen, loan Rab een Hoog- i

duitfcher uit Waldek , die door laft

van gtzcïMaurits vier jaer verkeerde
j

onder de Tapuyers , om haer fpraek te

leeren, is zichtbaer getuige der voor-

1

verhaelde vreemdigheden. Maer
|

Henrik Brouwer lichte d'ankers van
|

vier zeilen voor V Recifio na Chili. On- I

dertuffchen overvielen eenige ben-

den Braftliaenen defterkte Siara: de
'

flot-voogd GideontSWorritz vvierd ne-

veos alle de bezettelingen en arbeids- /

luiden neder-gehakt. 't Gelukte Ru-
\

s.tron ver- dolfBaronbctet, die met weinige Ne-
1

derlandfchefoldaeten en honderd Ta-
j

puyers op 7 Groote Palmares , een ver- .

fchuil der ruitende Negers , ftout-

moedigaen viel : hyleide'tdorp,ge-
\

fterkt met een dubbelde heining , aen
j

kooien. Duizend huifgezinnen had-

den zich hier nedergeflaegen , behal-

ven d'ongetrouwde. Rondom lagen

ruime zuiker-riet-velden. Hoende-
ren liepen in overvloed. Anders was
hier geen buit te bekomen. Baron vel-

\

de honderd Negers , en voerde een-

en-dartig gevangen weg : d'overige !

ontfnapten in de dichte boffchaedjen.

Maer eJUaurits verkreeg eindelijk

fijn lang verzochte oorlof, om te

vertrekken. Hy had nu door beleefde

brieven affcheid genoomen van de

gezach-hebbers in Serinhain , Porto

Calvo , Iguarazua , ltamarica , Paray-

la , rio Grande en de raed op V Reciffb:

die hem alle eenpaerlijk bedankten

voor fijn wijfe land-beftier , betui- 1

gende haer hert grondige droefheid

wegens fijn vertrek , welke buiten

twijfel geen kleine onheilen zoude na
j

zich fleepen. Doch hoewel de be-

wind -hebbers der Weft-Indifche

maetfehappy den af-togt voor graef

!

tJAlaurits gefield hadden, opd'aen-

1643 vang der lente van'tjaerfeflienhon- 1

derd drie en veertig, ging de reis!

toenmaels niet voort : ter oorzaek '

de graef gelaft wierd, de krijgs-magt

te verminderen tot achtienvaendels,

en d'inkomften van die de kerk, of
|

'traedliuis bedienden te befnocyen,

'

eer te huis keerde. Hy vond hier groo-

te fwaerigh eid om zulk een raed-flot

e Boek:
ter uit-voering te (lellen . Wcshalven
fchreef aen d'Algemeine Staeten des Sr'"f?*«

Vereenigden Nederlands : hoe onmo- ae7d''Jige -

gehjk was den Brafilfchen kring, eeni- memc *«*

ge honderd mijlen wijd, te befcher-
"*"'

men metzoo weinig krijgs-magt: de

Portugeefen bedekten d'haet onder
vleyende veinzeryen : paften op alle

gclegendheid , om 't tegenwoordig
bezit den Nederlanders uit d'hand te

wringen : zy vervloekten d'opge-

ftelde tollen , vryheid van gods-dienft

den Iooden vergunt , en 't uitbannen
der Roomfche geeftelijkheid. En,
alzoomeer dan negenenvijftig ton-

nen gouds ten achteren ftonden aen
de Weft-Indifche maetfehappy , lei-

den enkelijk toe : om by beroerde
tijden nooit te betaelen. Zulx door
gewaepend ontzag in toom moeften
gehouden. Na dar Mauritsdefe brief

na 't vaderland af-fchikte, gafhy het

bewind van Brafü aen den hoogen
raed over, de krijgs-magt aen Henrik
Hoes hopman der graefelijke lijf-ben-

de, en een ontwerp behelfendeden pjuont-

voet der Brafilfche Jand-beftiering. *«p>behei.

d'Inhoud luid aldus. Driederhande^"„'er

'

OT

flag van menfehen ftaen onder 't ge- srafiiteei-

zach der opper-hoofden , namentlijk^'"**'

foldaeten, koop-luiden en burgers,

zoo Portugeefen als Nederlanders.

Ook word de manier vanheerfchen
verdeelt in een burgerlijke , kerkelij-

ke en krijgs-heerfchappy. Leg enke-

lijk toe, om de gunft der foldaeten te

winnen: ten einde zygehoorzaemen
niet uit dwang, maer vrywillig. Draeg
zorgevoor debetaeling; want zon-
der geld worden de wapenen krach-

teloos. Men moet te meerover-hel-

len in krijgs- ftraffên tot geftrengheid:

om dat de foldaet door ommegang
met woefte heidenen lichtelijkwoe-
dezeden over neemt.Houd een min-

zaeme gemeenfehap met de krijgs-

overften. Vergeef d'oorlogs-ambten,

niet uit zucht ; maer aen die't verdie-

nen. Draeg ernftige zorg , dat de

landman noch zuiker-moolensover-

laft lijden door foldaeten. Verbind

eenige Portugeefen van aenzien met
beloften en vriendelijk onthael : om
uit haer bericht te krijgen, wegens de

toeleg der Portugeefche kroon.Houd
d'ovcr-
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d'ovetloopers verdacht. Laet geen

veftingjen vervallen. De brug voor

Boavifta dient noodig voorzien van

een fterke reduit , en de brug tuf-

fchen 't Reciffo en Manrits-ftad zorg-

vuldig bewaert. De verraderfche/'ö/'-

tugeefen handel geftreng , na verdie-

nen ; doch verbind anderzints defe

landaerd , zoo lang buiten mifdrijf

leeft, door beleefdheid en weldae-

digheid. Vergun niet alle 't gebruik

der wapenen. Ik heb zulx niet alleen

toegeftaen aen weinige Nederlanders,

Franjche en Engelfche , die in 't land

haer verrichting hebben : als ook et-

telijke Portugeejen , dewelke zich

verdeedigen moeten tegen ftruik-

roovcrs en 't wild gediert. Stelt de

$05
ftaen , en d'eetwaer op een gezette
prijs. De Roomfche priefters zullen

geen zending ontfangen van Salva-

dors biffchop : noch de grenzen , ge-

hoorig tot de Weft-Indifche maet-
fchappy naderen , dan by verkreegen
oorlof, en afgeleide cedvangetrou-
wigheid. De kerkelijke inkomften
moeten vervallen aen de gemeine
fchat-kift. De Iooden mogen geen
nieuwe fynagoogen timmeren, noch
iemand tot 't joodendom trekken,

noch een Chriften vrouw ter echt ne-

men, noch den Chriften-leer lafte-

ren. Zedert Maunts dan op alles wij-

feordehadgeftelt, vertrok uit Mau-
rits-Jlad door Paratibi en lguarazunz

Parayba : alwaer Iandovï aen hem

Maurits

vertrekt nu
Holland

,

tollen niet te hoog, De gierigheid van , zond drie van fijn zoonen , met twin-

de bezorgers der ding taelen dient' tig Tapuyers , verzoekende : hy be-

noodwendig beteugelt. De laft van
j

liefde fijn vertrek te ftaeken. Twee
de bewindhebbers zal niemand te der zelve , nevens vier Carapaten en

buiten gaen : tenzyzomwijl de wel- 1 iVaypebaeren , die onlanx zich mce-
ftand der Brafilfche ftaet zulx by by-

1 fters maekten van 't Groote Palmares ,

zondere voorval noodwendig ver-

eifchte. Vorder yverig d'uitftaende

fchulden van de Weft-lndifche maet-

fchappy. Alleenlijk handelwat zach-

ter de bezitters der zuiker-moolens:

ter oorzaek meenigwerf een fchaers

gelijk ook vijiBraJïliaenen, (lapten uit

de fchans Margareta met hem fcheep,

den twee en twintigfte van bloey-

maend des jaers feftien honderdvier

en veertig. De vloot beftond uit dar-

tien zeilen, bemand met duizend vier

1644.

fijn vloot .

^ewafch haer geld-kiften ten achteren honderd koppen van alierley flag,

zet. Straf zonder uitftel de ftraed-

fchendery. Verkondig vryheid voor

een ftruiK-roover , indien hy fijn me-

de plichcigeaen 't gerecht overlevert.

LzetdedagdesHeere naeuw by ieder

onderhouden worden. Stel 't her-

bouwen van Olinda vry , en fwaere

ftrafop het dobbelen. Die den Spacn-

fchen ftruik-roover Soute levendig of

dood in handen brengt, begiftig rij-

kelijk . Om alle ongerechtigheid

voor te komen, is noodig 't gewigt

en ellen te yken. De burgerwacht

voerende koop waeren gefchat op
fes en twintig tonnen gouds. Maurits

liep binnen Texel: Hapte onpaffehjk

aen den Helder uit : en deed einde-

lijk bericht wegens fijn Brafilfche

land-beftier.Hy verhaelde dan onder

andere: hoe Brafil eertyds plagt te le-

veren jaer voor jaer zeven en twintig

honderd mael honderd duizend pon-

den zuiker,van welke de koning tien-

den trok,behalven deflechtftezuiker

panella, die driewerfmeerponden uit-

maekte , als 'skoninx tienden. Nie-

hy doed be-

richt inden

Haegt we-
gens den

toefland

van Brafil

:

laet naeuw waergenomen , en geen mand vermogt dit zoet gewafch el-

eed-waeren uit 't Reciffo vervoert
j ders vervoeren, dan nzPortugal, en in

worden. De wetten gemaekt tegen

gods-lafter , hoerery en overfpel voer

itrengelijk uit. Teiken de vrye lui-

den in een byzondere blafiart aen.

Laet de vier buite-vaders den wee-

fen naeuw gaede flaen. Vrye vifch-

vangft zy allen vergunt , behalven

in verpachte wateren en vyvers. De
burgery moet aller wegen op geweer I ropifche koopmanfehappen : waer

S ff voor

fchepen t'huis behoorende tot Lisbon,

of in d'eilanden Tercera, Canaria, en

Madera. Driehonderd, zoo gal-

joenen als karveelen , hielden haer

in 't vaer water : dewelke geduurig

na Brafil voerden wijn, oolie, meel,
gezoute vifch , lywaed wolle - lae-

kenen , yzer , kooper , eri andere Eu-
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voorzuikerte rugge bragten tot gro-

te winft. Brafil , zoo verre behoort

onder de Weft-Indifche mactfehap- I

py , ftrekt zich uit van de rievier Real

af, xee\kSereg/ppa fcheytvan Salva-

dn-s landvoogdyfehap , tot Marag- 1

non toe. Seregippa zelf beflaet lanx de

zec-kuft twee en dartig mijlen : en is

alder-eerft door Cbriflovan de Barros

Cardojo onder Span/e gebragt. Cardofo

gevolmagt byde Spaenfche koning,

om dit nieuwe geweft te bevolken, !

lokte vele uitjan S dvador : dicaldaer

vier zuiker moolens , een ftedeken

van honderd huilen , en vier honderd

affchutfels voor groot vee timmer- I

den. Doch 't ftedeken, door d'oor-
j

logverwoeft, heeft niet na-gelaeten
{

als een droevig overblyffel. 't Vee is
|

den Nederlanders in handen gevallen, I

of van de tygers verflonden. d'In-

woonderskraemden wederom op na
i

Salvador. Veel fwaerigheden belet- 1

ten Seregippaes herftelling. Pernam-

buco behoeft in vruchtbaerheid voor
j

geen land des aerdboodems te wij- 1

ken, tenzydaer de grond zandig of

fteenachtig valt. De velden voeden 1

overvloed van fchoon vee , de bof-

1

fchaedjen wild en gevoogclte , de
\

Oceaen en rievicren allerley fmaeke-
j

lijke vifch. 't Word niet verder als
!

acht mijlen Iandwaerd bewoont : ter

oorzaek de ftrand bequaemft valt

vooralle toe-voer en uit-voer. Ook
i

konden de Portugeejen om haer klein

geral zich niet wyder verfpreyden :

te meer nadien fterke tegenftand

vonden by de Brahliaenen. Men be-

groot 't getal der Negers, die de zui-

ker- moolens bearbeyden tuiïchcn

de rievicren Grande en Francifco, op
veertig duizend. d'Uithoek Verde,

Mina , Angola , Ardra en Calabaria

leveren jaerlijx doorgaens drie dui- 1

zend: om 't getal der gefturvencof

gevluchte te vullen. Dit geweft had
rijkelijk haer zelf gevoed : ten zy de
luyighcid erï quaede huis - houding

j

der Nederlanders\ gebrek van levens-

middelen had veroorzaekt. Vorders
d'oorzaeken des vervals in Brafil zijn

verfchciden. Alsnamentlijkdegroo-
te fchuldcn , die de Portugeefcn ten

achteren blijven : waer op gevolgt

B o e k :

is een verval der gemcine fchat-kift

cnverwerring aller reekeningen. De
trouwloosheid deferlandaerd brengt

geen minder onheil toe; want zy
zoekt flechts gelcgendheid, om het

Nederlandfche gebied van den hals

tefchudden : en tegelijk opdufdae-
nige voet nooit te betaelen. Dewijl

de mandioca , 'tvoornaemfte voed-

zel in Brafil, fchaerfch word voort-

geteelt , by gebrek van land-bou-

wers, rijfend eetwaeren tot een zeer

hooge prijs. Waerom ook 't verhon-

gerde graeuw tot dievery en roof,

byzonder ten platten lande , uit-fpat.

De handel met brafilien-hout word
infchelijx t'eencmael inftallig ge-

maekt : tar oorzaek geen orde is op
't om -hakken der boomen. Behal-

vende tollen geeft de zuiker groote

winft. OndertufTchen evenwel, na-

dien de koop-handcl zeer verflaeuwt,

zal d' ontfang en uit-gift van Brafd

malkander niet verre ontloopen.

Veel wificl-brieven komen bedriege-

Jijk te rugge. Veel pakken zich weg,
zonder de fchuld heeren te voldoen.

Niemand zet geld op renten, dan
onder pand. De pak -zolders ftaen

leedig, d'Huifen mogen het derde

deel in huur of koop niet maeken,'

als voor weinig tijd. De prijs der

Negers is een vierde afgeflaegen. Am-
bachts luiden hebben geen werk.
Men konde zedert twee jaer den
foldaet geen betaeling doen. Doch
tegen defe onheilen dient herftel-

ling gefocht. d' Armoede der Portu- raedtotker.

geefen ontftaet ten deelenuit de ver- ft'Mng van

woeftende oorlog, ten deel u\x.
Bra''1'

hoop gefchept op de Spaenfche
vloot; want alzoo geen andere ge-

dachten voeden , of de Nederlan-

ders zouden nu ongetwijfclt Brajd

quyt geraeken , kochten de landen,

zuiker moolens en Negers tot een
zeer hooge prijs , onbekommert
voor betaeling. Demaekelaers drec-

ven infchelijx de koop vinnig voort,

om het genot van haer gewoone-
lijke trek-geld. By defe duure in-

koop quamen verfcheide andere qua-

den ; want de lacge prijs der zui-

ker , fchaersheidvan leef-togt , fterf-

te onder de Negers aen de kinder-

pokjens,
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pokjens , verzuim der landbouw,

fchaeden door waters nood , 't ge-

wormte lagartas , ratten , muilen,

ltruik-roovcrs en verzengde aerde

wegens brandende hettc, hadden de

Portugeefen zeer ten achteren gezet.

Hier quam by , datze veel geld fpil-

den aen pleyten en hooge renten.

Defe onheilen hebben geen kleine

krak gegeven aen den koophandel:

gelijk ook 't afzetten van der munt.

De verwiffèling der beftierders over

Bra/il heeft ook fwaere ongelegend-

heden nu en dan gebaert : alzoo

doorgaens vertrokken , wanneer by
ervaerendheid kennis van zaeken

kreegen : daer verfche flaet-volgers

door onkunde meenigmael 't werk
verbrodden. Men gaf ook zomtijds

in '/ Vereenigde Nederland te veel ge-

hoor aen de klagten van zommige
mifnoegden , die meer haer eigen

driften , als waerheid by-bragten.

Hierom kreegen de Brafilfche be-

ftierders zomwijl een laft voor Bra-

fü ten hoogften fchaedelijk . De
naefte weg dan , om dufdaenige

fwaerigheden te verbeteren , was :

den Portugeefen tijd te vergunnen

tot afleggen der fchulden : en im-

mers niet aen te flaen 'tgeen tot de

zuiker - moolens behoort : aenge-

zien de zelve , van 't noodige werk-

tuig berooft , tot meer als d' helft

ai-flaen. Ook behoort de bijtende

woeker, welk de fchuld-heeren den

niet betaelende goddeloos afknee-

velen , tot een vry laeger prijs ver-

mindert. De verquifting op over-

daedige maeltijden en het prachtig

gewaed diende infchelijx by ftren-

ge wetten beteugelt. Vorders kon-

de de Weft - Indifche maetfehappy

ter been blijven : indien verbod ge-

daen wierd op de zuiker die Oofi-

Indiën leevert. 't Gaet fchandig toe

met 't overvoeren der Negers uil Afri-

ca na Brafil ; want doorgaens een

merkelijk aental doorhongers-nood

en ongemak fneuvelt. Binnen ander

half jaer zond onlanx Afnca vier en

feftig duizend , van welke vijftien

honderd vijf en twintig om hals ge-

raekten. 't Verkoopen dient niet min

verbeetert : alzoo de Negers, ineen
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groore drang aen de man geholpen,
veeltijds met de koopers, die nooit

denken te betalen , op den buit

ftruikrooven. Ditquaed konde lich-

telijk voorgekomen , wanneer de
koopgefchiede voor gereed geld, of
ten minften onder goede borg-togt.

De munt moet noodwendig totvoo-
rige gang herfleld. Degemeine fchat-

kift was licht verbetert indien uit Ne-
derland meerlijftogt geftiert, 'tge-

tal der gezach- hebbers over burger-

lijke en krijgs-zaeken befnoeyt, de
fchuld voor de Weft-Indifche maet-
fehappy niet te flap ofte hard in-gc-

maend, en 'tgroote geld, aen het
bouwen van fchepen gefpilt , ver-

mindert wierden. Waerlijk men moet
belangende de Brafilfche ongele-

gendheden iets toe-fchrijven aen
Gods wondere beftiering, iets aen
d'onachtfaemheid, meer aen d'on-

voorzichtheid , en alder meeft aen
de algemeine verarming. Wanneer
de Ooft-en Weft-Indifche maetfehap-

pyert, 't welk in de moolen is, tot

een licchaem vereenigden, 'tftond

gefchaepen : dat de Spaenfche kroon
eerlang Peru en Mexico zoude quyt
raeken. Aldus heeft Maurits ope-
ning gedaen van den Brafilfchen toe-

ftand voor d' Algemeine Staeten,

prins Frederick Henrik en bewind-
hebbers : by alle hertgrondig be-

dankt wegens fijn wyfe land beftier.

Zulx geen kleine luifter toegebragt

heeft tot fijn doorluchtige flamme,
welke den kaifar Adolf, de beruch-

te prinfe Rene Chalon , de twee ver-

maerde Engelbrechten , en verfchei-

de andere oorlogs-blixemen roem-
waerdig telt. Sijn vader loan erken- Sum mas

de voor broeder Wilhem ftadhouder hmji va»

van Vr/eJIand en Groeningen. Sijn %j$?
om

moeder Margareta een dochter des

Holfteinfche hartogs baerdetot Dil-

lenburg, behalven loan Maurits de

oudfte zoon , Georgius Frederyk , Wil-

hem Otto , Henrik , Bemard , Chrifliaen,

loan Erneft en ettelijke dochters.

Zedert Maurits vertrek , voerden
Hamel, Bajfi en Bulleflraeten 't meefte

gezach over Brafil. d'Onkoften , by
den oorlog gemaekt , wierden be-

lnoeyt:en de bezettelingen tot feftien

Sff 2 hon-



Portugee

fche koning

loert of

Bra/i t.

Vura
brouat ver-

raed tegen

Urafit:

i?o8 Derde Boek:
honderd koppen vermindert. Men den Nederlands , zoude zulk een mis-

hield geen hand aen eenige veftingcn. drijf in haer vervloeken
, ja helpen

De Portugeefche koning loerde on- ftraffen. Dufdaenig was haer voor-

dertufTchenopdufdaenigverval;\vant geeven. Ondertuflchen verging een

die zich aen Brahl zoo veel gelegen rijke vloot , van V Reciffo t'huifwaerd

liet , als aen fijn koningrijk : te meer gekeert : en Andrazas Vidal komt op

dewijl bevond, hoe fijn voorzaet Se- 7 Reciffo: neemt fijn verblijf by Viera:

laftiaen vier en veertig honderd dui- i alwaer hem d'heeren der zuiker-

zend dukaeten jaerlijx uit Brajil trok , moolens dagelijx begroeten , en den

behalvendefchenkaedjenenwinftby eed der getrouwigheidaen den Por-

de Portugeefen gemaekt. Salvadors
|

rugeefchen koning plechtelijk aflei-

ftee voogd kreeg laft.een oog in 't zeil
j

den. Hy vermaende haer vorders vemtdery

te houden : men zoude hem eerlang
j

voor den dagtefpringen , zoo hacfl^ d̂al

van fchepen en volk voorzien. Niet , d'aenflag begon : ten einde met de zeer i,/i,g

weinig hielp tot de verraderv een Mu- Nederlanders vehzndeh wierd , gelijk
h
!^

elt
"]

f
D r ,. ri r \ \ l ~ /!•/• i

° Fernambu-
laet loan Fernandes Viera Dele , lang :

den Cajtiliaetien was weder- vaeren. comFaray-

op-gevoet ten huife eens raeds heer , Stelde vorders tot uitvoerders der ge- l/a -

binnen 't Reciffo, had alle geheimenif-
(

wichtige toeleg Viera, AntonioCaval-

fen fchrander door kroopen : wilt cantelca en Amador da Rouge , en by
zich in veeier ftae^-kundigen gunflin haer afwefen Francifco Gomes Morres

,

te wikkelen : mits haer nu en dan '

(

Lopes Coriadero , leronymo Cadexa en

eenige vreemdigheden vereerde : de kolonel Emanuel Heyros Sequeira.

pachre d'inkomften, diede Weft-In-
(

Doch /'/^/.nadufdaenige verrichting

difche maetfehappy uit de zuiker-
j

in Pernambuco , kreeg een vry-geley

moolens vorderde. Eindelijk mif- \biie(op Parayla: alwaer hy 't werk op
noegt, ter oorzaekd'hooge raed geen gelijke voet bellelde: en keerde te

afflag toeftond, daer klaegde over > rugge binnen Salvador: uit welke ftad

verlies by fijn pacht , houd heimelijke eerlang ettelijke benden trokken , om
zamen-handeling met Andrccas Vi- \'t Reciffo , Parayba en rio Grande te

dal-, ten einde ter gelegener tijd de Ne- f overrompelen. Dehoogeraed kreeg

der/anders op 't lijf viel. Hy had nu ter

fluik meenigte wapenen en oorlogs-

behoeften by een : wanneer een lode

Mofes Accoignes zich wegens fchul-

den verbergde ten huife van Viera,

een mijl buiten 't Reciffo. Alhier ver-

zocht tot deel-genoot der zamen-

hierafkundfehap ; doch floeg het als

noch in de wind. 't Werk was aldus

befteeken. Antonio Cava/cantelca,(che- Ee»grou»e-

pen binnen Maurits-ftad, rechte een l
jJke br'

t

',l
°ft

prachtige bruiloft aen voor fijn doch- aflb."

'

ter , ten huife van Viera .• alwaer de
voornaemfte Portugeefen , nevens de

fweering , veinfde toe te Hemmen ; raedsheerenenkrijgshoofden,genoo

Accoignes

brengt

'tverrae.l

uit.

doch pakte hem met 't krieken des

daegsweg ,enbragt'tgeheimaenden
hoogen raed ; die't aen-brengen geen
geloofgaf, als zijnde door de Portu

Loosheid

der Portu-

geefen.

digt waeren. Over maeltijd zoudmen
fchielijk alleNederlandfche dienaers,

en voorts haer heeren , den hals bree-

ken.Op defe moordadige verrichting

geejenmüaep gewiegt; want, gelijk
[

moeften ettelijke zich na 'tReciffobe-

voorgaven ,zy eerkende geen overig- geven,met tyding van d'aenkomll der

heid , dan de Weft-Indifche maet- 1
bruilofts gaften. Een gedeelte zoude Groumiijkt

fchappy : indien ooit vernaemen, dat
\

binnen dringen •• een gedeelte wierd toeles «<«

by iemand eenige opftand broeyde, gefchikt tot bewaring dcrpoort-.ter tijd
£'"*"'

zy zouden zulk een verrader zelfaen ! toe 't overige heir aenquam, die zich

kant helpen. Het kan ons niet beter ! van Maurits-ftad en de wapen plaet-

gacn, zeidenzeals nu : dewijl volkoo- fen konde verzeekeren. Ettelijke bar-

men bezit van goederen, vryeoefe- ken, in fchijn alsof zuiker moeften
ningdergods-dienft eo 't befte 'r geen laeden .zouden d'haven en vefting

Europa levert gunftig genieten. De
j
aen de dijk bemachtigen. Alwatle-

Portugcefche koning, wien zooveel ven ontfangen had wierd ten flach-

gelegenleidaendegunft^r<?/-ff»/j4- tinggefchikt. Onder de fterkten van

rio



voord meer

en meer ont-

dekt.
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no Grande en Parayba waeren open- welke voor den Portugeefchen ko-

baerefchouwfpelenafgekondigt, tot ning niet gewaepend te voorfchijn

welke de bezettelingen haer buiten quamen. De kolonel Hous , hier af

twijfel zouden laeten vinden. De verkondfehapr, trok met vijfhonderd

fpeelders verbergden onder haer kle- koppen na Poiouca den Portugeefen on-

deren een piflool en pook: dekijkers der d'oogen, die inde naefte bofTchen "^w"
fchielijk afgemaekt zijnde, vervielen verftrooyden. Hy las vorders een

de fterkten van zelf in haer handen, plak fchnftaf : waerbyydervryheyd
Om elkander naeder te verbinden tot kreeg tot haer wooningen te keeren,

uitvoering van fuik een bloedige toe- en vergiffenis wegens de gepleegde

leg, had Viera devoornaemfte hoof- opftand , indien op nieuws aen eed

den der zaemenfweering op 't hoog van getrouwigheid deeden : alleen-

outaerduureeedenafgevordert. De lijk bleven buiten de vergiffenis ge-

vieren twintigfte van zoomer-maend flooten de belhaemers Viera , caval-

des jaersfeftien honderd vijf en veer- I cantelca en da Rouge : op welker lijven

tig was ten moord geftemt : wan- ' d'hooge raed negen duizend guldens

zette. Dit maekten twee honderd
inwoonders binnen 'tReciffo gaende,

om , onder hopman Blar landwaerd

verfpreid, de gezeideverraedersaen

neer weinig dagen te vooren 'tver-

raed uitlekte door twee Portugee-

fen en vijf Jooden , die de zamen-
lweering hadden toegeftemt ; doch

namaels een wroeging kreegen, we- I te treffen.E indelijkby//<?z/j vervoegt,

gens zulk een moorddaedig opzet. ' volgden de veldvluchtige Portugee-

Ook ontfing de raedsheer Moucheron

zeker bericht : hoe de Portugeefche

kolonellen Camarron en D/ez met
groorekrijgsmagtuit.WxW0/-in aen-

1

[en. d'Hooce raed vaerdiede in een Gezant-

jagt d'hopmannen vander Voort en i
Sa âi„l

Boogftraeten aen Salvadors fteevoogd pe-wogd .

Antonio Telles de Silva, wegens de

De itrrne-

der Vier*

entfnaj.: by

onvoorzich-

tigheid ues

hooge- raed.

togt herwaerds waeren. De hooge
j

verraederlijke opftand der portugee-

raed , die Viera gemakkelijk by den
(

fen ,waerby Camarron en Diez M\tSal-

kop konde krijgen , ontbood hem
j

vador ten hulpfteun afzakten. Die

door een fode Abraham Coing: onder
;

heilloos ftuk , zeidenze, konde by
voorgeven om eenig verdrag , met de

Weft-Indifche maetfehappy aenge-

gaen , te fluiten. Viera beloofde te-

gen den avond te komen; dochver-

Van Hou.

tens voor-

zorge.

Wreedever.

richtingen

vun da
Rouge.

d'Algemeine Staeten niet andersals

een meineedige verbond -breuk der

Portugeefche kroon opgevat. Silva

antwoorde : Camarron en Diez fton- fi]n*nt-

moedende , wat hier gaende was, ! den niet onder den eed van Portugal: *""""**

vluchteboffchwaerd,enwaerfchouw- : hy wilde d'afvallige in Pernambuco

de gefwind alle andere met-plechti-
i
door aenzienelijke perfoonaedjen

ge: dewelke hem ten grooten getae-
(

tot haer plicht vermaenen : teneinde

Ie volgden. De foldaeten, tot onder- de Weft-Indifche maetfehappy vol-

zoek van vieraes huis afgevaerdigt en koomen vergenoegen mogt fchep-

de vordere wooningen aldaer, von-
1

pen. Doch Dirk Hoogftraeten , die in Hoogftme-

den niet als kinderen en oude man-
j

mond-gemeinfehap buiten vander "n'fchelm~

nen. Raedsheer Van Houten fpoeyde
!
Voorts kennis met Silva getreden was, handel.

met zeven zuiker-fchepen na Parayba: i verdroeg voor groot geld, hem d'uit-

verzekerde de fchanfen Margareta, hoek Auguflijn over te leveren. De
Reftinga en Antonio: ruimde voor de I verrader was aldaer wachtmeefter: en

Brajiliaenen, veihuiti. uit haer buurten kreeg op 7 Reciffo gekeert , de flot-

en dorpen, plaets op in d'huifenbin- voogdyichapdergezeidefterkte: ter

nen Frederikjlad , by de Portugeefen oorzaek , beducht voor quaedver-

verlaeten. Amador da Rouge rukte met moeden 't geen Voort konde vatten uit

een bende uit Poiouca vyandlijk door fijn heimelijke handel met Silva, hy
't land :floeg zeven Hollandfche ma-

i

den raed bekend maekte : hoe hem
troofen dood : doorgriefde drie ]oo- 1 Silva tot overleveren van d'uithoek

den -. rechte aller wegen galgen en Auguflijn verzocht had: welk verzoek

wippen ; dreigende op te hangen, de-
j
inwilligde , met geen ander inzicht

Sff 3 dan
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Wreedheid

der Ta-

fuyers in

Conahou.

Ongelukkige

verrichting

van Hom.

Mauriti-

(laden Tri

burg jam-

merlijk af-

gebrooken.

Tortugee-

[che vloot'

voor 't Re-

eiflb.

Lichthart!

heldendaed.

dan een trouwloofe in eigen netten

te vaneen,en d'afgezondeneP0/7/.'ge<r

Jen aen kant te helpen. Indien de racd

de minfte wantrouw voede, zy be

liefde fijn dienft elders te gebruiken.

Terwijl 't werk op dufdaenige voet 1

ftond, vielen ander halfhonderd Ta-
i

puyers , beleid by een hoog-duitfche

foldaet lacob Rabbi, uit haer naere

boffchaedjen Conahou , een groot vlek,

onder de landvoogdyfehap rioGran
\

de : ftoovcn ter kerk binnen : ver-
j

moorden alle de Portugeefen ; aten
j

'traeuwevleefch : en vernielden de
j

plaets ten grond toe. Hous beftorm-

de zeer ongelukkig den bergSantan-
J

tan , alwaer de vyand fterk begraeven !

lag : zulxmet verlies van ftijf hon- 1

derd koppen , waer onder hopman
f

Zo, moeit aftrekken. Ondertufïchen )

brak d'hooge raed twee deelen van
)

Maurtts-ftad-dü, alsook 't prachtig pa-

1

leis Friburg , waer voor He looden aen

graef Ioan Maurits gebooden hadden
fes tonnen gouds. De heerlijke tuin,!

welken de beruchte TheJfaitfcheTempel

moefien wijken , wierd infchelijx uit

geroeyt. Men arbeide ook nacht en

dag aen de vervallene veflingen van

't Reaffo. Middelcrwijl bragt de zee-

voochd Salvador Correo de Bonafi-

des vier en dartig fwaere zeilen ten

anker voor 't Reciffo. Sijn galjoen

voerdefeftigmetaeleftukken.d'Am-

mirael Lichthart liep met vijf lichte

fchepen tegen Bonavides uit , en liet

hem weten: indien afzakte , dewijl

boven wind lag, zoude verneemen,
of niet vijf fchepen onder d'oogen
derfden zien een vloot fes-mael fter-

ker. Bonavides fchikte twee booden
aen Lichthart , berichtende : hy quam
als vriend, om te dempen der Portu-

geejen opftand in Pernambuco : ten

welken einde ettelijke benden be-

reedsaen Tamandera te land had ge-

worpen. Lichthart zond de booden
ineen floep na 't Reciffo: waeropde
hooge raed twee uit 't midden der

vergaedering volmachtigden : om
by Bonavides te onderftaen , wat laft

en oogmerk had , belangende fijn

togt herwaerds : te meer nadien, zon-
der voorige verwittiging, tegen 't ge-

floote tien-jaerig beftand , met een

oorlogs-vloot voor de wal van 't Re-

ciffoïiey. Terwijl de tweegevolmag-

tigden met dufdaenige laft na dePor-

tugeefche vloot voeren , poogde een

Nederlandfch fchip , hoewel de win d
geenzints diende , buiten d'haeven

te loopen , om Lichthart te fterken.

Dit verfchrikte Bonavides •• zulx noor-

delijk voor wind af liep. Lichthart

achterhaeldeeen jagt uit de vluchten-

de vloot. Telandbcfloeghet</(f»Por-

tugeefen beter : die twee duizend

fterk, onder Vidal, Diez, Camarron

en Accovnes , de vefting Serinhain be- d
,
e f'r"lset-

n i r> t- /- i i
-jen vtrove-

itormden. Der ramene hopmand»- rensmn-

tagnekonde weinig tegenweer doen :
**»»"

alzoo niet meer als veertigman, on-

voorzienvan lijf-togt en oorlogs be-

hoeften , uitmaekte. Negen dagen

floeg hy de ftormen af : bedong
voorts twee barken ten aftogt na 'tRe-

ciffo. Doch de Portugeefche vloot ge- kaervket

raekte onderling over hoop. Bonavi-
e""g '

des wende nevens weinige zeilen op
Lijbon : d' overige liepen weder on-

der 't Reeffo ten anker. Uit de gevan-

gene vlootelingen quam bericht : hoe
totgeen ander einde zich ter eerfter-

maelvoor'/.fo,

c//f~0 vertoonden : dan

om de Portugeejen , volgens heimelijk

befprek, door haertegenvvoordigheid

totdewaepenen optehitzen:temeer

nadien aenTamandera twaelf honderd

koppen aen land zetten , behalven

't leger by Camarron en Diez uit Salva-

dor wi. Pernambuco over land gevoerd.

Hous, te ruggeontbooden , bleef ech- ^,jJï-
ter met vijf honderd man op de komft gen.

van hopman Blak, af-gevaerdigt om
de Portugeefche vrouwen aller we-

gen af te haelen,drie mijl buiten 7 Re-

ciffo wachten : wanneer hem Vidaliet

middernacht met twee duizend Por-

tugeejen op den hals quam. De Brafi-

liaenen, die de helft van fijn heir uit-

maekten , ontfnapten door de vlucht.

Zulx weinig meer als tweehonderd
Nederlanders tegen Vidal vochten.

Eindelijk afgemat, moeften zich alle

ter befcheidentheid der overwinnaers

Hellen :' die haer , nevens kolonel

Hous , gevangen weg-voerde na Sal-

vador. Zedert defe nederlaeg gaven

de Nederlanders , gevlucht binnen de

naeflc (lerkten, 't veld ten beften.

Op
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a. Den Vortageefchea Ammirael.

b. Dejjelfs Vies- Ammirael.

c. De rejl van harre Scheef en.

d. Drie van haere Barken.

e. Drie Karaveels die in't gat op

de wacht haddengeleegen.

Namen der Scheepen.

f. De Battery des vyands.

g. 't Schip Uitrecht Ammirael.

h. '/ Schip Ter Veer.

i. 7 Schip Zeelandia Vice-ammi-
rael.

k. 't Schip Over-YJfel.

1. De Fluit Soute lande.

m. 't
'f
acht de Gulde Ree.

n. o. De Fluyt Leyden en 'tJacht
den Eenhoorn.

p. q. 't Dogboot en drie vanonfc

Barken.

ongemeine Qp 7 Redfo liep alles over hoop. De
groots onge- * j,„ • /i/ji
tegendheid putten , rondom Maunts-Jtad gedol-
bmnen ven

)

leverden niet dan brak water:
t K"'P-

waer ^oor je ziekten toenamen. vidal

wegens fijn bevochte zegen moedig ,

rukte na d' uithoek Augultijn : alwaer

buiten twijfel 't hoofd had geftooten,

tenzy wel wift ; hoe hy met Hoog-
V
u?l°tïL

ftraetenkon& , die 'thooglte gezach

binnen de fterkte voerde, 't Scheen
defe verraeder niet genoeg te zijn:

dat zulk een onwinnelijke vefting

den vyand overleeverde , ten zy
een dubbelde dienft den vyand toe-

bragt , met''tReciffo van levens-mid-

delen en krijgs-behoeften t'ontbloo-

ten. Hier toe dan gebruikt hy een

dubbelde lift. Men ontbied uit 't Re-

ciffo, quanfuis door hoogdringende
nood , foldaeten , leef-togt , koogels,

lont , bus-poeder : en verzent na 't Re-

/chelm-fiuk

ken van
Hoogjlrae

ten :

ciffo twee barken vol oude mannen,
vrouwen en kinderen : ten einde 'tRe-

ciffo zendende verfwakt, en ontfan-

gende befwaerd wierd. Terwijl Hoog-

ftraeten dit beide aldus met Vidals ken-

nis beitelde, eifchten de portttgeefen

door een trommel-flaeger'/ Reciffo op:

enkreegen 'tflotaen d'uithoek Jugu-ff*o
A
v
'*H -

Jiyn in, voor achtien duizend guldens,

en een kolonels plaets, welke Hoog-

ftraeten belooft wierden . Voorts ont-

fing de bezetting , fterk driehonderd

man,hooft voor hooft,dartig guldens.

Gefchikt tot een regement van feven-

de-halfhondert koppen omüngHoog-
ftraeten ten hoofd. Geen volk maekte
meer ontzach,als dit. Daegs voor 't o-

vergeven van dit beruchte flot , be-

vocht d'ammirael Lichthart een heer-

lijke zeegen ter zee. De Portugeefche

vloot fevéntien zeilen fterk, geankert

voor
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Lichthart

Jlaet de Por-

tugeefchc

vloot.

Porto Cal-

vo en rio

prancifco

verhoren.

Vidalbe-

Jiormt

Schuppen-

,1ad.

Deliges ge-

troumg-

hiid.

\ooiTamandera, federt Bonavides met

d'overige fchepen na Portugal over-

ftak, wierd by Lichthart helcl-daedig

aengetaft. Den negenden van herfft-

maend des jaers felticn honderd vijf

en veertig ging de fcheeps-ftrijd acn.

Lichthart voerde 't fchip Uitrecht .Vor-

ders behoorden tot fijn vlagge de

fchepen Zeeland, Veer ,Over-Yf~al, de

fluiten Zonte-lande en Leiden , de j ag-

ten Gulde Reede en Eenhoorn, een dog-

boot en drie barken. In 't gat der ha-

ven van Tamandere hielden drie Por-

tugeefckaraweelen de wacht : onder

een ftorm-katvol gefchut lagen drie

barken gekort, en d' andere zeilen

nevens de waleen weinig ter zijden

af. Van de ftormkat gafde vyand dap-

per vuur; maer de fchepen lieten het

drijven tegen flrand , en t volk fprong

buiten boord. Alleenlijk bood de zee-

voochd leronymo Serao de Payva ceni-

ge tegen weer; doch gafzich en 'tfchip

eindelijk over. De Nederlandfche

barken floegen weinig min als ze-

ven honderd Portugeejen in 't water

dood. Lichthart verbrande degehee-

le vloot : behalven den ammirael

en onderzeevoochd, welker vlag-

gen hy na 'tReciffo fleepte. Defe

overwinning konde niet op-haelen

de fchacde die de Weft-lndifche

maetfehappy leed by de verkochte

uithoek Auguftijn , en de verooverde

flerkten porto Calvo en rio Francifco:

aen de twee laetfte flerkten quam
'tvaertuig te laet, om de bezetting

na'/^cv/foaftehaelen-.alzoobereeds

in Portugeefche banden zaten , ten

getaele van vijfhonderd , zoo foldae-

ten als land-luiden. F/daltukte voorts

nzTamarica , en beftormde Sc/;«ƒ>ƒ>£#-

flad; doch vond zulk een tegen-ftand

by den vvachtmeefter Georg Garflman,

die de plaets der gevangen Hoas be-

kleede : dat hy drie-honderd man liet

zitten. Aldus af-geflaegen , tracht

door den Portugees Fernandes Bouil-

loux 'topper-hoofd van Parayha om
te koopen : ten einde voor vijftien

duizend guldens de flerktc Margare-

ta over - leeverde. 't Opperhoofd
Deliges hier toe verzocht , worgde,
zonder rechts -vordering, den ver-

zoeker Bouilloux. Trouwlooferhan-

Groote tU
lende al'

daer.

deldeeen Hollandfchefarjant binnen

Olinda, die de plaets voor duizend ĉ fUver-

guldens en een Portugeefch vaendel

verkocht : en fijn foldaeten tot een

moord-daedige flachting verried. Al-

dus wierd V Reciffo rondom benaeuwr,

en binnen niet minder. De dorfl, Groot ge.

onder een brandende hemel, en door *«**«»

zoute Hollandfche fpijste meer ver-
'fp™0(>

™
Rt ,

oorzaekt , konde met brak water afo.

(want geen ander was te bekomen)
niet geflirt. d'Honger nam dagelijx

toe : zulx de armen dreigen tegen de

rijke in opftand te komen. Weshal-

ven d' overigheid gewaepend huis in,

huis uit onderzoek deed na ieders

voor - raed ; welke opgefchreeven

;

binnen 't gemeine pakhuis geflooten:

en aen elck , zonder aenzien van

menfehen, met gelijke maete uitge-

deelt is. Ook quam 'tbrand-hout

fchaerfch om : zulx 't vleefch van vee-

Ie raeuw of half gaer gegeten wierd.

d'Oovens, geflookt by'tgeharpuis-

dehout der gcfloopte fcheepen, ga-

ven een bitter brood , welk fwaere

hart-pijn veroorzaekte. Ondertuf-

fchen moefl elk onophoudelijk ar-

beiden aen de veflingen van7 /tav/fa

»

door de regen nedergeflaegen : en

de foldaet op de geftaedige wapen-

kreet , by den vyand gemaekt , in

wapenen flaen. De flerfte nam hand

over hand toe. d'Ellendige evenwel

kreegen nu en dan eenige verquik-

king. Twee Amfterdamfche fluiten

bragten eenige levens-middelen, en

tyding van een volgende vloot tot

ontzet. EenFlaver, den Portugeefen £mhrenzer

ontloopen , verzcekerde den hooge vtfm

raed: hoe vele gevangene Nederlan-

ders, tegen dank den vyand dienen-

de, niet anders zochten, als gele-

gendheid om over te komen. Indien

men met ettelijke benden eenfeher-

mutfcling waegde, 't ftond gefchae-

pen : dat waerachtig bevonden zou-

de worden, 'tgeen aen-bragt. Rhyn-

hag dan en Montagne gaen tegen de

nacht, ieder met een vaendel, op</<?

Portugeefenlos. Defe 'darde half dui-

zend eerlang in wapenen geraekt,

dreevendetvveevaenenterugge: en

volgden zeer onvoorzichtig tot on-

der 't gefchut der Affogados : aen wel-

ker
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KUes de

Vijfcher

loopt na
't Reaffo.

ker fchroot meer dan veertig fneu- lang genoeg corfr en honger gelee- t-Ag"»*™

velden. Ook liep Klaes de Vijfcher, den. In #*/W wierd defe Brafilfche %T"Bt'a'.

in de ongelukkige flag nevens Hous handel zeer oevelop-gevar. 't Haeg- JUfd» werk

gevangen , aen vvien Vidal een

vaendel fchonk , ter oorzaek iets

byzonders in hem befpeurde, met

tachentig man na 't Reciffo. En al-

daer bragt Pieter Duinharder een

prijs vol Maderafche wijn binnen

,

fche graeuw ter been geflapt zoude heo& e
P-

'thuis van de Portugeefche gezant

aldaer ten puin-hoop neder- gewor-
pen hebben , uit wraek over de
wreedheid gepleegt tegen de Neder-

landers op den Brafilfchen boodem

:

die hy af liep : daer de prijs eens ten zy prins Vrederik Henrik 't fchen

zoo veel fijn volk, als bark, voer- nis tydelijk voor quam De Portu- Y'
rr"hti"z

der Tortu-

de. Een Terre Neufs-vaerder liep geefche gezant ontkende kennis te gee[ci.

met volle laeding van de gedroog

de vifch bocraillo aldaer infchelijx

vcrtugeefen ten anker. Uit de fchanfen in Pa-

gefiaegen. rayba vielen drie honderd koppen

zoo Nederlanders als Brafüiaenen op

hebben van zulk mifdrijf: bood alle 2'"'"

middelen aen , om de Wefl Indi-

fche maetfchappy volkoomen ver-

genoeging te geven. d'Algemeine
Staeten , geenzints met woorden

»tge-

negen honderd Portugeefen diervoe- i voldaen, daer de daed het tegendeel

gen manhaftig aen : dat defe de

vlucht namen , niet zonder merke-

lijk verlies. De Brafiliaenen over-vie-

len zedert in de zuiker-moolen van

AndrauS Diez de la liguereda tachen

bewees , klaegden aen de Franfchen

koning over d'ondankbaeremeinee-
digheid der Portugeefche kroon:
dreigden wraek te nemen door de

wapenen. Zy kreegen hier weinig

tig Portugeejen ter milTe verzaemelt. . gehoor: kropten 't een en ander voor

Volgens gewoonte defer woefte

landaerd, wierd niemand verfchoont,
Merkehjke Jan Figueredaes dochter : over wiens
oeval ovc-

fchoonheid,

'r
gaedeioofe fchoonheid de Bralüiae-

zichtig op : ontfloegen vijf en twin-

tig vaendels , ten einde de Weft-In-

difche maetfchappy te lichter vier

duizend man, behalven de matroo-
fen en vrye luiden , na Brafil over-

Onmcnfche-

Ujk e wreed-

heid van
Vidal.

ven verbaeft ftonden : ja haer troo-

fteden , terwijl naer kermde: en ein-

delijk ongefchend overleeverdenaen
j

fchepen flerk , befcheiden voor Vlij- TrZZtoe
fingen

fcheepte. De vloot, tweeentwintig zmfierkt----- - *? vltot in Ne-

de landvoogd van Parayba. Maer
Vidal, raezende van fpijt , ter oor-

zaek nu en dan eenige gevangenen

ontfnapten , bragt zeven honderd

verwoed om. Hy bond zommige
rug aen rug : die met houwers (luk-

ken gekapt wierden : andere zonk

bleef drie maenden bevroo- £«•«/* f«»>•

ren. In 't begin der fprokkel-maend f'1
''

desjaersfeftien honderd fes en veer- 164$.

tig onder zeil geraekt , voerde den
heer Schoonenburg lid der Algemeine
Staeten , de raeds-heer Goch en voor-

fpraek van's lands geld-kift Beaumond,
hyin de beeken. andere flingerden mannen van byzondere ervaerend

Oneemg-

heid of

't Reciffo.

by haer fchaemelheid , aen takken

vaft gemaekt : andere zijn metknod-
zen dood gefiaegen. Binnen 't Re-

ciffo flaeken de foldaeten , beftaen-

de uit allerley landaerd , d'hoofden

op. Men hongerde alle uit. Waer-
om , riepenze , niet tegen den
vyand gevoert , om eens dood te

vechten , daer nu duizend dooden
ftierven ? De raeds - heeren zelf

verrieden Brafil. Zy zouden zich

eens weg -pakken , en voorts alle

aen Portugeefche moord priemen
blood zetten. Dreigden voorts de
leef-togt geweldiger hand uit des

lands pakhuifen te haeien Hadden

heid in land-béftier. Haer wierden W»-*™/-
, ,

_ den over de
toegevoegt de vermaerde Amiter- xtlve.

damfchekoopluiden Haeks enTrovz-

re , om de rtken-boeken der Weft-

Indifche maetfchappy te houden:
en VHeremiet tot geheim-fchrijver.

Sigifmund Schuppe behield 't gezach

over 't krijgs-volk. Den Zeeuwfchen
ammirael Bankert wierd de fcheeps-

macht aenbevoolen . Naeuwelijx
leed een Nederlandfche vloot ooit

meer ongemak , als defe. Door fvvae- wordbeho*

re florm binnen Duins geloopen,^
fpilden twee fchepen van de an-

kers en ftieten tegen 't zand aen Aar-

zen. De vloot, met ruimer wind
T 1

1

bui-

envan
ere flor*
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u in groot

gevaer.

Oproer op

't ammi-
raelsfchip.

rmft tuf-

fchen Goch

en Beau-

mond.

Boek:
dat Middelburgbuirengeraekt , moeft cetlang, we- , dat Middelburg en niet Dordrecht

derom benoodzaekt door een groot naeft Amjlerdam in de vergaedering

onweerder, onder nicht zetten bin • der Negentiene d'eerfle plaets be-

nen d' haven Helena : alwaer in negen flaet. De bevelhebbers , hier over ver-

wecken wegens d'ongeftaedige bui- Igaedert, bleven onderling verdeelt:

jen, geen zeil konde maken. Geduu- ; deZeeuwfcheflemdenvoorGoc^, en

rende dit droevig zukkelen, bezich- d'Hollandfchevoor Beaumond. Wes-
tigde 't Brafilfche fchip , gefchat op

|

halven Beaumondmet d
y

Hollandfche

twintig tonnen gouds, tegen een klip zeilen een andere ftreek hield, en

van 't eiland aen ftukken geflooten. Gochvetliet. Defe, onder de middag- ziiendeop

Uit drie honderd zielen waeren lijn gevordert, dobberde thans in een Cochs%l'"'t-

flechtsdartiggebergt. Een fluit, bin- fchaedelijkc ftilte fes dagen. De
nen twee maenden voor 'tRecijfo af-

;
fcheurbuik verftijfde fpieren en zee-

gcflooken , bragt den vlootelingen ,nuwen, veroorzaekte een fvvarte ver-

een onaengename tijding: nament-
j
rotting aen 't tand-vleefch , fwaere

Jijk 'tftond voor fijn vertrek aldaer
j
hoofd pijn en geduurigekoorrs-'tWa-

diervoegen gefchapen : dat buiten
|
ter uit de lucht gevallen gaf vergiftige

twijfel de vloot te laet ten byftand druppelen vol kleine wormen. 't Aen-
gezicht en handen van defe druppe-

len geraekt, liepen op met pijnelijke

bleinen. Veele flierven. Goch quam
lanx d' uithoek Auguftijn voor 't Re-

zoude komen. Defe dan verhaefte te

meer: zulx niet zonder groote moey-
te en gevaer wederom d'ankerslich-

te. OndertufTchenftakde wind hand
over hand op : de golven fchooten [ciffo ten anker : welk hy in d'alder-

hol.en dreevendefchepen na dePort- 1
uiterfte nood bevond : ja 't lag be-

lantfche kuflmet klippen bezet. Zy reeds beflooten den volgende dagde

haddenzoo dicht de wal aen boord,

dat een fchotfch zeil aen ftukken za-

gen ftooten tegen de rotzen. Tenzy
de wind omfchoot en'tonweederbe-

daerde, de vloot was vergaen. Dit

gevaer ontkoomen , trefte een ander:

de foldaeten op den ammirael , klach-

tig over de fchaerfche om deeling van

kaes , brande-wijn en tabak , maekten
zich meeftersdereet-kaemer: dreig- 1 teverkoopen

den d'heeren Goch en Beaumond te !
aenkomft b

Portugeejen te verzoeken , om de

plaets over te geven , behoudens 't le-

ven. Niemand friet zulk een befluit '**«#«*

meer tegen de borft dan den loodenï 1°
°

f
n m

alzoo de Portugee/èn fwoeren de loo-

den levendig te verbranden, als'tRe-

ciffb in haer handen viel.Waerom ook
zy vaft fielden met de wapenen in de

vuift te fterven , en haer huid duur

Sesweekcn na Gochs 't overige

ragt het 't overige der

vermoorden. Defe, door de kajuit- vloot, door vreefelijke ftormen ge- affi>.

venftersmet volk van d' andere fche- flingert , aen'tReciffo. Vijf fche-

pengeftijft, bragtenzulk eenfehrik pen, behalven de twee die in Duins

vergingen , waeren op de togt ver-

gaen, nevens vijf honderdman. De
Opperhoofden fielden gemagtigde,

der -vloot

voor
'

't Re-

onder de muitelingen : dat vergiffenis

begeerden. 'tWierd redens -halve

vergunt. Voorts zijn d'oproer-mae

kers by zeven over de vloot verdeelt, i
dewelke weekelijk voor ieder uit

In deSpaenfche zee hield Goch alge- deelden twee pond fwart brood , an-

meinefcheeps-raed: ten einde elkan- derhalf pond vleefch , een pond
derby nacht zouden kennen, enby fpek, eengezette maet van erweten,

alle ongelegcndheid te hulp komen, boonen, oolie, brandewijn en edik.

Doch Beaumond hield flaende: hybe-
i
De voorzitter Schoonenburg beflech-

hoorde de vlag te voeren, alzoofijn te'tgefchiltufTchen^^awo»^/, Goch,

lafl ontfïng uit de voornaemflc ka- Haeks en Trcvire , wegens den rang

mcr,namentlijkvan Holland, welken ' in de vergaedering : naemcntlijk

buiten tegen-fpreeken de voor rang dat zulx by beurten zoude om-gaen.

niet kan geweigert. Geantwoorde: ! d'Oude beflierders Hamel , Bajji en

Beaumondquam wegens Dordrecht en
!

Bullejlraeten kreegen de wijt by ie-

hy vanM/r/^/^///g:nuwaskennclijk, ' der een van het Brafilfche verval.

Na



Hamel ,

Bajpen Bul.

leftraeten

ver/rekken

(chmdtg.

Jfval der

Tapuyers en

JSra/itiae-

nemaaer
door ver-

corzaekt.

Koning der

Tapuyers

etfcht'tcp-

per-lioofd

Garfman
ten (Iraf

',

en teaerom f

B K A

Na Holland over-gefcheept wierden

met den nek aen gezien: en opentlijk

ingedrukte blaeuw-boekjens voor

trouwloofe eigen-baetzoekers uitge-

maekt. Vele dreigden haer in geding

te roepen. Ook Scbooneburg bragt te- !

gen de zelve befchuldiging in : na- !

mentlijk zy hadden den Brafilfchen

toe-ftand niet na vvaerheid overge-
)

fchreven. 't Werk was vry meer ver- '

vallen , dan zy te kennen gaven. Zulx i

de tegenwoordige magt haer te fwak I

bevond , om iets voordeeligs tegen

den vyand te verrichten. By ditquaed
j

quameen tweede, d' afval derTapu- \

yers en Brafiliaenen , die tot 'noch toe
j

de zijde van de Nederlanders volg-

den , doch derPortugeefen zijde koo-

fen , teroorzaek Georgius Garfman aen

kant hielp ]acob Rabbi. Dcfe, uit Duits-

/^«rf'herkomftig , begafzich onder de

Tapuyers , van welke ten hoofd ver-

kooren , en grootelijx bemind was

:

als die haer tot rooven en moorden
geftacdig aenvoerde. Dieshalven/^»
Dary eifchte Garfman, ten einde over

hem vonnis velde; want hoewel Rab-

bi, zeid hy , mogt fchuldig geweeft

zijn , 't geen Garfman niet bewees:

zoo ftond het echter aen Garfman

niet , om diefwegen recht te doen:

aengezien de Weft-Indifche maet-

fchappy hem gemagtigde 't onder-

zoeken na 't mifdrijf by eenige Ta-

puyer, waer over koning ftond , ge-

pleegt. Doch Garfman wende voor:

Rabbi was een bloeddorftige fchelm ,

een rover wiens overlaft Brafil lang

genoeg verdroeg. Had ook onlanx

Garfmans fchoon- vader fchelmachtig

gedood : waer af vveerwraek nam.
Dary bragt hier tegen in door fijn ge-

zanten : Garjmans fchoon-vader gaf

Rabbi wettige reden , om aen kant

geholpen te worden. De gepleegde

rooveryby Rabbi Rrektc nergens an-

ders toe, dan 't leven te behouden :

dewijl geen leeftcgt van de Weft-In-

difche maetfehappy ontfing : voor
welke nochtans fijn leven meenig-
werf in de waeg-fchael ftelde. Hy
hield Rabbi hooger als acht honderd
Tapuyers. Wilde deshalven met Garf-

man te dooden wraek nemen. De
raeds-heeren gaven ten antwoord

:

s i t. w
Zy waeren zeer mifnoegt over de
dood van Rabbi ; doch konden Garf-
man noch leveren , als zijnde een
hoog-bevelhebber, noch on verhoort
veroordeelen, noch ter dood verwij-

fen , dewijl zich van 't gevelde von-
nis zoude beroepen op de kaemer
der Negen iiene. OndertufTchen be-

loofdenze 'tgeheim naerftig t'onder-

zoeken : weshalven Garfman in 't aen-

fchouwen van de Tapuyerfche ge-

zanten bonden en voor recht fleep-

ten. Maer defe bleven dies niet te-

genftaendeeven mifnoegt. d'Hollan-

ders fnaeuwdenze , zullen eerlang

berouw hebben , datze Garfman niet

overleveren aen den koning Dary.

Garfman voor recht geftelt loochen- Carfmani

de de moord aen Rabbi gepleegt : lei- Gording,

de de fchuld op twee foldaeten van
fijnvaendel. Defoldaeten bekenden
de moord ; doch bragten totveront-

fchuldiging by : hier toe gelaft te

zijn door den vaendraeger JacobBou-
lan : die wederom voorwende 't be-

vel van Garfman. Eindelijk is bevon-
den , hoe Garfman en Boulan onder-

ling verdroegen in de dood van Rabbi,

uit inzicht op een groote fchat, by
Rabbi begraeven , en haer beide be-

kend. Welk geheime Tapuyers ont-

dekten^klaegendeündienhetGdr/jWtf»

om 't bedolven zilver en goud te doen
was geweeft, 't zoude hemgefchon-
ken z ijn , wanneer het verzocht had

:

aengezien zy geen zilver noch goud
behoeven , ja niet achten. Hy be-

hoorde diefwegen Rabbi niet te ver-

moorden. De rechters dan maeken vonnis tegen

de goederen en verdiende zoudye Garfman
°_ f , .. „ J

. en Boulan.
van Garjman en Boulan prijs : ltel-

lenze van haer bedieningen af : en

j

zendenze voorfchelment'huifwaerd.

i De hooge raed ondertuiïchen , die

I

niet veel goeds uit de wapenen be-

oogde , zocht by minzaeme wegen
: d'afgevallene Portugeejen totgehoor-

Izaemheid te lokken : floeg ten dien vUk-fchrif.

[
einde aller wegen plak-fchiiften aen, '""*«*»•'

by welke vergiffenis der opftand*"
71"*'"

j

wierd aengebooden. Alleen blee-

ven buiten quijt-fchelding Iemand
Viera , Amador da Rouche , Anto-

nio Cavalcantelca en Dirk Hoogflrae-

ten , op welker lijf groot geld zette.

Ttt 2 Hier



plak-cedels

der Fort tl-

geeft»dom
iele af-val-
len.

t l 6 D E R D F. B O E K :

Hier tegen verkondigden dePortugee-
1

tic Frattcifco fcheeptc, vielen de Ta-

Jen : zy zouden de Nederlanders , die puyers , die loan Dary verlieten , en de

tot haer overquamen , in genaede Portugeefche zijde koofen , dewijl

aennemen : haer achter ftallen aen haer Garfman niet wierd overgclevert,

de Wcft Indifche maetfehappy bctae- in Siara: alwaer zy alle Nederlanders

len : en overvoeren werwaerds wil- ten platten lande deerlijk acn kant

den. Dufdaenige brieven , gefchre- hielpen: en gefchenken zonden aen

ven in de Nederlandfche , Franfche, den koning Dary: ten einde hem ver-

Engelfche en Portugeefche taelen , plichten met de Portugeefen zzmen te

hingen allerwegen aen de takken der ipannen. Doch defe antwoorde, hy
boomen: en deedenvry andere wer- wilde liever haer boofe ftukken, te-

king, als de plak-cedels der hooge-
J

gen de ingezeetenen van Siara te

raed; want daernaeuwelijx een Por- werkgefteld.ftrafTen. De hooge raed,

/«grover quam, verliepen vele, on- ! hierafverkondfchapt,vaerdigdeden

aengezien de naeuvve toezicht uit tael-man Roelof Baron, die lang onder

't Reciffo na den vyand. De hooge- de Tapuyers verkeerde , met een ge-

raed en krijgs- hoofden bragten drie fchenk van bylen , mefTen, wiggen,

volle maenden zoek met overflagte fpiegels , hembden , kammen en dier*

macken , wat te doenftond. Schuppe gelijke fnuiftery aen £>dry. Baronver-

vaerdigde ettelijke mael drie , vier en zocht , hy beliefde in fijn voorige ge-

vijfhonderd koppen uit : omnaden trouwigheid te volharden : 't welk

toeftand der Portugeefen te vernee- |
Dary beloofde , mits hem byftand te-

men. d'Afgezondene wierden ein- gen zoo veel weder-partyders, die hy
dehjk uit een hinder -laege zoo I maekte om der Nederlanders wille,

Moord by

de Tapuyers

gep leegt m
Star».

Gefchenken

en verzoek

aen Dary

:

Swaerefiek

te op 't Re-

ciffo.

raeuw onthae'.t . dat veele ïheuvel-

den , en weinige ontvluchten. Op
't Reciffo nam de fcheur buik en buik-

loop veel volk weg: als welk aen de

uit 't Ree/ffo toequam . Baron beloofde

de verzochte hulp , zoo haeft de ver-

fche benden aen Bra/ihc land (lapten

xxhTexel, deMaes en Zeeland. Doch
heet-brandende lucht niet gewend' Hinderfon , aen rio Grande geland,

was: behalven dat haer de wormen
\
kreeg de fterkte aldaer zonder flag of

uit bedurven vocdzel jammerlijk
(

ftoot in : alzoo de Portugeefen op (\]n

quelden. Zommige flierven in de eerfte aenkomft bofchwaerd vluch-

gaft-huifen : andere op de ftraeten, , ten. Z/c£//.w/bewaerdedezee. Hin-

by mangel van ververfching. Delaet- \
der/on vond overvloed van vee; want

ft e uit-val der Nederlanders liep fchan- | naeuwclijx een land in de weereld

Hinderfon

bemagtigt

rio Grande:

overvloed

van vee al-

daer :

Schuppe

fchandelijk

geflaegtn.

delijk af; want door vijfhonderd Por-

tugeefen aengetroffèn keerden de rug-

ge , daer immers zoo fterk waeren

:

ja hoewel Schuppe de vluchtige met
acht honderd man te hulp quam.kon

welk zulk een getal aen fokt- Ver-

fcheide landbouwers telden vijftien

duizend hoorn beeften. Om de
fchaerfche leef- togt op 't Reciffo te

doen ftrekken, is veel vee bewaerd.

de haer vlucht geenzints fluiten, wat: Weshalven den foldaetenftreng ver-

hy ook deed: zelf fchoon uit toorn : booden wierd, eenig beeft te dooden:

een vaen-draeger, farjant en twee I zy zouden echter van hooger hand
foldaeten, diealder-eerftd'hielenlie- 1 overvloedig voorzien worden. Doch
ten zien , met eigen handen door-J dewijl de gedachte oflen, koeyen of

griefde. Onaengezien dufdaenige fchaepen eerft door d'handen der

fchandige enfehendige neep , wierd krijgs-overften gingen , die de befte

beflootcn Olinda en d'uithoek Augu-> ftukken uitkoofen, bleef niet alleen

llyn aen te taftcn : terwijl Hinderfonl 'toverfchot voor'tgraeuw;maerook
zich meefter maekte van rio Francifco

\
dewijl 'tvleefch haer laeter ter hand

met vijftien honderd koppen, en het quam was bereeds bedorven ; want
land aldaer wijd en zijd te vuur en wegens de overgroote hette ftonk

fwaerd verwoefte : ten einde alzoo het, zoo haeft gehandelt wierd, in

de Portugeefen bedwong van 't Reciffo weinig uuren. Met azijn befproeyt

af te trekken. Terwijl Hinderfon na en met zout gevreevenkonde naeuw-
welijx

wonderlijk

vleefch

:



B R A I L.

welijx een dag duuren . Doch Hinder-

fon fmeet de bemachtigde vefting , ter

oorzaek op een ongeleegen plaets

lag.teraerde : en wierp gefwind een

zm nieuwe andere fchans op , die beter te hou-

5*7

/(ham :

Uinderfons

•volk ver-

looft.

Vuepfche

foldaeten

trouvoloos.

Wonder'ijk

den was, wegens de voordeelige

grond. Sijn foldaeten .afgemat door

fpitten en kruyen , verliepen, uit

weerzin , tegen den moeyelijken ar-

beid, onder zoo brandende hemel,

naden vyand over bygantfehetrop-

pen. Andere fchreeven den toeflant

van 't Nederlandfche heir aen den

vyand , byzonder zommige Rooms-

gezinde foldaeten : als die zich wei-

nigkreunden aen denkrijgs eed, en

uit zucht tot 't paufelijke geloof den

Portugeefen een gunftig hart toedroe-

gen. Onderanderewierd^»^«/wer-
hangenvan penaerbeiiaipi, die door fijn makker

pela"r

Wer
' dekens den vyand alle gelegend-

heid over-briefde. Aen de galge ge-

knoopt viel driemael op fijn voeten

ter neder,dewijl de ftropt'ellekens ge-

lijk een verzengde draed brak.Hy ver-

zocht driewerf ootmoediggenaede
;

doch de verraedery moeft noodwen-
dig met de dood geftraft: te meer om
dat de fchuld des gedoemde vergroot

wierd wegens befwaerlijke muitery

,

tefcheep op detogtaengerecht. De
gevluchte Portugeefen ondertuiTchen

allerwegen met verfche hulp-benden,

en byzonder uit Salvador , tottwaelf

honderd koppen geftijft, floegen de

uiterfle wacht twintig fterk dood. De
naeftefchild wacht, door'tgedruifch

gewaerfchouwt , maekte een wapen-
kreet aen de nieuwe fterkte, welke
ten tweedemael naeuwelijx herfteld

was, alzoo een pias-reegen, geduu-
rende fes dagen, de wallen plat ge-

flaegenhad. Hinderjon aen 't been ge-

quetft vaerdigde hopman Montagne
aftegen den vyand,van welker macht
een klein gevoelen behield. Montagne,

genaedert tot den boodem , die d'ui-

terfte ontzielde wacht befloeg
, ge-

moete twee honderd Portugeefen, in

drie benden ten flag gefchaert. Defe
Montngne deinfden te rugge : Montagne volgt

nrtZe%n °nvoorzichtig.De vluchtende bieden

bt

:

't hoofd , zoo haeft midden tufichen

't gros van haer duizend makkers, tot

vijf troppen verdeelt, in vveeken.

Thans verhief zich de ftrijd voor en
weder-zijds. AIontagne,onÓQrd'eeiüe

vechtende bleef dood, nevens drie blijft dood:

honderd van fijn volk: by na gelijk ge-

tal wierd gevangen , onder welke ook
de predikant Aflette. Vier honderd
ontfnapten binnen de vefting, alwaer

Hinderfon na d'uitflagvan Montagnes
verrichting wachte. Met Hinderfonsf'involkze-

nederlaegliep5c/.•uppens toeleg t'eene-
aegm '

mael teloor : als die door de togt na
rio Francifco den vyand van 't Reciffo

meinde te lokken. Men neemt dies- meedheid

halven een andere voorflag; nament- der Fcr"f-

lijk om van de zee-kant Salvador ia
&"^n'

plaegen
, gelijk 't Reciffo aen de land-

zijde gequelt wierd. Hinderfon kreeg
laft met fes honderd man, die van
vijftienhonderd by hem overig wae-
ren , ftand te houden aen rio Grande.

Een bark vol levensmiddelen voor
Hinderfon wierd genoom en, en 't volk

op ftrand in koelen bloede door de

Portugeefen vermoord. Men firooyde

voorbedachtelijk een geruchte bin-

nen 't Reciffo, welk ter ooren des

vyands uit-dijde : namentlijk Schuppe

ging met den ammirael Bankert on-
der zeil tot Hinderfons byftand. Om
den Portugees meer te verleiden , liep Totht va»

Schuppe met derde-half duizend man Sch"tt'
'•

na rio Francifco-.alwaet ettelijke dagen
ten anker bleef. De fteevoogd van
Salvador dieshalven fchikt derwaerds
ettelijke hulp-benden. Dit beoogde
Schuppe, die gefwind de ftevens op
Salvador wende. Aen 'teiland Tape- J.*"

daen

.... ,
f Tapericit.

rica, viermijl in ommegang, gelant,

roofde een rijke buit. 't Swaerd ver-

fchoonde niemand. Twee duizend
menfehen fneuvelden aen 'tftael; of
datholoverbol inde barken vielen,

om zich binnen Salvador te bergen;

want'tmeefte vaer-tuig tevolgelae-

den zonk. Onder d'aenzienelijkfte

gevangenen na 't Reciffo op-gezonden
vvaeren twee Minder-broeders, wel-

ken gelijk onthael toe-gezeid wierd,

als de predikanr Aftette binnen Salva- ?
w
*f

!

j?
. s ïii predikant

dor genoot. De Minder-broeders ver- aftette.

toefden niet te fchrijven aen haer

kloofter-voochd ; hy beliefde zorge
te draegen, dat Aftette niet levendig

verbrand wierd , gelijk de Portugeefen

den bezettelingen binnen de vefting

Ttt 3 rio



*1« D e k o e Boei.:

Onthaelder

Yn.ukant

Afiette

merk w.ter-

dig.

Lichthart

finft.

Portugee/en

beftoken

ScliHppe:

fijnfoldae

ten loofen

over.

Gedcnk-

waerdige

gefchiedenis

van drie

]ongem ter

galgege-

doemt.

rio Francijco en 't Reciffo toeriepen :

aengezicn zy 'c zelfde hadden te

wachten. Zedertquam Aflette uil fijn

naere kerker, en verkreeg vryheid,

om Salvadors ftraeten te bewande-

len. Doch Scbuppe maekte zich fterk

op Taperica, daerdeflrand befpoelt

word door d' inwijk todos los Santos.

Onderde nieuwe fchansvondd'am-

miracl Bunkert een veilige reede:

pafte nevens Lichthart op alle Portu-

geefche zeilen. Lichthart, alhier o ver-

leeden , wierd op 't Reciffo ter aerde

beftelt. Doch Salvadors ftee-voochd,

verdrietig over zulke laftige gebuu-

ren , nam voor zich de zelve quijt te

maeken. Hy werpt ten dien einde

vijftien honderd koppen aen eenan-

dere hoek van Taperica te land by

donkere nacht : die zich aldaer met
groote haeftbegraeven : en dagelijx

uit haer begraeving tegen Scbuppe

fchermutzelden : zulx doorgaens

weder -zijds veel volk fneuvelde.

Schuppe evenwel verfwakte alder-

mceft , ter oorzaek, fijn foldaeten

in groeten getaele over -liepen:

alzoo binnen Salvador wel onthaelt

wierden. Hy deed hier af bericht

aen den nieuwen raed , die infehe-

lijx wegens de zelve trouweloos-

heid klaegde. Onder andere was
aldaer voorgevallen een droevige ge-

fchiedenis van drie jonge krijgs-

knechten. d'Oudfte bereikte flechts

feftien jaer. Een uit haer, geboortig

tot Roan , had fijns vaders geld-kift

bcftoolen : zich na Holland gepakt

met een fregat : alwaer hy degeftoo-

le penningen dwaeflijk verquifte.

d'Armoede dwong hem dienft te ne-

men. Met de voornoemde vloot

op 't Reciffo geland , zocht eerlang

nevens twee makkers by laeg wa-
ter tot de Portugeefen over te loo-

pen : alzoo, dartel opgevoed in 't rij-

ke huis fijns vaders , de armoede
nier gewent was. Uit de vlucht te rug-

ge gehaelt wierd ter galgegedoemt.

't Hielp niet dat voorwende , hoe
hy door de moeyelijke togt , zou-

te fpijs en vreemde lucht , verver-

fching zocht by oranje appelen en ci-

troenen , die over de Üroom wief-

fchen. Zulx geenzints voornam den

vyandbytefpringen. Sijn vader zou-

de hem gaerne voor tien duizend

kroonen van de galg koopen. De
rechters behoorde immers eenig in-

zicht te nemen op d'ouderdom, wel-

ke geen vijftien jaer haelde. Maer
de noodzaekelijkheid ftopte d 'ooren

voor eenig medelijden. d'Uitgevoer-

de ftraf ontftak deernis onder de kij-

kers. Weinig weeken na defe gefchie-

denis ftondV^f/jfoverbaefl over een

ander doodvonnis , geftreeken tegen

een Mulaet en Portugees. De Portu- Wonder,

vees had zich , zedert d'afkundiging baerl
'i
k'

*
i . rr ° ° ""»» van

van een algemeine vergitiems , n^eenverrae-

't Reciffo begeven : en aldaer een boots- derfche Fer-

gezel omgekocht voor twee honderd
tugees '

kroonen , om een brief, beflooten in

eenloodedoosjen, aen de flotvoogd

op d'uithoek Augujlijn te behandi-

gen. Indien hy elders achter- haelt

wierd, konde 't doosje ergensin 't wa-
ter werpen. De brief, mctkriskrafTen

gefchreven , behelfde ; opening van
't klein getal der bezettelingen op
't Reciffo , terwijl de meefte Neder-

landfche magt Taperica inhield. In-

dien 't Reciffo lanx den dijk en uit

Maurits-ftad beftormt wierd, zoude
lichtelijk te bemagtigen zijn. De Por-

tugees , ten ftraf gevoert , riep luids

keels : Gy luiden fchept vermaek in

'tbefchouwen van mijn dood; doch
zultbinnen weinig oogenblikken ver-

baeftftaen. En waerlijk toen debeul

den half-geworgden mifdaediger met
ftroo zengde , onftond een wonde-
re beweeging onder 't volk. d'Een

begon den ander te tergen, metd'el-

leboogenen ruggen teftooten : met
vuiften teflaen. Middelerwijl rees een

vreemde warrel-buy uit het midden

van de markt , welke alle voor een

korte oogenblik deed waggelen , ge-

lijk menfehen , die 't wegens dron-

kenfehap niet ter been konnen hou-

den. Hoeden en mutzen vloogen

door de lucht. Thans wierd de gant-

fche meenigte over hoop ter aerde

geflaegen. De .gewaepende krijgs-

knechten vlooden binnen de naefte

huifen. De beul fich alleen bevin-

dende fprong van 't fchavot. Stijfeen

vierendeel uurs duurde dufdaenige

verwarring. Eindelijk quam 't volk

we-
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wederom tot bedaeren , en de fcherp-

rechter aen 't werk. Hy fneed dan
den Portugees neus , ooren en de man-
nelijke roede af, en' t hert uit het lijf,

met welker bloed de wangen verfde,

en wierp de gezeide leden voor twee
groote honden , dieze op-aten. Vie
rendeelde voorts 't licchaem. De
ftukken wierden aen vier oorden ten

fpiegel vaft gefpykert. Gelijke ftraf

omüngde Mulaet : ter oorzaek twee
treffelijke fchepen in de haven trachte

in brand te fteeken. Onaengezien
zulke ftraf oefeningen verliepen de

wuromde foldaeten dagelijx. De meefte fchuld
feidaeten van d\ t qUaed droeg d'hooge overig-

cijfoverioo- heid, deweixe geen acht nam op de

ten? klagten van 't krijgs-volk 'over de be-

velhebbers: als die 't derde deel der

lijf-tocht haer ontrokken ; want de

bevelhebbers deeden uit 'tvoorraets

huis de levens-middelen binnen eigen

wooningen draegen, en deelden al-

daer na eigen goed-dunken. De ge-

meine kreet ging: datteveelkreegen

om te fterven, en te weinig, om te

leven. Indien iemand kikt, dat het

gefielde randzoen diefachtig meet

als een derde afgeknipt word : men
klaegt de klaegers van opftand aen.

En wat vorders in zulk een voorval te

wachten, dan kerkers, wippen, gal-

gen en ftaeken ? Wreed ging de krijgs- WmAi

tucht toe. Om de minfte misflag zat
kr^> -tucht '

een quynend lichaem van kommer,
honger en dorfl op 't houte paerd

,

metfwaere koogels aen de beenen,en

fes musketten opdefchouders,onder

een brandende hemel. De gaft-hui-

fen lagen gepropt vol zieken en het

kerkhofvol dooden. Tegen de Portu-

geefen kieeghetSchuppe hoe lanxhoe

meer te quaed ; want niet alleen ver-

flond de flerfte veel volk ; maer ook
liepen gantfche benden na den vyand.

Zulx hy 't eiland Taperica ten beften

moeft geven, en zich befluiten bin-

\ nen fijn naeuw-opgeworpen fchans.

i

't Gelukte den zee-voochd Bankert

beter. Hy kruifte met vijf fchepen

\
voor d'inwyk todoslos Santos : nam
zomtijdseen vaertuig, offchoothet

in
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uenUjki in de grond : tafte de Portugecfche

x.egt van vloot fterk zeven groote zeilen , niet
"*' min manhafrig als gelukkig , aen : een

fchip ontfnapte na Salvador , een

zonk, end' overige vijf, gefchat op

meer dan twintig tonnen gouds,wier-

den genoomen. Stijf vier honderd

Portugsefen fneuvelden. Derde half

honderd te lijve gefpaert en aen de

kiel van een fchip vaft - gefpijkert

,

zijn na 'tRecijfo gevoert. Onder de

gevangenen waeren de nieuwe on-

der-koning over Brafil, d'ammirael,

d' onder-zeevoochd , andere aenzie-

nelijke perfoonaedjen en drie Min-

der-broeders. 'tReciffobegon nu door
zulk een zegen weinig adem-togtte

krijgen : temeeralzoodeveld mar-

fchalk Hous zeven fchepen, met vijf

honderd foldaeten bemand, aldaer

aenbragt. Dit is de zelve Hous, die,

den zeventienden van oogft-maend
164.5-. des jaersfeftien honderd vijf en veer-

tig , gevangen wierd op 't huis Engen-

ho, uit welk zoo lang vocht: tot 't bus-

poeder verfchooten was , en Vidal on-

der 't huis, hout , flroo en fweevel ge-

bragt had. Matthaus van den Broek,die

ook zich hier by bevond , befchrijft

Droevige de droevige nederlaeg en 't gevolg op
rtededacg fe zelve zeer omftandiglijk.Wanneer

. van Hous. ... • i • i

wyons, zeidhy, met langer konden
verdeedigen , riepen om lijfs-genae-

de : 't welk Vidal beloofde. De luite-

nant la Motta , na buiten gezonden

,

ten einde bedong met volle geweer

na 't Reciffo te trekken , keerde de rug-

ge in gczelfchap van een Portugeefch

hopman. Hous verzochtaen den hop-

man: hy mechte tot mondelinge on-

der handeling komen met dopper-

hoofden Vidalen Viera. Beide binnen

Engenho geflapt , Honden alleenlijk

roe een ongewaepend vertrek. Ter-

wijl over dit werk fpraeken, trok een

paep , dien het te lang duurde, Vidal

by de mouw , en fnaeuwde hem toe

:

dcfe ketters zijn immers alle in uwe
handen ? Waer toe zoo veel tijd ver-

fleetcn met 'teen en ander te bedin-

gen ? Gy hebt heden noch grooter

werk te verrichten. ridWaldusgeprik-

kclt, antwoordde : neemt degegünde
voorwaerden aen , of ik neem de wa-
penen wederom aen. Hous dieshalven

Boek:
moeft te vreden zijn met enkel lijfs-

genaede voor de Nederlanders en Bra-

hliaenen. Dit verdrag befvvoeren Vidal Meincedig-

en Viera op 't cuangelium. En defei"dJerr
i r» i 17/ Tottuzee-

ontwaependen eerit de Nederlanders: (m.

en vielen zedert de brafüiaenen hon-
derd fterk te lijf: die ziende , hoe
't leven gelde tegen den eed , ver-

kochten haerhuidzoo duur als kon-
den. Zy ftierven niet t'eenemael zon-

der wraek. Toen alle in 't bloed ge-

wentelt ter aerde lagen , ftapte een

Portugeefch vaen-draeger met drie

foldaeten over de lijken : friet met de

voet tegen een Brafiliaen : alzoo ver-

moede, dat den geeft noch niet had

uitgeblaefen : de gefchopte fprong op,

en ftak den vaen - draeger met een Heiden-

mes 't hart af: ja zoude infchelijx een daedvan

der foldaeten afgemaekt hebben, ten-
jjf^f™"

zy de derde hem den kop van achte-

ren (tukken kapte , en meer dan hon-

derd fteeken na fijn dood gaf. Viera

voerde ftijf twee honderd gevange-

nen na Ca/a de Prugar; onder de ge-

vangenen wierden byzonder naeuw
bewnQidHous ,degezach-hebber Bri-

flon en Lijlry en d'hopmannen Wild-

fchutenBlar. Doch BÏar , nevens Bri-
£!tirver _

Jlon en JVildfchut , na Salvador gebragt, moord.

wierd tufTchen Serinhainenfan Amaro

uit een kreupel-bofch met vier zilve-

re koogels van 'tpaerd gefchooten.

Doch Hous fcheepte uit Salvador na

Portugal, uit Portugal na Holland , en

keerde wederom uit Holland na Bra-

fil: alwaer niet dan flechte toeftand

der Weft - Indifche maetfehappy

boodfehapte : ja dat alles noodwen-
dig in 't wild moeft loopen , tenzy

d'Algemeine Staeten 't werk by de

hand floegen. De verfche foldaeten, Schuppe

by hem overgevoert , wierden aen- slagen.

ftonds na Taperica gefcheept , ten

hulp - fteun van Schuppe : die , aldus

geftijft , met fes honderd koppen
landwaerd inrukte ; doch wierd zoo
raeuwelijk onthaelt door duizend

Portugeefen, datfeftigman achterliet.

Zedert kreeg Hoog -ftraeten laft , om
Schuppe by midder-nacht met drie

duizend man te beftooken in fijn

fchans : te meer nadien uit de gevan-

gene, welker zommige levendig ge-

vieren deelt wierden binnen Salvador,

bericht
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Hoogfirae-

uns neder-

laeg.

Vreemd»

wapenen.

Thomas
Huneer.

-

Vortugee-

fche frïjfen

bericht was ingebragt : dat Schuppe

geen twaelf honderd koppen ten te-

genvveer konde wapenen. Hoogjlrae-

ten dan befprong de fchans aen twee

zijden zeer heftig. Deftorm duurde

twee uuren : in welke vier honderd

Portugeefen fneuvelden , behalven

een merkelijk aental gequetften. Wei-

nig voor den dageraed trokken de
j

ftormersaf: en lieten groote papie-
j

ren achter, vertoonende gefchilder-

1

de vuur-roers , pieken , hellebaer-

1

den , morgen - ftarren , knodzen,
fvvaerden , pijlen , groote en kleine

kruifen met de letter H. vermengt,

onder welke Latijnfche vervloekin-

gen (tonden tegen 't Nederlandfche

geweer. De Portugeefche lijken had-

den zulk papiere-befchutby zich. Bui-

ten twijffel was haer wijs gemaekt,

dat aldus onquetsbaer zouden vech-

ten : even gelijk eertijds Thomas

Muncer vader der Wederdoopers de

zaem- gerotte boeren uit Sivaben en

Franken/and ten ftrijd moedigde on-

der Frankenhuifen tegen Georgiusvan

Saxen, met verzeekering: hy zou-

de alle koegels in fijn mouwe vangen.

OndertufTchen quamen negen roof-

fchepen, by HollandfcheenZeeuw-
fchekoopluiden toegetaekelt, voor

de Braftlfche kult kruifen ; want zulx

was ftaets-gewijs toegeflaen : ter

oorzaek de Weft - Indifche maet-

fchappy haer te magteloos bevond

,

om vordere byftand na Brafil te fchik

ken. Weshalven ook de hoogeraed
op 'tReciffo de gehuurde zeilen by de

maetfehappy , en voorts andere tot

de zelve gehoorig, t'huifwaerd zond;
te meer alzoo wegens ouderdom
weinig dienft konden doen : ja de

fcheeps- timmermans oordeelden,

dat verfcheide meer dienden ge-

floopt, dan om volk na Hollandover

te voeren. Echter 't wierd gevvaegt;

doch fes der fwakfte fcheepen qua-

men nooit te voorfchijn. Maer de
negen roof-fchepen maekten vijf

Portugeefche zeilen prijs: en, zedert

onder Bankerts vlagge geraekten

,

vermeefterden vier andere fchepen

volzuikergelaedenin d'inwijk todos

los Santos. Men wierp honderd en

twintig Portugeefen en vijftig Hol-

landfche overloopcrs buiten boord-

Brafil verzocht fpoedige byftand aen
'/ Vereenigde Nederland ; doch de
Staeten aldaer geraekten overhoop: Aenbodvm

vermits de Spaenfche koning door st*nJe -

fijn gefant in 's Graeien-haege een
vreedens-voorflag deed , metaenbie-
ding : hy zoude de Portugeefen in Bra-

fil beftooken. Zeeland wilde geen- „eenig .

zints luifteren na eenige onderhan- heidincten

deling met Spanje. d'Hooge raed op
mge'

't Recijfo, verkundfehapt defer twee-
fpalt, ftond zeer verzet: te meer al-

zoo Banken , d'eenigfte fchrik voor
de vyand ter zee , door de Zeeuw-
fche Staeten te huis ontbooden
wierd : 't welk hem d'Algemeine
Staeten duidelijk verbooden. Dit ver-

achterde niet weinig de Brafilfche

zaeken
. Men fchreefop '/ Recijfo een slechte tot.

vatten- en beede-dag uit: ten einde /?<"«<™»

't God beliefde 't Vereenigde Neder-''
R"'pi

land in eenigheid te verbinden , en
't gedrukte Brafil genaedig te zijn.

De foldaeten alhier waeren tot ach-
tien honderd verfmolten. De leef-

tocht konde fchaerfch verftrekken
voor zeven maenden. De hooge
raed vond raedzaem iemand uit

haer vergaedering na 's Graeven-
haege tefchikken : om den uiterften

nood van Brafil aldaer bekend te

maeken. Elk wilde gaerne defe laft

uitvoeren . Boven andere wenfeh-
te de voor-zitter Schoonenburg 't on-
gelukkig Brafxhz mogen achter hem
zien; doch , dewijl fijn vertrek niet

zender morren des volks zoude
toegaen, is Haeks afgevaerdigt : ten
einde in den fchoot des vaderlands
ter neder leide een droevige klag-

te : namentlijk of de Nederlanders
in Brafil gebannen waeren , om te

vergaen door honger en kommer,
Indien de ftaet niet gezind was,
genoegzaeme heir-krachten over te

fchikken , waer toe meer volk en
koften gefpilt ? Waerom niet de ver-

hongerde zielen van '/ Recijfo , Paray-

la , Taperica , en rio Grande te huis

ontbooden? Met tien duizend man
konde Brafil niet alleen in ftand ge*
bragt ; maer ook van de Portugeefen

ontledigt. Haeks dan ging nevens Hin- Kiagte van

derfon (in geen achting zedert dene-
Iiaeks '

Vvv der-
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Banken ^dcrlaeg aen rio Grande) op Bankerts 't fchip binnen bragt. In Duins be-

zeetand: fchjp met v ijf andere zeilen na 'c va-
j
vocht hygroote eer tegen den Spaen-

derljnd Dcfc vloot voerde geen ge-
\
fchenzec-voochdö^*^- Sijn twee tvm tv„fijn vloot

:

oorzaek

zeerjlonk.

zoonen , die den laetften fnik haersy»;»/</*. ter

I vaders by woonden , beletten dat
' des zelf fwaerlijvig licchaem buiten

boord gezet wierd, hoewel ondrac-

gelijk ftonk : ja diervoegen , dat de

woonclijkc zuikcr-laeding ; maer een

ballaft van mifnoegde boots-gezei-

lea , verminkte en zieke foldaeten,

ondienftige looden, verarmde reizi-

gers , gevangene Portugeefen , en

fchaerfcheleef-togt.flechts voor tien fpijseenleelijke fnuf kreeg. 'tHielp

wecken: dacr anderzints alle vaer- niet , 't ingewand weg geworpen

tuig, opdewederom-togtuit Bralü, wierd, 'tlijkgezoutcn, metvierdik

driemaenden levens-middelen plagt
j

zeil-doek omwonden, ineengepek-

Orde op

'f vertrek

in te nemen ; doch men konde nu zoo
veel niet miflehen. De hooge raed

kenmtBra- ontwierp thans een vafte voet , op
('L welke ieder vertrekken zoude : na

mentlijkdat haer naemenin een lijft

aen de kerkdeur , geduurende fes

weeken, moeiten aengeteikentftacn:

ten einde de fchuld-heeren geen

fchaede leeden , by 't af-fcheepen der

fchuldenaers, ofeen mifdaedigeden

te kift verborgen en onder de ballaft

begraeven lag. Ses mael was matroos
beefig, omdenoverleedenammirael
d'Oceaen toi een ruft-plaets te geven;

doch vreefde voor ongemak , wan-

neer den Zeeuwfchen boodem onder

de voet kreeg. De vloot ondettuf-

fchen , gevordert totachter de rlaem-
fiorm .

fche eilanden, wierd beloopen van
zulk een fwaere ftorm : dat 't oude

verdiende ftrafontliep. Indien eenig fchip des onder-zeevoogds over mid-

Vreemdt

voorval.

fchipper iemand weg voerde tegen de

beraemdeorde.verviel in fwaere breu-

ke. Een raets heer en de bezorger van

's lands geld-kift bezochten allefche-

penzeernaeuw, eer 't anker befton-

den te lichten. Piere Moreauytvhaeh,

den borft: 'tmeefte volk wierd ge-

bergt. TufTchen Calis en Doeveren

ontmoetenzeacht Ooftendenaers , te-

gen welke zy haer flag-vaerdig

maekten; doch defe betoonden alle

yriendfehap uit laft der Spaenfche

hoe een man en vrouw, by gonft der
j koning. Alle levens-middelen wae-

Bankert

Jlerft:

fijn lof:

boots-gczellen zonder verlof briefje

binnens boords geraekt , haer lieten

kuipen in een ton, om d'onderzoe-

kers teontdonkeren: wierden beide

zedertgeftikt bevonden. Maer Ban-

ken ftiert aen een beroerdheid , na

dat de voornoemde fchepen naeuwe-

lijx een week zee hadden gehouden.

Hy was een man , die door helden-

ftukken van flecht bootsgezel tot

ren ten einde, wanneer voor VliJJin-

gen ten anker liepen : alwaer Ban-

kerts lijk met heerlijke lijk-ftaetfie ter

aerde bcfteld wierd. OndertufTchen

had 't Vereenigde Nederland'een vloot

toegeruft, tot byftand voor 't be-

nauwde Recijfo : alzoo Portugal geen

ooren had , om den eifch der Weft-

Indifche maetfehappy te voldoen;

want defe oordeelde, by de meinee-

hopman gevordert was: welk ambt dige opftand der Brafilfche Portugee-

manhaftig bekleede. Sijn achting Jen twee honderd en tachentig ; ton

rees byzonder zedert tegen darrien

Duinkerkers floeg, van welkedriein

de grond fchoot : by drieaengeklamt,

en door overige befchooten , wei-

gerde zich op aengebooden lijfs-ge

nen gouds ten achteren te zijn : wel-

kepenningen zy voor haergeledene

i fchaede vorderde. De Portugeefche „ , ,

i J /Til i
Vmugal

koning ondertulichen begon met het /2a«wr/«-

werk in Brafil verleeeen te ftaen ;
&"'"'"\

t"*

n li l J l J Bra/tlfehen

naede over te geven: ftelde fijn oud- ' want eerftelijk had hy geen andere handel

ftezoon met brandende lont aen de
\

gedachten , of Brafil zoude binnen

kruid-kaemer, gelaftende op levens drie maenden in fijn handen vallen:

verlies 't fchip nevens de drie Duïnker-
\
vermits 't verraed aldaer zoo liftig

X^/itedoenfpringen, zoo haeftzulx i was beftooken- Ook dacht niet,

gebood. Debruskeftoutmoedigheid
j

dat zich d'Algemeine Staeten met
verbaefde den vyand : zulx Bankert i den handel der Weft - Indifche

ruimte kreeg , en eer een wrak dan I maetfehappy zouden bcmoeyen

:

daer
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ten.

daer nu het tegendeel bemerkte. Hier

quamby een derde quaed : nament-

lijk de Spanfche kroon hengelde , om
een vredens-befluit te treffen met

'tFereenigde Nederland. Men leide

dan enkeujk toe om de vloot , na Bra-

Cü gefchikt, ofte rugge often min

ften op te houdi;n.Uit Portugals naem
deed de Franfche geftnt zeer voor-

Aenboidtr deeligeaenbieding. De koning wilde
im%

eej'n wederom inruimen alle veroorverde
«en d Alge 111
meme stae- plaetien in Brajü : en de geleedene

fchaede vergoeden. Immers konden
d'Algemeine Staeten niet meer be-

vechten door de wapenen, als haer

buiten oorlogs- gevallen en koften

gegeven wierd. De vloot ondertuf

fchen , na Brafü gefchikt , bleef leg

gen : terwijl de Staeten beraedflae- (

gen over een antwoord op de ver

haelde voorflag. Maer wanneer Haeks

in den Haege bericht bragr , wegens
den trouwloofcn handel der Portu-

geefen, keerde 't blad t'eenemael om.
De Portugeefche ge2ant liep voor

de tweede reis levens-gevaer; doch

't fchennis wierd voorgekoomen met
de gevankenis van d'aenftookerstot

oproer. Ook wierd de vloot gelaft,

de togt na 't Reciffo te verhaeften,

met belofte : dat een andere vloot,

met ks duizend koppen bemant, eer-

lang zoude volgen. Haeks gefchikt,

om zulk antwoord te rugge te bren-

gen , veinfde zich ziek ; doch wil-

de by beter gezondheid, gelijk voor-

r . , gaf, volgen. Maer de nieuwelinx
op/tand der £> ' o
viooteiin- aengenoomen matroolen en loldae-

zen - ten begonden te zaemen op te ftaen

:

zy wilden niet vertrekken na Brajü,

alzoo bericht waeren : hoe zy niet

alleen dagelijx ten vleefch-bank ge-

bragt wierden, onder een ongezon-

de lucht , en op onbekende wegen :

daer de vyand van de lucht geen mif-

quaemheid had , en van de kennis

der wegen zich ten voordeel dien-

de ; maer dat ook op de reis veel on-

gemak moeften uit-ftaen , en aen

land ellendig honger-brokken. Wes
halven al die buiten fcheeps boord
quamen , zich weg-pakten. Einde-

lijk den laetften der winter- maend
des jaers feftien honderd zeven en

veertig, getaekte de vloot onder zeil.

Vloot nu

't Reetffo ;

1647.

Eenige vreeken voor 't vertrek van
defe vloot, was Scbuppe benoodzaekt Slh*tP*

'teiland Taperica te verlaeten , tot Z»t*L-
ontzet van 't Reciffo , welk de Portu-™*-

geejen , uit een opgeworpen fchans

aen d'over-zijde der rievier Biberibi

opgeworpen, tenmols-hoop fchoo-

ten : niemand was fijn leven zeker
in d'huifen of op de Itraet. De Por- „ ...

r ,
'

. r 1 r Aenlocl der
tugeelche gezant Francijco de Sou/a tonugee-

Continbo bood ondertuiTchen den Al- fche sefant-

gemeine Staeten aen : hy wilde zelf 1648.

na Brafü trekken : en aldaerdelan-

deryen , den Weft - Indifche maet-
fchappy ontweldigt , wederom ter

hand ftellen. Doch de maetfehappy
eifchten behalven vergoeding der

fchaede ook de ftad Salvador enTer-

cera. Men handelde ook met graef onderhan-

Maurits, om de tocht na Brafilt'het- deimgm»

vatten. Sijn eifch liep foo hoog, dat £«/"«*

't werk bleef fteeken ; want hy be-

geerde veertig duizend guldens voor
fijntaefeljaerlijx, vijftig duizendge-
duurende lijn leven , twintig duizend
tot d'uitrufting , en twaelf duizend
man , om Salvador te beleggen: alzoo
de plaets by vier duizend bezettelin-

gen verzeekert wierd, en dartigkar-

veelen zeil reede lagen voor Lisbon*

die vier duizend koppen derwaerds
zouden overvoeren. Dochdevloote- l6w :

lingen, onderde vlaggevan Witte Cor-

nelijzoonde Wit uitgevaeren, zijn te-

mets tot op d'helft verfmolten.^»go/(ï

en Loanda wierden door de Portugee-

fen bemagtigt. De Weft - Indifche Handel der

maetfehappy hield ernftig by d'Alge- £££,
meine Staeten aen , om handhaeving. devonugc-

Holland, in 't eerft niet zoet op 't voor- fcht'ieMnU

geflaege verzoek, voegde zich ten

laetften tot Gelderland,Uytrecht,Over-

Tfal enGroeningen .-die een raedflot uit-

maekte . namentlijk de Portugeefche

gezantzouderonduitzeggen-.offljn

koning wilde herftellen aen de Weü;

Indifche maetfehappy, al 't geen de-

zelve bezat, ten tijde wanneer 't tien-

jaerig beftand met Portugal is afge-

kondigd Francifco deSouJa antwoor-
de:hymoeft,belangendeX^»^,nieu-

we laft uit Lisbon verwachten , dewijl

't veroveren van die plaets eenige ver-

andering inbragt. De Staeten fchep-

ten geenzints vernoeging in zulke

Vvv 2 uk-
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uit-vluchten,alsfchaedelijkenfchan- 1 hoeften bleven achter. Defterkteop

delijk voor 't Vereenigde Nederland: 'teiland Thomas wierd nuookaende

en fielden ter uitvoering de punten te inwoonders verkocht. Zeeland bc- zeeiandt

vooren beflooten : Namentlijk de toonde hacr, boven andere land-^"J™
Ooft-Indifche maetfchappy wierd ge- fchappen (fes Vereenigden Nederlands t

volmagtigtde Portugeefche fchepen gevoelig wegens de trouwloofehan-

prijs te maeken, tot betasling van de deling der Portugeefche kroon.

vijftien tonnen gouds ten behoeve Dreigde vergoeding van fchaede te

der Weft-Indifche maetfchappy te- zoeken op allerley wijfe: of dat an-

gen Portugals overlafl verftrekt : de derzinrs de Weft-Indifche maetfehap-

Weft-Indifche maetfehappen ontflng '

py te grond ging, aen welkers hoofd-

bricven van weder-neming , om op
i

zomme, drie honderd en feflig ton-

nen gouds, de fteden Middelburg,

Vlijfingen en Veere voor een vijfde deel

aenpart droegen, 't Gefchrey van we-
duwen en weefen , hier by verkort,

doorfneed ieders hart. DeAlgemeine
Staeten taekelden ondertufTchen toe

fesfwaere fchepen en even zoo veel

jagten , bemand met achtentwintig

honderd koppen voor Brafil: alvvaer

het alles flordig toeging. d'Hooge Bra/iifihe

raedklaegde overdekrijgs-raed, en opperhoof-

d'ammirael de Wit' wegens 'r verval
dm *"**

tier gaede floegen , na Gararappes ge- ! der vloot : de kielen wierden door de KUgu va»

rukt , vonden den vyand op een berg
;

worm opgegeeten , de ftok-vifch en d

d^n,ratl

diervoegen voordeelig begraeven, j 't brood van de mijt en kalander, het

dat hem niet konden befpringen : hy 1 fpek en vleefch door het zout : gort

dan doed met kleine benden geduuri- ! en erweten ftonken vermuft: hy vond
ge uitvallen: en week gefwind binnen geen plaets om te kiel haelcn , noch

schutte en fy n befchanfing. Eindelijk dan brae- hout tot vertimmering der fchepen.

Goch/cban- ken Schuppe en de raeds heer Goch op,
\

Indien geen voorraed van 't een of

i'!„

vk£^'"' n»et zonder wanfehikte orde: wes- ( 't ander verkrijg.zie geen kans,fchreef

alle Portugeefch vaertuig voor reke-

ning van Brafil te kruifen : defterk-

ten der Weft-Indifche maetfchappy in

Brafil zullen de Staeten verzeekeren

meevierde-half duizend man- Doch
d'afgezondene hulp-benden verrich-

ten aldaer weinig. Den zeventiende

van fprokkel-maend des jaersfeftten

honderd negen en veertig, driedui-

zend fterk , behalven twee honderd

Negers en even zoo veel boots-gezel-

len, die fes veld ftukjensen een mor

hy, hoetchuiszalkeeren: had zon-

der eenige verrichting gekruift op de

Portugeefche vloot voor rio laneiro

:

konde op 't Reciffo noch zeilaedje

,

noch touw werk , noch leef-togt varf

den hoogenraed bekoomen : wilde

liever, in dien 't met een goed gemoed

halven de Portugeefen , die Weinig

min als dardehalf duizend uitmaek-

ten, d' achterhoede vinnig aen ta-

ften, 't Hielp nier wat vlijt de bevel-

hebbers aen wenden, om 't volk te

breagentotftand. Ieder trachte zich

te bergen door de vlucht. De Portu-

geefche ruiters , beflaende in honderd
j
mogr gefchiede , den Turk dienen dan

en dartig lanciers , hielpen veel aen
;

de Weft-Indifche maetfchappy : een

kant. Elfhonderd Nederlandersb\e-\ eerlijk man was te goed, die aldus fijn

ven op de plaets leggen, en negen-) leven moet eindigen. 'tLiepallesin

tien vaendels ten zegen-prael voor de I 't wild. d'Hooge raed viel klagtig

Portugeefen. Dekolonellen Brink en over de koppigheid der zec-voochd

jammeriij Houteryz-e fneuvelden. Ten vijfden i de Wit: als dewelke niet anders be-

ktioejiand dag na d'ongelukkige veld-flag , ver- oogde, dan te vertrekken. De be-

x'eneT'^ kfeeg Goch bewilliging , om de doo- ;
windhebbers leiden de wijt op de

den te begraeven, die bereeds we- wan-betaeling van 't onderftand, by

gens der zonne hitte niet alleen bui- delandfchappen des Vereenigden Ne-

tengemein ftonken; maeronkenbaer derlands belooit.Nederland hield zich

laegen, gepikt door'tgevoogelt, en ten hoogften 't onvreeden over de

andere by 't wild gediert gefcheurt. trouwloosheid der Portugeefche

'tGefchut en vordere oorlogs-be- kroon. De Zeeuwfche Staeten dron.

gen

genen.

\6ƒ o.
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Brief van
Schoonen-

l/urg.

De Wit in

den tiage

gevangen.

Hanilel der

overigbeid

tot Amfter-

datn.

Verant-

woording

van de Wit

gen hard: men behoorde Portugal

aen te taften. Amfterdam , eenfdeels

niet 2eer genegen tot de Weft-Indi-

fche maetfchappy , anderfdeels be-

kommert voor 't verlies van haer Por-

tugeefche handel , hield zich koel.

/>7f/2<Wliet'tgantfche werk drijven

:

ter oorzaek geen voldoening genoot

,

wegens eenig vereifch belangende de

Ooft-Indifche maetfchappy. Walter

Schoonenlurg voor-zitter in de Brafil-

fche hooge raed fchreef aen d'Alge-

meine Staeten : d'Ammirael de Wit,

nevens vijfhopmannen, was trouw-

loos gekeert na 't vaderland , met zoo
veel leeftocht als bekoomen konde :

zulx V Reciffo naeuwelijx voor drie

weken mond-koften overhield. Ten
zy toevoer kreeg, wasbenoodzaekt
't Reciffo ter befcheidentheid van de

Portugeefen over te geven. In 's Grae-

ven-haege ondertufïchen wierd over

flag gemaekt, wegens 't vinden der

koften , die vallen moeften op de

twintig fchepen en 'vijf jachten , tot

.8rd///j-onderftandgefchikt. Maerde
ammiracl de Wit t'huys gekeert wierd

uit kracht der befchuldiging van de

Brafilfche hooge raed en de veld-

overfte Sigifmond Schttppe gevangen
gezet op de voor-poort binnen 's Gra-

ven-haeg:. Tot Rotterdam en Amfter-

dam geraekten ook de vijf zee- hop-

mannen, die nevens hem buiten be-

williging der hooge raed van 't Reciffo

vertrokken, in hechtenis der ammi-
raliteiten, hier toe gelaft by d'Alge-

meineStaeten.Doch d'overigheid tot

Amfterdam (oordeelende zulk doen
haer rechts-macht te krenken) ver-

zocht aen d'ammiraliteit aldaer ont
flaeging der gevangene hopmannen.
Terwijl geen uitflagquam over 't ver-

zoek, iloeg d'Amfterdamfche opper-
fchout 't ammiraÜteits gevangen-huis

open : en haelden d'hopmannen Ste-

ven Kuiper en Nicolaes de Witte uit de
hechtenis geweldiger hand. 't Zelve
wedervoer denammirael^ ^//;want
de Staeten van Holland wilden hy op
vrye voeten gefield wierd. De Wit be-

riep zich op de laft der Algemeine
Staten, volgens welke verbonden was
niet langer als voor een jaer de Weft-

Indifche maetfchappy in Brafil t& die-

lÓJI.

ien "van

S 2S
nen. Hy had meenigwerf de Brafil-

fche hooge raed aengefprooken , of
haer eenig naeder bericht belangende
de tijd fijns dienfts vanhooger hand
was toegekomen : 't welk altijd ont-
kende. Doch,fprakrfWf'//,'tfcheen
de Weft-Indifche maetfchappy hem
zochten onder beuls handen te lae-

ten fterven : ten einde niet betaelde
de tachentig duizend guldens, wel-
ke aen haer ten achteren ftond. Ter-
wijl dit werk aldus bleefhangen , ver-

zocht een nieuwe Ponugeefche ge-

zant Zouja Macede gehoor by d'Alge-
meine Staeten. Na langwijlig over-
dag, wierd het verzoek ingewilligt.

Macede dan begon met een fchamper *cden

verwijt : als ofde Staeten 't recht der /Z'^ant
volkeren fchonden, zoo lang hem ge- indtnHage.

hoor hadden geweigert.Hy verhaeldc
wijd en breed de verbonden en 't ver-

maegfchappen vanouds her tuffchen

Portugal en 'tVereenigde Nederland.

Gebruikte vorders verfcheide be-

weeg-redenen tot vrede. Vertoonde
eindelijk een volmagt-brief , behel-

zende : hoe vermogt te fluiten wegens
d'herftelling der plaetfen, den Weft-
Indifche maetfchappy in Brafil ont-

weldigt. Doch wanneerhem de plaet-

fen in 't byzonder fchriftelijk wierden
overgelevert, welke de maetfchappy
eifchte

, gaf ten antwoord : de ver-

eifchte herftelling was den Algemei-
ne Staeten aengebooden. In plaets

van aenneeming zondenze een fwae-

re vloot na Brafil : om met de wape-
nen te haelen, 'tgeen by vriendelijk

verdrag konden krijgen. Onaenge-
zien de gepleegde vyandfchap hield

de Portugeefche koning fijn woord:
maer deStaetenvergrootenhaereer-

fte eifch , in plaets van metd'eerfte

vergenoegt te wefen. OndertufTchen

waeren de Braftlfche Portugeejen meer
verbittert, en diervoegen wapen-kun-
dig geworden : dat haer zelf volkoo-

men konden befchermen : of indien

moogelijktekortfchooten, zouden
Caflilientc hulp roepen. Zulx Portu-

ga/ niet meer gezach had over de we-
derfpannige in Brafil. Evenwel , om
den Nederlandfchen ftaet, zooveel
moogelijk, voldoening te geven: de

koning bood aen een gelijk-vvaerdige

Vvv 3 ver-
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vergelding , namentlijk vrye handel

op Brafil, tachentig tonnen gouds aen

de Weft Indifche maetfchappy , acht

honderd duizend guldens voor de

Zeeuwfche weefen, en betaeling van

alle byzondere fchulden wederzijds.

Macede maekte geen gewach van her-

ftelling der Brafilfche plaetfen , en

fcheen in fijn gantfche vertoog met

d'Algemeine Staeten den fpot te drij

hen. En defe toonden zich diefwegen

gevoelig: lieten den gezant aenzeg-

gen : hoe hy alle vordere onder-han-

deling met hem plotzelijk af fneeden,

en niet meer voor gezant erkenden.

De fchuld heeren , ook die aen fijn

voorzaet Sou/a Continho merkelijke

penningen ten achteren bleven in

's Graevenbaege, vorderden betaeling:

sra/ii ver- welke eindelijk bequamen. In Brahl

ondertuflchen liep 't werk der Weft-

Indifche maetfchappy hoe lanx hoe

meerterugge. Ia diervoegen, dat op.

'tjaer feftien honderd vier en vijftig

alle flerkten quijt-geraekte. Walter\
Bericht van Schoonenlurg deed hier af in 's Grae-

'bJgvegem venbaege dufdaenig bericht. Na een
J

't verlies moeyelijke reis van vier maenden ,

;

van Brtfil.
fprakhy ,op 't einde der hooy-maend

voor Vlïjfingen ter reede geloopen,

hebbe d'eerfte gelegendheid gezocht:

om de rechte gefchaepentheid des

verlies van 'tRecifto bekend te mae-

ken. d'Algemeine Staeten hebben ge-

noegzaem bericht wegens de Brafil-

fche toeftand zedert onfe aenkomft

dervvaerds , en voorts van tijd tot tij d.

Alleenlijk dient de laetfte uitkomft

van dit treur fpel gcopent. 't Schijnt

de beloofde byftand volgens aen-

fchrijven des voorleeden jaers , niet

alleen byde bewind-hebbers , maer
ook uit naem der ftaet gedaen, te rug

ge gebleven is , door de droevige oor-

log tuiTchen Brïtannïen en 'tVereenig-

de Nederland. De Portugeefen hebben 1

.zich gedient van defe ongelegend-

hcld:'tRec/ffo te water belegert met fe-

ftig fchepen.en te land met een magtig
heir, by welk zich lieten vinden een

merkelijk aental Moradores,Mulaeten,
Mamelukken , Brafilïaenen en Negers.

Den iwintigften der winter-maend
des jaers feftien honderd drie en
vijftig , nam 't beleg een aenvang. Wat

looren.

i6f4-

Boek:
orde gehouden is tottegenweer,kan
blijken uit de nevens gaende dag aen-

tcikening. d'Oorzaeken dan des ver-

lies zijn verfchciden : namentlijk een

algemeineon'.uft tot den oorlog: de
foldaet klaegde over wan-betaeling,

fchaerfcheid van levens-middelen en

naektheid : de krijgs- behoeften ont-

braeken voorfchepen en flerkten : de

wapen-huifen flonden leedig: de fa-

rinha, 'teenigfte brood op 7 Reciffo,

i

rees van dartigftuivers tot dartiengul-

1 dens. De Portugecfche veld-overfte

' ftrooyde aller wegen briefjens, waer

j

by aen ieder Nederlander , tot hem

j

overgeloopen , beloofde ander- half

honderd guldens , een nieuw kleed

en vry overvoeren na Holland. Ook
\ klaegden d'ingezeetenen van '/ Re-

cïffo , zy waeren haer lijf niet zeker:

alzoo 't krijgs volk dreigde de ftad af

te loopen , gelijk bere'eds gefchied

was op 'teiland Itamaraca. Hier uit

ontftond een algemein gekerm en

verzoek : men zoude immers een

goed verdrag by de Portugeefen bedin-

gen, eer alle in haer moordaedige

handen vielen ; want zy hadden ge-

noegzaem haer bloed-gierige inborft

getoont tot Serïnhaïm en elders : al-

waer de mannen aen de florm-pae-

len zijn verworgt , de vrouwen en

kinderen tot een eeuwige flaeverny

weg gevoert. Eindelijk kan niet na-

laesen hier by te voegen 't ongelijk

my byzonder treffende : namentlijk

dat daer aen genoomen was voor drie

jaer , ik geen ontflag heb konnen
krijgen in negen jaer : en hoewel be-

looft was alle fes maenden betaeling

van mijn zuur-verdiende loon, heb

in fes jaer nietgenooten. Ettelijke da-

gen voor Schoonenlurg, had ook Sï-

gïfmund Schuppe in de vergaedering VvJrgZ*

der Algemeine Staeten opening ge-
"VA£ tRe'

daen wegens den Brafilfchen handel. pfr
°

(l êfj.
Het kan, fprakhy, Hoog-moogen-
de Heeren, niet onbekend zijn, hoe

ik , zedert 'tjaer feftien honderd acht

en veertig, van tijd tot tijd hebbe

overgefchreven de dagelijxe verfwak-

king derkrijgs-magtin Brafil, meeft

veroorzaekt door overloopen tot den

vyand , en 't overloopen door flecht

onthael, fchacrfchc leef-togt, wan-
betae-

Schttppens

vcrhael w-
gens het
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betaelingcn 't weigeren vanafloffing

der uitgediende foldaeten. Ten zy
't verval met nieuwe vlooten herftelt

wierd , moed noodwendig Brajil te

gronde gaen. Tot hoe grooten ver-

loop 't werk aldaer gekomen was, kan

blijken uit de gemeine kreet der

krijgsknechten , die opentlijk riepen,

toen de Portugeefche vloot acht en

feftig zeilen fterk voor 'tReciffo ten

anker liep : haer verloffers van d'on-

draegelijke dwinglandy der Neder-

landfche bewindhebbers waeren nu

by de hand : zy zouden de lange ach-

terftallen haelen uit den roofop 't Re-

ciffo te vinden , in de huifen van de

vrye luiden. Ter tijd als de gezeide

vloot te voorfchijn quam , lag hier niet

meer dan een (chip: welk binnen ont-

booden , ten einde 't fcheeps- volk

eenige dienft deed , zeewaerd ftak

:

zulx geen tegenweerte water konde
gefchieden. De fterkte Altena , by
den vyand belegert , verzochr meer
oorlogs-behoeften, als 'tReciffo had.

Wegens gebrek van geld konden de

bolwerken niet in ftantgebragt, om
'tgefchut te draegen : gelijk door
d'hopmannen Cornelis Caroen en Otto

Keye alhier bekend gemaekt is. De-
wijl nu noch het een noch 't ander by
de Weft-Indifche maetfehappy be-

zorgt wierd, heeft eindelijk d'hooge

raed 7 Reciffo aen den Portugees moe-
di Bewind- tgn inruimen. Doch de bewindheb

genlver
*"

bers
»
gevoelig over haer verlies , na-

scboonen- men geen vergenoeging met d'over-

sïhippe:
geleeverde ftukken by Schoonenburg,

Haex en Schuppe : ter oorzaek niet

vervatten de dag-aenteikening van al-

le verhandeling , noch de befcheiden,

om 't een en ander te bewaerheiden

,

noch den ftaet der pakhuifen, eer

eifchen vol-
'* Reciff° over-ging.Voorts eifchtenze

doening van voldoening op de navolgende pun-
' ten : namentlijk, waerom de fterkte

Afogados verlaeten is ? De bezetting

uit het noorden niet na 't Reciffo inge-

trokken? Geen vafte voetop'tland
gehouden, mits bezettende d'overige

plaetfen , zedert 't Reciffo over-ging ?

Waerom zoo luid wierd uitgekreeten

't gebrek van levens-middelen en oor-

logs-behoeften , totverflaeuwing des

volks? Waerom 't aengebooden geld

a s r l. 527

baer handel-

by zommige burgers niet aengenoo-
men wierd ? Des vyands vloot niet

aen brand geftooken, dewijl dit werk,
volgens voorflag van zommige, licht

te doen was? Hoe bewijfen zouden
d'onwilligheid derfoldaeten, nadien
geen krijgs-hoofden hier overklaeg-
deni Ofwel middelen ter hand zijn

geflaegen , tot moed-geving van de
belegerde? Wie, en wie niet, 'tover-1

geven toeftemden ? Of geen gunfti-

ger voorwaerden konden bedongen
worden ? Waerom , tegen alle oor-
logs gebruik, deplaetsgeruimt,daer

geen vyand omtrend was, en meer ge-

zorgt is voor de krijgsmagt , als Weft-
Indifche maetfehappy. Wijders gaven
de bewindhebbers redenen, waerom
oordeelden niet fchuldig te zijn aen
de foldaeten , zedert het Reciffo den
vyand ter hand fielden : aengezien

van die tijd als gevangenen moeften
aengemerkt, en die geen dienft den
Weft-Indifche maetlchappy deeden.

Zulk verzoek- fchrift wierd den Alge-
Schoonm .

meine Staeten behandigt , en by burgen

d'Hollandfche en Zeeuwfche Staeten
Sch"Pty»

beflooten : Schoonenburg , Haex en ringgeno-

Schuppe in haer huifen te verzeeke- mtn -

ren : ten welken einde dan Schuppe be-

waekt wierd by fes foldaeten. Tegen
den negende van herfftmaend des

jaers feftien honderd vier en vijftig,

zijn uit de krijgs-raed befchreven bin-

nen 's Graeven-Haege de kolonels dekrijgs-

'

Wijnbergen , Airchpatrik, Byma , Kille- raed over

greuvo en Hallart , d'onder kolonel
Sc u^e '

Schot, d'opper-farjanten Dorp, Drofi,

Santen, de graeflijkheids- bezorger

Wilhem van Stryen en geheim-fchrij ver

Alfen. 't Gemein gerucht liep: de Por- Gerucht *«•

tugees had by de veroo vering van^. £*'*"

'tReciffo bekomen meer dan twee Vier-
honderd metaele ftukken, meeft hee- saen va*

Ie kortouwen , en vier honderd yzere

ftukken , zamen gefchat op tien hon-

derd duizend rijxdaelders. De pak-

huifen waeren genoegzaem voorzien

van allerley lijfs- en oorlogs- behoef-

ten, 't Geen de Weft-Indifche maet-

fehappy toebehoorde , wierd den vy-

and ten buit gegeven : d'hooge raed

en krijgs-magt bedongen eigendom
van al haer goederen. Schoonenburg

quam zomwijlin veertien dagen van

fijn



Verontfchul-

dtging van
Schuppe :

van Scboo-

ncnburgen

Haeks.
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fijn kamer nietrliet alles in ' t wild dry-

ven. Schuppe liet verluiden -. daervvas

wel overvloed van levens-middelen;

doch , als de zelve begonden t'ont-

breeken , zoude geen voordeelig ver-

drag konnen bedingen. In't noorden

lagen vijfhonderd foldaeten: die, na

't Reciffo ontbooden , de belegerden

aldaer zoo fterk konden maeken bin

nen , als de belegeraers buiten wae-

ren. Schuppe verontfchuldigde zich

tegen defebefchuldiging, metdelaft

hem gegeven: namentlijk te ftaen on-

der de hoogeraed, zonder wiens be-

williging hy niet een foldaet mogt af-

vaerdigen. Doch de krijgs raed, be

fchreeven om over 't verrichte by

Schuppe te oordeelen , weigerde zulx

:

ten zy te gelijk, onderzoek deed na

't verhandelde by Scboonenburg en

Haeks , onder welke Schuppe ftond op

't Reciffo. Defe gaven voor, zy waeren
benoodzaekt tot over -leveren van

't Reciffo , óoot verfcheide dringende

redenen: men konde namentlijk geen

ftaet maeken op de foldaeten, als de-

welke beftaendeuit allerley landaerd

tot den vyand daegelijx trouwloos

over-liepen :'t krijgsvok maekte geen

elfhonderd man uit, welk ten min-

ften eens zoo flerkmoeft zijn, om de

flerkten Frederïk Henrik , Erneftus, de

Bruin , Waerdenburg , 't Water- en

Land-jlot , Maurits-ftaden 't Reciffo be-

hoorlijk te bezetten : ter zee hield

de Portugeefche vloot zoo fcherpe

wacht, dat niet een fchip in of uit

mogt : ook quamen geen kruifers

,

hoewel op ontbooden , te voorfchijri:

ja 'teenigfte fchip der Weft Indifche

maetfehappy ,
genaemt Brafil , liep

tegen dank der hooge raed zeewaerd:

de vyand konde onmoogelijk uit fijn

begraeving op-geflaegen worden:

't onbrak aen geld en werk-tuig ten

oorlog vercifcht : niemand wilde ar-

beiden aen de bolwerken en borft-

weeringen of tegen de Portugeefche

loopgraeven : 't krijgs -volk dreigde

haer opper- hoofden gebonden den

vyand over te geven , ten einde een

goed verdrag mogten bekomen : men
zag geen hulp uit Nederland te ge-

moet: en dewijl de foldaeten, boven
haer tijd dienende , zich van krijgs-
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eed onrflaegen oordeelden , wilden

alleszonder flag offloot den Portugee-

fen ten beften geven : waer door zoo
veel duizend zielen voor 'svyands

moord geweer bloot flonden. d'Hoo-

.

ge raed , door dufdaenige dringende

redenen beweegt , vond eindelijk

goed met de Portugeefen te verdrae-

gen , op de volgende voorwaerden :

Francijco Barrette hoofd over Pernam- ]B"lm£-

huco field in eeuwige vergetenis al Zlh'tR?.

't geen tuffchen de Portugeefche <#«*»'-

kroon en de Weft -Indifche maet- i%"£"erm
fchappy te water of te land ooit of tugiefm.

ooit voorgevallen is : onder dit ver-

dragzijn begreepen alle wie het zou-

de mogen zijn, zelfs ook dejooden:

aen ieder word vergunt vrye eigen-

dom der bezittingen.-dk Nederlanders

\

getrouwt met Portugeefche vrouwen,
zullen 't zelve recht genieten , alsof

Portugeefen waeren , gelijk ook die

zich onder Portugals gehcorzaem-
heid willen blijven : de flerkten

rondom 't Reciffo en Maurits-Jlad , als

namentlijk de yijf-hoek, de Bruin,Drie-

boek ,fant Joris , 't JVater-Jlot , 't huis

Boavifta, 'tkloofter -^«/ow/öuidekat

binnen Maurits-ftad moeten aen-

flonds met haer gefchut en oorlogs-

behoeften denPortugeeJen ingeruirrt

:

de bezettelingen , mits de wapenen
overleveren, mogen drie maenden op
V Reciffo verblijven : haer goederen

t'huifwaerd vervoeren , en zich op de
reis dienen van deleeftogtindepak-

huifen gevonden : de fchulden , die

iemand aen eenige Portugeefen ten

achteren blijft , zal hy mogen vorde-

ren by 't hofbinnen Lisbon : 't vaertuig

voor de Brafilfche kuft kruifende,mag

vryelijk voor 't Reciffo ten anker loo-

pen , en de Nederlanders af-haelen.

Vorders floot Francifco Barrette dit

na- volgende verdrag met de krijgs-

raed op 't Reciffo : alle vyandfehap zy Beding.

wederzijds terneder-geleid : 'tkrijgs- p<»»">voor

volk zal uittrekken met gewoonelij- efi aeUn'

ke wapenen en vliegende vaendels,

welke zullen worden opgeflooten, ter

tijdtoeaffcheepen : 't eiland Fernando

Noronho , Siara , rio Grande , Parayba,

Itamarica, Maurits-flad , 't Reciffo, en.

alle flerkten en reduiten rondom met

haer eefchut , vervallen in handen der

Por-
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Portugeefche kroon: de zieken en ge-

quetften mogen zoo lang in de gaft

huifen blijven, tot volkoomen her-

field zijn : aenalle zy vergunt volle

vergifTenis,ook den verraeder Antenio

Mendos. Defefchandige verdrag- pun
ten wierden onderteikent by Andra-

as Vïdal, Alfonfo d'Allukeraue, Francifco

Alvarez Moroira, Allanoël Correia, Gyf-

brechtdeWit, Huibrecht BreII, Wilhem

van de Walen Wilhem Falloo : terzijde

TUgtedar ftond Francifco Barrette. De Neder-
fMvtm.

landfche Rrijgs-knechten, uit 't Reaffo

gefcheeptnai/0/AW,klaegdenaldaer

over de bewindhebbers , die betaehng

weigerderi,zedert 't Reciffo den vyand

in-ruimden: zy hadden betaeling ont

fangen in Brafils-geld , verfcheelende

van 't Hollandfche vijf en twintig ten

honderd:jakreegeninp!aetsvangeld

bedur ve klederen , zuur bier , boont-

jens, farinha, verrotte tabak en ftin-

kend fpek , aengereekent ,als waerdig

waeren. De Algemeine Staeten vol-

magtigden vorders de voornoemde
krijgs-raed , om recht te doen over Si-

gifmondSchuppe ; doch defe vond haer

in ditftuk verleegen : teroorzaekde

Statten elkander niet verftonden, we-

gens de rechts-vordering over Schoo-

nenburgen Haeks ;want Holland dreef,

dat ieder behoorde te recht gcftelt by
fijn eigen landfehap, daer d'andere

meinden zulxte ftaen aen 't oordeel
xitgtender fa algemeine Staeten. En voor defe
ierewU-bei' °i 1 1 i • 11 i

b*r> vande vergaedenng bragtende bewindheb-
veA-indt-

t>ers [iaer klagten: zy konden 't Brafil-

fche krijgs-volk geen betaeling doen,

dewijl niet ontfingen de penningen,

die 7 Vereenigde Nederland had be.

looft;fulx gevaer van leven liepen,we-

gens'tonbezuifdegraeuw, vorderen-

de de verdiende zoudye. Zy verzoch-

ten vorders , dat op middelen gedacht
mogt worden,om den Portugeefchen

koning tot reden te brengen. Einde

lijk heeft de krijgs-raed uitfpraek ge-

daen over 't verhandelde \znSchuppe

in Brafil : zy verwees hem , vervallen

tewefen van 't geen voor-gaf aen de

Weft-Indifche maetfehappy goeds te

hebben, zedert den fes en twintigfle

van lou'vvmaend desjaersfeftien hon-

derd vier en vijftig.wanneet 't verdrag

fche tnzet

fchaffy.

Vermis over

Sthuppe.

hielp fluiten met Barette wegen s
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't over-leveren van 't Reciffo. Onder-
tulTchen behield Portugaleen volkoo-
men bezit van Brafil; doch niet buiten

vrees en oorlog.Weshalven de Portu-
geefche gezant in 'sGraeven-Hage den
Algemeine Staeten aenbood tot ver-

goeding der fchaede,die de Weft-Indi-

fchemaetfehappyin Brafil had gelee-

den, tachentig tonnen gouds : voorts
een vrye handel opBraJil,en betaeling

der fchulden , die dcBrafilfche Portuge-

fen ten achteren ftonden aen de Weft-
Indifche maetfchappy;maer 'Brafil we-
derom over te geven,vvas buiten magt
derPortugefche kroon. Hier tegen be
loofde Spanje : hy zoude Brafilden Ne-
derlanders ter hand ftellen , zoo haeft

P0/7#£d'/t'onder-bragt.DeZeeuwfche

Staten begonden na fuik een voorflag

fcherp te luifteren. als dewelke gebe-
ten op de trouwloofe ondankbaerheit
der Portuge/en,niet anders wenfehten,

dan na weerwraek.tfo/ZW.dewijl gro-

te handel opportugal dreef,hóde meer
totvreede. d'Engelfche koning bood
fijn dienft aen , tot bemiddelling der

gefchillen tuiïchen de Portugeefche
kroon en V Vereenigde Nederland. Ein-

delijk vvierd.de fefte van oogftmaend
desjaers feftienhonderd een enfeftig,

de vreede met Portugalgcüooten. De
beding punten luiden aldus : Portugal

belooft uit te keeren aen 7 Vereenigde

NederLmd tachentig tonnen gouds, of
in gereden gelde , of in zuiker , tabak

en zout,of uit dentol.die in dePortu-
gcefche havenen gevordert wort:'tge-

fchut op 7 Reciffo zal de Weft-Indifche

maetfehappy wederom ter hand ko-

men : de zout-koopmanfehap tot/d»/

Uves , en vordere handel na Portugal,

ofdegeweftenin Africa en Brafil, on-

der/'0r/«g<7/gehoorig,wordó/(?»A'^<?r-

landers vry geftelt.mits betaelende dë
tollen,welke dePortugefen felfopbren-

gen: de veroverde plaetfenwederzijts

blijven in eigendom des bezitters : de

koning vermag nooit eenig beflagte

doen,onder wat voorwending 'tfoude

mogen wefen, op eenig Nederlandfch

vaertuig : welk ook aen de vyanden
der Portugeefche kroon vermag toe

te brengen allerley oorlogs-gereed-

fchap.mits'tfelve niet vervoert werde

uit d'havenen van Portugal: wegens
Xxx ?e-

Tortugaii

atnhod :

ah ook

Spanjens,

Zngelands

bemidde-
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gcloofs-verfchil zal geen Nederlander

• voor eenig rechter gedagvaert wor-

den : hem zy vergunt vryc oefening

der gods dienft in fijn huis offchepen

,

en bequaeme bcgraef-plaets : indien

conigeonluftenreefentuiTchenPo/-^-

galcn Nederland zullen de zelve niet

(trekken tot nadeel des handels ter we-

der zijde; want het zal ieder koopman

vry ftacn fijn fchulden in te manen en

goederen onverhindert af te fchepen:

door't mifdrijfvan eenige onderdanen

* ïnOoftoilVeft-Jndien, mag dit tegen-

woordig verbont geenzints gebroken:

de voldoening hangt aen't ftrafTen der

fchuldige door fijn wettelijke rechter:

d'havenen voor oorlogs - fchepen en

koopvaerdy vaerders blijven ter een

en ander kant geoopent : de Nederlan-

ders, in Portugal handelende , mogen
gewapent gaen, wooningen bezitten,

pak huifen fluiten: de goederen, in

vyands vaertuig ingefcheept, worden
voor goede prijs vevkhetudeBraJilJcbe

Portugefen moeten haer achterftallcn

aen de Weft-Indifche maetfchappy.of

wie 't zoude mogen zijn , deuchdelijk

opbrengen: waer over drie gevolmag-

tigden binnen Lisbon byzonder zullen

zitten, om d'ingebragte bewijfen te

onder-zoeken, en voorts zonder de

gewoonelijke omweegen, in rechts-

vordering gebruikelijk , te vonnifTen:

't gevvijfde zal aenftonds van hooger

hand ter uitvoering gefield. Weinig

dagen na 't gefloten vredens verbond

vertrok de Portugeefche gezant Hen-

rik Sottfa de Tavares,en quam op 't ein-

de der herfft-maend binnen Lision.
Gelderland, Xsïiec alleen Gelderland en Zeeland
Zeeland en . . , , , , ,

Groemngtn hielden haer zeer t onvreeden over
te on-vree. clic verdrag; maer ook Groeningen , be-

'tleTbond fchuldigende den voorzitter Scbuilen-

mtt Tortu burg , dat zich tegen orde te voorbae-
'*'

. rigin 't fluiten met Portugal getoont

had: ja toegegeven, 't geen by de Stae-

ten van Groeningen hem niet gelaft.

was ; want zy verftonden op geen an-

dere voet tot de gezeide vreede : dan
dat Portugal de beloofde tachentig

tonnen-gouds in baeren gelde betael-

de binnen korten tijd : daer in tegen-

deel wierd toegeftaen een betaeling

metkoop-waer, en op lang dag. Wes-
halven 't beüooten verdrag met portu-
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gal door Joan Scbuilenburg, op naem
van Groeningen en. mmeland'en,allent-

halven quaed keurde, en by gevolg

vernietigde, Ja Scbuilenburg wierd om
defe daed.by welke zedei took andere

bcfchuldigingen ingebragt wierden ,

tenfwaerdegedoemt ; doch hy ont-

fnapte uit d' hechtenis. Die 't vredens-

verbond met Portugal geftooien on-

gaerne zaegen , brachten verfcheide

fwaerigheden in: namentlijk de Por-

tugeefche koning had 't verdrag al-

leenlijk onder-teikent.zonder de rijx-

flanden: waer uit bleek de krachte-

loosheid van 't verhandelde : temeer
alzoo de kroon eerlang ftond te ver-

vallen aen 's koninx broeder, of wel

licht wederom onder Spanje. En van

J

waer zullen de beloofde taehentig

tonnen gouds, tot vergoeding der ge-

leeden fchaede in Brajil, komen? Dat-

ze Portugalgeenzints wil geven,blijkt

aen verfcheide ftaeltjens , als welke

niet minder houd dan eea voltrokken
1 verbond. En wat betaeling kan de ko-

ning met zout geven, daer de zout-

pannen niet hem , maer byzondere
koop-luiden toebehooren? Hy heeft

|

geen inkomften als 'tbrafilien-hout.

j
De tollen zijn doorgzensby de Iooden

'. verpant. Portugal moet noodwendig
! door d' oorlog met Spanje van jaer tot

jaer verarmen. 'tBrafilfche gefchut,

verfmolten ofverdonkert.zal nooit te

recht komen. De vrye vaert op Brafil

is bereeds geweigert aen de twee
fcheepen Lammeren-burgen Catbarina.

Ettelijke Amfterdamfche zeilen heb-

ben, tegen 't gefloote verdrag, twee-

macl aen de Portugefen moeten vertol-

len.eerfltot Lisbon en voor de tweede
reife totfant Uves : behalven dat d'ha-

ven meefters een fchandige overloon

den Nederlandfche fchippersaf-per-

fen. Men houd onder verfierdevoor-

l wendfels niet alleen de koop-vaer-

ders; maer ook de oorlog.fchepen

,

ettelijke weeken aen malkander, in

i

de Portugeefche havenen geduurig

op. De mishandeling der Nederlan-

ders gaet de kerf te buiten : zy wor-
den na de goddeloofe zinnelijkheid

van een moedwillige Portugees ter

hechtenis beflelt. En niet minder is

vry als d'oeffcning deswaerengods-
dienft.

Scbuilen-

burg ter

doodge-

doemt.

Redenen

vaerom
,
t verbond

met Poitu-

gal quaed

gekturt

wierd.
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dienft. OndcrtufTchen doen de Por-

tugeefche zee-roovers Tamborin, Car-

los en Bils groote fchaede omtrend
'tNederlandfchevaertuig. Niet lang

geleeden haelde Tambonn de fluit de

Olifant op Cadix reede by nacht weg :

welk fchip tegenwoordig van Lision

af-fteekt na Brafil. Defe en verfchei-

de andere redenen wierden byftaet-

kundige ingcbragt: niet alleen om te

bewyfen, dat de vreedemet Pö/-/^/
getroffen fchaedelijk en fchandelijk

was ; maer ook dat Portugal niet min
der hield als haer woord . d'Ervae-

rendheid leerde te mets , hoe de voor-

noemde klagten niet t'eenemael on-

gegrond waeren ; want als , op 't jaer

feftien honderd vijfen feftig , d'Alge-
j

meine Staeten de tonnen gouds , wel- 1

ke nu twee jaer ten achteren ftonden,

binnen Lisbon vorderden , kreegen
j

ten antwoord : 't Rijk was diervoe-

gen gedrukt door d'oorlog tegen Ca-

flilien , dat geen geld konde miffchen.

'

Zedert wierd een voorflag gemaekt i

by d'AIgemeine Staeten , totherftel-

:

ling der vervaüene Weft-Indifche
|

maetfchappy; doch met weinig ge-

volg. Weshalven de hoofd-deel-ge-

nooten in de gezeide maetfchappy
j

den Staeten binnen 's Graevenhaege \

een vertoog ter hand ftelden, behel-

zende kortelijk 't geen van tijd tot tijd
(

Was voorgevallen : namentlijk de

'

maetfchappy had ten eerften ingeleid

vieren zeventig tonnen gouds, veele I

vlooten onder d'ammiraelen Wilkens,
'

loan Dirks zoon Lam, Boudewyn Henrix
(

zoon , Pieter Hein , Adrïaen Pater , Hen
j

rik Lonk, Dirk Uitgeeft, pieter ha, Loos,
\

Cornelis Ho utebeen , Lichthart , B'ankert

en andere ten verfcheiden tyden uit-

geruft : waer door de Spaenfche magt
een ongemein groote krak heeft ge-

J

kreegen, tot byzonder voordeel des

Vereenigden Nederlands: alzo de Span-
I

jaerd , nier alleen fijn magt verdeden
moeft, om America te bewaeren; maer

ook op en voor America de rijkdom-

men , zeenuwen des oorlogs , quyt
raekte , met welke den ftaet alhier ge-

weldig had gedrukt. En wie weet niet,

hoe de Weft-Indifche bewindhebbers

tot eigen nadeel haer oorlogs magt
lieten gebruiken, omdenvyand, op

A s I L. «J^f

de Veluvce ingebrooken , te fluiten,

toen V Vereenigde Nederland'fchecn te

hangen aen een zijde dracd? En wat
zoude het geweeft zijn, indien de
magtigeSpaenfche vloot onderOquen-
do , in Duhis bevochten door den zee-
voochd Martyn Tromp , verfterkt was
geweeft met de fes en feftig zeilen

,

welke de graefla Torre tegen de Weft-
Indifche maetfchappy moeft gebrui-

ken voor de Brafilfchekuftenê Hoe
heeft vorders de maetfchappy aenge-
queekt 'tzee-vaerendvolk : alswel-

ke, op 'tjaer feftien honderd negen
en twintig, meer dan honderd fche-

peninhetvaer-water hield, en over
de vijftien duizend koppen in dienft.

Weshalven V Vereenigde Nederland
overflagmaekende , dard'oorlogs-la-

ften voor de maerfchappy te fwaer
vielen

, jaerlijx ondeiftand toeftond

:

welk nochtans niet is opgebragt.

Waerom geld op renten wierd opge-
noomen,en een bylaeg van dartig ton-

nen gouds by de deelgenooten inde
maetfchappy gedaen , tot hcrftelling

derzelve. Doch 'teen enanderisaen
de fwaere oorlog gefpilt, zonder ge-

not der zeven tonnen gouds jaerlijx,

by de Nederlandfche ftaet belooft.

Ook heeft de togt van Hcnrik Brou-

wer na Chili den kas grootelijx ten ach-

teren gezet : dewijl de togt , aen den
vyand ontdekt, vruchteloos afliep:

hoewel hy ondertufTchen diefvveegen

groote fchrik kreeg : alzoo Brouwer
een weg uitvond, om binnen twee
maenden van V Reciffo 't rijk Chili ie

bezeilen , en by gevolg den Spaen-
fche moogendheid een korte docd-
fteek te geven : dewijl haer rijkdom
lanx de Zuid-zee bloot leid. Dit alles

heeft den Spanjaerd afgedrongen het

aenzienelijk vreedens-verbond voor
't Vereenigde Nederland,geüootcn bin-

nen Munftero^ 't jaer fefticn honderd
acht en veertig. Doch onaengezien de

Weft-Indifche maetfchappy zulke

merkelijke voordeden den ftaet heeft

toegebragt , is zelf blijven fteeken on-

der een laft ten verderf, en zonder by-
ftand verlaeten : als blijkt by 'tflot

der rekening door de bewindheb-
bers overgelevert aen de Algemeine
Staeten ; want de bewindhebbers
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e^z Derde Boek:
komen aen haer te kort fesenfeftig hoedjens.- riepen 'tvolk tot'tgebed

tonnen gouds , drie en veertig dui- door 't geklop op geholde kalabaiTen:

zend, twee honderd en negentig guf- gebruikten boeken, van boom-fchor-

dens. Wcshalven gedwongen zijn fengemackt: de boeken begreepen m-mam't»

geld te lichten, totbctaelingderloo- inkris-kraflenveelbygeloovigekerk-
'"at

pende renten. OndertuiTchen hield zeden: fielden groote heiligheid in

de Weft-Indifche maetfehappy om- 'tbeeven , uit-fteeken der tonge en

trend vijftig fwaere fchepen in 't vaer- een hol geluid, voortgebragt uitde

water: haer volk-plantingen en zou-t- borfl , tot welke verrichting eenze-

pannen Honden zeer wel. Zoo haeft ker kruid knaeuwden : gaven voor,

verleng omring der verleende gunft- hoehaer ouders, over ettelijke hon-

brief tot het uit einde defer loopende derdjaeren geftorven , te fcheep her-

eeuw , en voldoening van de Portu- waerds Honden te komen, omBrafil

geeiche kroon , volgens 't laetft ge van'tPortugeefche jok tevcrloflen:

floote verdrag, zoude den handel de Portugeejen die door de vlucht ont-

met nieuwe wakkerheid voortgezet fnapten zouden verandert worden in

worden. Indien nochtans d'Algemei- vifkhen of verkens: waerenzeerop

ne Stacten omtrend dit billijk ver- de zelve verbittert, ter oorzaek zy
zoek eenige fwaerigheid maekten,'* d'oudeingezectenen tengrootenge-

zy konden hier over de bewindheb taele vermoord , van dezee-kuften

bers hooren : die buiten twijfel alle landwaerd in verdreeven, en totel-

voorgeuende fvvaerigheid lichtelijk lendige flaverny vervoert hadden,

zouden op-lolTen. Ach hoeveel dui Mzci de Brafilaenen , zedert de Wed-
zend weduwen en wefenfchietenby Indifche maetfehappy eenvaftevoet

de Weft-Indifche maetfehappy te i op Brafil kreeg, zijn geoefent , om
kort, welke haer penningen hebben met'tEuropifchegeweeromtegaen:

te koft geleid aen de krijgs-magt , die zommige hebben de zijde der Portu-

in de twaelf eerfte jaeren den Span geejen , en andere van de Nederlan-

jaerd zulk een afbreuk deed, dat de ders gekoofen. Te vooren toen noch

fchaede begroot word op elfhonderd verfch voor oogen Honden de bloed-

en tachentig tonnen gouds? 't Ver- baeden tegen haer landzaeten aen-

zochte by de hoofd-deel-genooten gerecht
, plachtenze elkander ten

hebben de Algemeine Staeten toege-
\

oorlog op te hitfen. d'Aenzienelijk-

ftaen: zulx de Weft-Indifche maet- ftc wegens ouderdom riepen tot de

fchappy , uit kracht van een nieuwe
\ jongmanfehap : Zullen wy wachten , Bffö*»-

vergun- bnei, den handel op Ajrica niet zonder luye flaeuwhartigneid, kanderm

en de Carihifche eilanden als noch dat de Margniaten (zoo noemenze^<? den oorlog

drijft : benoodzaekt ondertuiTchen , Portugeejen) en die PerosEngaipa, zoo l^n'
1
"'

Brafil te laeten in handen der trouw- , veel gezeidals/c/W^ volkeren, ons
loofe Portugeefen : die zedert aldaer . binnen de hutten overvallen? Thans
gelijk te vooren mcenlgze Brajïliaenen\ kloppenze met de handen opd'oxe-

volgens haer fchnjven tot de fchoot
, len en billen , en fchreeuwen: Eri-

der Roomfche kerk bragten. Doch ma, erima , toxouquinambaults como-

de voort- zetting des Roomfchen ge- ni, ouajfou, tan, tan: dat is, geen-

loofs onder de woefte Brafiliaenen zints , geen&ints , gy Jlerke jongelin-

wierd meer te rugge gezet , zedert gen, laet ons ivreeken de dood der va-

'tjaer vijftien honderd drie en tachen- > deren. d'Aenmoediging tot de ftrijd

tig: wanneer de Mamelukken (zoo duurt gemeinelijk fes uuren lang: na

worden genocmt die gebooren zijn welke de meenigteaendachtig, zon-
uiteen Portugeefche vaderen Brafi- der te kikken, luiftert: en rukt ge-

liaenfche moeder) een aenhang van fwind uit alle dorpen ter beftemder
nieuwe gods-dienft maekten. Zy plaets in grooten getal tezamen,
verkooren een Mamelukfche paus , metdefwaereknodfen^TM/'é'.sfesvoe-

biflehoppen enpriefters: onderhiel- ten lang , de fterke bogen orapats,

den de biecht: lafenmifle enroofen- fcherpe pijlen , en fchilden, trom-

mels-
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mels gevvijs gemaekt , van de huid

des beeft tapiroujfou . Meeften tijd

beftaet 't leger uit acht of tien dui-
h

bMer?
el Zen£^ man : Waer °Ver ^eVe^

VOe "

ren , die de meefte menfchen ge-

dood en gegeeten hebben , kenbaer

aen diepe kerven gefneeden lanx

deborfl, billen en dyen en vol fwart

poeyer beflrooit , welk altijd in de
vrcuven: jit . teikenen blijft . De vrouwen i

draegen in d'ooren lange ketenen

van fïek huisjens , flingerende over I

de borft en ichouders : het aenge-

zicht is vol veel-vervige ringen met

flreepjens rondom bezet : den hals
j

en armen vercierenze met banden uit

witte dunne beentjens: volgen de

mannen ten oorlog , ten einde de leef-

togt torzon. Met d'hoornen inubia

vorderenze 'their ten gefchikte flag-

orde : andere pijpen op menfehen-
haer watir- beenderen , te vooren eeflacht. In-
toglen ..

i
° i -i

merk-KMT- dien een water-togt doen , gebruiken
dis •" fchepen uitfehorfen , ieder kan vijftig

man voeren , die ongelooflijk fnel

voort- roeyen. De flerkfte fpoeden

voor uit met groote flilheid. Zoo
meenig man, vrouw of kind in haer

handen vervalt, word aenftonds op
de roofters boucans gebraeden. De
dorpen beftaen uit wooningen ta-

chentig en honderd treeden lang, wei-

nige , die naeft aen den vyand leggen,

zijn met pael-werk tegen een aen-

loop verfterkt. De veldflaegen gaen
veü p^e- zeer yzelijk toe. Wanneer malkander

yZiuT: in
'

c gezicht krijgen , verheffen weder-

zijds een gehuil , niet ongelijk der

wolven : welk hoe fwaerder verdub-

belt word, hoe meer en meer nade-

ren. De hoornen en fchinkels geven
ondertufTchen een naer geluit. Zy
flingeren wederzijds de tanden der

vyanden , aenfnoeren gereegen twee
ellen lang om denhals: fchreeuwen,

dat d'een den ander terftond ten fpijs

verflrekken zal. De pijlen , metaller-

ley vederen gepronkt , vliegen by dui-

zende door de lucht. Een gequetfle

rukt de pijl uit , in welke gelijk een

raefende hond bijt. Met d'houte

knodfen flaenze d'herfenen aen (luk-

ken, 't Gevecht duurt doorgaens et-

telijke uuren, eer d'een voor d'ander

het veld ruimt. De gevangene gemeft
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verftrekt tot fpijs op een vroolijke

maeltiid. Nadatmetdemcenieteze- ^
re»adont

J in ir """ met *
ven uuren gedanlt en gezoopen heelt, geVangt-

word by drie mannen met touwen, nen>

gevlochten uit ballen der boom iuira,

gebonden , en door het dorp geleid,

De gebondene keert 't aengezicht

herwaerds en derwaerds , fnaeuwt de-

fen toe : hoort gy , ik heb uwe vaderge-

feten .- en wederom tot andere : uwe
roeder is door mygebraeden : uwe neef

fmaekte eertijds lekker : over mijn dood

zal genoegzaeme wraek genoomen wor-

den. Aldus rondom gevoert, flappen

wederzijds af die den gevangen lei-

de , en rukken 't touw flijf om des

zelfs middel toe , zulx noch voor-

waerds noch achterwaerds wijken

kan. Thans worden den gevangene,

aen voeten en handen los, fleenen en

pot-fcherven toe gereikt , en hem ge-

zeid : neem wraek van u dood , eer gy

fterft. Gefvvind dient hy zich van het

toe-gereikte werp-tuig,fmijtnaieder

dien bereiken kan, en als de fleenen

ontbreeken geoyt zeer verwoed met
aerde. Eindelijk komt de beul , vol #<*«»

vederen beflooken, met een fwaere ^jf/l.'
knodze , en vraegt : hebtgy nietfeeni- gegeten

ger tijd iemand onjer bloed-verwanten V°0,A'

opgegeten i Onverzaechd antwoord
de gevangene: Pache tan tan , aiouca,

atoupave : dat is, Ik ben die flerke , die

veeIe van u volk doode en op-at : en leg-

gende beide d'handen op 'thoofd,

roept blijdelijk : hoe dapper heb ik my
in zulk werk gedraegen ? De fcherp-

reehter fnaeuwt hem hier op toe, en

daerom zultgy ook , van my gedood , tot

jpijs voor de/e meenigte verftrekken.

De gevangene antwoord floutmoe-

dig : IVat is hier aen-gelegen , dewijl

niet ongewrooken zalJlerven ï Terwijl

fpreekt , word hem de kop meteen
knodze van achteren te pletteren ge-

flaegen.Op 't neder-geftortelicchacm

valt fijn vrouw , (want d'overwinnaer

ontziet hem niet de gevangenen in

echt te verbinden aen fijn fufler of

dochter) en beweent 't lijk met ge-

veinfde traenen, alzooonderd'eerfle

haers mans gebraeden vleefch eer.

OndertufTchen loopen d'oudewijven
toe , en broeyen 'tlicchaem in zie-

dend water , tot de huit af-ftroopt,

Xxx 3 De
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De heer.wien de gevangene toequam,

deelt onder fijn gallen met groote

vaerdigheid 't fchoon-gemaektelijk.

De flukken , opd'houterooflers/w-

cans te braeden geleid, nemen de ou-

de vrouwen waer, likken 't afdruipen-

de vet, vermaenen de nevens-ftaen-

dejongelingen, om meer zulke koft

toe te brengen, enbeflrykenmethet
bloed d'aengezichten der kinderen.

Tenlaetflen vat ieder gaft een (luk,

en knaeuwt niet zonder wreed ge-

zicht 't vleefch ten been toe af. De
beenderen worden tot zeeg teekenen

i> Duivel bewaert. Doch gelijk de Brafüiaenen

elkander ongenaedigqucllen , alzoo

wordenze infchelijx gantfehjammer-

lijk door de duivel (zy noemen hem
Ayynan en Kaagerrei) geplaegt. De
zichtbaere getuige loan Leerius Bor-

ppnjon verhaelt , hoe hy haer meenig-

werf zag fweeten van benauwdheid,

met d'handen kloppen op de dyen

,

fchrecuwende : Mair autouraJJap,ace-

querey, Aygnan atot<pave:dat is,mzjnJot.

wijn makker , den duivel vrees ik voor

(juelt de

lirafiliae-

iicn ongc*

n/iedig.

alle ander quaed. Onder verfcheide Haerzi*-

ziekten , welke Brafil onderhaevig tenhoed«"

blijft, treftpians niet min befmettelijk
mg '

als de Spaenfche pokken ,ontflaende

uitgeilheid : 'tgantfchelichaemflaet

flijfvanpuiflen, grooterdan'tlidvan

een duim. Anderzints worden deabookder

vreemdelingen in -ör^/zeer gequelt J
r"mdt-

metzinkingen, veroorzaektdoorde £rajn.

koude des nachts ;gelijk ook met zee-

re oogen , dieze krijgen , wanneer on-

der den blaeuwcn hemel Ioopen by
zonnen-ondergang of in den vroegen

dageraed. De klem gaet ook alhier

buiten gemein in fwang: welk iemand
diervoegen fchielijk overvalt, dathy
binnen weinig tijd neder-plotfl, ver-

(lijft en een yzelijk geluid geeft.

Zommige beginnen haeftig te kner-

fen op de tanden : de mond word
fchcef getrokken en toc-geklemt:

« d'afgangontfchiethaer: Ioopen veel-

tij ds gevaer van te flikken. Behalven

! defe quaeden , vallen taeye fluimen
1

uit 't hoofd en 't rugge - been op de

leeden, welkedezcenuwcnen'tgeel-
hair
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hair verftrammen : waer by komt een I

koude verftijving van aderen, flag-

,

aderen.'tvleefch, vlies en huid. Doch
geen ziekte verflint of queltin.8rtf/z/|

meer menfchen als de roode loop ,
,

water zucht , 't drukken ter kamer-

gang, 'troodmelefoen, degal-ziek-

te, ontfteeking der aers-darm, de

wormen.maefelen en vuurige fchurfd

Merkrcaer- heid. De bejaerde Brafïliaenen zijn

Aige Brafi- doorgaens ervaerene kruid-kenners:

'gmeei-mei- zy haelen de kruiden fchrander uit de

fters. bofTchaedjen : en eigenen die den

kranke van binnen en buiten voor-

zichtig toe. Byzonder boven alle

menfchen wetenze raed tegen vergif.

By degenees-middelen , die haer van

hand rot hand zijn overgelevert, blij-

venze hartnekkig : willen liever 't le-

ven dan gevoelen in defen af-ftaen:

en zy miffchen niet altijd; maerbe-
toonen menigwerf , datzc d'artzeny

beter vacten , als d'Europifche wond-
heelers. Degeleerde Guilielmus Pi/o

getuigt , hoe hy in 't leger , welk graef

Maurits op den Brafilfchen boodem
tegen de Portugeefen te veld bragt

,

meenigvverfgezien heeft : dat de Bra-

(iliaenenhaex gequetften metverfche

gommen en heelende fmout gelukkig

genaefen : daer de Nederlandfche

baerd-fcheerders den verwonde ar-

men en beencn afzetten. Pifo voegt

hier by , dat hy zelfin de gaft-huifen

te vergeefs den konft van Hippocrates

en Galenus omziend zommige gefvvel-

len en kankers tewerkleide, welke

de Brafihaenen met enkel zap van ta-

bak herftelden : ja zy genaefen op
ftaende voet door vochtigheid , uit

de verfche wortel iaborandi geperft,

ingegooten den ziel-toogende , en

bereeds by alle Europifche artzen ver-

heten : weshalven niet ongaerne toe-

liet, datze omtrend kranken en ge-

queften zich nevens hem lieten vin-

vteemütge- den. Vorders verfcheelen de ziekten
r'^"z '

i n America zeer veel van d'Europi/cke

,

s i l. 535
niet alleen ten opzicht derkenteike-

nen ; maer ook van gencfing. Wan-
neer deziekte niet luiftertna detoe-

gepafte genees - middelen , ontbied

een huis vader of moeder de gebuu-
ren : ten einde een hulp middel, vol-

gens plicht van fchuldige liefde , aen-

wijfen , indien raed weten voor 't te-

genwoordige quaed. Dufdaenige ge-

woonte greep ook eertijds fland on-

der de oude Grieken. Zy onderhou-
den vorders een zeer nacuwe eet-re-

gel en zorge, om den zieken te be-

waeren voor de zonne-ftraelen en

land-wind des nachts. Wegens ie-

mands krankte houd 't gewoonelijk
danfen en zingen niet op. Maer in- rouw over

dienfterft, byzonder een huis-vader, de doodvm

huilen over hem gelijk wolven : met 'u*en-

een beevende ftemme roept d'een

den ander toe : diefterke man is over-

leeden, die zoo veelgevangenen tot een

lekkere maeltijd en weer- wraek na buis

Jleepte. wat een ge[windejager enver-

Jlandige viffcher heeft V leven afgeleid!

JVy zullen hem niet wederom zien, dan

als onfe zielen verhuifen aahterdhooge

bergen , daer de man-hafte voor-oude-

ren , aen reyen gefchaert , huppelen.

't Vrouw- volk , elkander omhelfende,

maekt'tgrootftgebaer. Ditduurtfes Jw*™-
volle uuren , wanneer 't lijk in een

graf, niet ongelijk een wijn-pijp, op
lijn voeten gezet word , en nevens
't lijk een veder-cieraed en 't geen
waer by de levende meelt vermaek
fchepte. Maer nevens'tgrafplaetfen

de naefte bloed-vrienden vaten met
meel, vifch , vleefch en de drank
cauou-in : ten einde de duivel /lygnan

door dufdaenige offèrhande ver-

zoent, 't lijk niet weg fleepe. Doch
wanneer verhuifen , bedekkenze het

graf met 't kruid pindo. Defe ge-

woonte evenwel grijpt geen ftand

onder alle Brafiliaenen ; want zom-
mige eeten haer afgefturvene mae-
gen op.

Vijfde
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Vijfde Hoofd-ftuk.

I 'erdeeling

van Guaia
na.

Hinder-

baerlijke

togt van
Franci/cus

Orellana.

W 1 L <D E K^USToïGUAIAKA.
En Maragnan, 't noordelijk-

!

fte deel van Brafil, floot

Guaiana, anderzintsookge-

naemt de IVilde-kufl, bequa- !

meiijk verdeelt in de lardfchappen

befpoeltdoorde rievier d'Amazones ,

en die leggen tufTchen d'Amazones en

Orinoque, als ook Orinoque zelf. De
groote flroom Amazones, (zommige

noemenze Tobo, Topoi en Tapera) is
j

eerfl ontdekt op 'tjaer vijftien hon-

derd en veertig door Francijcus Orella-
\

na. Defe, metGonzalvus Pizirrusuit

^«//ögereift, ten einde 't geweflC««-

dirumarca vonden : (alwaer d'inboor-

lingen.volgensbericht van een vreem

de gevangene Americaen , met goude

plaetengewacpent gingen) geraekte

na veel zukkelingsaen de rievier Ma
ranon. Alhier bouwde Pizarrus een

bergantyn, in welk de zieken en pak-
(

kaedje gefcheept wierd , onder 'tge-

zach van Orellana , gelaft om leeftocht

op te zoeken, vvaer aen 't leger, te
j

land volgende , groot gebrek leed.

Orellana dreef binnen weinig dagen

met de geweldige flroom zoo verre

af: dat in geen jaer kans zag wederom

op te komen : had dagelijx te flrijden

tegen dlndïaenen , die in kleine fchuit-

jens ftoutmoedig na boord voeren.

Eindelijk vermeeflerde hy een vlek

lanx den oever, alwaer levens-mid-

delen, eeniggoudenkleinoodjenbe-

quam : liep zedert groot gevaer we-

gens een rievier, die met yfelijkge-

druifch florte in't vaer-water 'twelk

hv bevoer: ontmoete vorders in twee

honderd mijlen noch menfchennoch

wooningen. Thans in een dorpuit-

geftapt , wierd door de dorp-voochd

begiftigt met fchildpadden , pape-

gaeyen , patryfen , vifch en andere

leef togt : en gewaerfchouwt voor de

ftrijdbaere vrouwen dAmazones , die

fy Comapuyara noemde. Tachentig

mijl afgedreeven zonder tegenfland,

ontmoete zeer fleile en woefte ber-

gen ter wcder-zijds van d'oever : zulx

nergens gelegendheid was, om aen

land eenige ververfching te haelen.

Gevordert tot 't bevolkte landfehap

Machiparo leed vinnige aenflood

twee volle dagen en nachten ; want
zoo lang vervolgde hem in ettelijke

canooen de cacique Aomagua. Na dat

een vlek had overvallen , uit welk
verfcheide gebaende wegen land-

waerd liepen , ontmoete een rievier

wiens mond drie eilanden vertoon-

de : defe ontfïng de benaeming de la

Trinïdad , befproeyende eenvrucht-

baere kuft. Veel kleine fchuitjens

hielden geduurig in fijn vaer-water.

Weinig beneden Trin/dadhg een dorp

enlufr huis, alwaer Orellana veel leef-

togt , zilver, goud enaerdwerk, kon-
ftig verglaefl engefchildert, roofde;

doch vond fwaerigheid om lanx de

effëne wegen landwaerd te trekken,

alzoo het over al vol volk grimmelde.

Honderd mijl afgezakt , quam aen
't geweft,gehoorig onder de heer Pa-

guana, die hem vriendelijk onthael-

de , en begiftigde met fchaepen niet

ongelijk de Peruaenfche , en allerley

aengenaeme vruchten , welke 't land

overvloedig voort brengt. Zedert Tekfvm

ontdekte hy ter flinker-handeen rie-

"

vier, die fijn pek-fwart water met zoo-
daenig geweld in d' andere rievier

wierp, dat defe een bruine ftreep be-

hield twintig mijlen lang. Hy bezich-

tigde ettelijke dorpen , en vond ten

laetflen de flroom zoo breed , dat van

d'eene oever geenzints den andere

konde over zien : nam alhier een dorp

in, zonder tegenfland: alzoo binnen

de hutten niet als vrouw-volk was;

doch de mannen quamen tegen den

avond t'huis. Nevens een groot vlek-

ke ftonden zeven hoofden op flae-

ken: waerom 't landfehap de benae-

ming de /as Picotas kreeg. Hiergingen

ettelijke Wegen met fleenen beleid,en

weder-zijds met geboomt in goede

orde bepoot , landwaerd. Weinig be-

neden Pïcoïas uitgeftapt , voorzag

zich van maiz, fchild-padden, gan-

fen en papegaeyen: nam aeneenei-

lande-

rievter.
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landeken een Americaenfch wijf ge-

vangen. Dit fchrander genoeg , wilt

bericht tedoen : hoe Orellana was on-

der 't gebied der Amazones, en binnens

land een volk den Spanjaerden niet

ongelijk woonde, onder welk twee I

witte vrouwen van beneden de rie-
j

vierop, dooreen heerderwaerdsop-

gebragt , verkeerden. Hy liet niet

weinig dorpen aen weder zij ds der

oevers leggen. Ten laetflen aen een
\

vlek geland, vond aldaer overvloedig ;

haver , drank uit haver gekookt , ko-

toene-lywaeten , een kerksken ron-

dom met wapenen behangen en twee

biiïchoppelijke myters veel-vervig

geweeven. Voor een uithoek , diep

in de rievier fteekende,gingzulk een

harde ftroom , dat hy niet konde
j

landen. Op d' uithoek Honden ver-

fcheideaenzienelijke gebouwen, en
I

witte wijven groot van licchaem met
lang hairdie de mannen moedig ten

ftrijd aenvoerden. Ter oorzaek op
fant lans dag 't gewefl ontdekte,

(welk zich anderhalf honderd mijl

lanx de oevers metgebergt vol eiken

en fchoone jagt of vlakke velden

dicht bewoond uit-ftrekte) noemde
Landder het provincie de Jan Iuan. Ontmoete

Amnz.ona. e i ndelijk verfcheide eilanden:'tgroot-

fte bereikte vijftig mijl lengte : alle

hoog, lullig en vol volks : welk in

fchuitjens (by haer getioemtpiraguas)

deSpanjaerden moedig bevocht; doch
defe kreegen een Indïaen binnen een

bofch gevangen , en zoo veel bericht

uit hem wegens d'Amazones : datze

bezaten fleene huifen , bemuurde
fteeden, veel zilver en goud, en vier

prachtige tempels , met goude plae-

ten gedekt en aen de zonne toege-

wijd. Doch Orellana zeilde vorders

honderd mijlen , lanx een kuil ge-

hoorig onder d'heer Caripuna , vol-

gens getuigenis der gevangene. d'In-

woonders fchooten allerwegen ver-

giftige pijlen. Men wende de {leven

door verfcheide eilanden: voer niet

buiten 't gezicht des landsindebogt
Paria.en geraekte den elfdeder herfll-

maenddesjaers vijftien honderdeen
en veertig voor 't eiland Cubagua ten

anker , na dat achtien honderd mijl

was afgeleid. Orellana deed bericht

T of GUAIANA. Ej27

fijns weder- vaerens aen 'tSpaenfche Tweeden^

hof, en een verzoek, om 't hoogde v*n QrM*-

bewind over 'tlandfchap der Amazo- m«kw*er-

nes. Hy verkreeg na lang aen-hou-^
den 't verzochte. Voor Lucar zcilge-

gaen vertoefde op 'teiland Tenerïffe

met drie fchepen en vijfhonderd kop-
pen drie maenden , en twee maen-
den op d'uithoek Verde. Van Tene-

rïffe verliepen veele , en achten ne-
gentig vonden haer graf- fteeden aen
de gezeide uithoek : alwaer ook vijf-

tig kranken leggen liet. Na Brafd
over-geftooken , zoude wegens lang-

wylige tegen wind , van dorft ver-

fmacht zijn , indien niet de ftort-

vlaegen ververfching toe-bragten.

Een der drie fchepen, voerende ze-

ventig zielen en elfpaerden , isnooic

j

te voorfchijn gekomen. De twee
overigeliepen onder Baxos de fan Ro-

j

que en voorts honderd mijl boven
Maragnonien noorden : alwaer diep

,
in zee verfch water vonden. Orellana

1

hield in 't verfche water, en geraekte

:
tuflehen twee eilanden binnen de
rievier de las Amazones . Aen defe ei-

\
landen verkreeg hy by mangeling

|

ieef-tocht : zette de rievier honderd
mijl op : liep ten anker nevens wei-

nige hutten, van weinig voorraed
voorzien. Alhier wierden drie maen-
den zoek gebragt , om een jagt te

timmeren, uit een der fchepen welk
hy floopte. Middelerwijl ftierven

zeven en vijftig boots- gezellen.

Twintig mijl hooger aen-gezeilt, ver-

loor het laetile fchip. Men was
bezig , om uit het wrak een bark

toe te Hellen : terwijl Orellana met
'tjagt dartig dagen vruchteloos zocht

\

na de voornaeme arm der flroom
Amazones. De bark vol timmert bin-

{
nen darde-half maend, vond boven
d' eilanden Marribuique en C^itan

drie fwaere ftroomen gevallen in de

Amazones , welke aldaer twaelf mijl

breed was ; doch alzoo te fwak

i

van volk alles gebrek had , fmeet

over ftaeg na het vruchtbaer land

Comao , alwaer honderd Spanjaerden

i zich ter neder-floegen. d' Overige
! zakten met de bark af, om Orella-

na op te zoeken : welken verfton-

den, volgens bericht van fijn huis-

Yyy vrouw,
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geiouwt.

vrouw, uit hartzeer geftorven te zijn. met de ilroom niapoco tuffchen

De Nederlanders en Engeljche. die.ze- d' hoofden Oranje en Comariboo in de

den de Spaenjaerden 't werk ftaekten, I A'oorder Oceaen uit. De meefte rie-

hcrwaerds voeren, fchrijvcn den
j

vieren van Guiana leggen vol eilande-

uotdin mond van de rievier Amazones een ' kens .enkonnen niet hoog opwaerds
Amazones, yjnt)x& toe van vijftig of feftig mijl, bevaeren worden, wegens defwaere

welk zoo geweldig fijn water in de
j

water- vallen. DeYayos , lanx dege-

NoorderOceaen uit-werpt; dathettot noemde ftroomen woonachtig, zijn

dartig mijl haer verfcheid in zee bc-
1

goedaerdig, engaennaekt. Zy van-

houd, volgens d'oog-getuige hopman genvifchop eenzonderlijke manier:

Harcourt. De weft-hoek Race , by de werpen flechts, 't fterk-riekende hout

Nederlanders de Noord- kaep gcnzcmi, ayauiv in 't water, waer door de vif-

heefteen groote vlakte, welke diep fchendiervoegenbekaeyen, dat met

zeewaerd (leekt. Voorts ter zijden af d' hand gegreepen worden. De be-

meeft noord weftelijk vallen deflroo- kende Americaenfche wortel cajfavi

menTaponaowyny, Aroivary,eArykary, verftrekt haer voor brood, gebakken

Cafiepouri en IViapoca in d' Oceaen. tot ronde koeken op heete fleenen,

Zommigebefproeyen groote wilder- Uit defe koeken bereidenze den

niffen volgeboomt, andere, vlieten drank perrïnoe , welk eenigzints

tufichen luftige landouwen.. Tachen- fmaekt na oud bier. De toe-bereiding
st»ktmop

tjg m jj) j e r j evier Amazones opwaerds word verricht by oude wijven en

nesloo^de hebben de FlijJingersopCogeminectn fnotterige kinderen, die de cajjavi

vufflngen fma | eiland, twintig mijl lang, en knaeuwendequijlen , en'tquijlineen

dooreen kreek van d' oever gefchei- vat vol water uit-fpouwen- Dit men-

den de fterkte Najfouw geflicht, en gel-moes blijft ecnige tijd flil ftaen:

een tweede genaemt Oranje zeven eindelijk word het door een zeef ge-

mijlen laeger : uit welke vaftigheden gooten, en aen 't giften geholpen met

handel drijven met d'ingezeetenen patatas - wortelen. Geen ongediert

Arowaccas en ^tpehous , tegen eenige quelt haer meer als de kleine vlooyen

Europifche fnuifteryen verruilende mguas , in -kruipende tuffchen de

kotoen, tabak, zuiker, gommen en naegelenenfweet-gaten. Opdezec-
verfcheide verven. d'Engelfche zee- kuft vallen veel fchild padden, wel-

voochd JValtber Ralegh vaerdigde , op ker vleefch fmaekelijk is ; doch fwaer

'tjaer vijftien honderd vijf en negen- '
om te verteeren. Schaepen hebben

tig, uit niapoco den hopman Fisher hier gantfeh geetf tier , noch ook
zinzLeonard Ragapo , in Engeland ge- d'hoorn-beeften. Daerentegen zou-

doopt voor eenigejaeren. Ragapo be den de verkens buiten gemein voort-

heerfchte'tlandfchapCooj/;^ery, ge- zetten, indien de vledermuifen haer

legen tuffchen de rievieren Amazones ' des nachts niet veel- tijds de tee-

en fFiapoco ; ontftng Fisher beefdd'yk, pelsafbeeten. Doch de rievier JVia-

en geleide hem vijftig mijl ten zui- '
poco heeft verfchiede zorgelijke wa-

den landwaerd tot den berg coivob : ter . ftortingen , de een hooger als

wiens top , in een diepe poel , de fmae-
j

d' ander. Weinig boven d'eerfte ftor-

kelijkfte vifch , en rondom de poel ting valt de flroom Arvay in Wiapoco.

het glinfterende gefteente topaefen Drie dagj-reifens weftvvaerd woo-
heeft. Ralegh liet zich aen de topae- nen de Marasheivaccas , welker ooren

fen te meer geleegen zijn, dewijl de tot over de fchouders fungeren. Zy
zelve grond in Ooft- Indien de dia- eeren binnen een geheiligd huis een

manten verbergt , alwaer de topae- beeld voor haer God. 'tBeeld ver-

Ltndfchup fen gevonden worden. 'tLandfchap toont een man , wiens hielen tegen
«y. cooshebery vorders rijft met vermae d' aerde leggen , d' elleboogen ruften-

kelijke heuvelen; doch beftaetmeeft de op de knien , de handen en

uitfehoone velden en boffchaedjen. 'taengezicht met een wijd-gaepende

In den inham IViapoco looft zich de mond hemelwaerd gekeert. Ten
rievier Arocawo , en waetert tegelijk

j

nood-weften van Wiapoca rijft de berg

I Go-

Tayos hoe-

daemg volk.

Vreemde

drank per-

rïnoe.

Vlooyen
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Rivieren

van Guattt-

Wiafoca.-

riet.

voed tabak, maiz, cottoen-boomen

en vvijngaerden. Aen de zelve kant

loopt de kreek JVainary vol verfch

water, een dagreis landwaerd ten we-

den. Een hoog gebergt bequaem voor

tabak en zuiker-riet ftrekt zich van

degezeide kreek na de rievier Apur-

waca. De lYiapocaries bewoonen al-

Harrytta-

hans.

'faes koe-

Aaewg volk.

Eilanden

van Guuiit'

na:

w.ithten.

Wr ld e Kust of Guaiana. c;^

Gomeribo , welkers grond gelukkig verheffen, 't Word bewoond , ge- caraïia ,
1

lijk ook de vafte kuft , by C^ailes,
h*cr"d">-

welker overfte Arramcary voor eeni-

ge jaeren den Nederlanders groote

vriendfehap bewees. Zy onderhou-
den geen vafte voet van land beftier

:

overfpel en dood flag ftraffenze met
de dood : zijn zeer min-yverig on-

trend haer vrouwen : welke om de
hier een uit-geftrektelandftreek.Ten minfte krenking van kuisheid d

1

her-

noord- weften van Jl'iapoco vloeyt fenen worden ingeflaegen : ieders

Aperwacque, wiens gebergt Brafilien-
j

aenzien beftaet in 'tgrootfte getal

hout en wilde kaneel draegt lanx d'oe- van wijven : d'oudfte onder defc doen
vers. De ftroom zelf neemt haer oor-

|
alle huis -werk. DeCara'ibes worden

fprong uit een ruim meir , welker gehouden voor d'eerfte inwoonders
midden een hoekig eiland vertoont. ; van dit gewed ; want de laos , Sap-

Ten zuid-ooften van 't meir woo- paios , Arowaccas en Paragotos zijn

nen d' Harrytiahans. Volgen voorts door de Spanjaerden herwaerds ver-

in orde de rievierenG7#u>0, /r/a en Cd- jaegt uit Trinidad of Orinoque. De
jani. Lanx d'eerfte onthielden haer, Wilde Caraibes vvoonen dieper land-^ c"-

op 'tjaer vijftien honderd fes en ne- waerd, en vallen zomwijl zeer ver-
r

geMig,\o\gens Laurens Keymis,de laos, woed d'andere op het lijf. Doch zc-

door de Spanjaerden uit Moruga ver-
|

dert de Nederlanders haer van ge-

jaegt. Zybezaeteneertijds'tgrcotfte
j

weer voor-zaegen , lijdenze zoo
gedeelte in Guaïana: en onderfchei- ! veel overlaft niet van de Wilde. Na
den haer zelf van andere volkeren Macavia volgt de rievier Caurora zeer

door afbeeldfels, geprikt in het aen-
j

eng, doch diep: en voorts de ftroo-

gezicht met de tand eens beeft, den
j

men Manamanary , Sinamary , Cuna-

rat niet ongelijk. Doch tegenwoordig nama , Juraca , Mawary , Amana en

zedert 't vertrek der laos , leid 't ge- ! Marawyny vol eilanden , en in de

weft alhier onbevolkt. ivia, diepuit mond vier mijlen breed. Lanx de

't hoogeland gevloeyt, heeft een wy- ) oever waiïchen kleine boomkens,
l

l!

l

'

0>ier'

de mond , en onder ettelijke eilande- welker blaederen verwelken , zoo ken".

°

kenseenbequamereede. 'tGrootfte haeft een rncnfch de zelve aenrackt;

Gowateri , bewoont by de shebaios , is
j

doch bekomen wederom tot haer

lijf-tochtig , wegens overvloed van eerfte ftant , na een half uur. Vor-
gevoogelt, vifch, fmaekelijke vruch- ; ders vloeyen de ftroomen Sorrenam,

ten , wilde verkens en ander wild.
j
Sorrenamme , Copanama , Marateka

DeTriangel eilanden weftelijkerafge- en Curetyni. Aen Curetyni hebben
legen zijn infchelijxvruchtbaer;doch de Nederlanders , uit kracht van een

geenzints te vergelijken met Gowa- gunft-brief by d'Algemeine Staeten

teri. Zoo verre de kuft alhier met
;
verleent , voor eenige jaeren han-

gebergt rijft, draegtze Brafilien hout: del gedreven. Vervolgens loofen

delaeger grond brengt voort kotoen,
j
in d'Oceaen Berbice , Apary, Mayca-

peper, zijde, balzem en de wortelen wini, Mabeyca , Mirara en Ejjekebe ,

axiapajfa , fmaekende na gember, en
,
welkers uit - waetering en fontein

zonderling goed tegen buik-loop en twintig dag-reifens van malkander

hoofd-pijn. Voor de mond van Ca-
\
afgelegen zijn : alwaar een groote

jani doed haer hoog op 't eiland Mat- [ meir ,
{de laos noemen het Ropono-

toory , omringt door de minder eilan- ' wini; doch de Qaraiben Parime) zich

dekens Sannawony , Epenefari , Epone- i wijd en zijd uitbreid: opde noorder

regentene en't Verhoren Kind. Tuften
|
oever vertoont haer de ftad Manoa.

de rievieren Cajani en Macaria ont-
j
LanxE^e^valtfchoon letter hout,

moetmen 'tlaege eiland Muccumbro.
j

de verve orellana en veel cajfavi.. In

uit wiens midden twee bergen zich I de mond der ftroom leid 'teiland

Yyy z Otioma.
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Ottoma. Eindelijk ontmoet men , tuf-

fchen Ejfebeke en de geweldige ricvier
j

Orinoque , de minder vloeden Iwapoi, :

Pau/oma, JYayni Moruga , Ammacoural

en Paryma ; voor Panma worden ette-

lijke naemcloofe eilanden gezien. ;

Ckri/loffel Colonus,op fijn derde togt na i

'' ' ;

Wefl-lndien, ontdekte 't groot eiland !

Trinidad: alwaer voor de mond der

bogt Valletta , nevens 't fchip gevoert

by Alonfo de Oieda, groot gevaer liep

door de ravelingen , die de groote ric-

vier Tuyapar , anders ook Orinoque ge-

heeten uit 't hooge land Paria, met

y zclijkgeweld in zeegevallen.maekt:

waerom hy de gezeide mond noem
deboccadel Drago. Zulx Colonus , op
'tjacr vijftien honderd negen en ne-

gentig , voor Americus Vefputius de

vaftc Americaenfche kuft benoorde

Guaïana gevonden heeft . tot d'uit-

van ordai hoek de la Vela toe. Diego d'Ordas wen-

vAcrdig" ^ e lier^acrds drie zeilen , met vier

honderd Cajiiliaenen bemant: kreeg

voor Guaiana vier Caraïben in een ca-

1

noe gevangen , en van haer een efma-

ruud, bereikende de groote vaneen
hand , op 'tjaer vijftien honderd een

endartig. De gevangenen deeden be-

richt, hoe opwaerds de rievier een

klipflond, beflaendeuitzoodaenige
]

gefteenten, en een berg, aen welker

hooge boomen wierook groeyde. De
geweldige tegen-ftroom en gevaerlij-

ke ravelingen beletten Ordas op te

zeilen. Afgefchrikt door verlies van

een fchip , liep lanx de wal na Paria en

overviel de fterkte , welke Antonio

Sedenno bevelhebber van TrinidadA-
dacr had opgeworpen , en toever-

trouwt aen luan Goncales. Ordas wen
de voor, hoe Sedenno tegen 's kaifars

orde en buiten de paelen desgebieds

onder hem gehoorig , de vaftigheid

maekte: behalven dathy d'ingezee-

tenentotflaeverny vervoerde. Mar-
tyn IannezTajur bleef binnen de ver-

oo verde fterkte , door lalt van Ordas:

die ondertufTchen deriever Orinoque

opvoer, niet zonder drukkende on-

geleegendheden : alzoo de levens-

middelen fchaerfch toe-reikten , en
de (lekende moskieten des daegs en
dcbytendevleder-muifenin de nacht
t volk on ophoudelijkquelden. Ein-

delijk gevordert tot een vlek , waer

over l'tapari 'thoogfte gezach voer-

de , wierd van hem vriendelijk ont-

haelt: weshalven Ordas aldaer over-

winterde in weer-wil van fijn vloote-

lingen , die liever landwaerd wilden

trekken, om elders zich neder te

flaen. Zoo haeftdereegen-maenden

ten einde liepen , zette Ordas weder-

om den rievier Orinoque ongelukkig

op; want fijn fchip ftiet tegen een

droogte aen ftukken : zulx hy ge-

noodzaekt was met twee honderd

voet-knechten en veertig ruiters den

oever te volgen. Vijftig dagen zuk-

kelde Ordas , alles gebrek hebbende

:

ontmoete geen menfehen , als weini-

geviflehers, nietminarm dan wild:

en ituite eindelijk voor een onbeken-

derievier, óie in d'Orinoque xiel De
Guaianfche gidze , welke Ordas wierd

toegevoegt door Viapari , ried hem
den oever der nieuwe ricvier te vol-

gen: alzoo leide na een volk wel ge-

kleed en rijk. Maer Ordas hield fijn

voorige (treek lanx d'Orinoque, tot

daer de ftroom over hooge klippen

neder-ftort, en zulk een geweldige

kabbeling maekt: dat'tvaertuigvan

Ordas , welk hem geduurig op zijde

hield, onmoogelijk vorder kondege-
raeken. Twee honderd mijl had nu
achter zich , wanneer benoodzaekt
wierd wegens de gezeide water val

fcheep te (tappen , en af te zakken.

Sijn volk , afgefchrikt door de mocye-
lijke en gevaerlijke togt , verliet hem
op 't eiland Cubagua : weshalven over

llijpaniola na Spanje keert , alwaer eer-

lang door hartzeeraf-lijvig wierd. Dit

ongeval khtïkteHieronimo Ortalgeen-

zints af, om 't werk te hervatten,daer

'ztf/v/djlietfteeken. In 'tjaer vijftien

honderd drie en dartig, ging hy voor

fan Lucas zeil na de fterkte , die Ordas

ontweldigt had den flot-voogd luan

Goncales. Van hier fteekt Ortal over

op Cubagua : om een gedeelte van fijn

volk , aldaer verzeilt , afte haelen: en

fchikte den luitenant Alonfo Herrera

met vijf jagten, voerende tweehon-
derd man , tot de togt , dien Ordas ten

halven lictfteeken. Herrera gevlekte. Merk»a«-

voor Ordas -water- (lortwv, en ont- <%'<£'

i 11 r- •

' 11 i- t

"van her'

laede hier lijn jagten , welke hy dient rer».

onder



Vreemde

honden

:

«Ij ook pij-

Ie* :
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ge rei i van
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:

ïuei Orfu*

:

.'.. ook vxn
berreo :

op melkers

togt veelge-

denkivaerdi-

ge zacken

z.ijn voorge-

vallen.

Wilde Kust
onder den oever door de ftorting bo-

ven de klippen geweldiger hand trok.

Vlakke velden zonder menfchen ver-

fpreiden zich tot de mond der rievier

Meta : alwaerhy 't vaertuig verberg-

de, entenlaetften met groote moe-
yelijkheid , over moeraflchen en poe-

len , de zaey-akkeren der Xaguas

,

een volk niet min wreed als ftrijdbaer,

onder den voet kreeg. Na een hevig

gevecht , wierd hy meefter van haer

dorp , alwaer leef-tocht vond : gelijk

ook in 't naeft-gelegen vlek. Sijn uit-

gehongerd heir begon nu adem te

fcheppen : en wierd byzonder ver-

quikt met 't voedzaem en fmaekelijk

vleefch van flomme honden, aldaer

in meenigte te vinden. Binnen dit

vlek over-winterende, zijn door de

Caraibes heevig befprongen. De ver-

wonde Spanjaerden ftierven in raezer-

ny , wegens 't vergif der quetzende

pijlen: onder welke ook Herrera zelf

aldus 't leven eindigde. Sijn ftaet vol-

ger Alvaro Ordas keerde na't vaertuig,

aen de mond der ftroom Meta ver-

borgen , en zeilde aldus onverrichter

zaekc-terugge ; want 't oogmerk lag,

om te vinden de goud-rijke ftad Ma-
n&a, op den oever des grooten mcirs

Parime. Zedert hervatte Peter Her-

nandez de Serpa , met drie honderd
Spanjaerden, ettelijke Brafüïaenen en

Negers , 't zelve werk; doch , eer hy
de rievier Orinoque kreeg , wierd door

de woefte landaerd iVikiri afge-

maekt : ach tien alleenlijk bragten de

tijding van zulk droevig weder-vae-

ren. Uit Quito had Peter de Orfua,vo\-

gende de voetflappen van Gonzahus
Pizarrus, 't goud in Guaïanagezocht

:

op de rievier Amazones vermoord
door Lopes Agira,\iep de togt methem
vruchteloos af. Uit Nieuw Granada

reifde ten zelven einde Antonio Ber-

reo na Guaïana : veryallen in handen
derEngelfche zee-voogd JValter Ra-

lig verrichte niet anders: als dat hem
bericht deed , wegens 't geen op de
reife ontdekte: namentlijkhy zocht
een weg te openen lanx de rievier Caf-

janar tufTchen Nieuw Granada en
Guaïana: voer uit Cajjanar na de
üroom Meta, en van MetamOrino-
que : alwaer groot gevaer liep wegens
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fcherpe klippen, over welke de vloed,

met geweldige drifr , verfcheide ei-

landekens belpoelt. Een gantfch jaer

bragt hy zoek, eer aen d'uiterfte

grenzen van Amapaïa geraekie: ver-

loor te water verfcheide barken , te

land veel paerden en volk , door on-
gemak gefheuvclt, of aen de vergif- •

tige pijlen der ingezeetenen. Seftig

van fijn befte foldaeten wierden afge-

maekt op den boodem van Amapaïa

,

wijd en zijd verfpreyd lanx d'Orino-

oue: behalven 'tgioot getal welk al-

daer ftierfaen 't water , vol vergiftig

ongediert : 't water vloeyde over een
veenachtige en modderige grond,
waer door drabbig en roilachtigwas.

Sesmaenden hield hy huis in'rland-
fchap Amapaïa : maekte eindelijk

vreede met d'inwoonders Anebas: die

hem tien konftige beelden uit louter

goud vereerden. d'Orinoaue is hier „. .

Zi ir t- \/\ ••! Rievier
doorgaens rwaelt Engelfche mijlen ormeque.

breed en zeven honderd lang, eer in

eCOceaen valt : aüenthalven verrijkt

met rievieren, welke ten zuidenen
noorden ontfangt. Hy zocht wel zui-

delijk na Guaïana afte zakken; doch
wierd belet wegens 't fteil gebergt:

vervorderde dieshalven fijn togtooft-

waerd , en kreeg 't geweft Emeria on- Land tmt^

der de voet: alwaerminzaemvolken ri».

overvloedig leef-tocht vond. De
landvoochd Caripana, omtrend hon-
derd jaer oud, had lang verkeert by
de Chriftenen op d'eilanden Trinidad
en Margareta , en een goede voet van
volk-be(tier geleert. Berreo voer d'Orï-

noqueaf, tulTchen de meenigte eilan-

den voor de mond der rievier na Tri-

nidad, en voorts op Margareta, al-

waer vijftig man in dienft nam. Hy
zelf, afgeflooft door zulk een moeye-
lijketogt, bleef aen Trinidad uitru-

ilen : en verviel aldaer onder d'han-

den der Engelfche. Doch eer gevan-

gen wierd zond hy ettelijk volk te

rugge na Caripana : die haer den weg
wees, om den koning Morequito te

vinden : dewelke voor drie jaeren

met veel gouds geweeft was aen Cu-

mana en op Margareta , en den Span-

jaerd Vides zoo veel wijs maekte, we-
gens 't goud-rijke Guaïana : dat by
'tSpaenfche hof vergunning kreeg,

Yyy
j om
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542 Derde
om Guaiana te ontdekken. Vides be-

ducht, dat hem Berreo mogt voortko-

komen , rokkende Morequito tegen

Berreo op. En defeluiftcrdena Vides.

Hy liet dan d' afgezondene door fijn

land trekken , om goud te haelenuit

deftad Manoa. d'Afgezondene, alhier

verrijkt , keerden te rugge; doch wier-

den op de grenzen van Aromaia ne-

vens een monnik door Morequito ge-

dood. Een alleen ontfnapte den Moe-

digen dans. Berreo , wegens de moord
gevoelig, fchikt krijgs -knechten af:

om wraek te nemen over Morequito,

die tot den landvoochd Vides vlucht.

Berreo eifchthemuit 'skoninx naem
van Vides : dewelke Morequito over-

leevert. Onaengezien een groot los-

geld aenbood, vvierd wreedelijk ge-

dood. Berreo aldus niet van wraek

verzacdigt, liep Aromaia te vuur en

fwaerd ar : kreeg Morequïtoos oom
Topiaivari gevangen , die fijn leven

kocht voor honderd plaeten gouds

en ettelijke edele gefteentcn. Nam
voorts veel volks in Spanje aen voor

't goud , welk derwaerds o verfchikte:

voer met barken op de ftroomen Ba-

rema, Pattroma en Dejjequehe : alwaer

tegen vrouwen en kinderen eenige

flechtigheden verhandelde , en van

de gekochte menfehen groot geld

maekte op 't eiland Margareta. Dit

bericht , welk JValter Ralegh uit den

gevangen Berreo verkreeg , porde

hem aen, om een togt te doen na

Guaiana. Hy vaerdigt dieshalven hop
man George Gifford meteenjagten
bark na de rievier Capuri ; doch 't wa-

ter ontviel, eer 'tvaertuig boven de

zanden in de mond der ftroom konde
geraeken. 't Gelukte loan Domglos

beter , die , infchelijx door Ralegh

uit-gezonden, met booten bevond :

hoeOrinoque negen atmen ten noor-

den en zeven ten zuiden heeft ; wel-

ke verfcheide eilanden , ter rech-

ter zijde genaemt Pallamos, ter flin-

ker Horotom., ka, aengxïjpen. De mond
der ftroom bereikt de breedte van

• honderd mijl. Op de gezcide eilan-

den woonen de Titiriras, een gefchikt

enfraey volk : fpreken een manhaf-
tige tael : des zoomers onthouden-
zehaertcland, en 's winters tuffclien

Boer:
bloey-mand en herfft-maend in de

toppen der boomen : ter oorzaek

d'Orinoque , geduurende die tijd, dar-

tigvoethooger rijft : en alle d'eilan-

dendiep onder water zet, behalven

eenige hoogten en heuvelen. Doch
Ralegh zelf roeyde by degroote rie-

vier Amana op : 't boots- volk ver-

fmachtevanhette : deleeftogtquam

fchaerfchom. Tenzy d' Indiacnfche

pieloot een andere ftroom gemakke-
lijker te bevacrenhad aen-geweefen,

hy zoude vruchteloos te rugge moe-
ten keeren. Uit een dorp lanx d'oever

wegenslijfcogt voorzien, nam zedert

van vier canooen een : en kreeg een

Ativaccas , die hem binnen vijftien da-

gen in d'Orinoque bragt , alwaer 'thoog

gebergt van Guaiana leggen zag. Ra-

legh geankert voor een fchoone

zand-bank , welke op de zamen-
vloeying van drie ftroomen lag , vong
veelfchild-padden . en ontfing aller-

ley ververfching, by de landvoogd

Toparimaca minnelijk toe-gebragt.

Defe bewoonde 't vermaekelijk dorp

Aroivocay op een klein bergsken ge-

fticht. Rondom vertoonde haeraen-

genaeme hoven en landeryen , be-

bouwt byde Nepoios, van welke Ra-

legh een ervaeren pieloot binnens

boord ontfing. Met een ftijve oofte

wind weftwaerd aen gezeilt,ontmoe-

te d' eilanden Ajfapana, lang vijf en

twintig mijl en fes breed en hvana van

gelijke grootc. </'0/7»ö.///f ishierdar-

tigmijlen wijd, en in hem vallen de

rievieren Arrawopana en Europa. Zeil-

de vorders voor by d' eilanden Ocay-

witaenPutayma, over welk aen 'tvafte

land de berg Oecope een verheven

kruin hemelwaerd ftak. Ter rechter

zijde fpreyde haer een fchoon vlak

land wijd en zijd uit. De pieloot deed

bericht : hoe dit geweft de benae-

ming droeg van de vlakten Sayma,

ten noorden uitgeftrekt honderden
twintig mijl tot Cumana en Qaracas,

bewoont by vierderley landaerd , na-,

mentlijk Sayma , Affaway , Wikiri en

Aroras. d' Aroras \>ck-iviaiX. gebruik-

ten zeer vergiftige pijlen. Ralegh liep

zedert tuffchen de twee bergen Aroa-

mitnAio , en eindelijk ten anker on-

der 'teiland Murrjcolima, en voorts

in

Raleghj

•verdere

togt merk-
waerdig.

Dorp ArO'

wocay.

Tie vlakte

Sayma.
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in d' haven Alore/ju/to. De koning Tb- een goud-rijke berg in fijn land , en
piawari , oud honderd en tienjaeren, voorts lanx de rievieren Manu, Oiana

bragt op-ontbooden allerley fruit, en Cumaca, tot daer d'Orinoque zich
hoenderen , gevoogelt en vifch aen verdeelt in drie heerlijke ftroomen :

boord : en deed bericht wegens de de voornaemfte Qararoopana befpoelt

toeftand van Guaiana : te weten de 'tlandfchap Emeria : uit welkers ge-

gantfche landftreek tot Emeria toe bergte de rievieren Waracayari , Coi-

draegt de benaeming Guaiana : d' in- rama, <iyiKaniri en lparoma na de Noor-

woonders noemen zich Orinoque Po- derOceaen vloeyen : gelijk ook ayira-

ni , en ftooten tegen de bergen JVa- t.uri,Amacura ,Barima ,IVana ,Moroo-
carima: aen welker andere zijde de ca, Paroma en ll'yni , alle armen van
ruime valleye Amariocapana leid , al- Orinotjue. Zonder andere verrichting

Watt de Guianiatash\\is-ho\\dzr\.Z.x\\- keerde Ralegh t'huifwaerd : en vaer-

delijker hebben d'Oreiones en Epure- digt uit Engeland Laurens Keymis en
mei, uit vreemde gewefien herkom- Thomas Masbam te ruggena Guaiana.

ftig , d'oude ingezeetenen vernielt, Keymis bezocht allede rievieren tuf- Togt-van

behalven d'Aivaraivaqueri en Cajfipa- fchen d'Amazones en Orinoque : en K(ymu -

goios. dEpuremei bouwden aldaer de : Masbam de ftroom Wiapoco. Beide
prachtige Rad Macurewarai. Maet Ra-

] fmeetenze onverrichter zaeke over
legh reis vorderende bezichtigde 't ei- i ftaeg. Ondertufichen bleef 't werk
land Caiama, en quam voorde mond ' een geruime tijd fteeken : alzoo Wal-

der rievier Caroli , welkers ftijve • ter Ralegh , nevens Gray, £olham en
ftroom onmoogelijk konde dood-

(
de Roomfche piieflers Watjon .en

roeyen: weshalven hulp verzocht aen Klerk , fchuldig bevonden aen hoog
JJ'anuretonahndvoochdoveiCanurja. verraed tegen ]acohiis , wien Elizaleth

En dees bragt allerley ververfching, d'Engelfche enlerfche kroon by er-

en magt van volk , om d'Engelfche fenis na-liet, ter dood gedoemtwierd.
booten door de fterkfte ftroom te Jacobus evenwel verzachte 't vonnis:
trekken: verhaelde vorders, hoe de zette Ralegh op den tour van Londen Rakghge-

rievier Caroli, uit hetruime meir CaJ- gevangen: alwaer veertien jaer door- vanzm -

fipa oorfpronkelijk , ter flinker-hand bragt met 'tbefchryven van Guaiana.

bewoond wierdby d'Iwarawakeri , en De koning Jacobus vond in fijn papie-
'tmeir Cajfipa by drie magtige volke ren zulk een fmaek , dat hem uit de
ren Cajfiapagotos , Eparagotos en Ara-

,
hechtenis los liet : byzonderlijk de-

ivagotos , alle geflaegen vyanden der wijl aenwees, hoe Engelandhaex mee-
Spanjaerden.Raleghïch'\kt.eeeriigvo\k fteres konde maeken van verfcheide
derwaerds , welk metgroote hoop goud-rijke mijnen, aen welke Spanje

van rijke goud-mijnen te rugge keer- geen eigendom mogt voorwenden,
de. 't Voornoemde meir levert ook Ralegh, aldus op vrye voeten geftelr, #*/nW*
de rievieren Aroi , Atoica en Caora. hervatte de togt na Guaiana met tien ">&">*

Nevens Caora woonen d'Ewaipanoma fchepen , in 't jaer feftien honderd en Teermnk.
zonder hals en kinne : d' hoofden zeventien. Geflingert doorgevaer- vaerdtg.

fchuilen tot de monden toe inde lijke ftormen liep met vijf zeilen na
fchouderen. Ten noorden valt de rie- de rievier CaUiana : alwaer in fwae-
vier Cari in d'Orinoque , en ten weften re krankheid verviel. Hy fchikt dies-

Wederom-
togt van
Raleeh.

Limo. Tuflchen beide woonen de Ca
nibales : welker hoofd - plaets Acama
cari vermaerd is wegens een vreemde
koophandel 5 want aldaer word het

vrouw- volk ter markt gebragt , en by
d'Arwaccas opgekocht. Doch alzoo
het dagelijx hard regende , en de
ftroom Caroli zeer ftijf afliep , keerde
Ralegh te rugge na Morequito. Putima
koning over IVarapana leide hem tot'

halven hopman Keymis met vijffche-

pen afna Orinoque -. om 't volk aen de

goud-mijnen te geleiden. Ieder fchip

voerde vijftig koppen , onder 'rge-

zach van Parker , Noort , Tfoornap en

Ralegh de Jonge. Aen d'Orinoque hiel-

den de Spanjaerden een fterke be-

zetting , welke dapper vuur gaf op
dEngelfche , die groote fchaede lee-

den. Onder andere fneuvelden ook
Ralegh s
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Ralegbs zoo», d' Overige vijf zeilen

bleven onder de vlagge van loan Pen-

nïnqton acn 'c eiland Trinidad leggen,

niet buiten vrees voor de Spaenfche

vloot. Doch Keymis konde op d'O/i-

noque zeer bcfwaerlijk landen, we
gens de banken lanxden oever wel-

ke D/ego de Palameque , uit Puerto

Rico met volk en gefchut verilerkt,

bezet hield. Eindelijk vond hy een

vlakke ftrand : derwaerds gerocyt

wierd van de Spaenfche vuur - roers

diervoegen raeuw bejeegent , dat et-

telijke ter dood gewond zijn. Echter

tegen de koogels ingedrongen , liet

de goud-mijnen leggen , alzoo de weg
derwaerds door een boffchaedje liep,

alwaer de vyand fijn hinder -laegen

had. Ook oordeelde zich te fwak,

om de mijnen te bearbeiden; welker

een toe- behoorde Peter Rodrigo de

Parama , d' andere Herviano Frontino,

de derde Francijcus Fasbardo. Ook
waeren d'EngelJcbe verfchrikt door
de. wreedheid der Spanjaerden , die

onlanx verfcheide koop-luiden le-

vendig vilden. Keymis dandord het

nietwaegen; doch alzoo 't fledeken

fan Thome leedig gevlucht was , rooft

het'tgeen de Spanjaerd niet konde
weg-draegen, en (leekt het aen brand.

Vorders liep hopman JVbitmy met
een fchip uit de vloot weg. Keymis

onverrichter zaeke weder- gekeert

tot Ralegb, wierd van hem dapper

over-gehaelt: hy gaf hem de wijt

van 'tonnoodig fpillen der koften,

en defchande der vruchteloofe togt.

Zoo diep treften de fchampere woor-
den : dat Keymis in de kajuit gewel-

dige handen aen zich zelfleide. Maer
Ralegb na Londen gekeert , wierd al-

daer door de Spaenfche gezant Gon-

demar befchuldigt , wegens 't verbran-

den van fanTbome : fijn koning nam
't werk zoo hoog op : dar hy Engeland

metden oorlog dreigde, ten zy over

Ralegb een dood-vonnis ging. Defe

bragc wel tot vcrontfchuldiging by

:

de spanjaerden toonden eerft vyand-

fchap tegen d'EngelJcbe, die flechts

geweld met geweld afkeerden. Ook
was de zaek gefchied buiten fijn

laft; want Keymis volgde geenzints

't geen hem gebooden wierd, na-

Tltome ver'

brand.

Boek:
mentlijk 'tontdekkendcr goud-mij-

nen. Hoewel Rakgbs rcócnenby ieder

gewichtig fchecnen .zooachted'En-

gelfche koning meer gelegen aen de
vrecde met Spanje , dan aen eens mans
leven. Men laet dan Gondemars be-

fchuldiging achter; doch voert het

dood-vonnisuit , te vooren gevelt

wegens hoog verraed. Ralegb oud K«Ughm-

fedigjaer wierd uit de Weftmunfter- *'

fche gevangenis geleid na de markt

voor 't parlaments huis, alwaer aen

een bijl op 'tfchavot fneuvelde. Uit

de romp droomde ongemein veel

bloeds. Hy toonde in de dood zich

niet minder te zijn, alseengod-ver-

loochenaer : welke lader hem by ny-

digc na-ging. Zedert hebben deNe-
derlandfchekoopluiden jacrlijx acht

of negen fchepen na d'Orinoque om
i
tabak - laeding afgefchikt. Onder $e[chry .

d'eilandcn de Sotauento , is Trinidad -vmg-van

'tgrootfte -.leid drie -hoeks gewijs ^l^d
voor de bogt , welke Paria en Gtiaiana

heeft : bereikt in de lengte vijf en

twintig, en ach tien mijl in de breedte:

\

voed veel volk , hoewel een on-

vruchtbaere grond bcflaet : vertoont

drie punten d' oodelijkc de la Galera,

ten zuiden Redonda, na 't wellen de

Anguilla .-ftaetvol boflehaedjen : de

;

velden, met ricvieren doorfneeden

draegen zuiker-ried , gember , tabak,

maiz en c'afjavi. Eertijds wierd het

verdeelt in de landfehappen Camuca-

l raos , gehoorig tot den heer Baucu-

\ mar , en los Chacomares , welker op-

1 perhoofd was Maruan. Isalsnoch be-

volkt van verfcheide landaerd, na-
I mentlijk Iaio,Aruacas , Salvaios , Ne-
;' poios en Carinepagotes. De Spanjaerden

bouwden 't fledeken/^» Iofepb, ne-

vens'trieviertjeCtfrowe; doch is door

|
JValther Ralegb aen kooien geleid

:

I

zulx zedert niet meer bewoonen als

'het vlekke Pueblo. Aen d' uithoek

\Picbo vindmen meenigte van pek,

welk in de zonne niet fmclt. Robert

j

Dudley, die voor ^?/£g/.7 alhier te land

|

flapte, ontdekte een veilige inwijk

vol pelikacnen, met witte vederen, veiiUmen.

donker-roode fnebbcn, drie vinge-

ren breed en twee fpannen lang; doch

d' onderde een hand palm grooter als

de bovende : zy weeken in lengte

niet
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Eiland Ta-

bago.

Befchrij'

ving van
Guaianx

niet voor een middelmaetig man

:

aefden op vifch : Hokten d'oefters

door, en fpoogenze weder uit : om
d'oefters door de warmte te doen gae-

pen: gaeven een geluid, niet onge-

lijk 't bulken van een efel : maekten
haer nellen uit takken lanx d'oever.

Dudley verruilde bellen , meflen

,

glaefenen andere fnuiftery metd'ei-

landers, moeder-naekt en rood ge-

verft, enanderzints welgefchaepen,

tegen verkens , potatos , tabak en

hoenders. Ter zijde van Trinidad

leid 't eiland Tabago : welk, tentyde

als Lanrens Keimis aldaer lande, on-

bewoont was, teroorzaek dewoelle

gebuuren op Dominica niemand te lijf

lieten , die in haer handen viel. Maer
wat belangt de geftalie desluchts bo-

ven Guaïana verfcheelt onderling.

Omtrenddeftroom Amazones begint

de droogte met oogft-maend, de ge-

weldige winden en ftort-vlaegen met
fprokkel-maend; dochtenweftenna
d'Orinoque neemt de zomer aenvang

in wijn maend, en de winter in gras-

maend. De dagen en nachten zijn

meeft even lang : en 't onderfcheid

tuflehen koude en hette is zeer klein.

Heetekoortzen, water-zuchten de

jawes verflind veel \o\k.Jamej,niet on
gelijk de Spaenfche pokken , ontftaet

uit vleefchelijke vermenging met de

Guaianafche vrouwen , die dit quaed

van natuuren onder-heevigzijn. De
ingezeetenen worden in verfcheide

volkeren verdeelt : de voornaemfte

Caraibes gaen naekt, alleenlijk dek-

ken de fchaemachtige leden met een

lap: welken de vrouwen weg-wer-

pen, wanneer een of twee kinderen

gebaert hebben. En defe zijn door-

gaens niet min fchoon als geel. Bei-

de mannen en vrouwen beftryken de

licchaemen met d'oranje verve anot-

ta, die op kleine boomtjens in fchae-

Utr drugt . len wafcht. Zy door-booren den

neus, lippen en ooren , en hangen
glaefe bellen of Hukken kooper of

andere fnuiftery , welke van de En-

gelfche of Nederlanders ruilen , aen

de genoemde ledematen. Om hals,

armen en beenen (lingeren fnoeren

van korael of vifch-fchelpen. Haer
huifenmetlaegedaeken, dienen tot

haer in-

woonden

huifin :

of Git a ia na. o^
verblijf des nachts : ahvaer kotoene
hamakken , in 't vierkant ftijfgefpan-

nen, ren nach'-ruft ftaen. By da«
fchoolenze te zamen in wooningen
hoog getimmert , en rondom open

,

ten einde de door-waeyende wind
koeke veroorzaekt. 't Huisraed be-

ftaet uit aerde potten en fchotelen
,

j

konftig gefchildert. Zy leven ge-

j

fchaert in gedachten by malkander.

j
't Gefach flaet aen d'outfte. De krijgs-

handel word beftierd van die de mee-
fte geezel flaegen zonder bewijs van

j
fmert kan verdraegen. d'Hoofden der

j

geflachten hebben doorgaens drie of

vier wijven : andere zijn met een te

vreede. De mannen fteekend'handen
naeuwlijx aen eenigflaefachtig werk:

leggen alle laftop defchouderen der

wijven. Jazelf wanneer de vrouw ge-

baert heefr , moet terflond tot de ge-

woonelijke arbeid keeren : en de man
houd op een hang-bedde denkraem
uit. Haer rael luid niet onaengenaem;
doch valt befwaerlijk te leeren : ter

oorzaek veel woorden weinig ver-

fchillen in uir-fpraek,en nochtans een

gantfeh verfcheiden beteikenis heb-

ben.Als tegen den vyand te velde zul-

len trekken, zend de veld-heer aen de

onderhoorige dorpen een ftok , op
welke zoo veel kerven ftaen , als da-

gen over fchi eten tot den togt : op
ieder dag word een kerfuitgefneeden:

aen 't einde vervoegt zich ieder ter be-

ftemderplaets. Diergelijke gewoon-
te onderhoudenze in belofte ; want
zy geven elkander zoo veel flokjens,

als dagen nemen tot nakoomen van

't een ofander. Alle dagen werpenze
een ftokje weg ; en wanneer zich

't laetfte quyt maeken , gedenken aen

't volbrengen der gedaene belofte. Zy
kennen geen hooger getal dan tien :

1 twintig drukkenze uit met de tien

i
vingeren te voegen aen de teenen van
de voet. 't Geen boven de twintig

gaet vergelijkenze by de hairen des

hoofds, fchreeuwende : Ounfaawa-
' ra. Haer gefchilderdecanooen, uit

een boom trogs-gewijs geholr,

konnen zommige twee en drie

|

lafl voeren. Zy gebruiken ten oor-

i logh boogen , vergiftige pijlen

,

j korte (lokken van gefpikkelt hout

Z zz en

mtwttr var.

leven :

en van oor-

logen :

vreemde ht*

lofien :

wonderlijk

lellen:

haer en-

nootn :

geweer :



gods ditnft

wondert

dood- moe-

ten:

fritjien

.

tijken ver-

brand.

Vordert be-

(chryving

van (i.'i.iw-

nn:

en fchilden vol gelheden beelden.

Vechten vordera zonder orde : en

gaen op geen aenflag, danby nacht,

en met fchijnbacr voordeel. Gevan-

gene kinderen en vrouwen worden

tot flaeverny verkocht ; doch de man-

nen , niet zonder alle bedenkelijke

wreedheid, gedood. Menkannaeu
welijxeenfwecm vangods-dienftby

dit volk befpeuren. Alleenlijk bewij-

fen eenigc eerbiedigheid aen de zon
en maen, van welke gevoelen, datze

beide leven ; doch doen aen haer

geen offerhanden. De dood-maelen
over aenzienelijke perfoonaedjen

gaen vreemd toe. De mannen dan-

zen vol en dol in den drank parrano-

/odrie of vier dagen achter malkan-

der: die'tmeeft zuipt en overftallig

befchonken is , leid de grootfle eer

in. De wijven ondertuiïchen vaften,

en maeken naer gehuil over d'afge-

fturvene. De priefters Peeaios heb-

ben geen klein aenzien : teroorzaek

voorgeven: hoe gemeinzaem om-
gaenraetde duivels Wattïpa en Tara-

kin , welke de Guaïaners zeer vreefen,

dewijl meenigwerf blond en blaeuw
van de zelve worden geflaegen. De
Peeaios geven haer ook uit voor hecl-

meefters ; maer indien den kranke

nietgeneefen, loopen levens-gevaer,

tenzy zich bytijds weg pakken. De
lijken worden verbrand , nevens alles

wat den overleedenen lief was. Een
Opper hoofd krijgt ook tot gezel-

fchap in 't ander leven fijn flaeven

,

op den dag der begraefenis jammer-
lijk vermoord. Zy gelooven dat de

goede Guaïaners na Caupo ( zoo noe-

menze den hemel )verhuifen : en de
goddeloofen hellewaerd onder de

aerdenaSoy. Tenzy d'oofte winden
de fterkfte hette temperden , 't land

wasniettebewoonen. Deftroomen
zetten nu en dan de laege landen plas.

't Gebergte verbergt overvloedig zil-

ver en goud. De wortel caffavi uit-

geperft , met peeper gezooden , ge-

droogt, gedampt en op heete fteencn

gebakken, verftrekt voor brood. Ie-

der graen levert doorgaens in den
oogll meer dan vijftien honderd gra-

nen, 't Meel geeft niet min fmaeke-
lijk als gezond bier paj/ïaw , endege-

D e k. i) e Boek:
floote caffavi den drank parranoiv. vruchten

m

In holle boomen en onderaerdfche d'"m *l'

kuilen word overvloedig wilde hoo-
ning gevonden. De wijnftok ver-

fchaft twecmael 'sjaers lekkere drui-

ven. Nooit fbet een plant en boom
zonder blad, bloeyzem of vrucht:

uitgezondert d'Europifche appel-

boom, dewelke gcenzints veraerd:

alzoo ter gewoonelijker tijd op den

boodem van Guaiana haer blad,bloey-

zem en vruchten krijgt en verheft,

even als in Europe. De wilde verkens

pokkicro, welker navel op de rugpe

ftaet , en depanïgo , niet ongelijk de

Nederlandfche lwijnen , geven een

groote vervulling tot levens-midde-

1 len. Men vind hier ook zeer fmae-
' kelijke water-verkens ; doch dewijl

|
fchouwzijn, en op 'tminfte gerucht

j
of gezicht onder-duiken , worden
zelden gevangen, 't Geboomt krielt

vanaepen, baviaenen, meerkatten

en 't luyc beeft ai. De haefen bruin»

hairig met witte fpikkelen, enroode
konijnen vallen ongemein goed. A-

merica voed nergens zoo groote ar-

madïllos als hier : zommige weegen
tachentig pond. De mieren-beer is

donkergraeuvv , heeft een lange ruige

ftaert , met welke 't gantfche lijf be-

dekt voor de regen; hy ftcekt fijn

tong ter lengte van een voet in de
mieren neften : en leeft by zulk

voedzel. De tygers zijnfwart ofge- tygm:

fpikkeld ol rood. De fuartc over-

treffen d' andere in wreedheid ; doch
worden zelden gezien omtrend be-

woonde plactfen. De gefpikkelde

vernielen veel vee. De roode zullen

niet lichtelijk een menfeh aen-doen,

byzonder des daegs. De^Kjflchaed- fchiidftd-

jen krielen van land - fchildpaddcn :
dm:

welke d'ingezeetenen vangen en bin-

nen kotten fluiten , om zich te die-

nen van haer vleefch. d'Egels , bui- egeh:

ten gemein groot, werpen met haer

fcherpe pennen , na diezc wil vat-

ten. De meerkatten maeken ter ge- mter],mtm
zetter uur , zoo wel des nachts als

by daeg , een yzelijk en doordrin-

gend geluid; want het word twee mijl

verre gehoort De marmazet een klein n„iere

beeftjen bijt de meerkatten en aepen -vreemde

in d'ooren , en dwingtze te fptingen
""m '

van



van d'ecne boom op den ander. De
fmarrachtige quotto gelijkt na een oud
besje , en flingert , hangende aen de

ftaert, van d'eene tak tot den andere.

Cufiary is een bruin vier-voetig dier,

van groote als een kleine hond; doch
zevoogdt: heeft eens leeuwsgedaente. Vorders

brengt Guaïana voort taelingen , gan-

fen , veel-vervige reigers , kraenen,

ooyevaers , fatfanten , patryfen , dui-

ven , lyfiers , meerlen , fneppen

,

valken, pijl- ftaerten , pluviers en

papegaeyen van allerley flag : behal-

ven 't vreemd gevoogek , onder wel-

ke uitmunten , wiens vederen als

rood fcharlaeken glinÜeren , en door-

gaens met groote troppen , gelijk

ibldaeten in orde gefchaert, voort
tiifeh: treeden. De zee levert overvloedig

fteen-braezcms, meulenaers, ton-

gen , fcharren , roggen , fvvaert-vif-

fchen, fleuren, geelefalmen, gar-

naet, kreeften en oefters hangende
aen boom-takken. Onder alle is de

cajfoonva weinig grooter als een fpie-

ring , wonderlijk : defe heeft in elk

oog twee gezichten , welker een

fwemmende altijd boven water, en

't ander beneden 't water houd. Hier

vallen ook overvloedig de groote

viflchen manati en num-eel , niet on-

gelijk den paeling; doch indien van

eenig levendig fchepfel aengeroert

word, flaetze met verftijfde beroerd-

ongdim heid. Verfcheide ongediert plaegt
x.eervretmd Quaiana. Men vind hier flansen dar-

tig voet lang , die uit het water op
komen , en te land weyden ; doch
doen weinig fchaede, alzoo niet ver-

giftigzijn. Een kleinder flag valt zoo
gevaerlijk , dat haer beet 't vleefch

doed verrotten binnen vier en twin-

tig uuren. Andere flangen draegen

hoornen aen de ftaert , en flag-tan-

denaen 'tgeheemeltderbek. De kro-

kodillen verflinden meenig vee. De
fchorpioenen zijn fwart , fwijmen na
een kreeft, verfchuilen onder droog
hout of koorn : d'angel leid in de
ftaert : een geraekte van de zelve ge-

voeld, buiten levens gevaer, ondrae-

gelijke pijn : de genees-middel ver-

fchaftdegedoodefchorpioen, op de

wonde geleid. De vleder-muifen

zijn niet kleinder als duiven; zuigen

Wilde Kust of Guaïana. ^a-j

menfchen en veediervoegenbehen-
dig'tbloedaf, dat het quyt zijn, eer
gewaer worden : waerom verfchei-

i

de volkeren benoodzaekt zijn op te

kraemen. De mieren brengen in-
1 fchelijx groot ongemak toe , byzon-
der op zandige gronden. En niet

min plaegen de moskieten des nachts;

daerze byten , ryfen pijnelijke pui-

ften. Defe muggen quellen alder-

meefl aen de zee-kuft in laege lan-

den : weshalven de vilTchers haer in

't zand begraeven , zulx alleen de
neus en mond vry houden, om nacht-

ruft tegenieten. Nergens maeken de
kik-vorfchen zulk een fchel en naer
geluid , als hier : voornaementlijk
wanneer een ftort-vlaeg gevallen is.

De grond behoeft voor geen boodem
des weerelds te wijken, omzuiker-
riet voort te teelen. De gemeinfte
koopmanfehap beftaet in kotoen , hopman*

hennip, vlafch , de beefie annoto Jeh*ptan

welke fchoon oranje verft , een an-

dere die blaeuw , bladeren dewelke
hoog-rood, en hout wiens zap pur-
pur en karmofijn geeft. Vorders le-

vert Guaiana degommen lemnia, ha-

rattu en carrïman. De carriman fwart

en brokkelig riekt gefmolten aenge-

naem , en geneeft hoofd pijn , ge-

raektheid
,

pijn in de lendenen

,

jicht en wonden. Byna de zelve gommen •,

kracht heeft de gomme bamtta. Hier
vallen ook goede zeene-blaederen,
bolus armenus , cajjia jiftula , terra

lemnia , de beezien kelette , zeer

dienftig tegen den bloedgang , het

zap uit het lof upee , heelende de

quetzuuren van vergiftige pijlen , de

vocht uit de ftruik ïcarï , goed voor
hoofd - pijn en flaep - appeltjens,

diervoegen fterk , dat de min-

fte beet een dood - flaep veroor-

zaekt . De boom , welke door- wondsnijki

gaens omtrend der Guaianers vioo boom:

ningenwafcht, verdient een byzon-
dere verwondering. De takjens ge-

morzelt op een fteen , en in de

kreeken met hoog water vol goede
vifch geworpen, doed de vifch bo-

ven drijven op de rugge. 't Letter-

hout (zy noemen het pira tïmineré)

geeft goede winfl : gelijk ook het

koftelijk gefleente jajpis en porphyr.

Zzz 2 De
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Derde

De tabak flaegt infchelijx buiten ge- I

mein wel. De goud-en zilver-mijnen

worden niet na- gefpeurt. 'tKoorn

groeyt op een fteel zeven voet hoog

:

ieder draegt twee airen , vol korrelen,

zoo groot als een er wete: rijpt binnen

zmkvritd. vier maenden. 't Zuiker -riet krijgt

de dikte van een mans arm, en fes

voeten hoogte : om 'tjaer afgefnee-

den , word gebrooken en geperft in

een mooie: 't zap gekookt in koopere

keetels tot een behoorlijke dikte :

thans gegooten in houte bakken , bo-

Boek:
ven vierkantig breed ; dochfmal toe-

loopende na den boodem, met een

klein geflopt gaetjen : welk men
opend, zoo haeft de zuiker genoeg-

zaem geftolt is : door d' opening

zijpelt de zicroop. De zuiker ein-

delijk in oxhoofden geflaegen gaet

fcheep. De Negers uit Angola en Gui-

ncea, welke de zuikcr-moolenswaer-

neemen , worden zeer hard gehan-

delt : waerom dikwils door mifmoe-

digheid haer zelf van leven beroo-

ven.

Sefte Hoofd-Huk:

KIEV W-A K <D A L U S I A.

ÜLmdMar-
garela

:

Egen Guaiana (loot Nieuw-

Andalufia ten zuiden ver-

deelt in eilanden en devafte

kuft. 't Grootfte eiland Mar-
gareta ontdekt by Chrijloftel Colonus

,

op 'tjaer veertien honderd acht en ne

gentig , begrijpt in d' ommegang twee
en dartig mijlen : heeft veel geboomt
enteel-land; doch weinig verfch wa-

ter. Ten ooften leggen de klippen

Tejiigos , alwaer 't bergachtig rijft, ge-

lijk ook wefhvaerd. Rondom valt

fmaekelijke vifch : zonder welke d'in-

gezeetenen niet konden leven : de-

wijl de brakke grond weinig eed-wae-
petri-vMgft ren verfchaft. 'tVoornaemfte welk
aldaer, zeer j • • j

weed. Margareta vermaerd maekt is de

peerl-vangft: waer toe een merkelijke

aental barken vol Negers in 't vaer-

water na de peerl banken geduurig af

en aen roeyen, De Spanjaerden leeren

den Negers het duiken na de peerlen

niet zonder onmenfchelijke wreed-
heid ; want zy flaen d'onwilligeon-

genaedig , bedruipenze met zieden-

de oolie of drukken op 't naektelic-

chaem gloeyende yzers. De peerl-

banken verfchuilen onder vijf , fes,

zeven en acht vademen waters: van
welke de Negers met zulk een geweld
d'oeftersopdegrondaf-rukken, dat

't bloed ten neus en mond uit-gudfl,

wanneer boven water den ademhae-
len. Tot verfriffing ontfangenze een
dronk wijn en pijp-tabak. DeSpaen-
fche koning geniet 't vijfde deel der
befte peerlen. Doch, dewijl d'oefters

verloopen zijn ,of haer groey belet is

door al te greetige vangft, worden
zedert eenige jaeren weinig peerlen

. alhier gevonden : waerom ook Mar-
gareta meer en meer vervalt. Tuf-

ichen dit eiland en de vafte kuft Paria

leggen d' eilanden Cubaguatn Ceche. Mand cu.

'tterfte heefteen onvruchtbaere en bw-
fweevelachtige grond , zonder ge-

boomt, gevoogelt en vier-voetig ge-

diert : behalven pok hout, zee-voo-

gels en konynen. De Caftiliaenfche

I

verkens derwaerds gevoert veraer-

den wonderlijk; want binnen korten

i

tijd waffchen haer klaeuwen een hal-

ve palm om-gekromtuit. DeSpaen-
fche koning plagt eertijdsuit 't vijfde

deel der peerl-vangft te trekken vijf-

tien duizend dukaeten jaerlijx. De
i winft lokte veele derwaerds : zulx
eindelijk op Cubagua 'tftedeken Nova ft*d Moer,

!
Cad/z gebouwt wierd , in 't jaer vijf-

tien honderd een en twintig. Maer,
wanneer d' Arayaenen het Mïnder-

{

broeders kloofter op Paria verniel-

j

den , vluchten de Spanjaerden , drie

,
honderd fterk , uit Nova Cadiz na

! Rifpaniola : alwaer de koninglijke

! vuurfchaer niet wel nam zulk een ver-

wijfde vlucht. Men vaerdigt dan vijf

fchepen, onder 't gezach van lacomo

de Caflellan na Cubagua : om nieuwe
fteene huifen in Nova Cadiz te tim-

meren. Zedert wierd 'tftedeken we-

derom bewoont; doch als de peerl- mrdviri*.

viflchery ophield , is 't eiland en 't fte- un -

deken t'eenemael verlaeten. Tegen
over



Nieüw-Andalüsia,
over Margareta fteekt d'uit-hoek

Araya zeewaerd , achter welke een

brak meir leid : alwaer overvloedig

zout-pm- zout gevonden word , niet alleen bo-
nen -umA- ven >

t Water ; maer ook onder, met

}clreeven. welk zout de Spaenfche , Engelfche

en Nederlandfche kielen bevracht

worden. Ifaac du Terne zichtbzere ge-

tuige befchrijft de zout panne aen

Araya zeer omftandelijk. Rondom,
zeidhy , vertoont haer bergachtig of

doren brak land, zonder verfch wa-

ter : welk drie mijl verder in de bogt

Comena uit een beek , vloeyende van

't gebergte Bordones , word gehaelt

:

gelijk ook allerley ververfching. Ten
weften van de punt Araya is een veili-

ge reede.alwaer de fchepen haer zout

laeding in-neemen. Drie honderd

fchreeden van den oever leid een

groote zout-pan, alwaer 't zout aen

(tukken geflaegen, eerft inpraemen

en voorts met kruy waegensen boo-

ten aen fcheeps-boord word gevoert-

De kleine zout-pan levert minder

zout , en is van de hand af-geleegen :

waerom ook weinig vaertuig aldaer

vracht zoeken. 'tLandallenthalven,

dicht begroeyt met fteekende hee-

fters, maekt het af-fch ouwelijk: te

meer ter oorzaek in die ruichtever-

flindende tygers en zeer vergiftige

flangenfchuilen. Hier loopeninfche-

lijx veel harten , hinden , haefen en

konynen , behalven ander vreemd
gediert. Tot het jaer feftien honderd

en vijf voeren de Nederlandfche zei-

len onverhindert om zout; wanneer

acht Spaenfche galjoens haer onvoor-

ziens over den hals quamen: en het

boots-volk wreed mishandelde. Ze-

dert'/ Vercenïgde Nederland met Span

je een twaelf-jaerig beftand trof,wierd

de vaert op Araya wederom hervat

;

doch ten einde des beftands bouwde
de Spaenfche koning de ü.etktefan

Iago , die de groote zout - panne
dwong , en den Nederlanders de zout-

laeding belette. Defe beftormden
't flot meer ftoutmoedig , dan voor
zichtig : de voorbaerigfte bleven

dood: d'overige keerden leedig te

tofó
huifwaerd. Vorders beflaet Cumana

ving -van een groote ftreek , lanx de Noorder
cumivm: Qcéaen , tegen over 't eiland Marga-

549
reta. Dit geweft word zeergeplaegt
door yzelijke krokodillen : heefteen
ruime inham Cariaco , welke veertien
mijl landwaerd inboord : en is by
verfcheide volkeren bewoond. Al-
le loopenze moeder naekt , behal-

ven dat de fchaemelheid bedekken
meteen ftuk van een kalabas, ofee-
nigefchelpen , rietofgoudekooker-
kens. De mannen omhangen kotoe-

vr"m/e

1 i /-
ö . zeden der

ne mantels , en befmeeren 't hcchaem mvoondm:

met kleevende gomme, waer op al-

lerley vederen plakken : wanneer ten
oorlog trekken , of haer gewoonelij-
ke feeften vieren: fcheeren'thairaf
tot boven d'ooren : plukken den
baerd uit : en verven de tanden met
zeker kruid fwart. De heeren nemen
zoo veel vrouwen , als haer goed-
dunkt, engevendefchoonfteaend»
gaften, om beflaepen te worden.
Maegden achten d'hoerery geen
fchande; maergetrouwtzijndeleven
kuifch, tenzy de man in haer over-
fpel verwilligt. De vrouwen jaegen,
fchieten , fwemmen en nemen de
landbouw vlijtig waer.Hebben meeft
alle quaede oogen , niet zoo zeer,
(gelijk zommige verkeerdelijk mei-
nen) ter oorzaek de wateren uit de
ftroom Cumana drinken , als wel de-

wijl allerley ongezond voedzel, zelf

fpmnen, nuttigen. Onder veelerhan- gtUomtm

de flag van boomen munten zommi-
ge uit, welke ofeen witte wei-rieken-
de gomme geven, of geronne melk,
buiten gemein fmakelijk : of een
vrucht den moer beezien niet onge-
lijk, tot een aengenaemefieroop ge-

kookt , (uit het hout flaetmen vuur)
of fcheeps planken of voogel-lijm.

'tAerdrijk brengt infchelijx over-

vloedig voort camoa-fiftula , roofen en
andere fterk- riekende bloemen en
kruiden. Behalven leeuwen , tygers

en wilde verkensloopen hier ettelijke

vreemde beeften : gelijk onder ande-

re cappa , grooter als een eefel , ruig-

hairig, pek-fwart en wreed : 't loopt

voor een menfeh weg; doch vernielt

anderzints al wat hem voor -komt.
d'Aranata heeft een bokke-baerd en mnderfyke

de groote van een haefe-wind : huilt *«/*"»•

zeer vervaerlijk : loopt by troppen :

en leeft by boom-vruchten. De wilde

Zzz 5 kat-
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katten fpringen met haer tongen van

d'eene boom op den and :r. Voorts

komt des avonds een vreefelijk dier,

gelijkende na een magere hond, om-
trendd' hutten derCumaeners -.fchteyt

gelijk een kind : en verfcheurtalvvie

't hoofd derft buiten fteeken. Waer-

om ieder die uit de tent by donker

gaet, brandend hout in de hand

neemt; want het beeft fchrikt voor
gevotgeit: devlam. De lucht is vol papegaeyen

en ander fchoongevoogeïte. Devle-

der-muifenzijn ongemein groot, en

zeer fchaedelijk : zuigen menfehen
en 't vee veel bloed af. Demoskieten
fteeken ongenaedig. Defpinnen.vry
grooter als d'Europifche en veeï-

vervig , maeken fterke webben

.

fifch. Lanx de zee-kuft en in de rievieren

valt fmaekelijke vifch. Op 'tjaer vijf-

tien honderd en dartien , fcheepten

twee Dominkaenen uit Terra Firma

na Cumana; die vriendelijk onthaelt

zijnby d'ingezeetenen; dochalzoo
een Spaenfch fchip , om de peerl-

handel aldaer geankert , den land-

voogd geweldiger hand nevens ze-

ventien dienaers weg-voerden, dreig-

den d'inwoonders de twee Domini-

caenen te dooden : tenzy haer heer

weder befchikten. Defe beloofden
de vereifchte herftelling binnen vier

maenden ; maer alzoo de koning-
lijke raed op Hifpaniola den land-

nominicae- voogd niet wilde ontflaen , wierden
de twee monniken gedood . Zedert
evenwel hebben de Francifcaenen en
Dominkaenen ieder een kloofter ge-

bouwt in 't landfehap Chiribkhi : al-

waer vreedzaem met de Cumaners
omgingen , tot hetjaer vijftien hon-
derd en twintig : wanneer Alonfo de

vmichting Oieda \ootMaracapana ten anker liep,
n0"da:

voor wendende : dztmaiz wilde ver-

ruilen aen de Tagarez tegen eenige

Spaenfche fnuiftery. De Tagarez qua-

men vijftig fterk van 't gebergte, op
welk drie mijllandwaerd inwoonen,
en bragten maiz op ftrand ; doch de
Spanjaerde» namen fes en dartig ge-

vangen, quetftcn offchootend' ove-
rige onder de voet. De land voogd
Gil Gonzales gevoelig over zulk een
trouwlooshcid geplecgtaen fijn on-
derzaeten, macktdennaeft-gelegen

r d e Boek:

van

rttnvir

moord.

vorft Maraguey gaende , tegen de

Dominkaenen en Francifcaenen ; alzoo

zy Oieda tot 't voor- noemde misdrijf

hadden opgeruyt. Gonzales danver-

dtaegt met Maraguey : dat Maraguey
de monniken zoude vermoorden,
en hy Oieda zen kant helpen. De toe-

leg van beide wierd ter uitvoering

geftelt. Oevel nam de koninglijke

raed binnenfan Domingo defen handel

op. Men zond eerlang drie fchepen,

met drie honderd koppen bemand

,

onder 't beleid van Goncalo de Ocampo; ah eok

die, binnen d' haven Maracapana ge- ocampo-.

loopen , zich veinfde uit Spanje af-

gezeild, en onkundig wegens 't ver-

handelde tufTchen Oieda en Gonzales:

ten einde ettelijke ingezeetencn bin<

nenfeheeps-boord lokte. Een merke- ,. ,

.... * n , fijn vrtei-
hjk aental was nu over geflapt : als htid.

de Spanjaerden , onder 't verdek ge-

waepend verborgen, fchielijk te voor-

fchijn fprongen : d' ellendige cuma-

ners aen de veeden ophingen : 't vlek

Maracapana acn kooien leiden : en

't land wij den zijd te vuur enfwaerd

verwoeften. Ocampo bouwde een

half mijl landwaerd 'tftedeken To-

ledo •. alwaer hem de bifTchop Bar-

tholomausdelas Cafasbezocht enge-

lafte, te ftaeken d'onmenfchelijke

wreedheid tegen de Cumaners, welke
dagelijx geworgt , geblaekt en ge-

brand wierden, of tot flaverny ver-

kocht. Cajas zelf was bezig met een n.wMvm
kleine fterkte op te werpen aen de Cafasin

mond der nevier Cumana : ten einde

by de hand mogt zijn, om 't moor-
den en ongehoorde overlaft, welk

fijn lands- luiden pleegden, te ver-

hinderen. Doch alzoo d'inwoonders

van Cuhagua hem fijn bouw meefter

ontrokken , bleef 't gebouw ten hal-

ven fteeken. Cafas liet 't gezach over

fijn volk aen Francifco de Soto : en ver-

trok te rugge na Hifpaniolo : alwaer

binnen Domingo voor de koninglijke

vuurfchaer een ernfthaftig beklag

deed wegens der Spaenjaerden ver-

woedheid ; doch kreeg weinig ge-

hoor : weshalven zich uit milmoe-
digheid begaf in een kloofter der Do-

rninkaenen : namaels gevordert tot

bifTchop van Chiapa. OndertufTchen

had Soto tegen laft van Cafas twee
fche-
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Verrichting

v*n Caftel-

ion:

van Ortal

fchepen 2eil-vaerdig gemaekt: om
lanx de fcuft Paria te handelen. De
togt liep ongelukkig af ; want hy
wierd met fijn volk afgemaekt door

d'ingezeetenen , niet zonder reden

verbittert; want de Spanjaerden , vol-

gens verhael van Cajat uit de mond
eens zichtbaere getuige, ontvolkten

de landen diervoegen ongenaedig:

dateenfchip.tuflchen Lucayos en Hi-

fpaniola, feftig mijl zonder (treek- wij-

fervoer , alleenlijk op de driftige Cu-
manfche Iijken.uit de Spaenfche fche-

pen baldaedig over boord geworpen.
Vorders wierden de gevangenen ,

door honger aemechtig , meed op Hi

fpaniola te land geworpen : aenhoo-
pen tien of twintig fterk gedeelt: ou-

ders van kinderen , mannen van vrou-

wen gefcheiden : over ieder trop 't lot

geworpen. Dien eenige kranke, ver-

minkte of oude te beurt viel, was ge-

wend te zeggen : (Cafas getuigt mee-
nigmael gehoort te hebben) ffat doe

ik met zulk een zieke , verlepte» of ver-

wijfden hond ? Geeft hem den duivel

over : ik wilgeen moeite doen , om hem
te dooden en te begraven . Maer de

dood van Soto bleef niet ongewroo-

ken- Eerlang ftak Jacob Caflellon voor
Domingo zeewierd : liet ettelijke ben-

den op Cubagua, om'tftedeken Cadiz

te herbouwen : maekte een fterkte

aen de mond van Cumana , zedert al-

tijd by de Spanjaerden verzeek ert , en

bedreef vorders een groote moord
; onder de Cumaners. Niet min woede
alhier Hieronymus Ortal: de ftroom Ne-

geri opgevaeren, zond fijn luitenant

Auguflijn Delgado door de volk-rijke

landfchappen Guacharuco en Parima-

tuctu na de rievier Unare : alwaer hy
niet zonder fchermutfeling , over-

vloedig voorraed vond in een vlek.

Ortal ondertuffchen trok op na Meta,

met diepe voetftappen van onmen-
fchehjke wreedheid; doch tot Guani-

ba genaedert, (alhier fneuvelde Del-

gado) wierd van fijn muitende volk,

over-loopende tot Nkolaes Federman,

verlaeten : zulx met tien krijgs knech-

ten te rugge keerde na de nieuwe
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fterkteMiguelde Neveri , en eindelijk

na Domingo , uit vrees voor Antonio -vim Sed.n-

Sedenno : die zich door Ortal veronge- "*

lijkt waende, om dat Cumana tot fijn

land-voogdyfehap behoorde. Seden-

no vijfhonderd man fterk ontdekte de

zee-kuft tot Patigutaro toe : week
voorts binnenwaerd : en onderhield

geen krijgs-tucht altoos, d'ingezee-

tenen diende zich hier af : enfloegen

meenigen Spanjaerd dood. Ook ver-

lekkerden de tygersnict alleen op de
lijken ; maer rukten zomwijl d'ecn en
ander uit de trop weg. By nacht liep

't leger 'tmeeft gevaer : befchermde

zich met geftookte vuuren rondom
tegen defe wilde dieren. Met den in-

gangdes jaers vijftien honderd zeven
en dartig, reifde Sedenno door de ge-

weften Anapaya en Orocomaynz'x. land-

fchap Goicguaney : alwaer d'inwoon-

woonders haer dapper weerden uit

een houte fterkte. De ftormende
Spanjaerden fncuvelden veele aen ver-

giftigepijlen : die niet doodelijk ver- vuemk

wond waeren , moeften 't vergif lae-
vmdm -

ten uitbranden met gloeyendeyzers.
De verweerders liepen ook niet mis:

weshalven des nachts met wijf en kin-

deren na een gebergt, vol dikke ruich-

te begroeit, verftooven. Sedenno, over

woefte velden en bekommerlijke rie-

vieren voort-gezet.kreeg't bergachtig

landfehap Catapararo onder de voet:

vond hier overvloedig maiz en ettelij-

ke goud-korrelen : en was nu bygif-

fing anderhalfhonderd mijl gevordert

op de boodem van Cumana , wanneer
met de dood plaets maekte voor fijn

ftaet-volger loan Fernandez : die in-

fchelijx eerlang den geeft gaf. Echter

bleef de togt niet fteeken. 't Spaen-

fche heir ontdekte voorts een laeg

land, welk by winter- tijd plas lag:

zulx d'inwoonders haer flechte hut-

ten verlieten , en opkraemden na,

het gebergr. Eindelijk wierden alle

het zukkelen moede en onderling

tvviftig: zulx by verdeelde troppen

en lanx verfcheide wegen na Vene-

zuela , Maracapana of {bagua ver-

trokken

Seven-
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E land-voogdyfchapr<?»ei«e-

la, in de lengte uit-gcftrekt

lanx de Noorder Oceaen , tuf-

fchen Maracapana en d'uit-

e la Vela twee honderd my-
en tachentig landwaerd tot

hoek d
len

Nieuw Granada, levert overvloedig
koorn, kaes, vee, kotocn , huiden,
Jarzaparilla , allerley wild , vifch en
eenig goud. De naem Venezuela be-

duid 200 veel als Klein Venetien : ter

oorzaek Alonjo de Oieda, in 'tjaer

veertien honderd ï.^gen en twintig,

aldaer een ftad ontdekte, welker hui-

fen, oppaelen uit 'twater gebouwt,
met bruggen aen malkander raekten,
na de manier van Venetien. 'tLand-
fchap begrijpt de geweften Curiana,

Cuycaj, Caracas, Banquicemeto,Tucuyo,
encarora. Meer als honderd duizend
ingezeetenen ftaen onder geld-op-

brenging; van welke laft, volgens
ordeby'tSpaenfchehofberaemd, al

'tman-volk boven de vijftig jaeren,

ofjonger dan achtien, vry is. Doch
dit land had eertijds vry meer volk;
want het wierd diervoegen uir-ge-

moord door d" Hoog duitfche , op
'tjaer vijftien honderd negen en twin-
tig, dat meer dan vijftigmael honderd
duizend zielen , gelijk de bifTchop

Bartholomccus de las Cafas verhaelt,

aen kant geraektcn : ja geheele vol-
keren uitgeroeyt zijn , onaengezien
denftruik roovers minzaem onthael
deeden. Belangende dit werk, 't leid

aldus. Wanneer kaizar Karelde Vijfde

met lfabella dochter der Portugee-
fche koning Emmanuel trouwde, op
'tjaer vijftien honderd fes en twintig,

verdroegen met hem de Welfaren ,

"Duitfche edelen binnen Augslurg
voor een ftuk gelds: om de ftad en
landfehap Venezuela te beheerfchen.

Endefefchikten derwaerds Ambrofius
Aljïnger en Bartholomaus Sayltar met
vier honderd voet- knechten en
tachentig ruiters. Aen Venezuela ge-
land verjoegen Ioan de Awfues , die

uit fan Domingo afgefcheept de kuft

lanx Coriano ontdekte , en bereeds

met Manaure magtigheeraldacr een

verdrag geflooten had. Maer Alfin- ^Zn'2
ger , na 'tmeir Maracaylo voort-ge- fingerzter

rukt , liep 't gewed der Axaguas ver-
™rkw*tr-

woed af. De Axaguas quamen hem
danzende te gemoed met rijke

fchenkacdjen van goud ; doch hy ver-

fchoonde niemand: joeg een groote

meenigte binnen een huis , alwaer de
gevluchte aen ftukken wierden ge-

kapt: en, dieop'tdakzichbergden,

verbrand. Zedert vertrokken na de

Pocabuyes , ten weften van 't meir
Maracaylo ondereen woeft gebergte

verfpreyt : by welke ettelijke tyd
vriendelijk omhaelt en rijkelijk be-

giftigt, wanneer vertrekken zoude:
greep hy mannen , vrouwen en kin-

deren , zoo veel te bekomen waeren,

by den kop: en flootze in een perk,

door een hooge ftaeketfel omzet. Al-

hier leedenze honger en dorft: tot

elk een groot ftuk goud ten randzoen
op-bragt. Die 't gevorderde goud
niet konde uit-maeken , verging by
mangel van fpijs en drank. Op gelijke

voet handelde hy met het naeft gele-

gen volk Alcoholados : van welke veel

gou ds afperfchte , niet zonder alle be-

denkelijke wreedheden : zette alle

gebouwen aen kooien : verwoefte

vorders 't land te vuur en fwaerd , van
Tbamalemeque totderievier Lebrixa:

voerde een merkelijk aental ingeze-

tenen, met ketenen om den halsaen —
malkander gefchaekelt: ieder torfte

meer dan honderd pond geroofde

goederen : zoo haeft iemand door
honger onder den laft begon te be-

fwijken , wierd ftrax den kop afge-

fhceden. Maer Alfinger kreeg einde-

lijk een koud gebergt onder de voet

:

alwaer een manhaftig volk zich dap-

per te weer ftelde: zulx hy zelf ge-

quetft wierd , en na Coro gekcert fijn

wonde beftierf, op 'tjaer vijftien hon-

derd twee en danig. De Welfaren

fchikten zedert tot Alfingers ftaetvoi-

geiioanAleman: die eerlang door de

dood
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Stad Coro.

'ttaaif*-
ragoana.

Steden in

Venezuela.

Goud-mif-

nen.

Stad Sego-

%ia.

dood placts ruimde voor lorge de

Efpoira en Nicolaes Federman. 't Hoog-
ftegezach ftondaen Efpira , dewelke

drie jaer fpilde met om te fwerven

landwaerd in, zonder eenige merk-

waerdige verrichting : alleenlijk lag

geduurig over hoop met fijn luitenant

Federman. De voornaemfte ftad al-

hier is Coro , anderzinrsookgenaemt

Vettezuela ,en by d' ingezeetenen Cora-

na : zybeflaet, onder een gezonde

lucht, een waterloofe vlakte, ron-

dom met gebergt bezet : heeft twee

havenen, een ten noorden en d' an-

der weftwaerd , als ook een goede

zout-panne. De kerk behoortonder

'tbifdom Domingo. Op 't jaer vijftien

honderd vijf en negentig wierd Coro

by d' Engelfche flormender hand ver-

meeftertenverbrant. Noordelijk van

de ftadfteekt 'tlandfchap Paragoana

den uithoek fan Roman, tegen over

d' eilanden Arula en Quracao, diep

zeewaerd. Paragoana zelf is vlaken

vol wild.Uit't midden rijft een hooge
berg. d' Inboorlingen zijn buiten ge-

mein minzaemengaft vry. Deleeu-

wen vlieden hier voor menfehen;

maer nergens loopen wreeder tygers.

Van Coro loopt een weg landwaerd

over 't gebergt Xizaezaras na'tgeweft

Bariquicemeto. TulTchen beiden leg-

gen vruchtbaere valleyen , welke by-

zonderlijk overvloedig maiz voort-

brengen : of woefte heuvelen, be-

woond by de menfeh eeters Axaguas.

Seftig mijl ooftwaerd van Coro leid op
d'ongemein hooge kuft Caracas de

ftad Noftra fennora de Carvalleda , met
een onbequaeme en vervalle haven:

en, drie mijlen verder ten zuiden,

't tiedekenfan lago de Leon , alwaer de

land-voogd over Venezuela meeft ge-

wend is huis te houden. Zuid- wette-

lijk \znfan lago vertoont haer de ftad

Neuva Valentia, dicht by 't meir Toca-

rigua. Voorts leggen ten zuiden van
Valentia op een ry de fteden Xerez, Se-

govia en Tucuyo. In 't jaer vijftien hon-
derd twee en vijftig , ontdekte Joan

de Villegas 't landfehap Tucuyo , en aen
't gebergte Pedro, waer uitdeftroom
.Bk/vo vloeyr,tamelijk rijke goud- my-
nen. 't Goud beweegde hem ,om ne-

vens Burio te ftichten Segovia : welk

Vreemde

•vijeb-

vangfl.

P fc A T A. ^^
eerlang ter oorzaek d' ongezonde
lucht verlegt wierd , en gebouwt op
d' oever der rievier Bariquicimeto , al-

zoo genaemd wegens 't water welk
geroert afclvvervig is- 't Vlakke land
rondom beilooten tulTchen gebergt,

zoude ondraegelijker heet zijn , in-

dien niet koele winden van 'tgeberg-

te vielen. d'Inboorlingen, verdeelt in

!
volkeren, die elkander geenzintsver-

ftaen, leven by kalabaflen, harten, ko-

nynen en deftruiken cocuy, waer uit

!

een firoop trekken. In de rievieren

!
HacariguaQïiBoraute werpenzedege-

1 ftampte wortel Barbafco , welke de

|

vifTchen diervoegen driftig maekt,dat
I met d'hand gegreepen worden . By
zoomer-tijd voorziet ieder zich van

i wild-braed. De vangftgaet aldus toe.

]

Zy fteeken'tdrooge gras en ftruiken als ook va»

inbrand : de wilde varkens, bokken, wild -

harten ,armadillen , tygers, degrootc
Hangen lohas en meer ander gediert

vlieden voor de vlam uit d'aenge-

ftooken ftruiken.Weinigontkoomen

:

|

alzoo de jaegers, ervaerene boog-
i fchieters, vinnig op-paflen. In 't hol
geboomt nevens de rievieren maeken
de fcyen overvloedig hooning. De stromE»
meefte rievieren vallen in de ftroom riafari.

Huriapari vloeyende uit 'tPeruaen-
fche gebergt na de Noorder Oceaen.

't Landfehap Chioas levert goud. d'In- inwoonden

boorlingen rondom Segovia zijn va»s*£"^

blood.verftandeloos, zeergemindert
*

door de pokken, en geneegen tot

dronkenfehap : dronken vermoorden
elkander : leven onbekommerd by
wilde wortelen tot de maiz rijp is.wel-

keop zommige plaetfen binnen veer-

tig dagen , op andere eerft in drie

maenden haer volkoomen rijpheid

krijgt. Dicht onder Segovia vloey t de Smm
beekClaro : 't helder water zinkt niet ciaro,

verrevan de fontein onder d'aerde.-by

zoomer ftroomt het hoog, des win-

ters loopt de boezem bykans droog.

Hier vliegen allerley vogelen; doch vtgtïm.

aldermeeft quakkelen en ringduiven.

d' Hoorn -beeften fchaepen, geiten

en verkens vermeenigvuldigen on-
l gemein : worden veel gedreven te
' koop na Nieuw Granada. Degewee-
\
ven kotoenen brengen goede winften

Jtoe. Uit Segovia loopt een weg door

Aaaa een

Vee.
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een valleye twaelf mijl lang na de

Had Tucuyo , gebout op een lacge

grond, rondom bezet met gebergte,

onder een gezonde lucht, 't Land

geeft overvloedig koorn, Spaenfche

moeskruiden , zuiker, kotoen, ofTen

kocyen ,
paerden , fchaepen , harten

en geiten. De tygers en leeuwen doen

grootefchaede. De goud-mijnen bly- 1

ven leggen , by mangel van volk. Hier

valt ook bezoar fteen. Het fledeken

Truxillo , anders ook genaemt noftra \

Setinora de la Paz , leid in 't geweft der \

Cuycas, eenftrydbaer en wreed volk.

'tVlek Laguna vertoont haer dicht aen

ueirMara- den cever van 'tmeir Maracaybo:]
ctyêo. heeft ter zijde een woefl veld vol i

wild; doch word zeer geplaegt van de

tijgers , die des nachts tot de huifen

zomtijds inbreeken. Maracaylo zelf

loopt veertig mijl landvvaerd, is tien

breed, vloeyt en ebt , ontfangt ver-

fcheide rievieren, en voeddegroote
vifTchen manati. d'Inwoonders ron-

j

dom 'tmeir (lichten d'huifen oppae-

len boven 't water. Ten weften woo-
nen de Pocabuyes en Alcoholados, beide

vreedzaem en goud -rijk. 'tLand-

fchap Xuruara beflaet ten zuiden een

vlakke boodem , fchuilende achter

hoog gebergt , alwaer zich onthou-

den de ütijdbaeie Coromocbos , en ten

noorden van Xuruara de Bobures ,

dicht by 't fledeken Merida. 't Land
rondom valt ongezond en moeras-

fchig : 't volk word zeer gequelt van

Hnvenm. de moskieten. De haven Maracapana

is de befte van Venezuela, leid aen

'tooflelijkftedeeldeslandfchaps. Op
't gebergt aldaer zijn dewoefte Cbiu-

gota neder-geflaegen , die zoo mee-
nig Spanjaerd bekoomen , ten mael-

tijdtoe- bereiden. De vordere have-

nen ten weften wijken voor Maraca-

pana : als namentlijk Flecbado, Sardï-

nas en Burburate, alwaer ettelijke

r d e Boek:

Vtlkeren in

VenexjteU.

Spaenfche huifgezinnen een zout-

panne hebben. Ses mijl landwaerd

ontmoetmen 't verfche meir Tocari-

gua , vol bewoonde cilandekens,

welker ingezetenen vreedzaem le-

ven en goud verhandelen. Ten
noord -weften maekt d'Oceaen de Eilanden.

groote inwijk Trifte : voor welke 't ei-

land Bonayre, boven gemein vee-rijk,

gezien word. Weder-zijds leggen

d' Aves vol gevoogelt , en quracao.

d' Uithoek jan Roman fteekt twintig uithoeken.

mijl zcewaerd : en 't hoofd Coquibo-

coa reikt noch verder in d'Oceaen.

1 uflchen beide loopt de ftraet Vene-

zuela, welke 'tmeir Maracaybo aen-

grijpt. Voor Coquibocoa zietmen de

vier laege eilandekens Monjes met
witte zand-kreeken en dicht ge-

boomt. Uit 'tmiddelfte rijft een

hooge berg. Op de vafte kuft land-

waerd verheft 't gebergte de Azieyte

gehakkelde toppen. Om de hoek
verfchaft de bogt Honda een veilige

reede. 't Hoofd de la Vela heeft ter 'tHctfiiVe.

eener zijde den inwijk Portete en ten '*•

andere kant de vlekken Rancberiazn

noftra Sennora de los Remedios : tuf-

fchen beide vloeyt de ftroom la

Hacba. d'Hoog duitfehegezach heb-

ber Nicolaes lederman m einde , op
't jaer vijftien honderd vijf en dartig,

aen Vela een ftad te bouwen ; maer be-

vond den boodem laeg , roflachtig

en onvruchtbaer, de pcerlen klein

,

en landzaeten levende by vifch een

fmaekeloos zaed van wild kruid.

Voorts leggen voor Venezuela behal-

ven de genoemde eilanden Aves,

Bonayre
,
Quracao en Aruba het eiland

Tortuga, alwaer d'Enkhuifer ftier-

man Sïmon Sintonjzoon , op 'tjaer fe-

ftien honderd drie en twintig, veel

bokken en geboomt, onder welk
eenig pok-hout, als ook een zout-

panne, zag.

Achtfte
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Grenzen
van Rio
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Taerden

g,eer veel.

Driederlei

harte».

Tz.elijke

meer-kat-

ten:

wilde die-

rei»;

Chame-
leons.

Allerlei

Wijnen.

And Rio de la Plata , alzoo
' genaemt na een vermaar-

de rievier, heeft geen be-
j

1

paelde fcheiding ten we-

tten; maerten ooftendoor d'Oceaen

befpoelt , fluit in 'moorden tegen

Brafü , en zuidwacrd voor de ftroom
j

de ia plata. 'tGeweft, voor zoo veel

bekend is draegt overvloedig terwe,

zuiker , wijn en allerley Spaenfche

vruchten. De weyden voeden on-

telbaer vee,welk jaerlijx zeer vermee-

nigvuldigt : byzonder zijn de paer-

den ongemern toe-genoomen , ze
derc de Spanjaerden uit Buenos *Ay-
ras op kraemden , en aldaer achter-

lieten zeven hengften endartigmer-

rien. Hier loopen driederley har-

ten. De grootfte met vreefelijke

hoornen wijken ingroote voorgeen
koey , onthouden haer op moeras-

fchiege gronden en riedt- landen.

Over het vlakke land rent een klein-

derflag; doch de alderkleinfte vind-

men op het gebergt , nevens on-

telbaere daflen en fmaekelijke ver-

kens , die den naevel op den rug-

ge draegen. De Spaenfche Twijnen*

boven gemein fwaer , maeken een

merkelijk getal uit. Zcmmige meer-

katten hebben een gemeine mans
lengte en lange baerden : tieren y-

zclijk als iemand na haer mikt om
te fchieten : rukken de pijlen uit

het lijf , en werpenze op den fchut-

ter. De ongebaerde baviaenen val-

len kleider. De leeuwen, tygers,

flangen , die gantfche harten in-

flokken , en ander ongedicrt mae-
ken 't land zeer affchouwelijk. De
chameleons draegen doorgaens fes of

feven jongen op zijde , en houden
den bek geduurig open tegen de wind:

waerom gezeid worden by wind te

leven. Voor weinig jaeren zijn hier

ontdekt mijnen van goud, zilver,

kooper , yzer en koftelijke amati-

Rhzier de

la 1'lnt.i.

'Irtorn :

ften. 't Landfchap Rio de la Plata be-

hoort onder 't beftier des Peruaen-

fche onder-koning. Doch de rievier

de la Plata (d'inboorlingen noemen-
zeParanaguazu) is naeft de ftroom de

Amazones de grootfte desgantfchen

aerdboodems: valt in de Noorder

Oceaen tuflchen de hoofden Antonio

en Maria , dartig mijl van elkander

gefcheiden : ontfangt van ooften en

weften verfcheide rievieren tot het

meir Xarays toe , drie honderd mij-

len boven de mond van la Plata op-

waerds gelegen : en in Xarays loo-

fen ettelijke fvvaere ftroomen , uit

het Peruaenfchc gebergte Andes ne-

der- yeftort. d'Lerfte die teeen de- Soi»ont

r c' dekt dele
fe groote rievier invoer, op het jaer^

vijftien honderd en vijftien, tot een

eiland in het midden der vloed, was
Ioan Dias de Solis : dewelke , alzoo

hem onvoorzichtig te land begaf,

wierd nevens verfcheide Portugeejen

dood-geflaegen en gegeten. Elf jae-

ren na dele voorval ging Sebalhaen beroerd*

Gahottus uit Spanje onder zeil : om morkvaer

door de ftraet Magellanes de Specery
tg'

eilanden aen te doen ; doch wierd

benoodzaekt , wegens fchaersheid

van lijf- togt en onwilligheid der

vlootelingen , binnen de rievier la

Plata te zetten. Dertig mijl naboven
gezeik , ankerde onder een eiland,

welk den naem fan Gahriel toe-pafte

:

voer met booten zeven mijl verder,

en ontdekte de ftroom die in la Pla-

'ta ftorte. Hy noemde de ftroom

Salvador, en wierp aen de mond
een fterkte op, alwaer d'inham een

bequaeme haeven vcrfchafte voor

allerley vaertuig. Vond vorders la

Plata doorgaens ftijf tien mijlen

breed, en vol eilanden : en ten we-

ften de rievier Zarcaranna , aen de

zuid -kant bewoond by de vernuf-

tige ingezeetenen Diaguitas. Daer
Zarcaranna in la Plata valt , wierp

Aaaa z hy
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liy 'tflot Sattti Spiritus op , en zelfver-

vorderde reis. Wefhvaerd liet hy leg-

gen de volkeren Tenbues , Metjuaretas,

Mepcnes en Aigais , ten ooften de Qui-

loacas en Santana : en floeg voorts uit

de rievier h Plata by de flroom Pa-

rana noord-ooftelijk in. Hy had nu

op dit vaer-water vol eilandekens

twee honderd mijl afgeleid , wanneer

uit Parana tegen de ftroom Paraguay

inliep. Alhier ontmoete hy volk, met

de land-bouw bezig , hoedanig op de

gantfche togt niet gezien had. Defe

booden vinnig tegenvveer : zulx vijf

en twintig Spanjaerden fneuvelden.

Ditonthael benookzaekte Gabottus

,

zonder andere verrichting , wederom
te keeren , met den Portugeefchen

pieloot Diego Garcia , die , 't zelve

vaer-vvatcr ingeflaegen , Gahottus op
'

Parana gemoete. En dewijl beide ee-

nig zilver bequamen, noemdenzede
grootc rievier na 't zilver de laPUta.

De vordere ontdekking bleef zedert
verrichting negen jaer ftceken. Thans liep Peter

Mendoza met elllchepen, voerende

acht honderd man , tot 'teiland Ga-

hriel, en bouwde aen de zuid-zijde

de vaftigheid Buenes Ayres : alwaer

veel volk van honger ftierf: zulx wei-

nig verricht wierd. Op Mendozaes

voetftappen volgde eerlang Alvares 'i

Caheca , die 't landfehap Rio de la Plata

boven andere ontdekte en bevolkte.

De mond van P/atabefchrijft Laurens

Bikker aldus. Buiten 't hoofd fanta

Maria leid 't vlakke eiland Caftilhos

zonder eeniggeboomt, vertoont een

roflcheftrand , en aen de noord-zijde

een rotze, niet ongelijk een verval-

leflot: ten zuiden rijfen twee andere
klippen. Recht voor de mond ont-

moetmen 't fteenachtig eilandeken

de Lobos , op welk niet te vinden is,

dan een meenigte zeewolven : ten

ooften fteekt een fleene rifdiep in de

rievier , kenbaer aen kabbelende rae-

velingen. d' Uithoek Maria is vlak

en kael ; doch binnenwaerd verheft

zich hoog land voor d'eilanden Flo-

res en Maldonado. Dit heeft een goe-

de zand oever , reede en verfch water

tulTchen de klippen. Doch Flores ,

rijfende met twee heuvelen , brengt

niet voort. De ftroom Solis valt hier

e Boek:

Befchrii-

ving der

mond van
U PlutA

;

in la plata : nevens verheft de berg
Seredo een hooge kruin. De flinker

oever van Plata begind met auit-
hoek Antonio : word gefneeden door
de rievieren Ortis en dos Santlos:

en vertoond 't ftedeken Buenos Ayres

op een effen ftrand. Martyn del Barco

vervolgt debefchryvingvan/a Plata.

De ftroom valt gevaerlijk wegens
d'ondiepten. d'Eilanden op derievier

leggen aldus: die de bcnaeming Jan
Gabrie/draegen zijn vijf in getal. Mar-
tijn Garcia ftaet vol geboomt, en is

wegens 't goede zaey-land by Peter

de Mendoza bevolkt , en naderhand
ook door Joan Ortiz Carate. Min
vruchtbacr zijn d'eilandekens Lazaro,

alwaer derievier Vrayg den Plata aen-

grijpt; doch in Vrayg valt Salvado, en
in Salvado de fwarte vloed Negro , wel-

ke uit moerafTchen zachtjens loopt,

geheel diep en vol vifch is. Vorders
krijgt la Plata elf armen , ieder buiten

gemein wijd , en vol eilanden , be-

woont by de Guaranys. Stijf honderd
mijl opwaerds hebben de Cherandyes

haer neder geflagen op vermaekelij-

ke eilanden, niet verre van de üadjant
fe, gelegen op de punt, welkederie-
vier Bermeio maekt , dacrze in la Plata

uit watert. Opwaerdleid 't landfehap
Ana , ten deele wegens vruchtbaer-

heid dicht bewoont , ten deele ver-

dronken ; voorts de rotze Pennapo-

bre : niet verre van 't ftedeken Guayra

ftort la Plata zeer yzelijk over hooge
klippen. Doch belangende d'inboor-

lingen van ditgeweft : het wordby
verfcheide, malkander zeer ongelijk 'tsuud u
in tael en zeden , bewoont. Aen de ^f**?»
_ . i | j . i vele en ver-
zuid-kant der gezeide rievier , van fcheidm.

d'uithoek Antonio tot Buenos Ayres,

fwerven wijd en zijd de Quirandies,

niet min wreed als ftrijdbaer , die met
't vleefch van meenig spanjaerd nu en
dan een vroolijke maeltijd houden.
Landwaerd loopen de Juries en Dia-

guitas. Lanx la plata leggen verfpreyt

de Tenbues , een gezeggelijk volk,

welk meeft by de vifch-vangft leeft.

Nevens de rievier Paraguay onder-

houden d'Ameguaes de zelve voet van

leven. Maer de Carioes houden vee

en bouwen 't land. Honderd mijl ver-

der leven de Payaguaes. Diep in 't land

woonen

Tnioertm-
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gedenk-

watrdig.

woonetl de Chanes en Carcares , die

veel goud en zilver bezitten. Joan

d'Ayola, alhier verrijkt , wierd met al

fijn volk, dooide Chames afgemaekt.

Op 't jaer vijftien honderd een en

veertig , fcheepte uit Spanje Alvarez

Nunez Cabeca, voor land-voogdher-

waerds ; doch konde , wegens tegen-

winden ütoom la Plata niet bezeilen:

weshalven aen de rievier Itahucu te

land flapt : trekt over hoog gebergt

:

bragt zedert negentien dagen zoek,

om door ruige botTchaedje te hakken:

geraekte thans in 't gebied Armiriri,

en een dag- reis verder in Cipoyay, en

eerlang ook op den boodem Tocan-

guazu. DelandzaetenC«i3rj»/aoog-

iten tvveemael's jaers maiz encszavi :

voeden ganfen , hoenderen en pape-

gaeyen binnen haer huifen : zijn

menfch eeters en ongemein wraek-

gierig. Cabeca pafte dit geweft de be<-

naeming Vera toe : vervorderde reis

over de rievieren lgnazu, Tibagitn
Taquari , op wiens oever 't vlek Aban-
gobi gezien word, en weinigverder
Tocanguzir. De grond , aller wegen
vruchtbaer , heeft luftige vlakke vel-

den , fchoone rievieren en vermaeke-

lijk geboomt. Maer hier aen volgen

woefle bergen, diepe moeraflehen

,

onveilige riet-velden wegens 't fchui-

lende ongediert , en dichte bollenen.

Cabecahad defe ongelukkige gronden
achter zich : wanneer de voet zette

op 't vrucht- rijke geweft der Guara-

tties zeer woefte menfehen. 't Land
geeft overvloedig maiz , batatas ,grae-

nen en een fchynbaere hoope van zil-

ver-mijnen. Wettelijk voort reifende

over de rie vier Piqueri, bragt achtien

dagen toe , eer wederom geraekte

aen de ftroom lgnazu , die in de Para-

«dvalt. Hy kreeg ook eindelijk den
vloed Paraguay op zijde : vond lanx
den oever dereufen Agazes, dewel-

ke geen landbouw waerneemenjmaer
geduurigin canooen ten roofvaeren.

Reufen uit- Naderhand is dit volk, volgens Mar-
geroeyt. tyn del Barco , tot een toe uitgeroeyt

door de Spanjaerden. Niet verre van
d' Agazes woonen de ftrydbaere en
radde Guaycurues ; en hooger op de

Cacoues , welker geweft goud en zil-

ver leevert. Landwaerd zijn neder-

R I O DE LA P L A T O. ^j
gellaegen de Guxarapos , die jaerlijx

verhuifen nade Paraguay , om aldaer

teviflchen, wanneer 't water laeg ge-

vallen is ; want anderzints met het

begin van louw-maend fmelt de
rievier zoo geweldig -. dat het land

ftijfhonderd mijl meer als fes vadem
diep plas leid. Eindelijk verheft de schrikkeiij-

Paraguay zich zelf in 'rgroote meir *'*^"f "

Xarayes vol eilanden. Onder andere
ftroomen uit 't gebergte Andes , valt

ook in dit meir d' lgnazu , lanx welke
de volkeren Xacoaes , Xaqueffes en vreemit

Chanejjes huifveften. Volgt vorders ™lktr,n -

een groot ftuk verdronken lands,wacr

achter de Xarayes bequaeme woonin-
gen hebben. De[e door-booren de •

lippen, planten maiztw fpinnen ko-
toen. Haer geweft ftoot tegen een
naere wildernis , die eindigt omtrend
'tlandfchap Tapuaguazu, wiens in-

woon ders Tarapecocies van allerley

leeftogt overvloedig voorzien zijn.

De Payzunoes ter zijden afgelegen
zijn als noch niet recht bekend. Bo-
ven 't ftedeken Ajfumcion woonen de

Mayas , op den weg na Peru. De Ma-
yas grenzen aen de Tamacoas : beide

bezitten zilver mijnen. De eerfte ftad

deslandfchaps Rio delaPlata is Bue- stadBumtt

nos Ayres, op een vlakke boodem,W1 -

gehoorig tot de Morocotes, gebouwt
door Peter Mendoza , in 'tjaer vijf-

tien honderd vijf en dartig , feftig mijl

van de mond der rievier. De nieuwe
burgers hielden wangefchikt huis:

zulx ieder eerlang om een goed heen-

komen zag. Alvarez Numez Cabeca be-

volkte wederom den verlaete plaets

:

welke omtrend twee honderd in-

woonders uitmaekte.die by den land-

bouw en handel op Brajil leven. Ook
brengen zomwijl de karren uit potoji

eenig zilver herwaerds , hoewel ter

fluik ; want de Spaenfche koning zulx
geenzintstoe-ftaet. TufTchen Buenos -

t Land

Ayres en Corduba leid 't vlakke land ^w».
Defpoplado, negentig mijl lang zonder
huifen en boomen . de graefige grond
voed meenig honderd duizend paer-

den.diein'twildweyden. Hiervlie-

ten na la plata de (hoornen Luchan,

los Arrechivos , Arreca , Zarcaranna en

andere. 'tValt onveilig voor een klein

gezelfchap te reifen over dit geweft

:

Aaaa 3 alzoo
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tod Af- verfchoonen. Maerd'hoofd-ftadvan
[Hmpcion. Rl0(fe ia piata js Seufl,.a semora del

Ajjumcion , ( andere noemenze Afcen-

^0«)getimmcrt aen de rievier Para-

guay, vierde halfhonderd mijl af van

de mond der ftroom ie la Plata. De
burgery beflaet uit vier honderd Span-

jaerden en drie duizend Meftiecen. De
landvoogden andere koninglijkc be-

velhebbers houden alhier huis : on-

der welker gezach meer als vier hon-

derd duizend Americaenenttaen, da-

gelijx vermeenigvuldigende. Binnen

Ajjumcion woonen doorgaens meer

vrouwen als mannen , ter oorzaek
de mannen nu en dan in togten tegen

deCariosen Agazes fneuvelen : hoe-

wel anderzints de Guatataes , Cheri-

guanes , Mogolaes en Connanequaes den

Spanjaerden dienftwillig gehoorzae-

men. In 't gezicht van Ajjumcion (leekt

de berg Lamhare fijn top boven de

wolken.Weinig verder verfpreid zich

'tmeir Xtapua, ut wiens midden een

fleile klip , hoog honderd vade-
fiti&n men hemelwaerd rijft. Zeventig

mijl ten noord-ooften van Ajfumcion

ontmoetmen 't ftedeken Real , an-

derzints ookgenaemt Oliveros, lanx

de rievier Paratta. Alhier valt over-

vloedig brood , wyn, vleefch , vifch

en allcrley Spaenlch gewafch , hoe-

daenig inlchclijx rondom Ajfumcion

is te vinden. Niet verre boven Real

flort deParana over fteile klippen in

een laegte van twee honderd vade-

men. Geen vaertuig derft op een sehrikiety-

i j /• T kt wat er

-

mijl weegs acn dele water- val nae- „„/.

deren , of het loopt in de fterke

mael-ftroom merkelijk gevaer. De veiimgfan-

szfcng fanta Fe beflaet een vlakke
taFe'

landouw, welke ftoot tegen 'tgroot

geweft Tucuman. Rondom Fe woo-
nen d 'Aigais , Mepenes , Mequaretas,

Cliloacas , Calchinos en Tenlues. De
zee-kufl eindelijk heeft een gelijke

en veilige flrand zonder blinde klip-

pen; doch vol duinen en bergen. De
rievier Grande vloeyt hier door een
enge mond zeewaerd ; en breyd zich

binnen wijd uit tegen 't gewelf /Ww.
Vorders vloeyen vervolgens in d'0-

ceaen de rievieren Tamandalug en
Ararungo en 'tmeir Alagoa. Noord-
ooftelijk boven Alagoa leggen de ei-

landen catharinatnGale. In de bogt
Tojuqua vertoonen haer verfcheide

eilandekns. De (hoornen Tajahu en
Ttahuca vallen uit hooggebergt, be-

woont by de volkeren Anniriri en
Cipopay. 'tGeweft befpoelr door de
rievier Ararapïra verfchaft overvloei

dig ververfching.

Negende Hooft-fUik:

Chili.
Grenzen

va» Chili,

Hili flrekt haer uit tufTchen

Peru ten noorden, end' uit-

hoek Diego Gallego zuid-

vvaerd , lanx de Zuid-zee, tot

tweehonderd en zeventig mijl : de
breedte bereikt twintig en minder
mijlen; na dat 't hooggebergt<t^/«^j,

wiens toppen onder een geduurige

fnceuw duiken , meer afwijkt van
d' Oceaen ofmcdert. 'tLand is meeft

vlak , behalven daer de bergen Serra-

nia, herkomftiguit/Vra , doorgaens

drie mijl dezeemyden, en zomwijl
jair-getyen tot dichtaen flrand loopen. De win-

ter alhierkomt gelijk metde zoomer
in Spanje : alzoo Chili by na de zelve

hoogte heeft ten zuide der middag-
lijn, gelijk Spanje ten noorde. Waer-

gelegend-

heyd van
't z.eïvt

,

«ld/ter

,

omookcbili, onder eengetemperde

lucht tufTchen hetteen koude, niet

anders als Spanje , overvloedig koorn,

wijn en voorts allcrley fmaekelijke

vruchten geeft, en weelig vee aen-

queekt. De lente begint met d'herfft-

maend , de zoomer met winter-

maend, d'herffl met lente-maend,

en de winter met zoomer-maend.
De warmte nochtans is doorgaens

grootcr dan de koude.Men verneemt

hier weinig donder ofblixem. In Vetflffi»

zommige valleyen valt een dikke daeuv-

daeuvv , welke verflijft en gezond
voedzel geeft , niet ongelijk 't man-

na, 't Gras behoud een geduurige

groente, en'tgeboomt bladeren. De
weyden , jagt en viflchery flaen , vol-

gens
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Wonderlijk»

fchaepen.

C H

gens orde des Spaenfchen koninx,

voor ieder vry. Alle reizigers wor-

den 'cgantfche land door koft-vry

onthaelt. Men vind hier tweederhan-

de fchaepen , tamme en wilde. On-
der de tamme worden gerekent de ka-

meel-fchaepen met lange fijne wolle,

een hals vier voet hoog , devoorfte

pooten viermael gefplitft, d'achter-

fteeens , en een wijde muil : waer uit

fchuim briefchen op welken vergram-

men , en vijften te gelijk diervoegen

,

dat niemand omtrend haer duuren

kan : wanneer door laft vermoey t ne

der-vallen.ftaen niet op.fchoon dood
geflaegen wierden, 't Vleefch valt

taey, gelijk der paerden. De wilde

berg-fchaepen zijn rood , en hebben

zachte glinfterende wolle , welke la-

kenen geeft van luifter als kamelot.

Defe fchaepen loopen fnelder dan een

paerd. De Chileejers leidenze met een

koorde geftooken door de ooren.
Aeri- Vorders brengt Chili niet alleen tar-

"cm!
miV

we > garft> maiz en allerley aerd-ge-

wafch overvloedig voort ; maer by-

Ttc» zonder de teca , welk een halve elle

vïlcb

'' g'~ nooS g10^1 '
ni&z ongelijk de garft,

'cgraenfwijmtnarogge : indefchoo-

ven gedroogt by zon.word gedorfcht,

in heet zand gerooftert , en op een

vierkant-platte fteen met een fteene

rollegemaelen. Dit meel, ongemein
voedzaem , (een klein muddeken
voed een man voor een gantfche

week) verftrekt ten fpijs en drank

;

want met veel waters gemengt geeft

aengenaeme lavenis , en met weinig

vocht een aengenaem eeten. De
vrucht unni {de Spanjaerden noemen-
ze murülld) is gelijk een kleine rof-

fche druif, van fmaek tufTchen zuur

en zoet. De wijn, uit«»»igeperft, is

helder voor 't oog, liefelijk op de tong
en goed voor de maeg, 2onder hoofd-

pijn te verwekken : zy geeft ook
fchoonen edik. 'tVoornaemfte van
Chili zijn de rijke goud -mijnen,

't Land leid ten grooten deelewoeft,

wegens geduurige oorloogen , welke

jimucokü- deftrijdbaere Arauco en haer bondge-
datnigvoik. n0oten tegen de Spanjaerden diervoe-

gen manhaftig voeren, dat nergens in

America ooit harder tegenftand von-

den, of meer afbreuk leden. Zyfpree-

Wij».

Chili «air-

cm mujl
noeji leid.

I L I. S$9
ken een mannelijke tael, volgens blijk

by Elias Herkmans : die uit de mond
der Chileejers de volgende woorden
aenteikende. Het zal den lefer niet

verdrietig vallen , indien ettelijke al-

hier ter neder ftellen. Zy fpreeken
dan aldus: tepanto,een)nzx: tien, een
maend ofde maen : toninco, een week:
ante , de dag of zon : paun , de nacht

:

tabuyo , den avond : eppeun , morgen-
ftond : rangiante, middag : urle, mor-
gen : eppoe , over-morgen : vya , gifte-

ren : putey .eergifteren -.bachiante, he-

den : mintay , nu : weytiva, toenmaels

:

wantarulei , des morgens vroeg : tap-

tou, laet : hiliante,altijd

:

chumel,xvan-

neer : chemchuem
,
gelijk als : hueno,

d'hemel : quereb, lucht ofwind : torno,

wolken : wangelen,fteiten:pillan, don-

der : gualic , blixem : buta que quereb,

florm : maoni , regen : piren , fneeuw

:

verqumao , dauw -.pilingei, ys: quetal,

I vuur : ko , water : tue , aerde : mappo,

j

land : pele , kley : cura , fteen : maviel,

; hout : alwven, timmer-hout : millia,

j

goud : Hen , zilver .• paila , metael

:

j
titi , tin : pavillue , yzer : qutal-cura

,

{
eenkey-fteen: chadi , zout: lijl, een
klip : milla-mappu , een goud-ader

:

alyquen, een boom : cahu, kruid : ne-

bo , nooten : pino , gras : cayron,hooy,
roento , een man : domo, een wijf: qui-

duugen , eenjongeling : Yecho, eenjon-

ge dochter : penien, een kneehtjen:

domopenien , een meisjen : chou , va-

der : nenque, moeder: cheche , groot-

vader : domo-cheche , groot- moeder

:

weuco

,

moeders broeder : mama,moe-
ders-zufter : pelcuchau , ftief-vader :

cW/ö,ftief-moeder: botum, een zoon:
neaque, een dochter : penu , broeder:

lamoen , zufter : guempo , fchoon-va-

der : vilca , fchoon-moeder : choupo,

fchoon-zoon: weuro-penco , bloed-

vriend : cuttewa , wees-kind : buytha,

oud-man : cude , oud-wijf : penienboe,

voedfter : apocuraca , opper-hoofd:

curaca , heer : apo , alderhoogfte ge-

zach-hebber : nentoque , befuerder

:

ulmen,een aenzienelijke perzoonaed-

je : pulmen , een edelman : macht, een

genees-meefter : cona , een foldaet

:

retave-caman , een fmit :guito-ivok, een

weever: challo-acaman, eenvifleher:

nillacaloe. . een koopman: turintawe,

een

lutlder

Chilecfen.
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een verver: cbumpiro-caman een mut-

fe-maeker: tultunca caman,een trom-

mel- flaeger:»/r/.'É'/tf»/w;//,een knecht:

voerquin , een boode : langamcbeboe,

een dood-flaeger : chuguiboe, een dief:

illuiboe , een bedelaer : alvee , de dui-

vel : ruca, eenhuis: ullin, een deur

:

chaquana , een trap : pylca, een muur

:

wana-ruca , een dak: pitbe-ruca , een

hut -.guetaltuange , een haerd : lolcura,

een eetens-kas : cawyto , een bed-ftee-

de : depotuarica, een gevangen-huis

:

weltehe,een galg -.pengal, een graf:|/o«-

^«f» , de zee: /e^o, een rievier : ^«ta-

ivampo, een fchip : pichuampo , een

fcheepje: */<?//o, eencanoo: ivampo,

een boot : aliwen, een maft : ww, tou

wen, i/f/j, zeilen : wyta, een riem: g«f

-

tal, vuur : tubquen , afch : c#/'« , een

doove-kool: ale, vhnv.aypel, een bran-

dende koel : wietum,took : catïla, een

kaers : jpy«o, een mes : iviti , een lepel

:

fuicfi, een pot : lepoe, beezemen : lepo-

oruive,eentand-i\ookeripavilla-lonco,

een ftormhoed : voaiquï, een piek : pyl-

qui, een pijl : pulqustuboï, een boog:
tultunca, een trompet: tnacane, een

yzereknodze : cachal, een bijl: ivita,

een fpaed -.juifue, een zeef: cbilca, een

brief: charawilla, een broek : /c/rf, een

vrouwen-kleed : domo ruïda, een rok

:

ceuchon , een fak : pïno-chompiro , een

ftroo-muts : f0»gi, fpijs: cobque, brood

:

nul-cobque , 'tbinnenfte desbroods :

liquangue, licht : dumingei , duifternis

:

^«e/W(?/^«e»,lekkernyen: medda,pa$ :

c<v£, vleefch-nat : //o», vleefch: cuicba-

i/o»,fchaepen-vleefch: xvara //<w,ofle-

vleefch: cuchi-ilon, verkens- vleefch

:

cuchi-cham,een hamme: cbaditues-ilon,

gezoute- vleefch : caucan, gebraeden-
vieefch : avaun , gezooden-vleefch

:

puytfcha, de darmen : curam , een ey

:

quecuram, de dooyer van'tey : lycu-

ram,'x. wit van het ey -ïvoyn, botenylu,

melk -.puuloo, drank: u/no,wijn:cbicbe,

bier : cutan , pijn of ziekte : aren cutan,

de koorts: towongen, 't hoofd: lanco-

cultano, hoofd-pijn: veno-aren, fchmh:
albungien,ecn wonde : molbuen, bloed:

tourna, een blinde : cavoïnto , een mael-
tijd : colcbou, dekindcr-pokjens : wocu-

bu , een wild-dier : pangi, een leeuw

:

naguel, eentyger: cucby, cenfwijn:
micbun, een kalf : dewe, een muis : wa-

B o e k:

ren , een rat : tuive-deive , een mol .-

tewa, een hond : pulpeo , een vos: no-

quen, cenbeerin : lamc, eenzeehondt
lemo-cucb/,een wild-fwijn:r£#w<7»7,een

hart: puedo , een zeehok : que/en, een
Itaert : cb/liweki, eenfehaep: zunem,

een vogel: lyppc, een pluim: mepoii-

nem , een vleugel: gueltm-inem, een

kleed uit vederen :dani inemeen neft:

achaival <s.en henne : alcbabawal, een
haen:/iy/ta», een endvogel:/'//o, doof:

fo/ca, die een oog heeft : topïlgen,

fcheeluw : top/l, mank :jeea', een raef

:

guereo, een ly (Ier : c^go , een koekoek

:

uullyn, een bye -.putti, een vlieg: uulgn-

musky , derbyen-koning -.petar, een
luis: nerew.ecn \looy.piro, een worm,
culcuüa, een mier: cunincunin,cen ftae-

pel : 1///0 , een flang : bylcum , een hae-

gediffe : ponono , eenpadde: cballua,

een vifch : euvel, een dolfijn : /e»<? , een

walvifch : uouqui, eenfpicring : vilo-

chalva , een ael : chadituel-chalva , ge-

zoute vifch: anquen-cbalva,gedtoogc\e

vifch -.quinpilon, oefters : cbapes, mof-

felen : coïnouw, een kreeft : quichiquïn-

cbio, een valk : manco, een arend: <:/;<?-

r<?/, een papegaey : />0<? , een tak : kern-

pomamel, een ftronk : bopemamel, ver-

dort hout : nelue , een okkernoot:

nïdoïwas , een wijngaerd : »/</«, een

ftaek : uaguen,aerdb?.e7.ien: coucbouw,

fvvarteaelbeezien: litue, paddeftoe-

len : cacbu kruid -. pilun-proque ,weeg-

bree : calicaï, drie blad : c«ri, barnende

netel \pragyn, bloemen :w<7»<?»,zaed:

metben, meel: cbiquelen , zemelen:
gueli-uanca , korael : ^{^y, glas : cWi,

eenmoleniteen: pel, modder oflym:
tajfaquido .fchatting: quenju ,houwe-

lijx-goed : dereno-culyn, fchuld : culyn,

loon : nillawijn , los-geld : quyn , een

:

eppo, twee : quila, drie: melï, vier:

quecbu,\ïji: cuyn,(es : relgi, zeven:
pura, acht: ailla

,

negen: maripataco,

honderd: ivarama , duifend : guiltui,

een kerne : tapel , loof: w//, een

fchorfch: pelli, deziel: oalel, 'tlic-

chaem : laicalel, een lijk: •yfw, vleefch

:

molvin, bloed : ^orc, een been : telqui,

vel: «f/, een zeenuwe: uen molvin,

een ader : /ö«co, 't hoofd : tol, 't voor-

hoofd: lenglen, d'harzenpan : lonce,

'thair : teren-lvnco, grijsheid: lolo,

d'herzenen: angen,'t aengezicht: taun,

de
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de koonen : ne , d'oogen : tacune, [ju, verruilen : i/luwyn , geven : tui-

ledemaeten : denen , wijn - braeu- 'gw^vrooüjk zijn: umatum, unepen:
.wen : ju, de neus : peloju, de neus-

i
Urnen , uitdenflaepontflaepcn : tang-

gaeten : merum , fnot : pilum , oo-
j
nuhe , breeken : lemgne , bouwen

:

ren: oun , een mond: adem, fvveet: \playn , vinden : uanqen-byn , verlie-

pen^» , de tong : melbue , de lip-
j

fen : necul , loopcn : amon , gaen .-

pen : loru , de tanden: i/ga, de kie-
\
utalegen , (laen : wiwijn , zijn : ju-

fen : bida-bida , 't verheemeld des cheleyn , leggen : tecanen , danfen

:

monds : coun , fpoufel : meive , de padenatum , vallen : utalenen , op-

keel : neen , adem : quette , de kin- ftaen: auinge , zitten : dïmgue, fpree-

ne : paiun , de baerd : pylco , de ken : terne/enge , fwijgen : puronge,

hals:/f/, de nek: Upan, een fchou- zingen : pylcunge , roepen : quipay,

der : puilpa, een arm: cue , een komen : /en, eeten : lutun , drin-

hand : mancue , rechter -hand : we- ken : mepai , kakken : willam
, pif-

lecoe , flinker-hand: />«/feyr«<?, 'tplat fen : cudepain , fpeelen : loeatum ,

des hands : changel-cue , de vinge- ky ven : langawyn , dooden : meco-

ren : buta- changel', de duim: wi/i, wyn , draegen : cbuquin , fleelen

:

de naegelen : zevo , de borft ; moju, guallulueno , weder-geven : pelteney,

de mammen : piie , de buik : wed-
;

betaelen ; lay, üetven-.rengalgei , be-

do , de naevel : cadi , de ribben : bu- graeven worden : quedau capay , ar-

ri, de rugge : anca , de lendenen: beiden: intunge milla, goud uitgrae-

quichio , de billen : penem, de man-
(

ven : nilla-teubyn , verkoopen : »//-

nelijkheid: metu

,

't baerlid : chan, de lavin, koopen ; quimla wi tami piel,

dyen : lucu , de knien : wetunthoy,
\
ik kan u niet verllaen : c/ju pipaimi,

de knie -fchijf: hemum , de kuiten : ! wat doed gy ? champai/a , niet : juei

kamon , de voet : pinque, 't hart :
' pingeimi , hoe word gy genaemt?

voocun , de longe : que , de maeg: l Juan pingen , ik word loan genaemt:
curique , de lever: ueca que , de milt : cheo ruaimi , waer gaet gy na toe?

quelcbe , de darmen : vil/in, He blaes : Moppo muruam , ik ga landwaerd:
mee , ftrond : perquen , een fcheet: cheo tui mi, van waer komtgy? AV-

momoy , ftank : pe/engfley, eenfpinne: ro comotoun , ik kom van huis : chu-

ïnche , ik : eimi, gy : tubei, hy : inchen, -mei quipa , tuai mi , wanneer zult gy
wy : tecengen-eimen , gy-luiden : lien- komen ? chumel prutuai mi , wan-
gen, zy-luiden: emma, alzoo : muh, neer zult gy gaen ? Ale prungi tamru-

neen : pichumei , dicht-by: auerjngei, 'ca, is uwe wooning verre afgelee-

verre : taymen , tegen : woecuu, bui-
(

gen? picherungei, 't is dicht by : ale-

ten : compay

,

binnen : pulon,beneden:

wono , boven : buri ,achter : junengen,

voor : quelleb , nevens : munai , ge-

noeg: alengei, te veel : munalai, te

weinig: chemib/a , waerom • ueinibla,

daerom : uei-mai, laet het zoo zijn

:

wei , defe : temunei , fchoon r wora-

nei , leelijk : newonei ,fterk : /eptun-

gei , fnel : chouwo , luy: alilonconei,

zeer wijs : wentannei, deftig: queunei;

hoovaerdig : culenei , rijk : cunewal,

arm : toucu, dwaes : molgei , naekt:

ilungey , gekleed : queten , eng : an-

quen , droog : prequin , gierig : prequi-

boe , mildaedig : buta , groot : pichi,

klein : montingei, vet : toutau , mae-
ger: pettun, verve : queli , rood : cal-

bu blaeuw : carel , groen : choot

,

geel : curi , fwatt : lye , wit : nilla-ca- \ gebraeden hoenders: mu wy

Bbbb

prungei , zy leid verder : inchi quipa-

rum camappumu , ik denk te vertrek-

ken na andere landen : chemnibla qui-

parui camappumu , waerom wild gy
vertrekken na andere landen? Mere-

lya tiva mappumu , hier is geen leef-

tocht: aleibelay twachi tipanto , beni-

bliaalegeniep ayn , het jaer is hier on-

vruchtbaer geweeft , daerom heb-

ben wy gebrek : cheo mappungen ta-

michau , in wat landfehap woond u

vader ? Alu ei ei , de duivel heeft

hem weg gehaelt: ai eimi ruaju in-

chio, wilt gy hem gezelfchap hou-

den ? Ailan , ik wil niet : aien , ik

wil : chuben quecken neieimi tan/a

,

hebt gy iets voor te zetten, om ree-

ten ? cancan achaival, neen ik hebbe
hoe

veel?
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zy zullenveel ? Munaiei enchintavia

voor ons genoeg zijn : chulen pu-

tuayn , waer zullen wy drinken i Aile

mangunmeinu , ik dank u : chuhen do-

mo trivo , wat vrouw is defe? lucht tan

B O E K •*

de kop 'c voorhoofd, en de ftaert 't ach-

terhoofd bedekt. Dufdaenig dexel

noemenze maniewelonco. Weinige,

hebben mutfen , die zy op haer ma-
nier toe-ftellen. Doorgaens zijn de

curi, 't is mijn vrouw: ninave, mijn ' Cbileejen de langfte niet ; doch gezet

dochter : ni domo , mijn byzit ; ale te-

mifiigei vei domo, het iseenfehoone

vrouw: quipangnei, kom hier : amo-

tunge, loop weg: umatuayn, laetons

te bedde gaen : utajuca , lact ons op

en fterk, tuflehen blank en zaluw. Die
onderSpaenfche dienftbaerheid ftaen

voeden lang hair, door welk onder-

fcheiden worden van de gefchoorene

Ucau, de welke den Sparijaerden alle

ftaen : wira cuchai compay tan mapu- \ moogelijke afbreuk doen. De vrou- der zelve

mu , de Spanjaerden zijn in dit land
|

wen , doorgaens klein, loopen bloots dru&t '•

gevallen: quifa waicha laimi , willen hoofds : 'thair flingert los over de

wy zamen vechten? JVaiquinagelan, , fchouders:'t word opgebonden, wan-
ik heb geen wapenen : ïna en pea in

\
neer maen-flondig zijn. Doch , die

waiqui, volgt my, wy zullen wape- rondom C<j/?ro woon en, draegen lok-

nen krijgen : ali teum inche , ik ben ken , niet ongelijk de Nederlandfche

te vreeden. Devlootelingen, dieon- juffrouwen. In Coquimlo en Loquimlo

der de vlagge van Henrik Brouwer,
|

gaenze als 't vrouw-volk in Peru. Alle

hebbenze dicht en fwartachtig hair

Haer kleding is Hecht, hoewel zinde
lijk.

op 't jaer feftien honderd drie en veer

tig , uit Brafil om goud voeren na

Chili , bragten voor goud dufdaeni

gen woorden -fchat te rugge. Chili

vorders , alzoo genaemt wegens de

ftrenge koude {chili bcteikent by de

Peruaetien koude) behoeft niet te wij-

ken voor eeniggeweft in America:
rwktbttr- als welk een gezonde lucht en vrucht-

"buiT baere grond , zeer dicht bewoont,

geniet, 't Voorziet Peru meenigmael,

van leeftocht: te vaerdigcr derwaerds

gevoert , dewijl de zuide- winden
geduurig lanx de kuil waeyen. De
De Peruaenfche onder -koning ftelt

hier een land-voochd. 't Heeft twee

bifdommen fan lago en l'lmperial.

Zommige Chileefers ftaen onder 't ge-

bied der Spanjaerden , en leven in hut

ten: andere zijn meer woeft, enver-

deedigen haer vryheid gewaepender
hand. Zy hebben groote koppen
met platte aengezichten. De man-

hxer 'm-

woonden

bocdaenig

De mannen trekken een wijde

broek aen, om de lendenen toegebon-

den : nemen voorts een wollc kleed,

vierde half ellen lang en tweebrted,

met een gat midden-weegs,waer door
't hoofd fteeken : zuh. 't kleed over de
fchouderen afhangt: d'armen en bee-

nen blijven bloot. De vrouwen bedek-
ken haer met de zelve wolleftof;

maer op een andere wijfe. Zymaeken
een fchort om de lendenen vaft , en
eenlangeroktotd'aerdetoe, voorde
krop met zilvereof koopere fpeldcn

zamen -gehecht : 't hoofd, borften

beenen zijn ongedekt. 'tLaekenzelf

vertoont roode, witte, blaeuwe en

eyer-gele ftreepen.acn de boorden ge-

fronft. 't Vrouw- volk is van fterke %z- jierkecln-

fteltheid. Henrik Brouwer getuigt, hoe leefchevrou.

zommige op fijnfehip een kind hael-
""* ;

den , die binnen een halfuur 't kind

nen rukken 't hair aen de lippen , kin- zoogden wandelende : ettelijke had
ne en fchamelheid met gefcherptel den zulke groote borften, datzeden
fchelpen , ten dien einde om d'hals

hangende geduurig uit: doch vry-

ven het eerft met warme afiche.

't Hoofd hair gekort tot d'ooren.word

metdebandtariu>e/0»a>geftrikt. Aen-
zienelijke perfoonaedjen hechten
aen de band zilvere plaetjens en tur-

koifen. Zommige evenwel draegen
op 't hoofd d'afgeftroopte huid van
weefels of diergelijke beeften, zulx

kinderen, op de rugge gebonden, te

zuigen konden geven, werpende de

borften over de fchouders. Op feeft-

dagen trekkenze konftig-gebraeyde

koufen aen. Haer hutten, laeg nevens tiutun \

d'aetde , beftaen uit ftroo , ried en lie-

fen, en zijn niet opgeflaegen als gints

en herwaerds by gebuurten , in welke

d'huifgefïnnen van een geflacht,zom-

tijds dartig,vijftig,hondert of hondert

en
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Xêimm- en twintig,onder't gezach van een cp-
j

*eo*t»getK per-hoofd,(zy noemen hem caraca) te

zamen-woonen. 't Huifraed is weinig !

enflecht:namentlijktweeof driekan- !

nen, om den drank chica tebewaeren,

een hoorne beeker.een fteen op welke
't koorn breeken , en een oftwee hou-
te ftoelen: de vermogende gebruiken

J

ookfchaepe-vachten, welke voor de
itni-hou,-» . gaflen ter aerde fpreyden. Zy leven

zonder eenige bekommernis: zaeyen
noch planten meer, als voor eenjaer.

Haer rijkdom leid aen't vee, van welk
nochtans geen groote overvloed heb-

ben. Met den ingang der wijn-maend
komt een gantfche buurttezamen-.de

een helpt d'anderfpitten, ploegen en

zaeyen. In twee dagen befchikken de

mannen ditwerk: 't vordere blijft den
vrouwen aenbevoolen ; want de man-
nen flaen geen hand aen 'twiejenof

't inoogften. Zy eeten en drinken van
den morgen tot den avond , wanneer
niet op eenige togt trekken: by welke
voorval des middags en avonds mael-

tijd houden. De drank beftaet uit wa-
ter met garfte-meel of terwe gekookt.

Op feeft-dagen zuipenze chica, ge-

f!in:

irnnhi

brouwen van wwiz.geknaeuwt by tan-

delofe oude-wijven.Anderzints wort
ook een drank t oegeftelr uit de vrucht

«»»/, welke fmaekt na Maderafche
wijn. Ieder trouwt zoo veel vrouwen, koop-handei

als hy kan koopen en de koft geven; ^ym'

want de vryfiers en weduwen, moe-
ten van d'ouders gekoft wordenleder
geit, zoo zeer niet na fchoonheid en
aenzien, als na kracht en yver, tot

voorfland des huisgezin, 'tVryen gaet ™*mi
vreemd toe. Een zoon heeft geen ei-

*TJ""

'

gendom ; maer leeft op genaede van
fijn naefte bloed -vrienden : d'een

fchenkt hem een varken , d'ander een
koe.de darde een fchaep.de vierde iets

anders. Aldus verrijkt, hangt eenige

turkooifen en plaeten zilversom den *»««
hals van de vader des vry fiers : maekt ht"tv'lvk '•

bekend hoe veel houwlijx-goed kan
looven : en bedingt eindelijk , ten

naeuwflen als kan 'met fijntoekom-

flige fchoon-vader.Zomtijds geeft hy
twintig , zomwijl vijftig , ja honderd
fchaepen, oflen, koeyen, varkens,

paerden, hoenders, een tabbaerd en
ettelijke vaeten vol chica. Thans leid

de vadet fijn dochter na 't huis des

Bbbb x btui-

tn vol-trek-



bruiloft

:

1564 Deruf. Boek:
bruidegoms, alwaer met fpijs ont- \ gefturven is zy gewend zijn te zeg-

haelcword; maer moet den drank gen, aherey , beduidende de duivel

zelf bekoftigen. Ettelijke dagen na beeft hem weg gehaelt: thans verhet-

defe vereeniging , komen de naefte fende bloed- verwanten en vrienden

fan vrou-

wen

bloed vrienden den nieuwe vrouw een naer gehuil, 't Begracven gaet

verwellekomen : en zingen over i vreemd toe. De lijken blijven drie en
a isctkèem

maeltijdeen bruilofs-lied aend'hou- \
meer maenden onbegraeven : wor- jwa

welijx-god Maruapeante. Alle zit- \ den vol ruikende kruiden geflopt , en Y"
f

*""

tenze ter aerde neder op fchaeps-
j

in de zelve gewentelr, tegen de ftank.

vachten, 't Gebeurt meenigmacl , dat ' Als eindelijk ter aerde beftelt zullen

demaegen, den man fijn vrouw ont- worden, komen de vrienden drie da-
ontweidigm Weldigcn , byzonder wanneer haer gen te vooren by een; Aagten een

hard handelt: hoewel een man over > fchaep : zijn zamen vroolijk : en
de vrouw magt heeftomtedooden : ! werpen 't lijk in een kuil dicht by
van welkmifdrijfdebloed-verwanten

j

de hut, welken d' afgefturvene be-

zomtijds wraek nemen. Elk neemt
i
woonde: men leid ook in 't graf een

zooveel wijven als hem goed dunkt, ftuk van 't gedachte fchaep en een
De vermoogendemaeken voor ieder ' kruik vol chica. Maer belangende den

vrouw een byzondere hut. Wanneer
j
afgod Pi//a»,welken fy eenige liedjens

"ffffj^?
zich met een wil vleefchelijkvermen-

j

toe-zingen met vreemde gebaerten,

gen, laetzulx heimelijk weten. Een
j

geloovenze : dat een geeft beftaen de

bemind hy boven andere. d'Overige
j
uit lucht is, die alle zaeken op aerde

fijn niet meeralsflavinnen, diealier- , belftiert : andere houden Pillan de

ley arbeid moeten waer-nemen. De | donder te zijn, welk ook alzoo ge-

mannen vallen buiten gemein min- ' nacmt word : waerom Pillan alder-

yverig. Indien een vrouw een vreem- [ meeft eeren , wanneer het dondert;

deling dechts onder d'oogen ziet
,

' want dan fteekenze een pijl en fteene

word jammerlijk afgerofcht : en op bijl in de aerde : en grijpen de wape-
overfpel betrapt, zonder rechts-vor- nen indevuift, niet anders als of een
dering, dood-gedaegen. En daerom magtige vyand haer fchielijk over den
zijnze evenwel niet kuifch ; maer hals quam : alzoo meinen door de

zeer tot geilheid genegen. Als een ! donder gewaerfchout te worden we-
vrouw een kind krijgt, wafchtzehaer i gensd'aenkomü der Sptwjaerden , van

tin vrouw
boven alle

de andere

bemint :

mmyver
der man-

wonderlijk

baeren :

hertrou-

wen der we-

duwen :

zelf en 't kind in koud water : men
dacht een lam chiluraque : houd een
blijde maeltijd: de kraem-vrouw ont-

fangt nevens de gaden een ftuk

vleefch : en keert des anderen daegs
tot het gewoonelijk werk. De Span-

jaerden getuigen, hoe haer vrouwen
infchelijx meer en meer door delucht

verharden , en even als deC'hilefche de
vrucht ontfangen. 'tStaet een wedu-
we vry wederom te trouwen ; doch
moet aen haer kinderen giften uit-

deden. Indien buiten houwelijk blijft,

en tot haer ouders keert, ftrekt tot

meer lof. Beide mannen en vrouwen

welker wreedheid een diepe afkeer

voeden. Zy noemen alle helden Pil' helden:

lan, en fchryven de zelve goddelijke

deugden toe. Zy zuigen fterk tabak :
'"***- «***

" > D „en \

en als den rook in de lucht , niet zon- *

der vreemde potzeryen , blacfen,

fchreeuwenze : otttfangdit , o Pillan.

Zeeghaffig uit eenige velddag te huis *>•«"*<*

gekeert fteeken de fteene bijl in d'aer- Z7bteüe.

de: ftaen gewaepend rondom den bijl: &e»

zuipen tot overftallige dronkenfehap:

en zingen 't liedeken paivary ter eeren

Pillans. Zyfpringen zeer wreed met
de gevangenen om. Defe , ten dans (lachten

1 1
b

, 1 j. • wreed dege.

geleid, ma<eken haer metd overwin- vangmm :

baeden des morgens, ook by nijpen- I naers luftig vroolijk : wanneer 't fpel

dekoude, indeftroom. Zy kennen
j

op haer beft is, worden met bijlen den
zodi-dienft. noch God noch gods-dienft, behal- I kop ingeha.kt: d'harten uit de lijven

ven PilLn en de duivel, dieallerley ! getarnt : in welk ieder verwoede tan-

quaedveroorzaekt: weten vangeen den zet. Op gelijke voet ftraffenze de
opflanding : achten 't leven onder 1 druik-roovers, dieven en verraeders.

vreemd ge-

voelen xan
Jtervev

:

'thoogftegocd: waerom als iemand ! Doch , die veel Chica aen de voor-

naem-
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naemfteperfoonaedjen fchenfcen kan,

koopt zich vry van degezeidcftraf.

Dit nochransgeld niet omtrend too-

venaersof hexen, die zonder genae-

de , met alles 't geen bezitten, leven-

dig verbrand worden. Zy hebben
geen priefters of dewelke den gods-

dienft waernemen. Alleenlijk zijn in

hoogeachting.die beft 'tpaivary zingt.

De tweede afgod Maruapeante geeft

haerdoorinblaefingof in den droom
te kennen , wanneer een wijf moeten !

trouwen of beflaepen. Maer zulx ge- i

fchietniet , ten zy bevoorenst'fijner ;

eere dol en vol gezoopen en liede-

kens gefchreeuwt hebben. De land-

beftier ftaet aen voornaeme edelen

Vlmen of byzondere heeren Curacen. \

Op zommige plaetfen heerfcht een
alleen , die ds benaeming Palmen

draegt. Defe Vlmen en Curacen ftaen

zomtijds over vijfentwintig, of vijf-

tig of honderd huifgezinnen. Haer
magt is gelegen in vergaederingvan

al het volk te befchryven , en met
'tzelve wegens lands-zaeken te be-

raedflaegen : vermoogen zulx met
niemand byzonder doen , noch eeni-

ge fchatting af te vorderen , dan by
hooge noodzaekelijkheid : moeten ,

de meenigte tegen den vyand voor-

:

flappen : ftaen onder d'algemeinebe-

vel-hebber Apocurace, of onder een I

Nentoque. De waerdigheid der Cura-
\

een en Pu/men verfterft van ouders op
kinderen: of, by mangel van zoonen,

óp fwaegers en naefte bloed -vrien-
j

den. Zorotijts zien de fchranderfte
|

den ander wel een voordeel af: en
!

lichten den rechten erfgenaem uit fijn

ftaet. Andere mindere ambten wor-
den vergeven by de Curacen of Pul-

\

men. Maerdeverkiefing eens Newto-
\

que gaet aldus toe. Wanneer dit eer-
j

ambt open ftaet, maekt iemand , die

na 't zelve dingt, overdag : of fijn

middelen zoo verre ftrekken : om de

Curacen en Pulmenen meteen heerlij-

ke maeltijd te onthaelen. Indien zulx

kan goed maeken , ontbied alle terbe-

ftemder plaets : werwaerds zich ge-

waepend begeven. Onder 't brafien

en zuipen heft eindelijk de verzoeker
een reden aen: behelzende fijn edele

afkomft, treffelijke daeden , rijkdom

i. 5«5

Walenen
der Chilee-

fen.

en vrienden : weshalvtnfmeekt,om
de bediening der afgefturvene Nento-

que te bekleeden. T hans ftaet een Cu-

race op, wiens hals by de verzoeker
behangen word met een keten turkoi-

fen of geflecpe witte fchelpen. DeCu-
race beweegt d'andere tot de verkie-

fing, zonder eeaige voorgaende be-

ding punten. Devcrkcorcnebeioofc
alles ten beften van degemeinezaek
te zullen beftieren. Teiftondneemt
de Curace den turkoife halsband , en
deeltze onder de voornaemfte uit.

Defe handel eindigt met langwijlig

fmullen, drinken, danfen en zingen.

Op gelijke wijfe maekt men een Apo-

curace of 't hoogfte opperhoofd : hoe-
daenigen de ücats , zedert een gerui-

me tijd, om meer vryheid te genie-

ten, over haer niet geftelt hebben.
De wapenen der Chileejen zijn lan-

den ,eens zoo lang als d'Europifche,

aen de punt gefcherpt : zy gebruiken
ookknodfenmetyzerbeflaegen, en
bloote Spaenfche degens , alzoo de
fcheeden van langer hand verrot zijn.

De Pukhes, ooftwaerd achter 't hoog
gebergt la Cordilbra woonachtig, wl»,^
lchieten vinnig met vergiftige pijlen. *"*•

Van dikke offên- huiden maekenze
helmetren en borft-harnaflèn, tegen
een fwaerd fteek- en flag-vry. Alle

weten handig met paerden en lancien

om te gaen : doch fchroomen zeer
voor d'handbuffen en vuurroers. Ter-
wijl noch lefen noch fchryven kon-
nen, maeken de opperhoofden door
een getrouwe boode aen d'andere ge-

zachhebbers bekend, 't geen in oor-
log of vreede tot welftand desgemei-
ne beft noodig achten. De boode
draegt een pijl, aen welke een band
hangt, ten bewijs van onderlingege-

meinfehap : de pijl word gevatmet de
rechter hand : en indien hy , dieze

ontfangt , wil antwoorden, ftuurt den
pijl , verdikt door een tweede, te rug-

ge ; maer wanneer dienftigacht, an-

dere Curacen en Pulmen van de zelve

bootfehap bericht te doen , zend door
fijn eigen dienaer den pijl op gelijke

wijfe aen haer af. Dus verre belan-

gende de zeeden der chileefen. Het
kan nietondienftig wefen , hier byte

voegen 't geen de zichtbaere getuige

Bbbb 3
Alon-

Wonderlijkt

booden in

Chili.
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Alonfo dOuaglie , wegens de lucht-

(Ireek en 't aerd-gewafch in Chili ter

jstr-ietif- neder geveld. De winter - maendcn
Henmchtir. zeidhy.zijn diervoegen onftuimig,

dat zomvvijl de boomen niet alleen

nen de wonde neder-gezakt, verrot,

na boven te trekken ,en te loofen door

de wonde. Niet min heilzaem geneeft

het zap van culen buiten op de quet-

zuurgeftreeken, en binnen ingegoo-

uit d'aerdewaeyen ; maer 't aerdrijk ten. Culen, noemen de Spanjaerden al-

dikke

fnceitw :

laciga:\ heeft riekende blaederen en

een zeer hooge (lamme. Vorders

wafcht hier en daer een naemeloos

( kruid , niet ongelijk fijn gras : wel!.,in

zelfverftuift. Zommige valleyenleg

gen vol fneeuw : zulx de fneeuw de

toppen bereikt : welke, als ontdooyt,

de rievieren dapper doed fwellen:

waer door de landen veel flib ontfan- 1 water gezooden,aenftonds de quaed-

gen, tot vruchtbaere mefting.De kou-

de valt hier fcherper ; ter oorzaek van

't naeftgelegen gebergte winden waei

aerdige koortien en 2ijd-pijn geneeft,

en 't bloed ongemein zuivert. Men
vind infchelijx genees middelen.wei-

felUvm-
den:

jen , die velen vleefch door-fnyden. I ke den (leen in blaes en nieren verbry-

Defe winden zouden 't geweftallent- i felen en afzetten.De plante/Kc? kom:
halven ontvolken , tenzy 't gebergt

meeft vol fwaere eiken -boomen
Hond , op welke de winden breeken.

Ook leveren de valleyen gegraeve ko-

len , die d'inwoonders tot duurzaeme
brand beezigen. De winter ontbloot

de vruchtboomen van bladeren; doch
niet de dichte bofTchaedj en. De vel-

den ftaen in delenten zo volwel-rie-

Xyxfinittê

i»jchrij\.i»g

voort uit de reeten derrotzen, welke
de zee zomwijl onder water zet: de-

fe, gedroogt en gedampt, leverteen

gantfch fmaekelijk brood. Dusverre
de gemeine befchrijving van Chili : vanchiiu

volgt de byzondere, behelzende de

landfchappen, Heden, eilanden, val-

leyen .havenen en rievieren. Noord-
waerd dan maekt de woeflijne Ataca- ^j,^ ^

tatimtklltemm j kende bloemen , dat zonder tal zijn,
j

ma een fcheiding tuflchen Peru en Chi

niet alleen ten opzicht der meenigte ; //. De woeftijn bereikt de lengte van
maer ook van verfcheidentheid. Uit i negentig mijl : de"s zoomers dorre en
dezelve word gekookt 'twaterderEn- 1 droog, by winter geflooten, wegens
gelen , alzoo genaemt wegens liefelij

ke reuk en gezonde fmaekelijkheid.
gras: '

t Qras wafcht infchelijx zeer weelig.

Inde flacht-maend enwinter-maend
bereiktetd'hoogtevanftaendekoorn.

Raepen , munte , drieblad , venkel en

moftaerd-zaed zaeyen haer zelf,ette-

lijke mijlen verre. Vorder heeft Chili

byzondere verfcheide genees -kruiden, welker
senees-krut- fa^t je heel-meeflers en meefteref-

fen(zy worden genaemtM<jc/)voor^
Spanjaerden verbergen. De Maci ftaen

in hooge achting,niet alleen by de Chi-

leefen ; maer ook Spanjaerden : dewijl

groote kennis der attzeny hebben.

Onder d'heilzaeme kruiden munt uit

quincia-mJi , welk niet meer als een

halve handpalm boven de aerde

groey t : 't heeft takjens, verfprey t ge-

lijk een bondel bloemtjens : ieder tak-

jen eindigt in een fafTraen-gele bloem.
Dit kruid, met de wortel uit-getrok-

ken , word in water gekookt , en het

warmwater een gequetfle ten drank
gegeven, 't Werkt niet zonder won-
derlijke kracht,om 't bloed, welk bin-

tf'tgen uit

hooge fneeuw en ondraegelijkekou

de. Nergens vindmeneenigvoedzel,
dan weinig wilde fchaepen guanaccs,

en omtrend midden wegs de beeke/a
Sal.üit 't ooflelijk gebergt wefl-waerd
gevloey t door een diepe valleye na de
Zuider- Oceaen. 't Water uit de beek, in

eenig vat gefchept,verandert terftond

tot zout, Allenthalven lanx d'oever

leggen grooter en minder (lukken

zouts. Zulx de weg door Atacama uit

Peruna. Chili gantfch moeyelijkvak; *«•*»<*

maer die over 't meeuw-gebergte.^»-
c Ui '

des derwaerds loopt, isvry erger : de-

wijl verder om gaet , en den reiziger

een gewis verderfdreigt, wanneer de
rechtejaer-tijd niet waernemen: want
op defe bergen waeyt , geduurende de
wintermaenden.een koude wind.wel-

ke diervoegen door-dringt , dat een *"**

menfeh buiten gevoelen dood ter aer-

de neder ploft, en verltyft tegen de
verrotting. Jofeph d''Acofta getuigt.hoe

lijken gevonden zijn, niet anders of

leefden : die voor ettelijkejaren aldus

op Andes aen haer einde geraekttn.

Diego

Wonderlijk*
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Diego Almagro ontdekte d'eerfte Chili,

op 'tjaer vijftien honderd fes endar-

tig : met twee benden ruiters en vijf

honderd voet -knechten derwaerds

gerukt door de geweften Charcas , chi-

eas,Xuxuyes en chaquana: kreeg voorts

over een fweevelachtige grond en

't befneeuwde gebergt Andes , d'eerfte

Chileefifche valleye cepayapo onder

de voet: na dat geen klein aental men-
fchen en paerden , wegens ongemak
en koude, om hais was geraekt. d'On-

gelegendheid dierhalven van beide de

voornoemde wegen , tuflchen Peru

enChili, benoodzaekt dereizigers te

trekken lanx de ftranden , by de Zui-

der-Oceaen befpoelt. Copayapo draegt

defe benaeming na de fchoone tur-

koifen, welke een berg aldaer over-

voedig leevert. De valleye zelfheeft

de vruchtbaerfte grond van geheel

Chili : n ergens wafcht de mais fmaeke-

lijker , grooter en overvloediger:

d'haïmcn bereiken een half elle , de

ftruiken de lengte van een lancie : ie-

der gezaeyde korrel geeft doorgaens

flijf drie honderd jn den oogft. De
Spaenfche vruchten flaegen hier be-

ter dan in Spanje. Midden door Co-

payapo ftort een rievier even eens ge-

naemt, twintig mijl lang uit d'Andes

:

en maekt aen de mond een bequaeme

reede voor de Zuid-zee. Tegen Co-

payapo floot ten zuiden de valley Guaf
co, min vruchtbaer als d'eerfte; doch

heeft een bequaeme haeven , in wel-

ke een verfche beek valt, doorfloo-

ten afgegraeven tot bewaetering der

zaey-landen. Voorts zijn hier over-

vloedig patrijfen , wilde fchaepen en

graeuwe eek-hoorntjens , welker vel-

len een hooge prijs op-halen. Valdi-

via bouwde hier eertijds nevens de

flroom Topocolma 'tftedekenfanlago

de la neuva Eflremadura , in de land-

ftreek Mapoeho, veertien mijl van rik

Zuider Oceaen , en nevens 't ftedeken

eenfterkte; doch beide wierden eer-

lang verlaeten. Zuydelijk afvloeyen
de rievieren Maypo , chachapool, Loro

en Maule.Boven defe vloeden ten oo-
ften fchuilen de Promaucaes onder
'tgebergte Andes. Aen Guafco volgt

de valleye chili , welke 'tgantfche

land haer benaming mede-deelt. Hier

StaiSrrr-

M.

waeren eertijds de vermaerde goud-
rijke mijnen Quillota, waer uit Valdi-

via , op 'tjaer vijftien honderd vier

en veertig, onwaerde< rlijke fchatten

trok : enÜichtetot verzeckeringder

graevers , d? ftad Ir Serena, ander-

zints ook geheeten Coquimlo, na de
valleye , welker grond beflaet. De
Zuid-Zee maekt een groote en be-

quaeme inham voor allerley vaertuig,

twee mijl beneden de ftad , aen een
kleine rievier getimmert, die noch-
tans de vlakke landfdouw rondom
diervoegen bevochtigt : dat allerley

aerd-gewafch gelukkig teelt, 't Re-
gent naeuwlijx meer dan drie reifen

'sjaers. Uit de voorval , die Frattcoü

Draek alhier ontmoete , kan de magt
van Serena genoegfaem afgemeeten;
want z\s d'Engelfche alhier geland wae-
ren om water te haelen , zijn door
drie honderd Caftiliaenfche ruiters

en twee honderd voet knechten ter

ftad uitgevallen , niet zonder groot
verlies weg-gejaegt. Hoewel demy
nen overvloedig goud verbergen , le-

veren zeer wTeinig : ter oorzaek de

Spanjaerden d'oude ingezetenen wijd
en zijd tot eeneenigmenfeh hebben
uitgeroeyt , volgens getuigenis der
Chileefche piloot , die Olivier van
Noordgevangen kreeg.Doch de voor- st*Af*n

naemfte ftad van chili is fan Jago, al- J*gt '

waer de land-voogd over c/.v//,geftelt

by de Peruaenfche onder-koning, hof
houd. De Dominicaenen en Francif-

caenen bezitten ieder een kloofter.

d'Hooft-kerk fteekt heerlijk af. De
ftad telt ftijf acht honderd huifen.

Meer dan tachentig duizend Chilee-

fen, verdeelt in fes en twintig repar-

tiementos , (alzoo noemen de Span-

jaerden de huifgezinnen der Chileefen,

welke een Spaenfche opperhoofd be-

ftiert) behooren tot Jan Jago, welk,

achtien mijl van de Zuider -Oceaen

landwaerd in gelegen aen de ftroom

Topocalma , groot voordeel trekt uit

d'haven Valparayfo , welke de gezeide uavm r*h

rievier maekt : alzoo in defe haven de t"r*yf$ -

vrachten van Lima ontlaeden worden,
waer tegen defchepengoudover-ne-
men. 't Land rondom leevert over-

vloedig wijn , appelen, koorn , talk,

allerley vee en byzonder paerden , tot

zulk
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zulk een mecnigte voort-gezet, dat

by duizenden in 't wild loopen. In

Valparayfo verrafchte d' Engelfche am-
mirael Draek een fchip van Valdivia,

gelaedenmet vijfen twintigduizend

baeren fijn goud. 't Gelukte den Ne-
derlandfchen zee-voochd Joris Spil-

bergen zoo niet : dewelke, op'tjaer

feftien honderd en vijftien, met vijf

fchepen alhier ter reede geloopen een

Spaenlch zeil ontdekte. Sijn beman-
de booten gefchikt om een Spacnfch

vaertuig, voor drie huifen op den oe-

ver gekort,af te haelen , vonden 'tzel-

ve brandende te zeilen binnen een
kleine inwijk met veel klippen bezet.

De klippen verflrekten den Spanjaer-

«kwtoteenborftweering, achter wel-

ke fchuilden , en dapper vuur gaven.

Spilbergen met twee honderd man te

land geflapt ontmoete een merkelijk

aental Spaenfche voet-knechten en

ruiters, tenftrijdgefchaert: doch die

eerlang te rugge deinfden. De ftad la

Concepcion , gelegen lanx de Zuider-

Oceaen, heeft een bequaeme haven, in

welke, uit de valleye Andalien, twee
beeken vlieten: de kleinfte loopt mid-
den door de ftad , fchuilende achter

heuvelen met fruit-boomen beplant.
!

Bchalven de kerk ftaen hier twee
kloofters : 't een bewoonen <rfe Dorni-

nicaenen , 't ander de Francifcaenen.

Voor de ftad leid 't eiland Quiriquyna,
\

welkers ftroo-hutten Spilbergen aen
kooien leide. De zee leevert over-

vloedig vifch ,en de ftrand uit een mij-

ne fwarte fteen , brandende gelijk
'

fmits- kooien. Ten tijde als Olivier

van Noord alhier ter reede liep, had de
fleevoochd Franafcus de Quinones

'tgezach over zeven honderd Spaen- I

fchefoldaeten , om d'afvallige Chilee- !

[en te bedwingen. Vier mijl buiten

Concepcion leggen de goud-rijke mij-

nen Quilacoya : die eertijds groote rijk-

dom opbragten. De ftad heeft veel

verlooren van haer voorige luifter,

zedert totviermael door de Cbileefen
j

is verwoeft. Tegenwoordig , voor-
zien van een vafte muur en fterk flot,

vreeft minder de ftrijdbaere nabuu-
;

ren in de valleye Arauco: tegen welke
haer uit zee opdoed 't eiland Maria in

een tuime inham, door 't geweld der
\

golven gemaekt. Alhier wafcht over-

I vloedig tarwe en gerft.Rondom word

|
veel vifch gevangen , onder welke

ook de meir-fpinne, aen wiens oogen èdeir.fpmi

I

vrattengroeyen, die depeerlenzou-"'-

j

den overtreffen, indien harder wae-
1

ren . Twee Spanjaerden hebben op
Maria gezach over veertig inboorlin- EiUndiut-

. gen, dewelke diervoegen onder flae-
"*'

verny gehouden worden; dat geen

: appelen, peeren , druiven, hoenderen
of fchaepen, hoewel overvloedig te

i vinden zijn , mogen nuttigen. Elias

I Herkmans zoude dit eiland voor de

Nederlandfcheftaet ver2cekert heb-

ben, tenzy door by zondere ongele-

gendheid was verhindert. Tufichen

de ftedekens Concepcion en Jwperial

\
leggen de landfehappen Arauco , Tu-

capelen Puren, vol ftrijdbaere volke-

ren, die den Spanjaerd veel werks

geven. In ieder geweft ftichte Valdi- vmiehmg

via op'tjaer vijftienhonderd een-en- ™nV*llit '.

vijftig een fterkte; acht uuren was de

eene van de ander afgelegen. Hy
ontdekte ook de rijke goud -mij-

nen d'Ongol : en bouwde aïdaer de

veiling Confaes . d' Inboorlingen ,
ot/l*ndder

door de Spanjaerden jammerlijk ge- gm dU}m*
drukt, beraedflaegden onderling, jatrdm.

om haer oudevryheid te verkrijgen:

vielen dieshalven onvoorziens op
de fterkte in Puren. De bezettelin-

gen , onmagtig zich te verdeedi-

gen , verftooven na Tucapel, en uit

Tucapel binnen Arauco : ten einde aï-

daer ftand hielden. Vildivia , met drie vMwi»

envijftigman na'tflotin Tucapel ge-

rukt, wierd aen de rievierZt/ö dier-

voegen aengetaft, dat fijn volk tot

een toe om hals geraekte , en hy zelf

in handen der Chileejen , die hem ge-

fmolten goud ten mond in gooten.

Een jonge ontvluchte, en bragt de

tyding der nederlaeg aen de bezet-

ting binnen de fterkte in Arauco. Defe

vluchte nzConcepcion , gelijk die van

Puren na Jwperial. Zedert trok de «m%>-«
luitenant Franc/Jcus de Villagra met s'fa'S1»-

honderden feftigkrijgs-knechten op
na Raquetta, een uithoek tegen de

Zuid-zeem Arauco; ten einde wraek

nam over de dood van fijn veld-heer

Valdivia; doch hy vond zich eerlang

ten hoogften verleegen : aizoo fes

en
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en negentig man achter liet, enmet
d'overige ter naeuwer nood binnen

Concepcton ontfnapte.De zeegpraelen-

de Cbileefen kreegen hier door zulk

een ontzach : dat de Spanjaerdde fte-

den Concepcion , Rica , Jan lago en Con-

fines verliet en ten beften gat : en zich

daer nae fterk maekten binnen

lmperial. Doch belangende Arauca,

is een klein landfchap, lang twintig

mijl en zeven breed. d'Inwoonders

zijn buiten gemein ftrijdbaer : die het

gebergtbewoonen .worden genaemc
Pulches , en vallen door den bank
dommer , als dewelke haer in de val-

leye onthouden. Alle gebruiken ten

oorlog lange pieken, helbaerden,

boogen, pijlen, heimetten en borft-

wapenenuitrobben-vellen : zy wer-

pen befchanfingen op : fluiten en ont-

fnoeren haer geleederen : en ftellen

flag-ordensnadekrtjgs kunft. Waer-

omdande Spaenfche koning weinig

voordeel uit Arauco trekt , hoewel
vol rijke goud-mijnen is: dewijl de

bezettelingen van 't flot aldaer , door-

gaens vijfhonderd fterk, naeuwlijx

buiten haer vefting derven komen
Tot Arauco behoort 't eiland la Mo-
cba , aen de noord-zijde laeg en ten

zuiden rijzende met rotzen , te-

gen welke de Oceaen zeer verbolgen

hooge baeren fmijt : in 't midden
verheft zich een gefplitft gebergt,

uit welker keep een verfche beek

vloeyt. De vruchtbaere boodem
leevert overvloedigh pompoenen,
maiz, patatas en voorts allerleyaen-

genaeme vruchten : als ook oflen

,

hoenders , fchaepen en ander vee,

en loopt allerwegen bygroote Kop-
pen. Het dorp telt om trend vijf-

tig huifen ; langwerpig getimmert
vanftroo, met een deur in 't midden
boven verwelfs-gewijs. d'Engelfche

ammiraelen Draek en Ca"difch wier-

den eertijds by d'ingezeetenen raeuw
bejeegent. Gezeggelijker toonden-
ze haer tegen deNederlandfchezee-

voochden Olivier van Noord en Ioris

Spilbergen. Op 't jaer feftien hon-
derd liep van Noord alhier ter reede :

zette Ioan Clae/zoon (verweefen we-
gens mifdrijf om elders aen landge-
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worpen te worden) met eenige fnui-

ftery op la Mocba. Uitgeftapt wierd
beleefdelijk onthaelt: zulx devloo-
telingen vrymoedigheid namen , om
des anderen daegs te landen. Alles

ging minnelijk toe. 't Opperhoofd
van Mocba voer zelf na boord : ver-

nachte aldaer: en geleide zedert den
ammirael door 't dorp ; maer ver-

bood , dat geen Nederlander tot de
hutten inging. Op zeker yzelijk ge-

roep , vloogen de vrouwen uit de
hutten, en knielden in drietroppen
ter aerde neder. Ondertufïchen Inmo"der

L
:

r , .. r . , van Mothn.
lprong een oud wijr voor den dag met
een groote kruik vol cbica: en gafden
Nederlanders , zittende op blokken
in 't velt, te drinken. Ieder trouwt
hier zo veel vrouwen, als voeden kan.

Leven alle vreedzaem met elkander

:

gaen gekleed met een broek en
hembd-rokionder mouwen.'tVrouw
volk vlecht 't hair achter in de nek: de
mannen laeten 't (luik by't hoofd han-

gen. Doch Spilbergen, vijftien jaer na
van Noord , met vier gemande boots
te land geflapt, vond den oever vol

I
volk , die allerley ververfching van
fchaepen , hoenders en gevoogelt
gekookt en raeuw toe bragten , om

I

tegen bijlen en mefTen te verruilen.

j

d'Ëilanders , aen de fchepen gevae-
1 ren , ftonden verbaeft over 't krijgs-

j

volk in wapenen gebragt, enbyzon-
der toen 'tgefchut los ging: zy ke-
verde meer dan honderd fchaepen,
onder welke een met een geheel

j

lange hals en beenen , haefe-mond

I

en kameels-bult. Ten weften van
1 Mocba diep zeewaerd leggen de
! twee eilandekens Iuan Ferdinando ^lan<isk'n!h. , , _T n ... Vernam*

-

oog uit t water, t Wettelij-

ke is het kleinfte , en rijft met.bar-
re klippen. 'tGrootfte valt bergach-

tig vol aengenaem geboomt, bok-
ken en verkens. De zee geeft onge-
mein veel vifch. Nevens een ver-

maekelijke valleye is een goede ree-

de, om te ankeren, 't Stedeken los

Confines by Garcias Mendoza los In- TiefltAtktni

fantes, word befpoelt door de rievier
Cm̂ "ii

Lacco , en ten ooften en weften be-

flooten van gebergt. 't Land rondom
heeft gelukkige weyden en vrucht-

Ce c c baere
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baerc teel-akkers : die , nevens an-

derevruchten, voortbrengen fmae-

kelijke roofijnen , vygen en wijn,

behalven mecnigte wei-riekende ci-

pres -boomen. De Dominicaenen en

Fmncifcaenen bewooncn ieder een

kloofter binnen Confines. Wcft-zuid-

impnUl: vveft van Confines leid lmperial aen

doevcr der rievier Cauten. Indien

dele ftad niet verhindert wierd door
de Chileejen , zoude veel goud uit

de naeft geleegene mijnen haelen.
villa Rica-, 't Stedeken Villa Rica vertoont haer

bcneeden 't meir Mallobouquen ten

wellen nevens de water-loofing Tol-

ten , uit 't gezeide meir voort -ge-

vloeyt . Ooftelijk van Villa Rica fprin-

gen twee fonteinen , aen de voet

van een brandende berg. De fon-

teinen ontlofTcn in Mallobouquen.

Het Stedeken zelf beflaet een wit-

te grond , bequaem om aerd-werk
te bakken. Behalven pijn -boomen
wafTcht hier weinig. Ooftwaerd
ftrekken haer uit zandachtige wil-

ifiidivitt-. derniffen. De vermaerde Had Bal-

divia leid omtrend halver - weg tuf-

fchen 't begin van Chili, daer Chili

ftoot tegen Peru , en de ftraet Ma-
ge/Ianes , in het landfehap Cuadalan-

quen , twee mijl van de Zuidzee,
op vlakke hoogte , aen een rievier,

wiens mond een mijl wijd is. De
Nederlandfche ammirael Henrik Brou-

wer , alhier ten anker geloopen , op
't jacr feftien honderd drie en veer-

tig , verftond uit de chileefen : hoezy
voor vier en veertig jaer Baldivia

verbrand, en de Spaeniche bezege-
lingen vermoord hadden. De ftee-

voochd wierd gefpaert tot fwaerder
ftraf. Men goot hem gefmolte goud
ten mond en oorenin: maekte van
fijn bekkeneel een drink-becker, en
van de fchinkels toet-hoorens. Brou-
wer vond eenige overblijffels der

verwoefte ftad, welke eertijds vier

honderd en vijftig huifen telde. Zy
fiond diervoegen niet met zoo veel

ruichte begrocyt, of de twee mark-
ten , ftraettn en dwars-wegen waeren
kenbacr. Swaeremueren gaven noch
genoegzacm bewijs van d'oude lui-

der welke de ftad te voorevertoon-

Boek:
de. 't Land rondom draegt weelig

tarwe en garft. Nergens leggen mij-

nen, die zuiverder goud geven. De
rievier, die na Baldivia loopt, ver-

toont in de mond een klein eilan-

deken. 'tMan-voik alhier valt grof

en vet : brengt den t-jd door met
dronkejdrinken en danfien , de vrou-

wen moeten 't werk doen. Eenan-
dere ftad Ofor.no genaemt , grooter oforno:

dan Baldivia lijd gebrek van lijf-

togt : heeft een koude hemel en
en een grond vol goud -rijke mij-

nen. Meer als twee honderd dui-

zend chileefen ftaen den Spaenfche

bezettelingen alhier ten dienft. Ca- cajiro:

flro {de Chileefen noemen het Chilué)

is de laetfte ftad ten zuiden , die

by Spanjaerden bewoond word : be-

flaet de grond van een gehakkelt

eiland in d' inwijk Agualay , welke
(VOceaen maekt tot het gebergte An-

des toe. Caflro zelf leid op een ver-

maekelijke berg, met fruit-boomen

beplant. Rondom den berg verfprey-
den haer vruchtbaere bouw-landen

,

bevochtigt door fonteinen en ver-

fche beeken. 't Grimmelt aller- we-
gen van fchaepen en varkens. De
zee vloeyt met een gemein ty veer-

tien voet. Zedert Tennis óivarte-

Teun , onder Spilbergens beleid, de
plaets met kleine magt bemagtigde
en verwoefte, heeftze als noch haer

fchennis niet goed gemaekt. De
overblijffels van prachtige gebou-
wen zijn getuigen van een groot

verval? Aen de water-kant tuffchen

twee kleine beeken is een geringe

fterkte opgeworpen. Over de Andes

beflaen de ftedekens Mendoca en
luan de la Frontera een onvrucht-

baere boodem. d'Uiterfte hoek van

't eiland , alwaer Oforno leid , ver-

toont het vlekke Carel-Mappa , op c*nu

het jaer feftien honderd drie en vcer-
w"w"'

tig verbrand door Henrik Brcv.iver.

Defe wierp alhier fes en feflig man,
geleid by denvacndraegerï/df*u>f«-

haen , te land , onder 't befchutvan

ettelijke booten met fleen-ftufcken

wel voorzien. Negentig Spanjaer-

den , zoo te voet als te paerd , vie-

len tegen haer lat , doch weeken
eerlang
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eerlang bofchwaerd , achterlaeten-

de fes dooden en vijftien paerden.

De zee-kuft van Chili leid aldus.

Ten noorden begintze met de val-

leye Copayapo : loopt zuidelijk na

d'haeven Coquimbo : maekt de rui-

me inwijk Atongayo. Vorders ont-

moetmen zuidwaerd de bequaeme
haeven Quintero aen de mond der

rievier Concagua, alwaer veel wilde

paerden loopen op vlak land , ach-

ter met gebergt bezet. Naeft Quin-

tero volgen de havenen Falparayfa,

Topocalma en Penco , kenbaer aen

gebergt onder fneeuw fchuilende.

De ftroom Lalapi watert uit in de

vifch-rijke bogt Arauco , alwaer de

zee , over ftrand gefpoelt , zout

maekc. Op den oever der rievier Lelo

bouwde Garcias MerJcza , 't ftedeken

Cannete , welk eerlang wegens d'oor-

log tegen de Cbikefen is verlaeten. Uit

d'haven Carnero loopt een vaertnade

ttadConjfnes. De rievier Cattten maekt
een veilige reede voor de ftad lmpe-

rievieren rial. Vervolgens vloeyen de ftroo-
vm chili. tnenTolte», Queule , Valdivia, Cha-

bin en Bueno. Aen d'uithoek Gallego

eindigt Chili ten zuiden. Landwaerd
in ten ooftsn leid 'tgroote landfchap

Tucuman , bewoont by driedetley

volkeren, namentlijk /«/v?*, Diagni-

tas en Tucumans , van welke 't ge-

weft haer benaeming ontleent. Dit

flot ten noorden tegen de Chicas, ge-

hoorig onder 't ziiver- rijke Potoft,

ooftwaerd eindigt het omtrend de

landvoogdyfchap la Plata, enfpringt

Besui wettelijk na de Zuid-Zee. De voor-

zin jago. naemfte ftad fan lago delEjlero , eer-

tijds genaemt Varco , pronkt met de

woonplaets der landvoochd en bif-

fchoppelijke ftoel. De grond valt

zandachtig en ziltig. De burgers le-

ven meeft by wolle-weevery. dln-
boorlingen gaen gekleed , en zijn

van zeedige inborft. De rievier Efte-

ro vloeyt jaerlijx over 't land : welk,

metflibbegemeft, overvloedig maiz,

garde , terween voorts allerley aerd-

vruchten geeft. De ftroom Salado

loopt even als Eftëro , van 't wellen

ooftwaerd door een vlak geweft;

maer heeft brak water en overvloe-
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dig vifch. Tuflchen beide de ftroo-

men word veel hooning , wafch,
kotoen en conchenilje gewonnen,
't Vee zet hier allenthalven geluk-

kig voort. De harten -jagt en ander
wild flaegt wonder wel. Patrijfen,

ring -duiven en ander fmaekelijk ge-

voogelt geven een groote vervul-

ling. Tygers en leeuwen doen veel

quaeds. De Spanjaerden trekken geen
kieiiïvoondetluit laekenen, kotoen
en een zout panne. De tweede
Spaenfche ftad in 't landfchap Tucu-

r » .- t i
r

i
Stad fan

man is Jan Miguel , gelegen aen de Miguei.

voet van een woelt gebergt , voor-

zien van aengenaeme water leidin-

gen, die d'hoven , wijn -bergen en
zaey -landen bevochtigen. Nergens
gezonder lucht dan liier. Het der-

de ftedeken Nueflra Sennora de Tala-

vera beflaet den oever van Salado : en
levert een groote meenigte lywaer,

kotoen , hooning , wafch en veelder-

hande verven. Het vierde Spaen-

fche Stedeken Cordoua leid omringt ,
t stedtk

van veerijke wey - landen , onder cerdonat

een gezonde lucht , en meenigte
kleyne dorpen. Ieder dorp, in het

rond getimmert , en met doorn-
boomen beplant tegen vyandljjke

indruk , word by een vermaegfehapt
geflacht bewoont. Men ontmoet
meer dan tachemig verfchc beeken,
welke dit geweft befproeyen. Gar-

cias Mendoza ftichte hier de ftede- miat ^g.

kens Seuva Londres in het landfchap dekens.

Calchaqui , en Cordura op den boo-
dem der lurias , doch wierden eer-

lang verlaeten. Vorders behoort tot

Tucuman de ftad Bernardo de la Fron-

tera , als ook Lerma en Salvador:

'teerfte voor weinig jaerengebouwt
in de valleye Salta , het ander in

Iuiuy. Tuflchen Peru en la Plata ach- „ ,

,

, . _ , . . . De iMten
ter tgebergt itrekken haer wijd en om*gna-

zijd uit de vlakten Omaguaza, lanx *"

de rievieren Paraguay en Bermeio,

onder een getemperde hemel. Het
volk gaet gekleed , en hoed veel

vee. Men vind hier aller-wegea af-

grijzelijke baviaenen met lange ftaer-

ten en baerden : die gequetft

,

de pijlen uit de wonde rukken,
en op den fchuiter , niet zonder

Cccc 2. ke-
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Ieelijkmisbaer, te rugge werpen. De
(langen vallen diervoegen groot , dat

gantfche harten inflokken. De rievie-

ren voeden wreede krokodillen, de

boiïchaedjen leeuwen en tygers. De
inw oonders verfcheelen onderling in

Stemde zeeden en fpraek. De meefte leven
tgnhmde.

j n gecjuurige dronkenfehap : houden
jacrlijx een groot feeft , om de zielen

van haer voor-ouderen te verzoenen.

Ten dien einde brengenze zoo veel

gebraedeftruis-vogels, als voor zie-

len willen offeren. Drie dagen duurt

het braiïen : wanneer 't hoofd der

fchoonfte dochter, die haervrywil-

ligrer flagting aenbied, rondom ge-

draegen word. Thans begint ieder

naer te kermen. Een uur duurt de

droefheid. ö\p 't weenen volgt een

uitgelaeten lacchen , meeden-tijd be-

flooteri met onderling moorden. Duf-
daenige gewoonte grijpt alder-meeft

™it?// ftand oncler & Matarani. d'Abipones

zeik. loopen by «ie zoomer moeder-naekt:

's winters ciekken zich met vellen:

befchilder en 't gantfche licchaem met
vlekken , niet ongelijk der tygers

:

tellen kaelheid onder de hoogftc

fchoonheid : kerven 't lijf vol won-

Boek:
den, in welke ftruis vogels vederen

fteeken , gelijk ook door de neus ga-

ten lippen en ooren. Zy eeren voor
halve goden, die yzelijke pyniging

lijdzaem verdraegen. Hier toe ge-

bruikenze yzere pinnen en fcherpe

fteenen: met de pinnen door boo-

renze 'rgeheele licchaem : de fteenen

dienen om d'huit af te villen. De vrou-

wen fteeken de borft en 't aengezicht

vol peerlcn.Voeden niet meer als twee
kinderen :boven dit getal flacnfe dood.

De Plani fwerven zonder woon-plaet-

fen onder den blaeuwen hemel. De
reufen Tobae fpreeken een nette tael;

doch zijn buiten gemein wreed. Op Een -mreeit

't jaer feftien honderd zeven en dartig,
""'

at Eroüacati'jn eigen fufter.huifvrouw,

moeder en kinders. Als een togt voor

handen is, braedenze haer zoonen
en dochteren: om by zulk een fpijs

te leven.De zieken worden aenftonds

levendig in de aerde gedolven. De vreemde

Caaguiaren blijven binnen dichte bof- foikere».

fchaedjen , in verfpreyde hutten

woonachtig : leven by wormen, muy-
fen, mieren, aepen, tygers en wilde

hooning. Demceftegaen bultachtig

gekromt , en alle met vachten gedekt.

Tiende Hoofd-ftuk:

UAGELLAKICA.

Togte» ni>.

'Ê Egen Chili en Rio de la Plata

|? floot ten noorden 'tgeweft

k welk naFerdinand Magaglia-

nus , by mis-verftand Magel-

/atf/frtpenaemtword. Verfcheide tog-

ten zijn gedaen by defe en die land-

aerd v&nde Noord-Zee tot de Zuider-

Oceaen : op welke andere en wederom
andere ftreeken wierden gehouden

;

wantzommige volgden de (IraetAfo-

ge/Janes, andere zeilden meer of min
zuid-weft. Alzoo opende Ie Maire

tullch en Mauritius en'tStaeten-eiland

een ni euwe doortogt, en Henrik Brou-

wer e< jn weg beneden 't Staeten eiland.

Alle ivenden defteevensweftwaerd:
zulx niemand lanx 't zelve vaer-water

te ri igge keerde , als Elias Herkmans,
en voor hem d'hopman Ladrillero,

van Chili .xigcüookcnncide Noord Zee,

alv ^aer zulke ftormen uitftond , dat

na Chili over flaeg te rugge fineet: ge-

lijk Herkmans uit Chili na Brafü. Op Reisyd»

't jaer vijftien honderd negen en ze-
Sarm,ent0-

ventig lichte ook Peter Sarmiento

d'ankers van tweefchepen voor Cal-

lao de Lima door de ftraet Magellanes

na Spanje. Hy liep voorby d'eilanden

Felix en Ambor . ontdekte in een in-

wijk vijfen tachentig eilanden, meefl

onbewoond : diepte aller wegen d'ha-

venen : vondin'tzee-kroosontaliij-

ke oefters, en binnen d'oefters peer-

len : noemde een inham Francijco , en

den berg , die ter rechter hand uirftak,

Punta de la Gente : ter oorzaek 't volk

haer licchaem rood befchilderde.

Voorts vond Sarmiento de havenen

Mifericordia en Candelaria en 't eiland

Sataynes .alwaer vijfinboorlingen be-

richt deeden wegens d'Engelfcheam-

mirael Frans Draek , op wien hy krui-

de;
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fte : bezichtigde een fheeuw-berg,

wiens top vuur fpoog.Aen d'uithoek

Ana leide hy onder een houte kruis

een brief,behelzende: hoe 't niemand
onbekend moeft zijn , dat Paus Ale-

xander de fefle den Spaenfchen ko-

ning de geweften rondom in eigen-

dom had gefchonken. Hyliepzedert

door de ftraet Magellanes lanx de Bra-
Z
»nuf,i- fi'fchekuftnatyaw/V. Maerbelangen-

mcm. de dezee-kuft, ftrekkende van Chili

n&Magellanica, leid aldus : Op d'uit-

hoek Felis volgen Cypriaen , Clara,Cabo

delaslflas, 'teiland Socorra, d'haven

Domingo, 't hoofd Gallego , de reede

Stevan, de hoofden Andres en Ocha-

vario , en de valleye Neuftra Sennora

tuflchen twee heuvelen. Vervolgens

lanx de Zuider-Oceaen leggen Alra de

fan Guillen,Punta del Gadajos Reyesjn-

necentes, At/guJiijn,Roia, Catalina,Ama

ro en Vicloriano : voor welke de drie ei-

landekens Sorlinges in de mond der

ftraet Magellanes tegen de Zuid- Zee

uiigtu. gezien worden. Magaglianm over-

ig, winterde binnen de ftraet in d'inwijk

fant luliaen : vertoefde twee maen-
den voor de mond der rievier fanta

Crus , alwaer overvloedig vifch vong

:

liep zedert lanx de zuid-kuft tor d'uit-

hoek las Virgines, welke die benae-

ming ontfing , ter oorzaek ontdekt

wierd op den dag, toegewijd aenUr-

fel met haer elf duizend maegden-

Een mijl landwaerd vond hy een hut-

te , alwaer meer dan twee honderd lij-

ken vreemder wijfe ter aerde beftelt

waeren : en dicht aeniïrand een grote

walvifch , by ftorm op droog gejaegt.

En dewijl by nacht ten weften van de

\x\thockSezerino veel vuur zag.noem-
de 't land ten zuiden Terra delFuego.

Hy verwonderde fich over de verma-
kelijke kuften wederzijds der ftraet,te

aengenaemer door verfcheide inwij-

ken , en 't gebergt met welriekend ge-

boomt, welker toppen onder dikke

fneeuw fchuilden. Magaglianm wierd
op 't jaer vijftien honderd vijfen twin-

"fy^T tig gevolgt van Garcias Loayfa : die, by
d'uithoek Virgines ftraetwaerd inge-

vaeren , nijpende koude leed, en in

de haven lorge groen kaneel vond en
verfchrikkelijke reufen : van welke
zommige moedernaekt gingen , dan
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i dat een net uitgevlochre vederen,om
! de lendenen toegeftrikt, tot weinig
i boven de knien droegen, en andere
I een mantel los overtbloote lijf ge-

|
flaegen . Loayfa pafte 't land , by dele

| reufen bewoont, de benaeming Pa-

tagones toe : oordeelde de ftraet Ma-
gellanes honderd en tien Spaenfche

mijlen lang , tuffchen de twee uithoe-

ken Virgines aen de Noord-Zee en Def-

feado tegen de Zuider-Oceaen : binnen

leggen drie inhammen , welke de

! breedte van zeven mijl bereiken. Si-

I

mon Alcazova floeg negenjaer na Loay- ^"
3

'

ja 't zelve vaer-water in : mijde 't land

! ter flinker zijde in de ftraet Magella-

i nes , ter oorzaek toenmaels diep on-

! der water lag : wierd benoodzaekt

j
door zijn volk over ftaeg te fmijten na

' d'haven Leones : alwaer hy met de
vlootelingen aen een deerlijk einde

;
geraekte. Zedert rufte de bifTchop Andereta*-

\
van Plafcncia drie zeilen toe , die in tm

„
n
*.
M*

i

t begin des jaers vijftien honderd
veertig ter ftraet Aiagellanes ongeluk-

kig binnen liepen; want'tammiraels-
; fchipfhetaen ftukken.d'Onder-zee-

, voogd overwinterde aen d'inwijk las

\ Zorras : (alzoo genaemt ter oorzaek

!
alhier veel voffchen vingen op een

:
vlakke boodem zender geboomt) en

keerde zonder andere verrichting na
Spanje. Het derde fchipbragt het ter

naeuwer nood voor Arequipa aen.

d'Engelfche hopman Ricbard Havokins

vond 't land ten zuide der ftraet meeft

gebrooken , en weinig hutjens hier en

daerterloops opgeflaegen. In 'tjaer

vijftien honderd acht en zeventig

quam de vermaerde Frans Draek her-

waerds lanx de Brafilfche kuft. Aen
i een eiland in de mond der ftraet Ma-

j

gellanes uitgeftapt doode meer dan

j

drieduizend vogels: en wierd zedert

! in de Zuid- Zee doorfwaereftormen
i gevaerlijk geflingert. Hy ontdekte

halver weg van de ftraet,hoe de vloed

uit de Zuider- en Noorder-Oceaen tegen

elkander (tieten , alwaer een groote

bogt zuidelijk omkromt: gafaen drie

eilanden de benaeming Elizabetb,

Bartholomam en Georgius : dreef zon-

der zeil te voeren , drie weeken in

fneeuw-jagt , dikke mift en regen

:

verviel tuflchen zorgelijke klippen ;

Cccc 3 anker

-
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ankerde eindelijk in dhaven Health,

welk alzoo noemde , ter ooizaek

't afgematte fcheeps- volk aldaer by

gezonde ververfching wederom ter

been geraekte. Zedert fmeet Draek

overftaeg t'huifwaerd. Thomas Can-

difch floeg 't zelve vaer-water in ,acht

jaer na Draek : vond binnen de ftraet

Magellanes aen een engte Philips ftacl,

byde Spaenfche getimmert, om de

togten uit de Noorder-Oceaen tot de

Zuid-zee voor haer landaerd in eigen-

dom te houden. Vier honderd man
hielden de nieuwe vefting bezet. Vier

bolwerken , ieder van een metael ftuk

geichut voorzien , verdeedigden de

ftad, gelegen neven een aengenaem
bofch. Doch dewijl deSpanjaerden de

koude lucht niet konden verdraegen,

en geen gewafch in-oogften , als wel-

ke geduurig door de woefte inboor-

lingen verdorven wierd: begon na

drie-jaerig verblijfd'honger diervoe-

gen toe te nemen: datze in haet hui-

len bymeenigte den geeft gaven. De
geftorvene veroorzaekten vuile

flank , en de flank befmettelijke ziek-

te, niet ongelijk de kinderpokjens.

Drie-en-twintig , onder welk twee
vrouwen, vonden geraedzaem 't ge-

fchut te begraeven : en met haer vuur-

roers zichlandwaerd te begeven.Een

vol jaer fvverfdenze, niet zonder
groote armoede: leefden byboom-
blaedcren , wilde wortels en gevoo-

gait, welknuendan fchooten. Ein

dtlijk namen voor over land na rio de

la Plata te vertrekken ; doch nooit

quambefcheid, waer gebleven zijn.

Alleenlijk was een Spanjaerd Ferdi-

nand , van den trop afgedwaelt , in

Candifcb handen vervallen , wien hy
't voornoemde bericht deed. Candifch

vond binnen Philips-flad een halve

galg, aen welke een mifdaediger

hing, een kerk, d'huifen vol men-
fchen door honger geflurven , en vier

metaele Hukken, die hy uit d'aerde

had gegraeven. Hy liep voorts tot

een verfche rievier in,(welke de ftraet

Magellanes aengrijpt) weder-zijds be
woont by wreede menfeh-eeters.

Hier lag laeg wey-land , daerander-
zints de ftraet met hooge rotzen rijft.

Candijch vond by defe menfeh-eeters

e r d e Boek

Top va»
GorUtt ;

Spaenfche mefTen en pcoken : bleef

eengantfche maend inde weflelijke

mond van Magellanes leggen, wegens
fwaere ftorm:leefde by moiTelen.flck-

ken en gevogelt: en zeilde vooits met
een buit van twintig tonnen gouds
den weereld om na Engeland . Op
't jaer vijftien honderd negen en ne-

gentig, liep Simon de Cordes gezach-

hebber over vijf Nederlandfche zei-

len binnen de ftraet Magellanes: vond
alhier in de Groene -Baey molTelen

een fpan lang , overvloed van end-

voogels en ganfen , en meenigte hoo-
rnen niet ongelijk denlauwrier: al-

leenlijk waeren grooter en hadden
eenfcherp-bytendefchelle. De wind
viel zeer onftuimig over de hooge
totzen: zuixdefchepenmeenigwerf
voor vier ankers dooi-gingen. Olivier v0nOnv

'm
van Noord volgde Cordes na weinig van Nmd.

maenden: zette onder de Pinguyns

eilanden, 'tkleinfte genaemt Talke,

hetgroOl.fteCrf/7e»7WÊ,

. 't Volk woont
in ondtr-aerdfche kuilen , en leeftby
de vogelen Pinguyns: de vellen ver- vopimhï

ftrekken voor mantels , 't vleefch ten t&":

fpijs. De vogels wegen doorgaens
vijftien ofzeftien pond : hebben een
fwarte rugge, witte buik, een zeer

dikke huid, lange raevens-bek, kort

dikke hals, twee gepluimde vinnen
inplaets van vleugelen, fwarte gan-

fe voeten en fmaekelijk vleefch, daer-

ze nochtans op vifch aefen : fwem-
men feer fnel met de gezeide vinnen

,

welke lanx "t lijf weder-zijds neder-

hangen, wanneer op 't land recht over

einde gaen: zitten meeften tijd vier

in getal binnen haer hooien , diervoe-

gengemaekt, dat men lichtelijk tot

de knie toe inzakkende van haerjam-
merlijk gebeten word.'t Scheeps-volk

van Cordes vong in twee uuren meer
dan negen honderd Pinguyns. Hy zelf

ontdekte hier de woefte menfehen *J""
Enoo

, bewoonende 't geweft Coft,™
'

ot Zik;

verdeelt in geflachten , Kemenetes,

Kennekasen Karaike. d'Eerftebefloe-

gen 't geweft Karray, de tweede Ka~

ramay, en de derde Morine. Alle

fchilderen de wangen en 't voor-

hoofd. De mannelijke roede hing

meteen draed toegebonden, en een

pinguyns vel voor de fchaemelheid

der
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der vrouwen. 'tHoofd-hairflingerdc

den mannen over'tvoor-hoofd;doch

is den vrouwen afgeknipt. Land-

waerd zijn neder-geflaegen de Tiri-

menen, reufen elf voeten lang, die

geduung oorlog voeren met de vol-

keren rondom. Vorders ontdekte

Noord in de üidet Magellanes verfchei

de inwijken, vol ysen verfch water.

Togten na Zedert hebben uit 7 VereenigdeNeder-

d
'J

r

*,f
fa»d d'ammiraelen Wilhem Schouten,

'
'mes

' Spilbergen en laques l' Heremite ftout-

moedige ftevens gewend na de Zui-

der-Oceaen. Het gemem gevoelen,

dat het land ten zuiden der ftraet Ma-
gellanes geen vafte kuft is , heeft d'er-

vaerendheid beveiligt. Schouten be-

vond zulx, op 't jaerfeftien honderd
en feftten. Uit Porto Defire reis vor-

dere ide , liec de ftraet Magellanes ter

rechter hand leggen : liep zuidelijk

aen door bleek water : ontdekte op
vieren vijftig graeden een engte acht

mijlen breed , door welke fterke

ftroom ging. De kuft rees met hoog
gebergc , wiens toppen onder fneeuw
verfchuilde. d'Uitterfte punt wierd
na den prinfe van Oranje genaemt
Mauritius , d'hakkehg- hooge kuft

ter over- zijde 't Staeten eiland, en de

, ftraet zelfleMaire; volgens begeerte

Matre. der opper-koopman Jacob Ie Maire

,

wiens vader 7/dtfcd'hoofd-reeder was
der twee zeilen,van welke Schouten de

vlag voerde. En defe vond hier zulk

een meenigte walvifchen : dat naeu-

welijxkonde mijden, alzoo by hon-
derden fwommen. De zee -meeu-
wen, grooter dan fwaenen, onge-
woon menfehen te zien , lieten haer

opdefchepen van 'tboots-volk grij-

pen. Vorders noemde hy de dorre

graeuwe klippen, met andere min-

der rotfen bezet, noord -ooftelijk

van d' uithoek Hoorn afgelegen, Bar-

nevelds -eilanden. Boven d'uithoek

Hoorn gevordert, is geflingert door
holle dyningen uit den weften, in

blaeuw water. Doch het wierd zoo
haeftnietruchtbaer, dat de ftraet &
Maire by de Nederlanders was gevon-
den, of deSpaenfche koning Philips

fchikte derwaerds twee karveelen

,

Togtvm onder 't beleid van Qarcias de Nodal.
Ntd*i: Defe nam naeuw-keung kennis we-

gens d' hoofden, reeden en inham-
men, gehoorig tot de gezeide ftraet:

enkeerden, zonder andere verrich-

ting, te rugge. Maer Diego Flores wen- ™jmf
or"'

de bereeds vier jaer voor d' Engel- %>«err<>ig.

fche zee-voogd Candifch, de ftevens

van drie en twintig zeilen, bemand
met vierde halfduizend koppen, be-

halven vijfhonderd oude Nederland-
fche foldaeten na de ftraet Magella-

nes. Hy lichte ongelukkig d' ankers
yootCadiz; wan r,eer buiten deSpaen-
fche wal geraekte , verloor vijf fche-

) pen en acht honderd man. Zedert
:
reis vorderen de over winterde aen de

!
Brafilfche kuft : en wierd omtrend

|

't eiland Catalina van zulk een ftorm
beloopen : dat 't vrouw-volk , ge-

|
fchikt om in de ftraet Magellanes , on-

I der 't opzicht van Peter Sarmiento,

i vafte wooningen temaeken, op zee
bleef, nevens 'tvoornaemfte oor-

I

logs gereedfehap en vordere lijfs- be-

hoeften. Voorts nam, d'Engelfche

ammirael Fenton drie fchepen uit defe

vloot van Flores : twee vergingen op
derievier laPlata : een liep te rugge

S

nu Spanje. Flores quam met d'overige

i

zeilen binnen de ftraet Magellanes

\ ten einde der lente mand, wanneer
't land aller wegen onder dikke
fneeuw fchuilde : weshalven , geen
kunsziendeom elders land te kiefen

!
tot vafte uooning voor Sarmiento,

|

wierp met acht fchepen over ftaeg na
1 Brafil: verbrande op defe wederom-

|

togt drie Franfche zeilen , nam twee,

en liep t'huifwaerd. Doch fijn luite-

nant Diego Ribera en de landvoochd
Peter Sarmiento landen 's jaers na

|

't vertrek van Flores met vier honderd
man , dartig vrouwen en lijftogt voor
acht maenden in de ftraet Magellanes.

Ribera voer te rugge ; maer Sarmiento verrichting

bouwdeaen denoord-zijde dermond
*

van Magellanesjlraet\ ftedeken Nom-
bre de Jejus , en vijftig mijl verder op
demeefteengte Philips-ftad metvier

bolwerken , eerlang door hongers-

noodverlaeten. De kuft, tegenover

't vafte hnd der Patagones ten zuiden

gelegen , tuflehen welke de ftraet Ma-
gellanes loopt, word na de meenigte

vuuren , des nachts by d'eerfte ont-

dekkers gezien , Terra del Fuogo ge-

naemt.

miento.
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haer in-

woonden,

Terra del
naemt. Het is een hakkelig land met

luogojioe- hooge bergen vol geboomt en door
ducmgUnd: aengenaeme afwateringen befproeyt.

Onder d'aerde , doorgaens drie voet

veenachtig , fchuilt een klipachtige

grond. De lucht word fchielijk be-

weegt door ongemein fwaerebuyen
uit den weflen. d'Inboorlingen zijn

blank-bleek : doch befchilderen 'tli-

chaem veelvervig : hebben lang', dik

en fwart hair en zeer fcherpe tanden.

De mannen loopen moeder -naekt

:

't vrouw -volk dekt de fchaemelheid

meteen ftukleer, en draegt om den

hals fchelpe-fnoeren. Weinige wer-

pen een robbe-vel over de fchouders,

welk nochtans weinig befchut geeft

tegen de koude, die alhier 's winters

vinnig nijpt. Haer hutten beftaen uit

boomen, beneden in 'trondezamen
geftelt , na boven (pits toe-loopendc

met eenige opening voor de rook:
zyzijn drie voet in de aerde geholt,

. en voorts rondom tegen de boomen
met aerde bezet. Binnen d'hutten is

niet te vinden , dan biefe korfjens met
vifch-tuig van lijntjens en fteene hoe-

ken, konftig toe-geftelt. 't Geweer
hebben de mannen geduurig by zich:

ter oorzack tegen de nabuuren on-

verzoenclijk oorloogen. Zy gaen

behendig om met knodfen, flingers,

boogen en lange werp -pijlen, van

fcherpe fteene weerhaeken ter eener

kant voorzien. Aerdigftellenzehaer

fchuitjens toe uit een dikke boom-
baft. Debaftworduitgefneeden.toe-

genaeytengeboogen, na de gedaen-

te van een boot, welke voor en ach-

ter rijft. Vijftien of feftien voet lang

en twee breed, kan acht menfchen be-

quaemelijk voeren : dieeen verwon-
derens-waerdige fnelle vaert maeken
't Volk is niet alleen beeftachtig; maer
ook moordaedig. Eindelijk , behal-

ven de ftraet Ie Maïre , heeft Henrik

Brouwer ten ooften boven 'tStaeten-

eiland een nieuwe doortogt gevon-

den uit deNoorder-Oceae» na de Zuid-

Zee.

Elf-
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ONBEKENDE ZUID-LAK®.
^Nbekende Zuid-land'fteekt

'hier endaer eenige kuften

in d'Oceaen , welke by ver

fcheide landaerd meer ge-

zien, dan ontdekt zijn. Tegenover
't Ooft Indifche eiland Gilolo leid Ter-

ra da Papous , welk lacob Ie Maire de

benaeming Nieuw Guimea toe pafte.

d'Engelfche ridder Richard Hawkins ,

achter Papous ten zuiden omgezeilt,

vond d'inwoondersfwart gelijk Moo-

ren. Rondom vertoonden haer ver-

fcheide eilandekens en bequaeme ha-

venen. Herrera fielt alhier ten ooften

'tgeweft Aguada, de reede fan lago ,

't eiland los Crefpos , d'haven Andraas,

de rievier Virginum en 't kleine eilan-

deken laVallena , voor de mond der

ftroom Augufiyn. Voorts ontmoet

men vervolgens ooftwaerd de ftroo

menfan Peter en Paulus , d'haven Hie-

ronymus , de eilanden Puntafalida ,

jibrigo , Malagente en Maire de Dios,

by blanke menfchen bewoont. d'Eer-

fte die Nieuw- Gttinaa ontdekte, op
't jaer vijftien honderd negen en twin-

tig , was Alvares de Savedra. 't Wort
gelooft dat zommigevan d'eilanden

Salomons tegen Nieuw-Guinaza ftoo-

ten. Achtien van de meenigvuldige

eilanden Salomons munten boven de

andere uit : welker zommige drie

honderd mijl in d'ommegang groot

zijn, andere tweehonderd, andere

honderd, en ettelijke vijftig- Alle

wordenze bewoont : hebben een

vruchtbaere grond , allerley lijf-togt,

meenigte varkens en hoenders. d'In-

boorlingen verfchillen onderlingh

zeer; wanteenigezijnfwart, ande-

re blank ofros. De voornoemde Haw-
kins, wendende na de ftraet Magel-

lanes , wanneer by gi/fing vijftig mijl

meinde af te vvefen van de vafte Ame-
ricaenfche kuft , verviel op veertig

graeden ten zuiden der middag -lijn

meteen wefte wind voor 't onbekende

Zuid-land , welk bevond uit laege

weyden te beftaen , en bewoond

:

dewijl des nachts veel vuuren aen

land bemerkte. Doch de Spaenfche

bevel-hebber Peter Fernandes de Quir Femandt;

enammirael L'uidewyk PaezdeTorres *«§>«»

hebben dit geweft nader ontdekt. Op zuuulnd:
't Zuid-land uitgeflapt ontmoeten
verfcheide volkeren : eenige waeren inwoonden

bruin, andere blank ofzaluw, met aUaer:

lang , kort, fward , rood, fluik of

gekrult hair: hadden noch koning,

noch wetten, noch bewalde fteden,

noch fterkten. Onderling verdeelt haer zeden-,

voerden oorlog met fchichten , werp-

pijlen , knodfen en ftokken. Haer
huifenuit hout getimmert fchuilden

onder 't dak van palm boom blaede-

ren. 'tHuis-raed beftond in aerde

potten, weefgetouwen , vifch-net-

ten, fluiten, trommels en vernifch-

te lepels. Vanparlemoer maektenze
beitels , zaegen , houwelen en hals-

cieraeden. De hooven waeren zin-

delijk gefchikr. Nevens de tempels

ftonden begraef-plaetfen. Zy voeren

handig in kleine fchuiten. 't Brood
voedzaem en fmaekelijk wierd uit

lange en dikke wortelen gebraeden

en gekookt. Hier wallenen fefterley Wuehten:

platanos
,
groote meenigte amande-

len , nooten , oranje -appelen , ci-

troenen , dikke zuiker-rieten , palm-
boomen die wijn geven , cocos en obos,

niet ongelijk in fmaek en gedaente

denqueen. 't Meefte genot trekken-

ze van de cocos ; want het merg is aen- autuge co-

genaeme fpijs en drank : de buiten- m
\

ftefchorfen verftrekken tot vaten en
fleflchen, de binnenfte tot werk en

touwen voor 't vaertuig : 'de blade-

ren geven zeilen , matten en ticche-

len: van de {lammen worden ge-

maekt riemen, knodfen, pieken en

huis • flijlen. Behalven verfcheide

moes-kruidengroeyen hier zeer hoo-

ge kawoerden en bledos.'tLznd grim-

melt van varkens , hoenderen, dui- &"A">'

venpatrijfen, end-vogels, geitenen

ander gemein vee. Het water ver- v*(th

fchaft elft , tongen , zalmen , rog-

gen , zee-haenen , paelingen , fardy-

nen , garnaet en verfcheide andere

onbekende viflehen, niet min voed-

zaem als fmaekelijk. Vorders levert

Dddd dit
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dit geweft noote-muskaet, maftik,

peper, gengber, kaneel, goud .zilver,

peelen,zijde,zuiker,annys, hooning,
'

wafch , ebben-hout , terpentyn, leem-

puttenen marmor. d'Inwijk Philips

kromt zich tot twintig mijlen : heeft

een veilige reede en fchoone grond,

befbende uit fwart zand: tweegroo-

;

te rie vieren vallen in defebogt :ron-'

dom ftaen lullige boffchaedjen vol
;

quartels, nachtegaelen .diftel-vinken,

periquieten en papegaeyen, die een

wonderlijk zoete zang maekten. De
bloeyzems , byzonder van oranje-

1

boomen en 't kruid alvabaca
, geven

een aengenaeme reuk. De gezonde
lucht voed bejaerde menfehen. Peter

Fernandes de Quir leverde in gefchrift

't voorverhaelde over aen de Spaen-

fche koning Philips de tweede: ten ein-

de hem beweegde, om een volkplan-

ting te leggen op 't Onbekende Zuid-

land: te meer dewijl aldaer nietge-

vonden had befneeuvvdebergen,noch

verdronke velden, noch krokodillen,

mieren, rufpen,muggen,of eenig fcha-

delijk gediert. Doch kreeg weinig

gehoor : zulx geen Spanjaerd ze-

dertna 't Onbekende Zuid-land de fte-

vens wende. Maer d'Ooft - Indifche

maetfehappy des Vereenigden Neder-

lands vatte dit werk ernfthaftig by de

hand. Tvveefchepen Heemskerkende

Zee-baen wierden , onder 't beleid van

Abel Tafman afgefchikt , om V Zuid-

land'nader te ontdekken. Den twaelf-

den der oogftmaend op'tjaerfeftien

honderd twee en veertig, lichtenze

d'ankers voor Batavia: liepen door de

ftraet Sunda na Mauritiiu-eiland , al-

waer in de noord -wettelijke haven

voor 't flot Frederik Henrik ter reede

quamen ,den vijfden der herfftmaend

des voornoemden jaers. Zy vonden
hier 't Amfterdamfche fchip den Swar-

ten Arend : om 't flot van levens-mid-

delen te voorzien, en een laeding eb-

benhout in te nemen. Den achtften

van wijnmaendftak7j/wrf»na 'tZuid-

landovet : wierd beloopen van yzelij-

ke ftormen:ontdekte den vijfen twin-

tigftederflagt-maend een dorre wal,

tegen welke de zee onftuimig barnde.

Hy hield lanx defe kuft : vond een be-

quaeme inham ; doch moeft wegens

't hard weder zeewaerd over ftaeg

fmijtcn. Zedert de ftrandgenaedert,

vond aldaer dikke boomen, binnen
uitgeholt: rondom lagen moffelfchel-

pen. Uit'tbofch verhefte haer een

fchel geluid van zingende menfehen

:

waerom door fchrik wederom na
boord voer : en zag een dikke damp
op gaen tuffchen 't geboomte. Her-
waerds des anderen daegs gekeert,

bond een oranje vlagge aen een pael,

in welke 't merk der Ooft-Indifche

maetfehappy gefneeden wierd. Hy
noemde defe inwijk Frederik Henrik,

endegantfehekuft Antonius van Die-

men.zeue voorts (treek oo(lwaerd:en

ontdekte den achtiende van winter-

maend een bequaeme haven.De floep

afgevaerdigt , om den oever te ont-

dekken , quam tegen den avond te

rugge, gevolgt door een vaertuig uit

de wal. Dit naderde hoe lanx hoe
meer ; doch Ta/man konde geen be-

fcheid zien wegens duifternis: alleen-

lijk hoorde hy naer gefchreeuw van
groove (temmen en een fchelleklank,

niet ongelijk een trompet. De Ne-
derlandfche vlootelingen riepen te-

gen haer aen : bliefen op trompetten

:

en fchooten eindelijk een ftuk ge-

fchut los. Thans begonden de Zuid-

landers fchrikkelijk te tieren : toeten

op een hoorn : en keerden na land.

Tafman beftelde voorts de wacht: en

beleide d'overloop met zabels , pie-

ken en vuurroers. Des anderen daegs

roeyden de Zuid-landers in verfchei-

de praeuwen , twee en twee aen een
gebonden , en met planken over de
boorden beleid, na de fchepen Heems-

kerk en Zee-haen, dobberende aen

werp ankers. De buflehieter van
Heemskerk voer met de boot nevens

fes man, om 'tgefchut der Zee-haen

optevroeten. De boot wierd halver-

vaert tuffchen de twee fchepen rond-

om aengeranft van de Zuid-landers-,

die naederende een yzelijk geluid

maekten, en de zeven matroofen

diervoegen onthaelden : datze vier

met lange (lokken dood~-floegen.

De drie overige ontfvvommen. Na
verrichting defer moord, roeydenze

niet zonder ongelooflijke vaerdig-

heid na de wal : zulx eer de Neder-

landers

Merkvaer-

dige daed

der Zuid-

landers ;
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landers 't geweer konden gebruiken,

waerenze buiten fchoots. Tafman be-

Ï79
een klein vaertuig , welk voor en ach-
ter fcherp toeliep :acn bag-boord ftak

merkende dat hier niet te doen viel , een houce vlerk uit, op dat het niet

als boots-gezellen te waegen tegen zoude omvallen. Drie geele mannen
defe verwoede menfchen, ging onder i zaten achter malkander , en roeyde
zeil , gevolgt van verfcheidefchuit- ongemein vaerdigop 'tfchip Heems-

h*erge-

fla.te,

jens : op welke d' achter -ftukken < kerk aen. Tafman gebood 't volk van J'f
mnns

metfchrootgelaeden los gingen, en den overloop te vertrekken : ten ein- ren Ja hu

verfcheide troflen:zulx de fchuitjens
j

de de drie Zuid landers niet afge- ^tüd-imi.

te rugge keerden. Dit volk was grof, fchrikt zouden werden , om binnen

onverzaechd, flerk en van getaendc fcheeps - boord te komen : hy zelf

verve : 't hoofd-hair, rondom opge- wierp achter uit de galdery een fluk

fr.reeken,wiertineentuitbovenopde lywaed : welk een, in zee gefpron-

kruin toegebonden : de kruin pronk- jgen, opvifchte: en tot een teikenvan

te met een ftijve witte veder : om dankbaerheid op fijn hoofd leide.

d' hals hing een vierkante plaet: over Zulx vryer geworden dicht onder

geremd

,

fchuitjens.

deborftftondeen lange witte ftreep:

zy droegen een vierkantige mantel,

voor de krop toegeknoopt. In 't mid-

den der fchuitjens, twee en twee aen

malkander gebonden , was degezag-

hebber, die de roeyers aenmoedigde.

Onder de gezaghebbers munte uit

een grijs man, die dicht aen boord

't roer naderden : alwaer een mes ge-

bonden aen hout uit 't water haelden

:

en fchonken hier tegen een parlemoe-
re vifch-hoek, hangende aen eenko-
toene lijn. Tafman den wal genaedert

zag een groote menichte menfchen
lanx itrand loopen met twee vaent-

jens op Hokken. Etrelijke fchuitjens

roeyden dicht onder 'tgefchut. Een

mxn.

quam, en riep met een groove en

holle ftemme. Alle gebruiktenze uit den hoop ver ftoute zich in 'tfchip

vordert t«p üokkenzonder 'icheiip.Tafman noem- te klimmen, 't Was een ftaetigman,
•umnTaf- Je Je reede , ter oorzaek de wreede met een breede fwarte baerd : om

bejeegening , ie Moordenaers-.baey : den hals hingen groene blacderen

:

bevond zich zedert rondom bezet
,
ging met de beenen onder 't lijf op

van land:fiingerdeby harde ftorm aen den overloop nederzitten : enbuig-

'c anker , voor een kuft, alwaer veel de 't hoofd ettelijke reis tot de grond

rook zag opgaen : en zeilde voorts toe. Tafman deed defgelijx , en vat-

lanx de wal, tot den vijfde der louw- I te hem by de hand , om binnen de

landeken.

maend des jaersfellien honderd drie

en veertig : wanneer onder eenklein

vreemdei- klippig eilandeken ter reede liep. Al

hier vielen twee ftraelen waters van

een hooge rotze met groot gedruifch

in zee. d'Invvoonders kloeke men-
fchen wenkten 't boots - volk riepen

yzelijk , en wierpen met fteenen : an-

dere Iteunden op een dikke knodze,

of fchermden met de zelve. Dicht

aen de wal lagen twee fchuitjens van

ftroo gevlochten. De floep met twee
kamer-ftukjens ,afgefchikt om verfch

water te haelen , keerde onverrich-

ter zaek te rugge : aizoo de zee hol

kajuit goed onthael te doen ; doch,

alzoo de hond begonde te haffen,

wierd vervaerd , en flapte wederom
in fijn vaertuig.Ondertuflchen fwom-
men verfcheide Zuid- landers aen

boord : andere bragten in fchuitjens

deververfching^i/d»g en klappes. Te-
gen den avondroeyde een groot vaer-

tuig, omringt van mindere floepen,

met een yzelijk getier na 'tfchip

Heemskerk : alwaer de matroofen , be-

ducht voorgevaer , op 't geweer pa-

ften ; doch waeren te zorgeloofer

,

toen fchenkaedjen oniïngen van de

landvoogd. Des anderen daegs liep

fchoot tegen de hooge klippen van een vreemd fchuitje voor de boeg van Vr*mA

het eilandeken. Tafman dieshalven i de fluit Zee-haen. Tweefloepen, aen ' c m^e'

zeilde voort , te meer nadien geen
j
malkander vaftgemaekt , en over de

goedeanker-grondbefpeurde:enont- ! boorden met bamboefen beleid,voer-

dekte zedert twee Iaege eilanden met ' den ettelijke mannen, beftiertby een

hoog geboomte.Van 't greotfte quam
|
overfte,(zy noemden hem Orangkaey)

Dddd 2 die
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die zommige gebood te zwijgen , an-

dere neder te zitten, andere na bene-

den te loopenot te roeyen. Allcge-

hoorzaemden. Op 't midden van

't verdek der twee fchuiten ftond een

hut, boogs-gewijs uit bamboefen ge-

vlochten en met pijang - bladeren ge-

dekt, 't Zeil was van matten.en maek-

te een fneedige voortgang. Rondom
defc floep roeyde minder vaertuig, op
naergefchreeuw van ieder, hael. Ge
duurende 't fchreeuwen , bleven de

Zuid-landers , die te vooren aen de

fchepen Heemskerk en Zee-haen ge-

fwommen of geroeyt waeren : op
d'overloop onbeweegd zitten. Zulx

Tajman niet anders konde bemerken,

of de konrngzelf quam hem bezoe-

ken. En defe bragt ettelijke veikens,

hoenderen , klappes en pifung , alle

met witte doekjens bewonden , tot

een gifte : droeg een kleed , welkers

ftoffiveemde na Chinees papier, dub-

beld aen malkander gekleeft. Hem
volgden een groote fleep mannen,

vrouwen en kinderen : zommige voe-

ren na boord: andere fwommen : alle

pek fwart. Zy ruilden tegen oude

1'pijkers en andere fnuiftenng haer

kleederen en hals-fnoeren , beftaen-

dc uit parlemoere-koraelen , tuf-

fchen welke witte kinkhoorentjens

gereegen waeren , en parlemoere

mndcrifie vifch-hoeken. Tafman trok een oude
konmg. Orangkaey een hembd , broek en wam-

bais aen, en zette hem een hoed op

't hoofd. Aldus gekleed , ftond een

geruime tijd verwonderd over zich

zelf: fijn onderzaeten keeken niet

min verbaeft; doch landwaerd gc-

keert, quam zedert zonder klccding

tevoorfchijn. Eenandere Orangkaey

met een roomer wijn befchonken,

goot de wijn uit : zette den roomer

op 't hoofd: en voer weg, blyde met
fijn gifte. Vorders bezichtigden zom
mige land-voogden 't fchip Heems-

kerk boven en beneden: by 't gefchut

gebragt , wilden 't gebruik weten :

men lofte dieshalven een ftuk : de

flag verbaefde alle diervoegen : dat

uit fchrik buiten boord zouden ge-

fprongen zijn , indien niet weder-

houden waeren. Dagelijx wierdeal-

lerley, ververfching den vlootelin-

gen toe-gebragt in een groot vaer-

tuig, rondom welk verfcheide minde-
re roeyden : teilekens als de riemen
te water gingen , maektenze een

groot gefchreeuw. Zy fcheenen te Merkman.

vraegen , van waer en waerom de *&' Vl"""

tu ee zeilen herwaerds quamen ? Taf-

man bragt ettelijke ledige vaten bo-

ven, te kennen gevende, hoeverfch

water zocht. d'Orangkaeys wefen na
land: voeren zelfmet twee Holland-

fche booten derwaerds ; doch keer-

den zonder water : alzoo d'inwoon-
i ders zelf kuilen moeden graeven ,

waer uit- water fchepten. Ondertuf-

fchen waeren wederom verfcheide

Zuid-landers aen boord gekomen

:

voor welke de fluurman en hoog-
bootsmansjonge op trompetten blie-

(en, een andere fpeelde op de fluit,

de vierde op een fiool : 't fcheeps-volk

danfte: waer over de Zuid/anders dier-

voegen zich verwonderden , dat den
mond vergaeten toe te doen. Tafman
bevond toenmaels uit een woord-

|

boek , behelfende de fpraek op Salo-

mons-eilanden gebruikelijk , dat veele

naemen defer menfehen groote ge-

meinfchap hadden met die vanSalo-

mons eilanden. Nevens de mannen
quamen ook veel vrouwen binnen

fcheeps boord : defe waeren alle on-

gemein groot ; doch onder alle mun- R«</7n««j

ten uit tweeyzelijke reufinnen , wel- Tj'/^*/.

ker een knevels had: zy vatten beide tandm.

den wondheeler Henrïk Haelbos om
den hals : ieder verzocht vleefchelijke

vermenging: waer over onderling in

,
woorden geraekten. Allehadden dik,

gekrult en fwart hair. d'Andere wij-

ven taften de matroofen oneerlijk in

de voorbroek, en gaven zoo veelte

kennen : datze wilden byfiaepen. De
mannen prikkelden tot zulk een

fchennis de bootsgezellen aen:verven men[tbm

'rfwarre hair, gevlochten tot kleine

tuitjens, ros: kemmen met tien kleine

ronde ftokjens, boven zamen-gebon
den en onder in loffe tanden verdeelt,

't Hair van zommige evenwel flinger-

de aen lange vlechten. Zy fcheeren

de kneevels kael af: maer houden
een vierkantige baerd aen dekinne.

Onder d oude nochtans wierden gë-

i vonden , die de wangen ruich be-

groeyt

Zuid-lan-

ders hoe-

dacnïge
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groeyt waeren. Zy fchrappen 't hair

af met vifch-tandekens , aen een (tok-

jen vaft gemaekt. Alle loopenze

bloots hoofds: behalven dat weini-

ge een vier-kantig befchutfel boven

d'oogen bonden tegen de zonne. Het
befchutfel zelf beftond uit gevlochte

klappes-blaederen of groene enroo-

deveertjens, zeer aerdig door mal

kander gebreyt. Het bovenlijf van

alle bleefnaekt: om de middel droe-

gen eenige een liefen-gordel, aen wel-

ke verfcheide liefen nederwaerds

hingen •. andere hadden een matje

van klappes-bolfter voor de fchae-

melheid: 't matje was buiten ruig en

binne-waerdkael: zommigeknoop-
ten om 't onder-lijf een doek , niet

ongelijk dubbeld Chinees- papier,

met groove veel-vervige ftreepen.

Rondom de mannelijke roede (ton-

den fwartelit-teikenen gebrand, ge

lijk ook op andere deelen des lic-

chaems. 't Gewaed der vrouwen ver -

fcheelde weinig van der mannen : al-

leenlijk hing weinig langer , nament-
lijk tot de knien . Zy trokken haer ge-

waed uit,en ruilden het tegen fpijkers.

De baerdeloofe jongelingen beftree-

ken haer lippen metfwarte verve , na
de manier van langekneevels. Eenige
Orangkaeys , in de kajuit wel onthaeld,

flonden verbaefl, wanneer den ko-

gel uit een boven (luk zoo verre za
gen wateren : fpraken een liefelijke

tael : droegen om den hals peerle-

moer-fchelpen , of witte kink hoo-
rens, of riekende bloemen, ofgroe
nebiaederen , ofde geruilde fpijkers.

vreemd af- Zommige bejaerde vrouwen waeren
k«.ffm der beide de kleinfte vingeren quyt : de

ngeT
' jonger behielden een pink. Ettelijke

oude mannen waeren infchelijx de
pinken afgekapt. Raelhos , wijfende

op het flompje, vraegde een na de
oorzaek ; doch hy leide d'hand onder
de kinne en maekte voorts eenige

vreemde gebaerten , waer uit geen
begrip kondegekreegen worden.Den
drie en twintigfte van louw-maend
voer Tafman voorde tweedemael na
land om water : voerde met zich hou-
weelenenfchuppen, ten einde kui-

len groef. Twee booten hielden mal-

kander dicht by : in ieder waeren drie

den.

Zuid landers. Tafman riep tot de roe- Tafman

yttsjufligjuftig : welke woordend h

ZtZ7
Zuid-landersïn Ta/mans boot , bemer- *•«» de

kende zulx tot meerder vordering, Zu,d '

tellekens herhaelden : en wanneer
zy d' andere boot voorby roeyden,
jouwden haer lands-luiden, die met
de Zee-haens boot voeren , fchamper
uit. Tafman ontdekte thans verfchei-

de eilandekens van verre : wierd zeer
minnelijk onthaelt : en des avonds
by vier mannen door 't water aen de
floep gedraegen. Zy hadden twee
(lokken , tuflehen welke in 't midden
een matte gebonden was : ieder man
leide een eind der (lokken op de
fchouder : en bragten Tafman, zit-

tende op de matte, na boord : en te

gelijk negen verkens gegraeven wa-
ter. Tafman , om de hoek des eilands

gevordert, bevond 'tjagt Heemskerk
onder zeil : weshalven na de Zee-
haen roeyde; alwaer bericht kreeg:
hoe Heemskerks anker door - geflipt

was : weshaven met de Zeehaen volg-
de : en des anderen daegs een ander
groen eiland in 't gezicht kreeg : Ianx
den oever liep een hoop volks met
(lokken , waer aen witte doeken flin-

gerden. Zommige voeren na boord
en bragten de zelve ververfching, wel
ke't voorige eiland leverde. Dit lag op
de hoogte van twintig graeden ten
zuide der middag-lijn , en had de
lengte van twee honderd en fes grae-

den. d'Inwoonders ruilden tegen
eenige kleinigheden clappes.piefang,

hoenderen , verkens , peerlemoere
vifch-hoeken, (leenebylen, kleine

(toeltjens, fwaere (lokken vol diepe
kerven , om felder te quetfen , met
een fwart geverfde fcherpte een arm
lang , en kantig door harde weer-hae-
ken.De booten kregen hier overvloe-

dig verfch-water. 't Volk quam in

fpraek, zeden en kleding zeerover

een met die van 't eerde eiland ; doch
was zoo vriendelijk niet. Een der

Zuid-landers (lal een halve piek uit de

boot: welk hem fijn makkers dwon-
gen te herftellen. De voornoemde
Haelhos vertelt , hoe hy te land ge-

flapt, nevens eenige foldaeten, de

huifen bezichtigde , en bevond de

zelve vreemd gebouwt : zommige
Dddd 5
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\mUjk» namentlijk waeren rond toorens-ge-
huifcr. of w ijsuitricd in d'aerde geftooken, bo- i

ven wijder dan onder meteenfpitfe

kap, zonder luchc- gaten: andere

hutten hadden een langwerpig dak

\M\pieJang ofklappes-bladeren : het

dak rufle op paden. Binnen zulk een

"jigeïepzi. getimmer fchuilde Haellos tegen een

ftort vlaeg: en vond aldaer een nier-

keiijk aemal jonge mannen en wij-

ven, neder gezeeren op matten : by

welke een vrouw ter aerde neder lag

blind wegens ouderdom , die noch

gaen noch ftaen konde : defebcwaey-

de haer met een waeyer piefang-blae-

deren. De mannen eindelijk weg-

'

gaende deeden zoo veel blijk , dat de
\

Hollanders tot de wijven zouden in- .

gaen : maer als zy haer niet handel-

den, gelijk verzochten, üondenge-
j

lijkelijK op , en danften niet zonder

vreemde gebaerten en liedekens,
;

rondom d'Hollanders. De mannen al-

!

hier hadden in de borft enfehoude-

1

ren lit-teekenen een duim diep en
j

halve vinger lang. Zommiger won-
j

den bloeden noch : waer op meenig-

te vliegen zaten. De vrouwe waeren

niet gequetft. Aten alle zeer won- \

derlijk. Zy rukten de bolfters van de

klappes-fchaelen met de mond:
klopten d'harde fchaelen op d'elle-

.

boog aen ftukken : en nuttigden al-

zoo de kern. 'tVleefch word niet

gaer gekookt of gebraeden ; maer
Manier va»

flech ts Warm gemaekt. Zy llacpen
leven aer

, ,
c

. i 7

zmd.Un- ter aerde neder op matjens: een klein

ftoeltje met vier pooten , uit een hout

gefnecden , verflrekt tot een hoofd-
j

kullen : hebben groote hoovaerdy
j

in'thair: die geen lang hair hebben,

gebruiken paruiken : leven by 't geen

het aerdrijk uit haer zelf voort-

brengt: en beduiden eindelijk, hoe

haer vyand de hooge kuft , welke

voor uit lag, bewoonden. Derwaerds

wende Tajman de (levens , gevolgt

uit eenige kleine eilandekens van

zeil-vaertuig , welker zommige een

bofch-klappcs , andciepifang om hoog
ftacken : aen d'uiterfte takken flin-

gerde een wit vaentje ; doch alzoo da

fchecpen reis vorderden , wierpen

den piefang en klapp es.buiten boord.

Men zette den ftreek weüelijk en

mm.

is w groote

Vreemd

eten.

ders.

wefl ten zuiden : ondekte drie cilan-

dekens: by'tlactftc viel een yzelij-

ke branding, na welke des nachtSt

niet zonder 't uiterfte gevaer, zeer

genaedert wierd. Zedert ontdekte vordert togt

Tajman aen ly en leefwaerd een hoo- *"

ge kuft , die haer verre uit-ftrekte;

cfoch de zee florte hier diervoegen;

dat geen land derfde aendoen. Ook
brande d'Oceaen vrecfeiijk op een lang

rif, eerfttien, daernavijf, vierde-

half , wederom tien , veertien en ze-

ven vademen diep: zykondennuen
dan de grond duidelijk zien : wes-

halven de bijl by plecht anker klaer

lag tot kappen, en de boots gereed

gemaekt : om zich na de Zee-haen te

bergen , indien 't fchip aen Hukken
ftiet. Eindelijk over 't rif geraekt,

zagmen aen loef zeer hoog land en mod,

lywaerd heuvelachtige 'eilanden. De
zee was vol blinde klippen en ondiep-

ten: zulx alle uur groot gevaer lie-

pen : te meer nadien dagelijx harde

ftormen waeyden : verlooren ein-

delijk 'tland uit gezicht. Op vijf

graeden ten zuiden der middag-lijn

is de ftreek uT eftelijk aengezet na

Nïeuxv-Gu'inaa. Den twee en-twin-

tigften van lente-maend ontdekten-

zelaeggroen land vol hooggeboomt,
met ontallijke eilanden bezet , al-

waer de zee op ettelijke riflen ver-

vaerlijk brande : zulx wederom in

groote nood waeren: en zedert tuf-

fchen achticn eilandekens , gevaer-

lijk wegens droogten en harde ftroo-

men, die de zeilen na de waldree-

ven. Terwijl met kleine vordering

boegzeerdeh , om boven d'ondiep-

ten te ftevenen , quam een klein

vaettuig, voerende een groote vleu-

gel aen ftier-boord , van ftrand af :/«**«ƒ«

'trees achter meer dan overfteven:

was over de boorden met planken be-

leid , op welke zeven mannen zit-

tende roeyden . Alle bruinachtig

en naekt, dekten de lchaemelheid

met een hairige gordel, aen de kruin

des hoofds vaft gebonden : onder

de voeten hing iets, welk in plaets

van fchoenen gebruikten : om den

halsflingerden bloemen : "tlicchacm

ftond befchildert mer fwarte verve.

Onder de zevcne mun te uit een kloek

en

re» Zuid-
iands
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en vet man , op wiens hoofd twee ve-

deren ftaeken : hy ftond en bood den

matroofen twee klappes aen. Tafman

wierp hem tot vergelding een bam-
boes met fpijkers toe en een ftuk zeil

doek : welk wanneer diep onder wa-
ter zonk dook een oud man na de

grond : bragt het zeil-doek boven
water: enklom wederom tot fijn fes

metgezellen. Dit volk deed geen be-

wijs van dankbaerheid voor de

fchenkaedjen : droegen pijl en boog:

voerde weinigfpraek: wefen, daxde

Hollanders op 't eiland zouden ko-
men : noemden de klappes anieuw,gQ~

lijk ook d'andere eilanders. Voort-

gevaeren ontdekten twee vlakke ei-

landen met laeg geboomte, en drie

mijl aen bag-boord een hooge kuft.en

ter ander kant een groot eiland : wer-

waerdsinftilteafdreeven. Zynader-
den'tland, als twee fchuitjens, on-
gemein fmal en weder- zijds met een
vleugel bamboefen , op zijde van de
fluit Heemskerk liepen. 'tGrootfte

vaertuig voerde fes man, hetkleinfte

drie: alle zeer wanfehaepen. Zy gin-

gen moeder- naekt : alleenlijk was de
mannelijke roede met een dun ban-

deken tegen den buik opwaerds ge-

bonden: om de armen hingen parle-

moere ketenen: zy waeren pek-lwart;

doch wegens 't kaeuwen van piefang

.rood in de mond : 't hoofd-hair

pronkte met een houtekamme, het

voor-hoofd met blaederen; doch in

ieder fchuitje ftond een die een ge-

kneufd takjen bamboespluims gewijs

in de nek vaft-maekte. 'tGrootfte

vaertuig was befchildert met rouwe
gedaenten van menfehen en vreemde
kris-kraffen. Zy gebruikten roode
pijlen en boogen : en, na dateenige

woorden den matrofen toefchreeuw-

den, roeyden te rugge na ftrand : wel-

ke Tafman achter uitliet leggen, en

liep tuffchen de vafte kuft (by alle

voor Nieuw-Guinaa gehouden) en

verfcheidegroote eilanden, voor de

vafte kuft wijd en zijd verfpreyd. Al-

hier naderden uit de wal vier fmalle

fchuitjens, met kenftig beeldwerk ge-

fneeden.gelijk een gekronkelde flang;

maer hielden opeen roer-fchoot van

de fchepen at. Eindelijk fprong een

Em wonder-

lijk man.

Zuid-land. 583
over boord , en fwom na 't kleinfte
fchuitje, waer uit een ander zich te
water begafna 't ander, met welk ver-
wiffelde. Defe verftoute zich onder
Heemskerks galjoen te loopen. 'tWas
een pek-fwartman : voordefchaem-
te hingen eenige blaederen , om d'el-

leboogen arm-banden drie vingeren
breed: door'tmiddel-fchotder neus-
gaten ftak een witte beene priem \ve-

der-zijdsfeherp, en voorts een vin-

ger dik: d'hals pronkte met een ke-
ten witte kink-hoorens enfchelpen.
Niemand voerde eeniggeweer. Taf-
man , lanx de vafte kuft voortgezeilt,

ontmoete eerlang achtien fchuirjens:

deroeyers leiden de riemen op haer
hoofden niet zonder vreemde ge-

baerten : fchreeuwden yzelijk : en
noodigden d'Hollanders aen land te

komen. De voor- en achter fteven

van 't vaer-tuig vertoonde aerdig

beeld werk: voorts was hetkalk-wir,

en had een vlerk op zijde. Zommige
fcheepjens voerden twee mannen,
zommige drie, vieren vijf mannen.
Achtquamen binnen fcheeps-boord,

alwaer met arak befchonken wierden.

Defe Zuïd landers gingen moeder-
naekt: zommige hingen voor de fcha^°"*^

r

meJneid eenige blaederen , andere zuid u*.

niet.Zy hadden een fwarte huid;doch ders -

fchilderden 't voor hoofd boven de
neus met een roode ftreep tot d'00-

ren toe. 't Bruine hair , dicht in een
gekrult, wierd rofch ge verft : hoewel
andere het graeuwmaekten. Eenige
hing los over de fchouders: andere
bonden het in een tuit opde kruin,

fchuilende onder de kap vaneenpie-
fang-blad : andere droegen hair naeu-

welijx twee vingeren lang, door het

middel-fchot der neus gaten een fluk

bamboes of een fwarte pen , en een
breede baerd zonder kneevels. Zy
hadden niet te ruilen als kink-hoo-

rens, weinigkleinder dan een hoofd,

op welke een wonderlijk geluid

maekten. 't Geen ruilden rookenze
eerft, niet ongelijk d'honden: had-

den geen gaeding in fpijkers, gelijk

alle de andere Zuid-landers. Haer
vifch - vangft ging vreemd toe. Zy
bonden aen een rotting veel kleine

halve klappes-doppen , kettings ge-

wijs

Gtftaltc
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Derde Boek:

Vreemde

vifch-

vang/l :

en zede»

van een

volk.

ving

wijs zamen - geregen : rammelden

mee dit werktuig boven op het wa-

ter , om de vifch by een te vergae-

deren. In de fchuitjens lagen lang-

werpig ronde planken , in 't midden

met een ftrik , welke voor fchilden

gebruikten. Toen defc Zuid-landers

van boord flapten , dreigde een de

matroofen af te rofTchen , fchudden-

deheen en weder eenfwaereknods.

Gefvvind roeyden defchuiten ftrand-

waerd : terwijl iemand uit den hoop

wederzijds op de boorden der fchuit

met een (lok klopte , niet anders of

eenwapen-kreetmackte. Onder de-

fe had een geruilt een out wambais,

waer mede vreemde potzen uitrech-

tede alzoo het tellekens averechts

aentrok : dan over fijn beenen, dan

op 't hoofd , dan met de knoop-gaten

achterwaerds. Defchepen liepen vor-

ders lanxhakkelig land : enfehudden

den twaelfde der gras-maend door

Aerd-bee- een fchrikkelijke aerd-beeving ,
ge-

duurende anderhalfuur , diervoegen:

datze fcheenen aen flarzen te (lam-

pen , in een vaerwater , alwaer 't diep-

loot geen grond bereikte: vonden

vorders een hooge brandende berg op

een eiland , tuflehen welk en de vafte

kuft , alwaer een andere berg boven

de wolken (lak , doorzeilden -. tot

eindelijk vervielen in wit water, door

een üerke (troom beweegt uit het

vafteland. Onder't eiland lamna ten

anker geloopen , zagen d'eilanden

Moa en Arimoa voorwaerds leggen.

der zeiver De lamneefenyxhen Nieuw-Guinaa de
inwoonden, benaeming Betaftoe , en gaven zoo

veeltekennen: dat tegen d'invvoon-

ders aldaergeduurig oorloogden met

pijlen. Dit volk was infchelijx (wart.

Zommige droegen los gekrult hair,

andere in lange (hengels gebrey d, an-

dere twee dikke lokken nevens d'oo

ren. Alle pronktenze metviervede-

ren op 't hoofd. De mannen trokken

den baerd uit : (laken een groote bee

ne ring door d'ooren : aen de ring

flingerde een fchelp , niet ongelijk

eenfpoor. Weinige, ofzy hingen om
't hoofd roode roofen , en om den

hals varkenstanden en kleine fchelp

jens , aen een koorde zamen-geree

gen. Zy bewoelde den buik onder

Eiland

Jamna :

de navel met een riem , anderhalf

hand breed. De lendenen pronkten

met een gordel van kleine hoorn-

tjens, waer aen een fmal lapjen hing,

om de fchaemte te dekken ; doch al-

zoo niet meer dan twee vingeren

breedte had, en gints en weder flin-

gerde , verfchafte het geen eerbaer

dekfel. Door 't middel fchot der neus-

gaten (lak een varkens-tand of (luk

van een riet. Op de voor- en achter -

(leeven der fmalle fchuitjens (lond

een afbeeldzel , aldernaeft gelijkende

na een kleine leeuw. Een onder defe

eilanders was zeer kluchtig : herhael-

de alle de Nederlandfche woorden

:

weshalven de naem papegaey kreeg

:

hoedaenig ook fijn landsluiden hem
noemden. Ta/man liep zedert voor

Moa dicht aen de vafte kuft ten anker,

tien mijl boven lamna. Hier quam
een groote praeuw , voerende zeven-

tien.mannen , die meenigte pijlen na

't fcheeps-wand fchooten. Echter

klommen des anderen daegs binnen

fcheeps-boord. Dewond heeler Hael-

bos vereerde aen een uit den hoop een

muts : de Iamnefer wilde dankbaer-

heidbewijfen: verzocht Haelhos be-

liefde neder te zitten: begon voorts

fijn hair rouwelijk te handelen , en

kort by de grond van 't voorhoofd af

na de nek toe te vlechten : alwaer

bond de einden der vlechten in d'hals

toe. Vorders liep Tafman tuiTchen

Nieuw- Guinaa en 'teiland Injou : en

bragt weinig meer als weinig woor-

den van lamna : namentlijk d'eilan-

landers noemden een boog, vertilia: T*elvan

een varken ,paro: een mes, ftppera

:

koraelen , fajfera : een fpijker , tortor :

(laepen , moeni: een ratte afphoo. Hy
zeilde thans nevens Arimoa grooter

enhoogerals'tnabuurig/tfwod, welk
niet qualijk fwijmt na een toppers-

muts : liet Nieuw-Guitiara achter uit

' leggen , alzoo noordelijk over ftaeg

: fmeet : en liep buiten Schoutens-eiland

om : alwaer acht fwaere fchuitenop

hem aenhielden. Ieder fchuit had we-
der-zijds een vleugel : beneden roey-

den in vier ryen twee en twee ; op de

vleugels zaten even zoo veel ; doch
met de voeten in 't water. Naderende

(laken een (lok om hoog, waer aen

een
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een wit doekje flingerde! Tafman liet

infchelijx de vreede vlagwaeyen. De
Zuid landers braken ondcrtuiïchen

de pijlen op haer hoofden : vifchten

een keten koraelen, aen een fluk

hout gebonden en uit de kajuit ge-

fmecten : riepen Iuids keels; doch
deinfden te rugge , zoo haefl d' hoog-
bootfmans jongen op de trompet be-

gondeteblaefen. Dit volk was geel,

en dekte de fchaemclijke leeden.

Doch 't breeken der pijlen ging zeer

plechtelijk toe. Eerfl ftakenze den
pijlhemelvvaerd, en thans in 't water:

rrokkenzc op 't hoofd aen twee Huk-
ken : 't een Huk wierpenze weg aen

bak - boord, en 't ander by fluur-

boord. Die den pijl brak ftond op,

en fprak veel tegen d' Hollanders : de-

welkezulxvoor eeneedaen-namen.
Ieder vaertuig voerde acht of negen
en twintig menfehen. Tafman reis

vorderende ontdekte des anderen

daegs een ander eiland en kromme
elleboog van Nieuw- Guin^a : zulx

vermoede, dat alhier een openinig

was tufTchen Guincea en Gilolo : liet

aen ftier boord ontalhjke groote,

!

kleine, heuvelachtige, klippige of'

laege eilanden leggen: had nu en dan:

blinde klippen, gevaerlijke droogten

en zeer onefTène gronden : ankerde

nevens een rotze, die by de vloed '

fchuil ging. Alhier quam een fchuit

met fes man aen boord : 't hair hing

'

achter lang af : een uit den hoop riep

Zuid-land. rS^
' in de Ternataenfche tael : Wat volk}
Een matroos , die de gezeide fpraek
fpreeken konde, fchreeuwde : Spanr

\jaerden. Hy vraegde vorders, uit wat
land, en werwaerds ? Kreeg ten ant-
woord , van Moa na Temaeten. Hier
opfnaeuwde de Zuid-Lmder : gy gaet
met loogens om : ujcbip isgeen Spaenfch;
maer Hollandjch maekfel. Thans liet

Tafman een oranje - vlagge waeyen :

op welk befchouwen de Zuid-lander
wederom riep: gy toont u immers aen
de vlagge Hollanders te zijn, ons -veel

aengenaemer , dan deSpanjaerden > De
matroos bekende geloogen te heb-
ben; doch 't hielp niet : alzoozyze-
dert buiten fchoots bleven : alleenlijk
riep de voornoemde eens van verre,
dat aen land overvloedig/»iefang, klap-

pes,patates
, zuiker-riet en andere

vruchten wiefchen.Tafman voer noor-
delijk voort, tufTchen meenigte van
eilanden en deftraet die Nieuw Gui-
n<ea van Gilolo fcheid, voorby Ceram,
Manipe , Bolao en Burro na de enge
opening , ahvaer Pangefane aen bag-
boord met klippen verwonderens-
waerdigfteilrijlt, en Botton op gelij-

ke wijfe aen ftuur boord. De dorre
klippen vertonen boomen en groene
ruichte. In 't midden van defe ftraet
leid een rotze , wegens haer gedaente
de Galey genaemt. Eindelijk quam ^fman
Tafman , den vijftienden der zoomcr- voor Eatu -

maend op 't jaer feftien honderd drie
"

en veertig , voor Batavia ten anker.

via.

E Y N D E.

Eeee BLAD-



BLA D-W Y Z E R
DER

Befchryving van America en '/ Onbekende Zuid-land.

Arincbelcen landfehap, lol. 258
jibacmuAa een wonderlijk visje,

i57>379
yfbad een haven 207
jlnbancay een rievier 342, 348

ytb.ïfi* laker.cn 302_
yibb.ni vreemd gewafch 96

ylbelTafman fijn wonderlijke togt na het Onbe-

kende Zuid-land , 578 , 579

>

5^ > 581 .582.

583,584' 585

yfbibe een gebergt 280

jt\nbtïbaS\\n palcis in de toppen der boomen,65

yfbiponcs Ichikkelijk volk 572

abraham I{oet 437
yibrabawdu^ernefpt'mgton 15°

jibrolhos droogten 380

Abnrra valleye 293

Acaiott, boi>oi 1 92

Acamapixtli wonderlijk ten koning verkooren,

238. fterft 239

Acamari Had van wondere koophandel 543

Acapulco vermaerde flad en haven, 2n , 247, 248

Accayou een boom 394

Acesdie landfehap, havenen, rievieren,inwoon-

ders "9
Achalaqui vreemd landfehap 146

Ackicte een boom 232

Achufi een haven T

Acla een verlaetc fterkte en ftad 284

AcUi jonge kloppen , waerom levendig begrae-

vcn 3°7

Acom.u wonderlijke boom 192

Aeoma wonderlijk dorp

Acos dorp 342

^iv/ck een koningrijk 215

Aeuzamil landfehap 35

Adadien een zonne-beeld 174

^(tarjrrtfij een gfdtnne 174

Adbothuis wonderlijke vifch 1 18

yfdives wonderlijke honden 251

Adriaeti Blok 1 23

AdriaenChcszoon 406,408

Adolfïander Elft 3 S9

Adriaen Pater fijn merkwaerdige zee togt, 186,

187. fijn merkwaerdige verrichtingen, 415,

417,419 bloedige zee-zlag tegen Oqucndo,

422,423

Adriaen vander VuJJen 469. fijn merkwaerdig

verhael van Brafil, 479> 480, 481* 482, 483'

484
JEgydiu* Anniin loopt de eerfte in volle zee 3

JEmilia een fterkte 434
Aerd-beving in America 101. zeer wonderlijk

237,238.34°

Affogadoseen flerkte 421,422,434,435,452
Afgooden merkwaerdig, haer groot getal, 247,

opgemeingrouwehjk, 248 , 249. der Gal/oi-

fers 22

Agazcs reu fen door de Spanjaerden uit geroeit

557
Aghcrounfi een tolk 1 25
Agoutvs een vreemd beef! 199
yfguada Segura een inwijk 21

1

Aguapa wonderlijke boom 292
Aguacolla kruid 329

195

396; 397
365
179
177

439
151

477
340
-53
45i

75> 2=4

417
317
276
78

Aigrctteti hoedanige vogels

Ai een vreemd beeft

Aipy wonderlijke drank
Ak.imbue goede geeflen

Ah.oveh.accn vlek

AlagoadelXorte en AlagoadelZul
Albardaofia landfehap in Florida

Alben Coenraeds zoon vander Burg

Alcatraces vergiftige meeuwen
Alcbichican een meir

Aldett hoedaenige dorpen
yilexander de felle Paus

Alexander Picard, ziet Picard.

Alexander Seton

Alfonfui Afoaradui fijn verrichting

Alfon fit* de Caceres

Alfonfu* Calera

Alfoiifii* Cajlellantts fijn vreemd wedervaeren

214,215
yilfonfu* Curiado 276
yflfonfu* Fogeda fijn merkwaerdige togt , 62,

63,284
yflfonfu* de Pi fa fijn wonderlijke reis 87, 88
yilfonfu* Sancbesde Huelva geeft de eerfte aen-

leiding tot ontdekking van America 42
yflibano een flot 147
^///^f/acimaegden-kloofler 307
yflgua?iles Americaenfche uit-roepers 217
yfïlard Schouten lijn verrichting 402,403
Mlonjb Lopes de Morla 450
Alouzie een eiland, ziet Lucia.

Almagro de Jonge fijn verrichtingen 317,318
Mmaguet liedeken 294
Almetia een rievier 252, 253
rflonfoHcrrera lijn togt 540,541
dlquinotex een cacique fijn merkwaerdige ver-

telling 179
Monfo de Opida. 55°>552
Mvarado rievier 252
Mvaradu* , ziet Peter Alvaradtt*.

Alvaradu* vermaerd hopman 85
s.lvares Fragofo de Albuquerque 448
aIu.x een haven 253
Alvares Cabeca , fijn togt 556, 557
Alvares Cueto 320
sifoares Ordas 541
Alvares de Savedra 577
Alyoxcucan 253
AmadorCabrera vind quik- zilver-mijnen 350
Amador da Rouge 508, 509
Amaiauna hoedaenighol 162
Amana landfehap der Cofachiten 174
Amandelen onjjemein lieflijk 371
Amapaia hndfehap 541
Am.xro verlaten fledeken 380
Am.jf:* Fgyptifch koning 22
Amatique landfehap 276
Amazones hoedaenige vrouwen, 333,537, rie-

vier en landfehap 536, 537, 538
Stmbata rievier 328
/hnhergrijs 171

Awbrofiu* giftiger fijn verwoede verrichtingen

552
yfmeies een volk 217
America is by de oude onbekend geweeft, 4,5,

6,7,8,9, en bevolkt kort na de zond-vloed, 36,

37. door Noach, 37. isvaftaenTattarye39.
ver-



Blad-Wyzer.
verdeeling des zelve, 281. hoedaenig ten

noordenis, ioo> 101. driederhande land-be-

ftier aldaer 298
Americaenen wanneer America door haer be-

volktis,io,n. konftige zilver-fmeeden , n.
op wat manier herwaerds quamen ? niet te wa-

ter, 13,14. maer te land, 14. hebben kennis

der fond-vloed, 15. De Noorder-Americae-

nen zijn geen Pheniciers, 16,17. noch door

Carthaginienfers ontdekt, 18, 19. 20. Uit

over-een-komft der zeden en gods-dienft tuf-

fchen haer en de Pheniciers kan nietbewefen

worden, datze vandefeherkomftig zijn , 20,

21,2:. noch ook uit d'over-eenkomft der

taelcn, 23,24, 25. Americaenen zijn ver-

deelt in by na ontelbaere taelen,25. erken-

nen Cham niet voor een vader, 25, 26. noch
zijn niet herkomftig van de Joden of de

tien verftrooyde (lammen Ifiaéls, 26, 27.

noch van de Carthaginienfers en Jooden, 27,

28. noch van de Noorwegers, 28 , 29, 30,

31,32. Herkomft der Zuidelijke Americae-

nen , 32, 33, 34. Defe belïaen uit verfchei-

de volkeren, 34, 35. geheugen van godde-

loofe reufen, 37. Alle zijn herkomftig uit

Tattarye, 38, 39, 40, 41 42. eeten zeer aer-

dig 69
Americtu Veftutius fijn togt , 56 , 57. vreemd

gevecht , 58. wonderlijk wedervaeren van

eenige fijner vlootelingen, 59. flrijd twijfel-

achtig tegen de Canibaelen : keert na Spanje

:

fijn tweede togt : ontdekt een beeftachtig

volk, en yzelijke reufen, 60, 61. fijn derde

togt: ontdekt Brajïl: fijn vierde togt: vind

wreede draken, 61 > 62. en meir-fpinnen:

keert te rugge 62
At/iejlm wreede koningin 22
Ana landfchap 556
Anacaona verhangt haer zelf 1 6

1

Ananas hocdanige plant 166
Ancijusl'ijn verrichting 63,64, 6?
Andalien een valleye 568
Andraas de Arifticaval

" 429
Andrxas Dorantes fijn vreemde ontmoeting 214,

215
^Andraas Marini 453
Andraas Munes Iferrera 113

Jïndneas Salazar 3 57

AndrxasVidaliftè. fijnverraed 508
^Andntas eiland 211

^Andries Veron fijn verrichtingen 404 , 406,408
fchandelijkenederlaeg 409

Anegada een der Caraïbifche eilanden 1 84
Angafmayo rievier 294
Angelos een l\ad 237. eenbifdom 251
Angmlla een der Caraïbifche eilanden 185

Angoango een dorp en wonder aldaer 349
Angola levert flaeven 388. een vlek 202

yïw;«evermaerdegomme 238
Annafco hopman 146

^ndaguaylas een volk 342
_4ndes wonderlijk gebergt 295. een vrucht

296 , 298. 341 , 342. wegen over het zelve

346
Angoyaca wonderlijke brug 342
Angra befchryving der ftad 5

1

Anian een ftraet is nergenste vinden, 39. wacr-

omzoogenaemt 42
Annaquito een veld 3 ~^

Annedda vreemde boom 120

Anolis zoort van hagediffer 191

Antigua eer. der Caraïbifche eilanden
Antiquera bifdom,254. hooftflad
/Intiochia ftedeken

Antonio een rievier

Antonio Alamino ervaeren zeeman

19*

255
293
276

72,73
Antonio de A/btiqtierqiie 440, a

Antonio Bcrreo lijn merkwaerdige togt 541, 542
^Antonio Caïalcante/ca fijn vervloekte toeleg 5083

5°9
Antonio Cunha de Andrada 487
Antonio Efpenrs, 214, 215. fijn merkwaerdige

togt 215,216,217,218,219
Antonio Felke van fijn vader gevangen 459
Antonio Marino a±%
Antonius Mendoca 2co
Antonius Muit Aje
ytntonio Ntmnez Barreio 203
^Antonio d'Oqttcndo Spaenfch ammirael,42i , 422,

423,486
Antonio Parapoava 446,447
Antonio Robles, 3 23. fijn vreemde nederlaeg ibid.

Antonio Sedenno 540. fijn togt 551
Antonius Sherlay Engelfch hopman 166, 276)

277,289
Antonio Orti? de Mendofa 435
yfntonioPacheco 229
Antonio Telles de Sylwa 509 ,

5 1o
Antonio Vaes eiland 417. merkwaerdige ver-

richtingen aldaer 418,437
AnzermaÜad 293
Apacbit,n bergen gods-dienftig gedient 3o6>

307
yfpalache landfchap , gedenkwaerdige voorval-

len aldaer 145,146,173
Apalachiten haer helden- daeden en merkwaerdi-

ge lift 173, 174. haer oorfprong uit de Tat-
tarsi76. hoe Chriftenen wierden 177

Apakhia landfchap 151
W/u/ÏMioedaenige afgod 216
Apchous 538
Apiapetangvs woett volk 379
ylporath vreemde vogels 117
^Apparituriers merkwaerdig gebootnt 393
jfppopanaea een merkwaerdige oplïender 307
Apwïïaca rievier 539
Apur-jiacque rievier ibid.

yïpurima rievier 324, 340, 343
Aquapulque een ftad - 108, 1 12
Aquirga valleye 294
^fquivilco rievier 255
Arabiers offerden aen de zonne ï75>3°5
jfranives een vlek 280
^Vtfz/coftrijdbaer volk 559, 566. haer land 568»

Araya, merkwaerdige zout-pannen aldaer 549
Arcitos merkwaerdige liedekens 161
Arend Corfen Kiewwbaien 125
Arend voerd een boer door de lucht 245, 246
Arenden hoe veelerley: haer wonderlijke aerd

138
Areqtiipa ftedeken , inwoonders 323,340
Argal Engelfch hopman 121

Arka een ftad 101

AriiClaefzoon 109
Arma rievier 293
ArmadMos zijn verfcheidc 396
Aroca-tooricviet 538
jirouages een volk 173,178,180
sfrougheun een beeft gelijkende na een bever

137

jfrowkkiH volk 538
Eece z dro-
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„froltocty een dorp 542
Airas een fchoone vogel 195
^/fimiioeenftedekcn 168
Arryalecn fterkte,434. merkwaerdige verrich-

tingen aldaer, 435, 436,437. aenflag op het

zelve loopt teloor 444,445
Affab'm de zon by de Mooren godsdienft aenge-

becden met kaneel 175
Affapamk gelijkt na een eekhoorn 1 37
AJJarctb landfchap 27
ytf/)//>>;«<w hoofd- ftad 558
At.1b.1la een koftelijk flot 326
^/"«MWijwoeftijne 566
Atabocan afgod 116
jftaentjit een hemelfche vrouw ibid.

/froov, fijn nederlaeg 300
Atlas een gebergt 19
Atlantica van P/^jfo 4
Atlacuavaya een vlak veld 263
Atlijco een valleye 251
Atoreiis heeft kinderen by fijn moeder 98, 151
Atrn een valleye 294
Attabaliba fijn magten pracht, 90. onderhande-

ling met een Spaenfchebiffchop: word gevan-
gen: 314,332. bedingt fijn randzoen, 91, 92.

word venvorgt, 93. fijn oorlogen en wreed-

nigeffad, 114. leid verwooft 507
Baltba^ar de ^Amezquita 4 27, 428) 429
Baltbazar Spinofa 428
Bagnola graef: fijn merkwaerdige verrichtin-

gen, 423,445,450. word geflaegen, 453,454
neemt lij n zoon gevangen, 459, 464. weder-
om geflaegen, 466. fijn grouwelijke vlucht,

467* 470, 472> 474 > 476. fijn wreedheid,

489
Batfampfj een ftad 1 75, 305
Balfat een rievier 247
Baricbena eiland 45
Bananas plant 394>395
Bander.tt een rievier 252
Banken ammirael: fijn verrichtingen, 513,514,

519,520. keert na huis, 521. fterft 522
Baoruco landfchap 158
Baptifia jintomlli vermaerd veft-bouwer, 155,

167,276,283,284

heid,3oo. afkomft
Atzompan valleye

Aiianares een koningrijk

Ancbe een landlchap

Audheura vleer-muis

A^ero hertoog

Ai'eseen eiland

Auger Franfch opperhoofd
Attgttflijn ftad en flot op Florida

345
238
151

148

395
38i

195,408,415
186

149,152

Baracao fledeken

Barbada eiland

Barbara rievier

Barbados een eiland

Barboriere een Franfch fchipper

Barboude prachtig eiland

Barientes een hopman
Barlet Engelfch hopman
Brtrne're/f/.r-eilanden

Barthdome een dorp
Banholommis eiland

Bartholom.tits Colonm
richtingen

154
189
326

197» 198
171

191, 192
87

171

109
271

188, 575
fijn merkwaerdige ver-

43» 44> 46>49

Attgujtijn een uithoek, befchrijving, 443. ver-

richtingder Hollanders aldaer 444 |

Augtiflijn Ruyz een Francifcaener: fijn verrich- 1

ting,2i5. word vermoord 217!
Attgtijltu fijn zee-togt 1

Avondmael des Heere wonderlijk nagebootft

'

310:
Aury wonderlijke oolye 4351
Aut^olkomng van Mexico 243,244
yfywer^merkwaerdigfeeft 311,312

j

Aygnan een duivel 534 !

Aymures vo\k 380'
Axayca koning van Mexico 243

j

AxagtiM volk fchendig vermoord 552,553 '

Axi peper 224
j

Ayotextctlan een landfchap 248, 249
Ayratbe , vreemde vertelling der zelve 343
Azcapuzalco een flad, 219, 239. Üormender
hand ingenoomen 240

Aptan een vreemd volk 220,238!

B.

BaalHanan Edomitifch koning 25
Baal-zebabim afgod 174
Baalzcbub 174, 305
Bacalar een landfchap 260
Baccbus eiland, en des zelf inwoonders, 1 19, 120
Bababoni een rievier 161
Babalgezeïd een heer 174
Bahia de Fonfera 274
Bahia todos los Santos 383, 384, 393
Baltbazar de Galhgos 146
Baldivia door honger verlaeten, 113. hoedac-

Bartbolomatti Sayltar fijn wreedheid 552
Bartbolonuais delasCafas klaegt over de wreed-

heid der Spanjaerden tegen de Americaenen,

75. fijn verrichting op Cumana, ibid. fijn ver-

maerd boek, 156. verrichting in Nieuw An-
dalufia 550,551

Barra een gat 443
Barra Canayou een fterkte 447,448
Basbabes volk 122
Bekeert na Holland 514, 515
Bartholomaus Gofnold 139
Btftaf»'er.f haerverhuifing 14,161
Batata fmaekelijke wortel 224, 285
Baucittf Gapetm befchermer van Spanje 35
Baviacnen eertijds voor menfehen gehouden

17,18. vreemd gevecht met de zelve, 84. een
die wonderlijk was 270,408

Bant hopman 448
Bayla Baya 106
Bayamo rievier voort-brengende ronde fteenen

154
Beatern Cttova , haer fchrikkelijke godloosheid

, .
9°

Beaumond fijn twift met Gocb
Beauport een haven
Bectme een vervaerlijke vifch

Bceken zeer vreemd
Bel afgod

Beeld van marmer zeer wonderlijk 72, 236
Beelden zeergrouwelijk,8i. wonderlijk 349
Beeft zeer ftinkende 342
Begraefenis zeer afgryfelijk, 307. vreemd 303
Beiien haer vreemde natuur, 125. wonderlijke

272, 273
Bekia een eiland 198
Bele^ ftedeken 292
Bcmarïm landfchap 115
Bengala vreemde voorval aldaer 256
Bento Salvadors voorftad 404

Ber-

514
120

194
274*335

2?
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Bergen zeer vreemd, 255. altijd fmookende, en

wondere voorval aldaer 273,274
Bergo landfchap waerom zoo genaemt 42
Berrnudes eilanden haer gelegendheid : lang on-

bezichtigt : waerom zoo genaemt : levert am-
ber-grijs: is verdeelt in kabelingen, 171. een
kerk alhier gefticht : vuurfchaer gefpannen :

fterkten gebouwt : havenen : klippen : ftrand :

grond verfcheide: putten: lucht : tweemael
oogft- planten: verkens: zijdwormen: tabak,

fchild-padden > hoegevangen , haer eyeren,

17;, cederen 172,173
Bemardijn Beltran 215
Bernardino Mendofa 134
Bemardijn Ignigue^ fijn verrichting 72-

Berftet fijn wonder gevecht 425
Bualca^ar fijn verrichting 316, 332
Beuchio Anacaucboa fijn hof-houding 50
Beuningen fijn vreemd onthael 103,104
Bevers haer natuur en nellen 127, 128
Bewindhebbers der Weft-Indifche maetfchap-

py haer mifnoegen 527, 528
Be^erril Spaenfche hond , vreemd bedrijf . 93
Bezoar-fteen in wat beerten gevonden 273
Biberibi rievier 387,444
Biegtin Peru merkmaerdig 310
Bilbao hopman , fijn helden- daed 318
Bilcaconga een gebergt 343
Bilcai paleifen 342
Billen van mans gebraeden ter tafel gebragt

Btmini eiland 143
Biffegros eiland 420,421
Bi/Jïs eiland 420
Bladeren voort- kruipende als wormen 76
Blaeuwen-baen fijn verrichting 570, 571
Blanca eiland 252,413,415
Blanco een ftroom in welk hout metfteenbe-

groeyt 271
Blafcus Xunnez Vela fijn merkwaerdige verrich-

tingen 95, 3i9>32i» 334
Blemyes een goddeloos volk 22
Bloedig water wonderlijk 104
Bloed fchande zeer vervloekt 98
Bogota een cacique 290
Boharts hopman 463
Boai'ifta heerlijk fpeelhuis 485
Boiltii Benedictijner monnik 48, 49
Boomen wonderlijk 393, 269,279, 539
Bonagre eiland 408, 415
Bongarfon fijn verrichtingen 434 , 437 , 464

,

465
Bonkt zoort van vifch, 185. ongemeindik 56
Borondon een eiland niet te vinden 208, 209
Borften van vrouwen ter maeltijd gebraeden

r4
Boots-gefellen vijf in getal , haer verwonderens-

waerdig weder-vaeren, 173. als ook van twee
andere 447, 448

Boudewijn Henrixzoon, 198. fij n verrichting 404,
406,407,408,423

Boyes vreemde priefters, 179. haer merkwaerdi-
ge handeling met zieken 184,202

Boy-ete vreemde flang 398
Braeden van levendige menfehen gantfeh won-

derlijk 133
Braeken zeer merkwaerdig 170
Brafileeriïe benaeroing , bepaeling, ontdekking,

358. Portugeefche volk-planting derwaerds:
d'eerfte Jefuieten , die over-fcheepten, 359,
360. markwaerdige winden : lucht even-ge-

lijke dagen en nachten :daeuw: ftroom: ftee-
ne rifvoorde ftrand ,360. afdeeling van Bra~
///in veertien capitanien

, 360, 361. wonder-
lijk water: de grond zeer verfcheide : boo-
men, 361, 362. meiren merkwaerdig : brafi-
lien-hout, 362,363. is geen aerdbeeving on-
derworpen, 363. voornaemfle volkeren, 368.
369,370,371. by hoe veel mtheemfche vol-
keren meer bewoond word : verdeelt in vijf-

derley menfehen, 376. en negen la*»dvoogdy-
fchappen , 377. eilanden , reeden en-see-kurt,

392,393. haer magt toen Ceulen en Gyflcling
vertrokken, 392,393. haer toertand toen
Vander Di/JJen na Holland keerde, 479» ^80,
481 , 482, 483, 484. oorzaek van 't verbal
der Weft-Indifche maetfehappy aldaer , 506,

507, 508. ziekten in Brafd merkwaerdig 534

,

Brafiliaen fijn wonderlijke ftoutmoedigheid 26
Brafiliaenen haer oude dragt, 359. zijn ftoute

viffchers, 360. haer geffalte, ouderdom en
manier van leven: hutten: fpijsen merkwaer-
dige toebereiding der zelve, 364. drank, 364,
365. verfcheidentheid van drank: tabak-zui-

gen, 365. geweer , vreemde werp- pijlen:

fterkte der inwoonders, 366. haer gemeine
tael , 366, 367. zij n ftout en ftrijdbaer

, 376,
377. eten gevangenen en kinderen, 377. hoe
zich hebben gehouden omtrend de Portugee-
fen en Nederlanders : als ook hoe zich eertijds

ophitften tegen de Portugeefen, 532, 533.
haer bevelhebbers : vrouwen : oorlogen : wa-
ter-togten: wreede veld-flaegen, 533. won-
derlijke mishandeling der gevangenen, 53 3,

534. zeer gequelt van de duivel, 534. er-

vaerne genees-meerters : merkwaerdige ge-
neefing: befchreyen en begraeven der doo-
den 535

Bratti fmaekelijkc vifch 96
Brava eiland 102
Breton eiland 117
Brevier, iets merkwaerdig omtrend het zelve

91
Bn.ireits een reus

Briftok Engelfch edelman
Broed-baey

Browwers-ba<ven

Bruiden goddeloos bellaepen

Bruiloft zeerfchrikkelijk

Bruin een fterkte

Buena Efperanca ftedeken

Buenes Ayres een ftad

Buena Guia

Bulleftraeten keert na Heiland

Buretiaiiia een Tapuyer
Buritica goud-rijk gebergt

Buytron een vlek

Byen in Guatemala hoedaenig

37
173
166
113

154
508, 509

444
275
556
210

5l4>5i5

447
293
253
272

Caaguarenkhrikkehjkvolk 572
Caaopia een vreemd boomtje 188

Cabamm haven 408
Cabo de Corrientes waerom zoo genaemt 143
CaboDelle fterkte 47

1

Cacavata een drank 279
Cacocheira een vlek 3^5
Cacboera een vlek 384
Caci een drank 365
Cacao bekende vrucht, 273, 268. verftrekt voor

Eeee 3 geld,
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geld, 230. verfcheidentheid der boomen,23o

Oc.?r«;r/iaengcnaerre vrucht 231

Cacbaos een boom-v.ucht met welke fterke han-

del gedreven uvfd Si

Caciqnen , haer vreemd onderzoek na toekom-

itigedingen.163,164. hoedaenigeertijtshaer

dragt op Kifpaniöla 159

Cacoer.t* y-clijke klippen 361

CagmiteCtn vrucht 29+
CoW een landfehap 158
Cainans twee eilandekens 408)419
Carabon een rievier 168

C*»™ heerlijke ftad 72
Caizimu wonderlijke rotze 164
Calebaffc boomen 1 88
Callacan een vlek 207.
O/i valleye 293

Calibiten komen over-een met de Canibalen

173
Calichoe een wild man 1 01

California togten derwaerds, 205, 206, 207, 208

209,210,211,212,213. befchrijving van dit

eiland 213,214,215

Callaodc Lima ftad, merkwaardige verrichting

aldaer 112,338,339
Calvariett een berg 384
Camachirott, een land droft > fijn vreemde be-

jeegening 87, 88

Caman merkwaerdig feeft 311

Cameron Americaens veld-heer: fijn verrichtin-

gen, 452, 464. 488, 509,510. fijn gefanten,

476
Camoteia 'teerde huis op Hifpaniola 161

Campccbiers 2 58

Campechium vermaerde ftad: haer befchryving

72,73,259,260,438
Canada een rievier 1 1

8

Ow.jpry.rlandfch.ip 292
Can.ipote een meir 286

Canarifiht eilanden van wie ontdekt 37
O/we* volk 328,332
C7W.« koud gewelf 347
Cancbes volk ibid.

Canguifta Tattarifch koning fijn oorlogs-dae-
I

den 39 1

Canela vrucht 330
Cantate een vlek, 339. ftedeken 571
Canibaks haer merkwaerdige woonplaetfen,44

vermoorden de Spanjaerden, 168 haer ver-

fcheidebenaemingen, 173. wegens haer her-

komftverfcheide gevoelens ibid.

Canidet de fchoonfte en vernuftigftc vogel des !

aerdboodems 195
Caoven groot feeft 398 i

Capacrayme wonderlijk feeft 309, 3 10
Capacypatiqui Peruaenfch koning , fijn helden- '

daeden 34
Capabaeen fterkdorp 147
Capaguao gebergt 391
Caparra ftedeken 167
Capivaribi rievier, 462. een reduit belegert en

verlaetén 463
Capii'artbi een dorp 452
Capitllana koningin 314
C.ipybara een fchaedelijk beeft % 2:5

Caracato een valleye 349
Caracolïs kooperepronk-penningen 178

Caracaracotes hoedaenige mannen 162"

Caraïbanen ziet ookCanibales verhuifen na Mexi-
co 173. zijneertijdsCo/jctóc/jgenaemt: be-

teikenis der naem Caraïbanen : haer twift met
d'Apalachitcn 175, 176. worden onderlingh

twiltig: bevolken uit Florida de Voor-eilan-

denvan America 176. hoedaenige menfehen
zijn 177, 178. befchilderen 'tlicchaem won-
derlijk : haer vreemde pronkeryen : iets won-
derlijxinhaertael: haer oefening, zeden en

onwetendheid 178, 179. fpijs > offerhande,

priefters, duivel-dienft , tovenaers en oude
overlevering 179. haer gevoelen van de ziel

179,180. vandedonder: haerhutten, bed-

den, keuken-tuig, fpijs > drank, hoenders:

manier van verhuifen : vuur , eten , krabben,

fchepen, fpeel-tuig 180. vreemd gezang en
dans: merkwaerdige brafTery: vaften, fchild-

wachten en oorlogs-kundfchap : onthaelvan
vrienden en vyanden zeer wonderlijk 181,

182. zoodanig ook haerkrijgs-togten, hin-

der-laegen en gevecht: rouw over nederlaeg

zeer naer : wreede handel met de gevange-
nen: haettegende Engelfchei8~ en Span-
jaerden 182, 183. manier van houwelijken

zeer vreemd: veelheid der wijven: ftrafwe-
gens overfpel : kinder-baeren en kraem uit-

houden merkwaerdig : naem geven aen de
kinderen: boog-fchieten 183. inhulding tot

foldaet wonderlijk 183. worden doorgaens
zeer oud : haer ziekten en vreemde genees-

184

175

293
3=6

328

31

272

346
181

"3) 57o

475

99
171

middelen

Caramatex een cacique

Caramanta landfehap

Carangue koftelijk paleis

, Caraques haer vreemde dragt

j
Owj/c/jevreemtfchurfc

Carcaparilla een plant

Caravaya landfehap

Carbet eet- plaets

Carel-Mappa ftedeken verbrand

CarelDievaro ammirael

Carel de negende Franfche koning

Ore/de vijfde kaifar

j

Careh-burg ukerfte hongers-nood by de bezet-

1
zettelingen,98. word uitgemoord 99

Carel Tolner fijn verhael wegens den toeftand

vanBrafil 497,498
Carex eiland ;86
Carioes volk 377
Caripana land-voochd 541
Carlos vlek 280

' Carmcnga berg vol toorentjens 345
Carrapa landfehap 293
Cartama landfehap ibid.

Cartbagena landfehap en ftad , 285, 2S6. ftede-

kensdaer onder gehoorig 287
Cartbago ftedeken , 294. oud Cartbago verbied

dezee-vaert,4, 28. haertael 26
Carvayales fijn verrichting

Ctfr^-o Salvadors voor- ftad

Caryogbs een volk

Cafa-Kwa Franfch hopman
Cafpar Coligni

Cafpar Lemmitii

Cafquin een landvoogd

403,404

371
100

97
359
H7

Caffïne
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Caffrne een drank 149
Caftro Rad, 329,570. verbrand 113
CaftellodelOroUndkhap 281

• Cajiellion fijn wreetheid 75
Cajfiterides of Vlaemfche eilanden 16, 17
Caflorium wat het is 128
Catamazin vermaerd veld-heer 81
Catamez, vreemde inwoonders aldaer 313
Cataminw een vorft 78
Cöivjmerku'aerdig kruid Ho
C.viiujs vo\k 347
Caunabojes verrichting 48' 49
Crtf/ttaw.? landfchap 162
Cauca rievier 287,293
Cauto grootfte rievier van Cuba 153
Caxas rievier 34°
GMr.ïwrt/c.*Peruaenfcheftad 313, 315» 340
Cayon zoort van zimmen : wonderlijke vertelling

van de zelve 397> 398
Cayo vreemde dans 3 ' -

Cafabi wortel 88
'

Ca^ib.ixagtia vreemd hol 162

Ce-zraheert zilver- mijnen 363,364 I

Cedros een eiland 207 1

Cecori een dorp 274 '

Cedatiita een kruid 224
Cevola gebergt 214 1

CV-wowonderbaerejagt 348
Chacbalmua ongemein wreedepriefters 236
Chatco landfchap 241

j

CbachapoyM amandelen 296
]

Chacama valleye 336 i

Cbagre een rievier 28-.

Cbalaque landfchap 146
Cbamplain een meir 119 ;

Chanca afgod 357
Cbancos reuien 294,299 1

Cbaoufarou wonderlijke viffchen 119 I

Cbapuhcpec een berg 163
|

Cbarcts land vol fchaepen , 347 , haer befchry.
j

ving, 347^348. zeekuft 354 ;

Charimangeeentaveaaet 357> 358
'

C/w/^f/wnierkwaerdigepoft-booden 302,303
j

Chaunaria hoedaenigen uithoek 17 [

Chavionoks een volk 1 36 f

Chefapeak een inwijk 134, 136
Chetula een vlek 254
Cbiacbiapoya* landfchap 34 1

{

Cbialco een koningrijk 80
Chiametla landfchap , en haer inwoonders , 225,

226

Chiapa bifdom,269. vlek,27o. rievier en val-

271

287
66,67,70
269,271

45
72
147

219,220,225,229

147

leye

Een Cbiappen een bloedige afgod

Chiapaes een koning

Chi.jpanecai volk

Chiafichio vreemd koning

Chiapoti llaet d - Spanjaerden

Cbic.icolla een dorp

Chicbimecat woeft volk

Chicoza een dorp

Chica drank 563
Chicora landfchap 144
Chicomucelo een vlek 27 1

chiglia een heerhjkeftad verwoeft 84
Chtlo valleye 296
Cbilam waerfegger onder de Canibalen 258
Chilca valleye 339
Chilicucbima Peraaenfch veldheer 300, 3 14, 3 1

5

Chili een valleye 567
Chili haer lengte, breedte ,jaer-getijden , vruch-

ten, wonderlijke daeuw, 558. tweederley

fchaepen : aerd-gewafch en wijn : leid meell

woeft: haer goud-mijnen , 559. tael, 559,
560, 561, 562. vruchtbaerheid : tweebifdom-

I men : inwoonders , haer dragt , fterke vrou-

.
wen en hutten, 562. huis-raed,landbomv,eten,

j

drank, koophandel met vrouwen , vreemd
vryen en voltrekken van houwelijk, 563. brui-

loft: ontweldigen van vrouwen : eenvrouw
word boven de andere bemind: min y ver der
mannen : wonderlijk baeren : hertrouw en der
weduwen : gods-dienft : gevoelen van fterven

:

begraeving deropper-hoofden: wapenen en
vreemde booden, 555. lucht, fneeu, winden,
bloemen, gras, genees- kruiden , wegen , 566,
rievieren

, 567. wild gediert , 372, Chileefen
ftaen tegen de Spanjaerden op, 568. haer zee-
kuft, 571. is zeer veel ftonnen onderworpen,
113. en ellendig mishandelt van de Spanjaer-
den II4

Chimo valleye 336
Cbimila een land vol fchoone vrouwen 287
China hoedaenige wortel 272
Chinca valleye 339, 340
C'bincacocha aen meir 342
Chineefen verdeelt in driedetley gods-dienft,

33> 34- haer letters 34
Chiribicbi landfchap 550
Cbifia een flot 147
Cbïuppa , fijn vreemde manier van eeten 87
Chiurutical een feboone ftad 78, 79
Cbocol.ua hoedaenige drank 230,231,232
Cholola een ftad , en vreemde voorval aldaer, 245
Chohiteca een land 274
Cboncucos landfchap 296
Cbontal, hoedanige tael 260
Chontaks woeft volk : haer tael 275
Cbovacoet rievier 122
Cbnftoffel eiland 201 , 202, 203, 204
cbriftoffel Arciffeuski fijn zeer merkwaerdig ver-

hael van de verfchijr.ing des duivels, 373,
374 , 375 > 376. lijn land-togten , 446,
447 > 448, 449,450,452, 453 '454' 455»
456. wonderlijk gevecht by nacht, 458, 459,
460, 461 , 462, 463,464, 466, keert voorde
derde mael na Bralil : onluftmetgraef Mau-
rits aldaer, 477. fijn brief, 477, 478. verfchei-

de gevoelens over fijn opienden na Holland

479
CbriJloffelColomu ontdekt America, 4,280. fijn

arkomft, en merkwaerdige nagelaeten erfenis:

vlijt omtrend de zeevaert, 42. by wat gele-

gendheid den togt na de Nieuwe v/eereldin

't hoofd krijgt, 42, 43. verzoekt vergeefs

vaertuig, omeentogtderwaerds te doen tot

Genua, als ookby d'Engelfcheen Portugee-

fche Koningen : vaert eindelijk op koftender

Caftiliaenfche kroon: de vlootelingen ftaen

tegen hem op: ontdekt Hifpaniola, 43. bou'.vt

aldaer een houte fterkte.keert na Spanje: word
ammirael : ftapt op Guadalupe uit,alwaer een

fchrikkelijke vertooning ziet, 44. komt op
Matanino by yfelijke vrouwen bewoont, 44,
45. word van de Canibalen ftoutmoedig be-

vochten : en vind fijn volk op Hifpaniola ver-

moord, 45. en waerom,45,46 bouwt de ftad

Ifabella , 46. en de fterkte fant Thomas, 46,
47. bekomt veel gouds: ontdekt Iamaica en
Cuba, 47, 48. fij n vreemd wedervaren op Cu-
ba, 48. timmert 't flot Conception: fijn volk
bedrijft fchandige overlaft op Hifpaniola :

word beloopen vaneen yfelijke ftorm: keert

na Spanje. 49, en weder na Hifpaniola, 51,
loopt groot gevaer : ximtms fielt zich tegen

hem op, 52. word gevangen : fijn vierde togt :

on-
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ftcrft,53,ongeluk en aerdige vond

Cuba en Trinidad 54 D > * 54
CbrifiofelMorantes fijn merkwaerdige togc 72

CbriJloJJcl Kieuwpoort Engelfch hopman 276,

139, 140

CbriJlojfelOlittts, 85. vermoord

Cbriftoffel Santches

ChriftofelSofa fijn helden-ftuk

Cbriftoffel SoteÜus

Chriftoval eiland

Chriftovan de Barros Cardofa.

Chuc 1 een beeft, 293. zee-flckjens

Chuiqmayo rievier

Chumbibïka* volk

C/bumfo landfehap

CbupM een groote vlakte

Cbuquiabo landfehap

Chuquingo fterk flot

Chtiquito landfehap

Cibaiiiu ftrijd tegen Colonnt

A D-W Y Z E R.

ontdekt Gw/Heracenland-vorft

«6
500
3.8

95
191
506
281

329
346
328

342

349
348
ibid.

67

Corncla Caroert 527
Cornelis Cornclifcoon Tol fijn merkwaerdige ver-

richtingen, 426, 427. ziet Moutebeen.

Corncttf Cornelifcoon Oolie 411
Cornctejanfzoon , fijn vruchteloofe togt 1 12

Cebola magtig land

daer

Cia een vlek

Cica een drank

Cicuyque rievier

Ciguauos wilde menfehen
£»'/»/,* woelt gebergt

Cinalix landlchap

Cinaloa landfehap

Cinciayema afgod

Ci;;ro valleye

C i vidad de los Reyes fledeken

Chancbinoltepec een vlek

Clara eiland 332. rievier

Claudia eiland

Coalpopoca een koning

Coatepa berg

,*9
merkwaerdige voorval al

208, 209
217
ic6

209
52

293
228
ibid.

340

335

Corrientes een uithoek 210
Copilcen tovenaer 238, 220
Corne/h Nieuleland fijn verrichting 500
CroJJ'e ftad verbrand 1 34
Cofumeltm prachtig eiland 72
Courbary vreemde boom 193
Ceyduyou lichtende vliegen 192
Cro/Ar een haven 1:0,205
On ~ la l\calccn vlek 281
C«i«eiland 185,186
Cu een heerlijke tempel) 242, 243 , 244. ver-

brand 245
Cuba heeft verfcheide benaemingen gehad: leng-

te en breedte van dit eiland : is vol gebergten
vifch-rijkerievieren: wijngaerden , gevogelt,

flangen,fchild- padden, koeyen, verkens, ko-
toen , door de Spanjaerden ontvolkt, 1 53. de
grond vruchtbaer : de lucht gemaetigt : godde-
loos beflapen der bruiden aldaer: ftedekens

van Cuba 1 54. waer door zoo ontvolkt is 1 56,

*57
Cubagua eiland en (terkte aldaer, 548. alsook

peerl-vangft 75
Cuenca ftedeken 329
Cuertlai'aca merkwaerdig vlek 254

289 Culbaacan landfehap 220
250 Cttkn heelzacm kruid 566

Cumana uitgemoord, 75. een groot land , 549.
haer inwoonders , zeden , geboomt en beeiten

354
121

80, 246
en wonder aldaer voor gevallen

12,20
i

C<w'/.?>;gebergt 255
Coca fledeken, 333. en wonderlijke vrucht 296

Cocbe eiland 54$
Cechinillie 223,230,251;

Cocos-boomen 199

'

Cocoi merkwaerdige vogel 382
Cod een inwijk 122'

Codecbo een land, en verrichtingen aldaer 63
j

Cofachiten haer merkwaerdige oorlogs-dacden,

)

173,174. vereenigen met de Apalachiten 174',

Cbongo rievier 3 28

Coiba landfehap 701

Colibrey een gaedeloos fchoon vogeltje 200

CoBaoeen groote vlakte 296
ColU volk 348
Co%(/evalleye 335» 33<5

Coluaca een heerlijke ftad : merkwaerdige boe-
|

ken : prachtige kerken en yzelijke oh'erhan

55o
230
302

450,451
565
301

den aldaer

Commany landfehap

Commendo Africaenfche recde

Commendaoura Tapuyer

Compoftella fledeken

Comogrus, fijn konftig paleis

Con \\ onderlijke afgod

Conception ftedeken

Connariten een volk

Conchos volk

Condefuyo landfehap

Confines fledeken, 569. land rondom
Confota rievier

Contera hopman
Copavacana vlek en wonder aldaer

Copanifaztlx een land, 269. booftllad

Copin Tapuyer

77
409
470
447
225
64

345-346
280, 568

300
216

346
570
294

569

a-v
349
271

446

549,453. gevogelt en vifch

Cumbeba brengt cochenillie voort

Cunibi zoort van lakenen

Curacao , befchryving van dit eiland

Curaeen hoedaenige heeren

Curacas Peruaenfche land heeren

Curiana merkwaerdig land wegens peerl-vangft

,
54» 55

Cmicbame zeerkoftelijkezonne-tempel 344, 345
Cttfco befchry ving der ftad : vreemde beufelinger»

van d'oorlprong, 343, 344, 345- zonnendienft

aldaer zeer vreemd, 346 , 347. word ingenoo-

men 93» 300,315
Ctixibamba merkwaerdig dal 329
Cuyocan vermaerd dorp 237
Cuyocan een ftad, merkwaerdige verrichting al-

daer 240,244
Cuytlaïacan een ftad, zeer vreemd vermeeftert

241
Cuzcatan een dorp 274
Cu^covicca wonderlijke offerhande 308
Cyperen-hout 192

13.

Vabaiba een koning 64
Dagua rievier 294
Daniël Tttckard fijn verrichting op de Bcrmudes

171
Danta wonderlijk beeft 270
Danzcryen zeer vreemd 268, 279, 365, 366
Darten een rievier, 70, 284. oen ongezond land-

fehap, 284,287. eenlacgekuft 158
Da-vis 205
Deliges flot-voogd 5 1

2

Defaguadero rievier 278
Defe'ada eiland 193, 194
Defnxmbuc Franfche landvoogd 196, 202, 203

De-
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Defpoplada. land vol paerden 557
Deucalion en Pyrrba 14
Dex.etba boom ongemein dik 278
Diamant een merkwaerdige rotze 197
Dido wat beteikent 26,161

Didac.Almagro de jonge vermoort Fr.Pi^arrus 94
Didacus Alvaradez 3i0

Didacus Gottierez fijn gedenkwaerdige togt:

word by fijn volk verlaeten : door nieuw volk

v
geftijr"t:dreigtC«wi«/.»7e«tebraeden 87. word

' dooreen Indiaen beftraft : vind een ongemak-

kelijke weg en vreemde hutten: lijd fvvaere

honger : is zeer wreed : word verflaegen 88
Vidacus Salazar , fijn wreedheid meteen hond

93. word (leevoogd van Cufio, en Peruaenfch

maerfchalk 93. trekt naCM/'.word verworgt94
Diego Almagio 567. fijn verrichtingen 313 ,314,
Diederik JVaerdenburg fijn helden-daed 1389. vor-

dere verrichting 417
Diego Centeno bemachtigt Cufco zeer merkwaer-

dig 322,323. word ellendig gellagen 323,324
Diego Flores, fijn ongelukkige togt 575
DiegoGarcia pieloot 556
Diegos Garzeai 320
Diego Wlendezde Valdex fijn verwijfdheid 167
Diego Mendo^a de Furtado fijn ontijdige kloek-

moedigheid 402
Diego Mora fijn verrichting 322
Diego Mtmnos de Camargo 238
Diego Ricueza fijn merkwaerdige togt 63,64,283
Diego de Ordat 252. fijn merkwaerdige togt 540
Diego Pal.imeque 544
D/egöP/^mwgeflaegen 316
Diecus Velafques 72. verwijft Cortejius ter dood

77. (licht op Cuba de ftedekensJago,Baracoa,
Salvador en Trinidad 1 54. fijn wreetheid 275

Dieren-huis wonderlijk 267
Dieven eiland 106
Dirk Hoogftracten fijn vervloekte verraderye 509,

510. beftooktSchuppe 520,521
Diikdel\uiter 418
Dirk Simonfzoon van Uitgeeft , fijn verrichtingen

199,413. tweede togt 414
Dochter, haer heldaedige dapperheid 285
Domingo üadop Hifpaniola: kerken, kloofters,

paleifen , Latijnfchefchool, gaft-huis, aerts-

bifdom,fterkte, handel 160. haergrooteon-
gelegendheid

Duivels-beeldenopfchepen 21
Duivels-dienft waer onderhouden ibid.

Duivels fpraek 307, 311. fijn verfchijningen zeer
merkwaerdig 373, 374 , 375. antwoord uit

doods- beenderen
Duiven zeer vreemd
Duivenbofluitenant
Du Pont Franfch hopman
Durango een ftad

179
109

437
378
229

Ecaregniendi een wonderlijke rots 1 16
Ecatepec een berg 271
Ecappeque een dorp geplaegt door flangen 269
Echt- breuk , by wie zeer wreed geftrart 315
Eek- hoorens fefterley : doen groote fchaede 257
Eelanden waerom zoo genaemt 261
Eerft-geboorenezoonengcoffert 151
Egydius Fletfiher 40
E-gnoge een wilde vrouw 101
Egyptens afgoden-dienft 175
Eiland zonder grond 109
Eilandeken vreemd gevoelen van het zelve 274.

een ander zeer merkwaerdig wegens gevogelt

390,391
ElMalPaü zeer vreemde heuvel 274
Elemi hoedaenige gomme 335
EÜfabetb Boadtlla 6$
Eltat Herkmansfijn verrichting in Chili 1 14. zeer

merkwaerdige land-togt 494 ,495 , 496 , 568,
Elifa wat het beteikent 26
Ellen Smient 424, 425, 426
Emtriahnékhio 541
Emmanuel Menefes 203 , 404
Emmanuelde Moraez 27, 366, 367, 368, 451
Emmanuel Portugaels koning ontdekt Ooft-ln-

diën 4,

Emmanuel Roderik , fijn merkwaerdige togt 494
Emmanuelde Sa 378
EmeladtH een reus 37
Engama een uithoek 210

I Engelben Schutte , fijn helden-daed 112,422
j

Enoo woefte menfehen 574, 575
;
Erena een fledeken 228

I

Erfenis zeer vreemd 164
;
Erik Houder ontdekt Groenland 29

j

Erouaca een reus die fijn eigen kind'ren op-at 572
Erythreefche of Roode Zee , waerom zoo ge-

( naemt 25416,417
Dominicus eiland 44 [

Efau waerom Edom genaemt ibid.

Dominions Gurgius fijn helden-daed 99, 100,148
j

Efdre fijn getuigenis van de togt der tienftam-
Dominko eiland : verdichtfel der Caraybanen men 27

alhier 195, 196. eenllerkte 49 ! Efmarauden, gedenkwaerdig verhael van de zel-
DomingoCalabar een zeer fterk man 455'; ve 288,328
Donder fchrikkelijk4i6.hoege-eert in Chili 564 j

Efmaraud-pielacr 288
Donnacona een koningin 1 20 ! Efpiritu-Santo een fledeken 225,489
Donna Paula 330 I Eftevanico ccnMoor merkwaerdige landtogt 207
Dood-vonnis zeer merkwaerdig uitgevoert 518 \

Efloti land by wie ontdekt 29
Doopen zeer merkwaerdig 258,265

j
Efurgi een wit korael wordop een wonderlijke

Dorade zoortvanvifch 185,387 ' wijfe gevifcht 119
Dorpen driftig op b/'efen 348. zeer vreemd ge-

|
£fwind'heidenfchegods-dienft gefchreeuwt en

bouwtoppaelen "58

Dorth kolonel fijn verrichting en dood 402,403
DourmigM Franfche hopman 391
Draek in de Hefperifche hoven,wat beteikent 37
Drank zeer grouwelijk 266
Draough koning wonderlijk genefen 372
Drie-eenige God of by de Peruaenen en zommi-

ge andere heidenen is gelooft 311
Drift-zanden merkwaerdig 393
Droom zeer wonderlijk 238, 239
Druides prieflers 22
DuartaGomesde Silveira 496
Duarte Albuquerqtie 389, 423, 43

1

waerom 226
Euemond Maffe merkwaerdige verrichting 120
Eufebes een wonderl ij ke ftad 1

9

Eivaipanoma mifmaekt volk 543
Eyffens raeds- heer, ellendig geflaegen 463, 464

F.

Fales een fterke water- val 141
Farfanes twee broeders , haer mifdrijf 429
Fawwes hoedaenige vogels 194
Ferdinand de jïlarcon fijn merkwaerdige togt in

de Zuid-zee 110
Ferdinand Cortejius fteekt uit Spanje over na Iuca-

tart ; ftrijd aldaer : vermeefterd de ftad Potan-

Ffff thdnum:
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chanunr.wotA ter dood gedoemt : (licht de ttad

VeraCrux-j-j. trekt met de Ztmpo.tlenfers te-

gen Mutec^uma: word heftig beftreden van de

Tafcaltecaners : neemt Tafcaltica flormender

hand in 78. heevig gevecht binnen Cbiurutecal:

trekt na Tenuftitan : ontfangt rijke gefchenken

van Mutec~uma 79. trekt Mexico in: word ont-

haelt by de hovelingen van Mtiteczuma:

neemt liem gevangen 80. komt binnen Tenu-

ftitan8l. bezichtigt d'heerlijke luft-huifen 82.

neemt Pamphilm Haruaecy gevangen: word .

drie d,igen vinnig beftreeden uit Tenuftitan ge- / Eranctfcui de G odoy

jaegt : verovert de groote fteden Tepeaca, Francifcus d'ltatra

Guaccacbiulla , cnl^uca: maekteenverwon-
derens-waerdige water-leiding na Tenuftitan:

belegert defe flad 83. neemtze itormender

hand in: zent groote fchat na Spanje: vat Ga-
rajus by den kop 84. vordert fwaere fchattin-

gen: lijd groote fchaede ter zee 85. vertrekt na

Spanje 16. bouwt een koftelijk paleis 235. fijn

vordere verrichting in Mexico 246» 247. als

ook in Panuco 248, 25 1 , 254, 258, 2ÓO, 332
Ferdinand de if/ijf/epriefterSy. fijn verrichting

313
Ferdinand Magaglianut verricht gewichtige din-

gen voor Portugael 75. tracht de weereld om
te zeilen : word gedood 76, 573

Ferdinand Mafcarenhai ammirael der magtige

Spaenfche vloot 485
Ferdinand Pi^arrus 317. fijn over-winning 320,

323. 324. godloosheid : beraedflaeging tegen

Gafca^zz. word meer en meer verlaeten 323.
belchanling tegen Gafca 324. geert zich over

324.325. wordverworgt 325>339
Ferdinand Sotto fijn verrichting op Florida 76.

zeer merkvvaerdig 146 , 147. vordere handel

90,92. fterftmifmoedig 97,147
Fcrrea een eiland 44
Figuerai inwijk 85
FlammanshacAacnige vogels 188
Florida by wie ontdekt 97, 143, 149. merkwaer-

dige handel aldaer 98, 99, 100. vvaerom zoo
genoemt 143, 148. wonderbaerlijke voorval-

len aldaer 144, 145, 146,147,148. haerland-

fcheiding : iterkten : Had en kloofter : inwoon-
ders: koning: priefters: drank ,fpijs,ftrij den

149. wonderlijke duivel-jaegers 149, 150
wreedheid tegen vcrwonnene.vreemde handel

der vrouwen 150,151. begraeving der konin-

gen : verfcheidentheid der volkeren: mannen
en wijven tegelijk: huishouding: vangftder

krokodillen en harten : geneefing van zieken

:

ouderdom en bloedfchande : fchrikkelijke en

befpottelijkegods-dienft 151,152
Ploridaenfche koningen haer vreemde gebaer-

ten : manier van flrijd te beginnen

Floryn Franfche zee-roover 85
Floripondium wonderlijke boom 229
Fogo eiland 433
Fondurat landfehap, oorfprong der naem: wreed-

heid aldaer gepleegt 275
Fonteinen merkwaerdig 256,256. vsnpeki54

een ander zeer heelfaem 291
Formofe fferkte ingenoomen 433
Fortefcu Engslfch hopman 166 , 1 67
Fouke Honx , fijn verrichting 389
Frambore koning 408
Fra de Villagra geflaegen 568,569
l'rancifco nevier 390
Francifcus Bombadilla ftaet-volgervan Cbriftoffel:

blijft op zee met een groote fchat 5;
Francifco barrctc veroovert het Rgpijfo 528, 529
Francifcus Cbaves vermoord 94.

Francifcus Carvayales flaet Vela y 5. word leven-
dig gevierendeelt 96

Francifcus Draek, fijn geringe afkomft en helden-
daeden 134, 156,338,339. togt rondom
d'aerd-kloot 101,102. fijn vordere togten 102,

152,211,212,213,283,567- fterft 284
Francifcus Fcrnande^-,i\]n merkwaerdige togt 72,

257,258,278
Franufius Frank raeds-heer 161
Francifcus de Fuentes lij n verhael 423
Francifcus de Garay 248, 84, 85

317
106

Francifcus Li Cafts word in een zec-flag van Oli-

tus gevangen 85. vermoord Olitus 86
FrancifcusLopes fij n togt 21 5.word vermoort 217
Francifius Maroquin 273
Francifcus Menendus 248
Francifcus Monteio , fijn verrichting 276. merk-

waerdig onthael 279, 280, 390
Francifcus Orellana, fijn merkwaerdige togt 333

334. alsook door 't land der Amazones 536»
537. tweede togt 537, 538

FrancifcusPelfaert merkwaerdige verrichting 380
Francifcus Pitnentello ammirael, fijn ongelukki-
ge togt 487

Francifcus Pizarrus fijn togt na Peru miflukt

tweemael 89, 313. word hervat voor de derde
reis 3 14. fijn ft rijd op P«w<* 89. neemt Taxa-
wztf/caftormender-hand in: krijgt Attabalibx

gevangen: eifcht onwaerdeerlijk randzoen 91 >

92. verworgt Attabaliba : veroovert Cufco , en
moord aldaer fchrikkelijk 93. word mark-
graef van Peru : flrijd tegen Almagro-, welker»

hy verworgt 94. vordere verrichtingen 316,

317. word zelf vermoord 94, 331 ,332,335
Francifcus Porefius verrichting tegen Colonus 53
Francifcus de Qttinones 568
Francifcus Sermiento 40 3
Francifcus de Sorovermoord 550,551
Francifcus de Soufz Continho 523
Francifcus de Supide 428
Francifcus de Toledo Spaenfch ammirael 388
Francifcus Vafques deCornado, fijn wonderlijke

togt 209,215,218
Francifcus Velafaues , fijn ongelukkige togt na Si-

bollaqo. merkwaerdige verrichting 146,147
Francifcus de Vittoria een ffad 346
Francifcus de Uüoa , fijn merkwaerdige togt 205
Francifcus Villena 491
Francifcus IViat 171
Franfche zeven in getal haer wonderlijk weder -

vaeren 177
Francifcus de Xuarra 2Z6, 228, 229
Fray Cofmo de Amien Minder-broeder 460, 461

J49 (
ïrederik-ftad na wiengenacmt 450i45ï
Frederik de Toledo neemt Salvador weder in 404
Fregatten , hoedaenige vogels 194
Friftand by wie ontdekf 29, iod
Fr>/;«>£konftig paleis en hof484 afgebroke 510
Fuentes de Otzumba fpring-bronnen 254

G.
Gabriclde Cbaves Oforio 416
Gabricl Caruayal 3 '6
Gabriclde Roya* fijn verrichting 276
Galera een uithoek 210
Galeyn van Stapels fij n verrichting 433
Gallo een eiland 295>3i3

Galloifers offerden levendige menfehen

Gara'u vermaekelijk vlek 390. namaels een

flad, word over-rompelt 430,431,438,447
Garciai Aharaius word vermoord 95
c nut ttolgun fijn verrichtingen 332

Gar-
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GarcLtf Loayja , fijn merkwaerdige togt 575
GarctM Leon 322

Garci^deNodal, fijn togt 575
Garftman Hollandfch hopman 441. word flot-

voogd over de fterkte van Ceulen 442. fijn

land-togt 446. flaet Vidals ftormen af 512.

vordere verrichtingen 470. word ter dood ge-

vordert van de Tapuyers en waerom 5i5>5 1 6

Gar<va vreemde regen 295
Gafpar Cortereal 1

1

5
Gafpar Moralü, fijn verrichting op 't Peerl-ei-

ïand 70.71
Gayaquilcvn rijke ftad word verbrand 112
Gayra een ftroom 288
Geboorte-viering vvonderlij k 300, 30

1

Gebouwen zeer beziens-waerdig 258
Geen Huigen Schapenham fijn merkwaerdige ver-

richting 112. hyfterft 113
Gcffrefon een kolonel 202
Gehoorfaemheid der onderzaeten aenhaer op-

per-hoofden in Lucaj.it en Tattarye zeer merk-

152
71,72

166

172

542
248
286

141» 171
167

waerdig4o eneldersinfchehjx

Gekakte peper hooggeacht
Gengber hoedaenig wafcht

Georgcs eiland , fterkte aldaer

George Gijfort , fijn merkwaerdige togt

George Porreo

Georgins Robkdo
George Sommen , fijn reis na Virgima
Gerwaw ftedeken

Gevangenen zeer grouwelijk mishandelt 236
Gevecht zeer fchnkkelijk 147. eenander merk-

waerdig ter zee tuffchcn Spaenfche enFran-
fche 155

Gidcon Morrits 404
Gieren ongemein groot 341
GilCorreade CafielBlanca 389
Girgolio de Barros , fijn fterk huis 462
Goch raeds-heer fijrï twift met Beaumond 514.

jammerlijk geflaegen 524
Godinne uit den hemel gedaelt: vreemde ver-

fierfels van de zelve 133
Godv.n fijn verrichting 123
Golfo Duke 272
Goncalode Ocampo , fijn grouwelijke wreedheid

Gonzxles de Alvarado 276
Gonzalm Vadaiocins , fijn wonderlijke togt 71
Gon^ales Davila 274
Gonzalius Pizarrus Peruaenfch opper -hoofd

95. word venvorgt 96. fijn gedenkwaerdige
verrichtingen 319. entogt 332,333

Gon^ales de Tapia geflaegen / 316
Gonzalcs Ximenes de Quefada, fijn togt 290, 288
Gonfales de SZandi<val 255
Goofen Engelfch hopman 166
Gorgona eiland 295,313
Gorgones of Zoute- eilanden , waerom zoo ge-

naemt 17
Gowateri eiland

_ 532
Goud, waeren hoe gevonden 331. wonderlijk

raepen - 46
Goya Cuffilimay bloedfchendige koningin 303
Graf-fteeden beziens-waerdig 105, 146
Grande rievier, en flot aldaer 426, 147
Gran Matto de Brafd boflehaedje 393
Granada eiland 198, 199. een ftad 278
Granganimco eens koninx broeder 142
Gratitf a Dios een ftad 276
GuaccanariHo koning , fijn onderhandeling met

Co/oiuis 43,44,46. wreed mishandelt 160
Guacci een wild dier 282
Guadaqunajes een beeft 293
Guadalana een grootc rievier 224. ftad225,249

Gregorim Lopes fijn togt te land 494
Gioote Beeringefterntegods-dienftig aengebe-

beden 503
GMtfMwa Iandfchap, haer verdeeling 5 36. rievie-

ren,inwoonders heeften 538. volkeren, eilan-

den, vruchten , wondere boomkens, en ver-

fcheide ftroomen 539. verfcheide togten na dit

land 539 , 540 , 541. verfcheide inwoonders

543. de lucht: dragt der inwoonders: huifen:

manier van leven :oorloogen : vreemde belof-

ten: canooen 545. geweer 545, 546. oorlogs-

liften : godsdienft : dood maelen : priefters:

verbranden der lijken : vruchten en dieren

546,547. gevoogelt, vifch, vreemd ongediert:

koopmanfehappen : gommen , wonderlijke
boom,letter-hout 547 tabak en zuikerriet 548

Guaial.it een boom die zeer wonderlijk voort-
zet ï69

Guaina Potofi 352
Gualpa zilver-mijnen van Potofi 352,353
Guamanga ftedeken 350
Guamares oorlogshelden 225
Gtta/u gevogelt 339
Guanca fijn verrichting omtrend de zilver-mij-

nen 352'353
Guannaba een vrucht die de zielen eeten 1 63
Guancabikiti volk 3 29, 3 3 5
Guancali'ika quik-zilver-mijnen 350
Guanica valleye 167
Guaorabo rievier ibiA.

Guarapucu merkwaerdige vifch 227
Guarco valleye en wonderlijk flot aldaer 339
Guafcar fijn overwinning en nederlaeg 345. fijn

fchatten93. levendig verbrand 300,92
Gaataiita aen meir 291
Guatapori rievier 2S9
Guatemala landfthap 257, 230. begrijpt twaelf

grootegeweften268. wilde dieren aldaer 272.
gelegenheid, ingezetenen en boomen 272

Guatimala een ftad vreefelijk door ftorm ver-
toeft 93, 273

Guatuko een haven 212,230,243,256
Guaymoco een vlek 274
Guaymures zeer woeft volk 383. worden ver-

plaetft 385
Guaynacua Peruaenfch koning 93. fijn daeden

zeergedenkwaerdig 300, 301,307,334, 335
Guaymabo een meir \ cj
Guayrat wonderlijke fourneifen 352

I

Guaxaco heerlijke valleye 254. hoofd-ftad255
|

Guaxutla een ftedeken 250
Guazazingers\ar\c\{cha\> 80
GtteiMM/fchrikkelijke vifch 379
Gueguenoca een merkwaerdige water-leiding 234

\
Guerchei'ille een markgraef 121
Guiltelmus Pifo fijn merkwaerdige getuigenis van

deBrafiliaenfchegenees-meefters 535
Guinaa van u ie ontdekt 3
Guineefch koning , zeer vreemd van kleeding en

zeden 103,104
Guirapeacoca vreemde wormtjens 3S5

H.

H. hoedanig uitgefproken by d'Americaenen 25
Hacha ftedeken 289
Haegdiflen 198, 224. voorGoden geviert 226
Htff£rvenïchtingindenH#C!j25i. fijn befchul-

1 diging527. en verantwoording 528,229
Hagota, wat het beteikent 208
Haguaro een rievier 275
Hamel raed op 'tReciffo keert na Holland 514
Hanan Cu/co een merkwaerdig gedacht 298
Hang-matten 57> 5§

F ff f 2 Haimo
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Hanno fijn gedenkwaerdige zec-togt i, 2, 17.

macktzichtotcenGodopeen vreemde wijle

18

Hannibalvan wie zoo genaemt 25
Hans Griif 4°9> 4°5
Harten -vangft merkwaerdig 126,151

Hartman Godefrid Stein-Callenfels : fijn togt na

Tamarica 421. na A'Affogados 421, 422. trekt

uit G/;W.zn liP lTi\ry&.*424. fijn wonderlijk ge-

vecht 424, 425 ,426. aenflag op d'uithoek

jfugttflijn 429, 430. keert na Holland 430
Hathuey levendig verbrand: fijn fier antwoord

157
Hati'ey,\\&ztom het goud in diepe poelen werpt

168

Haiuncolla fiad 34§
Havana ftcrke ftad op C«k* 154- vreemd ge-

vecht alhier: word tweemael verwoei! 155.

noch eens ten derden reis 1 56
Hatiteyn Hollandfch ammirael ibid.

Hayboait een rievier 1 57
HeUorde laCalce, fijnverhael 460. fchip-breuk

490
Heliogabalus , fijn wonderlijke maeltijd 13
Helle, vreemde vertelling van dezelve 343,344
Helmich luitenant 466
HenükBcft 411
Henrik Brouwer , fijn merkwaerdige tcgt na Chili

11: «erft 114,562
Henrik Cornelifzoon Schaep 39
Hemik Garces 350
HewiA Haelbos 582. vreemd bejeegent van de

Zuid-landers 581,582,584
Henrik Hoes 504. ontfangt wijfe raed van graef

Afawrt*504,5o5. vervolgt de verraederfche

Portugeelen 569. bellormt ongelukkig San-

tantoni wordgevangen 510,511,520
Henrik Hudfon , (ij n togt 1 23 , 1 29, 1 30

Henrik Jacobfzoon Lucifer 156. fijn helden ftuk-

ken 412,413
Henrik Lacher door hongers-nood van 't boots-

volk gegeten y'S

Henrik Lonaue , fijntogt zeer merkwaerdig 417,
418

Henrik Manriques 250
Henrik Martijn 234
Henrik Moucheron 5°l

Henrikde?evenjte Engelfche koning 149
henrik Schild raed op 't 'R.eciffo 461

Henrik Soufa de Tatarcs 530
Henrik duVivier 201

Heriots Engelfch hopman 139
Herman Speult 1 1

3

Bernando Tores 3 2

1

Hernando Camelo 171

Hernando Cortes 205
Hieronymus d'Aguilar 258
Hieronymus Jquilarts, fijn vreemd wedcr-vaeren

77
Hieronymus Benfo wonderlijk ontfnapt uit een

bloedige veld-flag 88. fijn merkwaerdigc za-

men-fpraek 279, 280. en wonderlijke land-

togt 282
Hieronymus Cornelts^oon , fijn vervloekte daed

380, 381
Hieronymus Loaifa 322
Hieronymus Ortal fijn togt, 540, 54.1 . wreedheid

551
Hieronymus de Quero 419, 420
Higuanama koningin, verhangt hacr zelf 161
Himilcoos zee-togt 17
Himier/ÖH hopman, 473, 491,492. fijn vordere

verlichting 510,517

Hifpaniola waerom eertijds Haity en Quifquei*

genaemt is, 161. omtrek van dit eiland : is

vruchtbaer: handel met ofle huiden: lichten-

de wormtjens alhier : vifch manati en abaca-

ttraia, 1 57. haer verdeeling: levert veel goud,
gember, zuikerenmaiz,i58. is uitgemoord:

wanhoop der inboorlingen : verfcheide rievie-

ren, 1 59. d'hoofd-ftad Domingo: de negen vor-

dere Heden , zijn zeer vervallen, 160. wreed-
heid der Spanjaerden, aldaer gepleegt: her-

komir der inboorlingen: voorzegging van des

eilands ondergang, 161. de beelden zemes

:

haer God, en des zelfs moeder:wonderlijk ge-

voelen van de fchepping, 162. van deoor-
fprong der zee, 162, 163, van de zielen der

afgefturvcnen : wonderlijke handel met kran-

ken, als ook met dooden, 163. onderzoek
na toekomftige dingen : dienft-plcging om-
trend de geboorte van een kind der caciquen :

zeer vreemde erfenis : wreede lijkftaetfien:

verfcheidentheid van tael : voorts leid Hifpa-

niola bezet met andere minder eilandekens

164
Hifpaniola zeer vermaekelijkc rievier 46
Hitatihacin ftedeken 377
Hiucilopucho een vlek 237
Hocatafijnoorlogs-daeden 39
Hochelaga een rievier , 118. landfehap en in-

woonders, 119
Hoender-vederen , iets gedenkwaerdig omtrend

de zelve 285
Hojeda fijn togt 46
Hol zeer merkwaerdig 251
Holland een ftedeke n in Pruifen 36
Holli zekere vocht 232
Holquahttytleen boom ibid.

Homars zoort van kreeften 199
Honden die niet konnen baffen,48, 137. wor-

den in de oorlog gebruikt tegen de nackte

Americaenen, 66,67. zeer wreed, 214. won-
derlij k verhael van de zei ve, 255 . doen groo-

te fchaede, 257. voorlekk8rnygeflacht,8i,

541. wonderlijk geoffert 308
Howrfew-eiland ' 109
Honguedo gebergt 10$
Hongers-nooden op Hifpaniola , 49. op Vera-

gua,6i, 64- onder de bezettehngen van Flo-

rida, 98. een andere zeer y zelijk op Malbado>

146. en Marognon, ibid. wonderlijk geleden

224
Hoogduitfche vallen d'Engelfche af in Virginia.

•3+o

Hoogduitfche zoldaet fijn wondere verrichting

375
Hoorn van een zee-gedrogtzeer merkwaerdig

108,109
Hoornfche eilanden , vreemde voorval aldaer

109,110
Horaba een valleye 227
Houel, fijn verrichting 194
Hout zonder verrotting 70
Hout-luifen bijten in korten tijd door dikke flij-

Ien 190
Houubcen fijn heerlijke verrichtingen , 457.

word gevangen , 458. vordere daeden, 464,

465. felle zee-flag tegen de Spaenfche vloot

:

word fchandig verheten, 475. hervat de torn

held-daedig,476. vordere verrichtingen, 489
ongelukkige togt,49o,49i. veroovertL<ww-

da fan Pauli, 491, 492. fterfc 493
Hou welijx wetten wonderlijk 303
Huarella afgodinne 357
Huarqui vreemd feeft 312

Huba-
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Hubstes gebcrgc 218 I

Icbeiri een afgod

Hudfon 205 )
Ickneumon Indifche muis

UugoGrotius wegens d'herkomft der Americae-
J

IeronymoSeraodePayva

nen wederleid, 28, 29, 30. fijn mifflag wegens 1 Iefaiba een boom
d'oorfprongderPcruaenen 32,33,34,41 W<#woeftlandfchap

fJwgue>eenlandfchap 158 j
/gKtfwahagediffenzijntweederley

Huilen op paelen , 554.

Hunifridc Engelfch hopman
Huracanes fchiikkelijke winden

I.

in boomen, 295»

334
167
168

Iabicu-guacti wonderlijke vogel 379
lacob Atderik , fijn helden-ftuk 486, 487
lacob BouLvi 5l5
lacob Canitt , fijn zee- togt 3,

4

lacob Claef^oon llpendam 105
/tfcoi Engelfche koning 171
lacob Huigens , fijn held-daedig gevecht 486,487.

fijn ongelukkig weder-vaeren 437
lacob Ie Maire, lijn togt rond'om d'aerde ic8>

109,110,m
lacob Rabbi , fijn merkwaerdige verrichtingen

371,372,376,504. fi|n wreedheid 510. word
vermoord 515. groote cnfteltems diefwegen

5i5>5i6
lacob Stckboti-jier 446, 447
lacob Vigeer een boos menfeh , onthalft 11

1

179
252.

512
238

39
224
211
270
31

269
255

99

lacob WUlckens ,fijr> verrichtingen 401, 402
Iaën ftedeken 278
Jaer-afdeelingmerkwaerdig 267
laguazia landlchap ia Florida 1 5

1

l.igo een ftad 102, 567, 571
lagode Cuba een haven 457. ftad 154
ligodelos Falies ftedeken 249, 250, 341
Jagt zeer vreemd 2—,283
laia een magtig man 1 62, 163
Jamaica, grootheid van dit eiland : onmenfehe-

lijke wreedheid aldaergepleegt: vruchtbaere

grond : tweederlei brood: cazavi-koeken 166,

pataten, ananas, alrjd levende kruid; geng-

ber, kotoen, fteden en havenen 166. w ord by

d'Engelfche bemagtigt 166,167
lames Lancafter Engelfch hopman 390
lahies Towne een veiling in Virginia 193. ver-

brand en herbouwt 140
langada zoort van hout 36 3

laos volk 539
laou.u wonderlijke priefters 174. ftellen zich te-

gen de Chriftenen 177
Tan Ianfaoon van Hoorn 198. fijn helden-ftuk

259,277»438
landovi koning 371,376,442,446,447, fijn

moord-daedig ïeit 503, 504
Lan/prrti/jTapuyer 442
Japanders, haer verhuifing 14
Japans-kaertjen merkwaerdig 39
laquesl'Hcremite, fijn togt rondom d'aerd-kloot

111, fterft 112
laqties Mahu , fi j n togt , fterft 102
Iaques Quartier 1 18, 1 19. togt na Nova Francia

120
Iaracha een boom
Iardm de la Heina e.landekens

laruma hoedaenige vrucht

Ltfmin-hoat
lavari* een wonderlijk beeft

laveiro een ftad

la-LÜM priefters

Ibibobaca vreemde flang

lbouyapap zeer vermaekelijkeberg
I&ïvalleye

IguanM flangen

i
lguanna flang zonder vergif

;
lluma een merkwaerdig beeft in Peru

1 Ilantai wonderlijke kool
1 Ilifonfo des los Zapotecas een ftedeken

/ Inbeelding zeer merkwaerdig

I

Indiaenen, haer vreemd weder-vaeren op zee 2
; Infortumtifche eilanden 76
I Ingas Peruaenfche koningen : haer tweederhan-

de gedachten 15. vreemd gevoelen van de
zelve by de Peruacnen 298. haer geboorte-
viering merkwaerdig 300. als ook der zelver

ftaet-volging , inhuldingen land- beftier 301.
I wierden in en na 't leven gods-dienftig geviert
'. 307. haer vreemde biecht 310. inwytng van

een jonge Inga 310, 3 11. haer ontzacchehjke
( heerlijkheid 315, 316. wijfeland-beftier,pa-

/ leis en groot gezach 344. bloed - fchendig
trouwen: godloos begraeven 303. haerwet-

302
300
312
419
55-

349
455
417
76

ten

395
416
153
191

169
104
149
270

399
340

Inga Saritopa valt den Spanjaerden toe
Intiraymi vreemd feeft

loachim Gyffcti

loan d''Ayola

Ioannes jfnachoretx

loan Boyaerd , fijn verwijfdheid

loan de Bruine

Ioannes Cartkagena
loan Chilton , fijn vreemd wedervaeren, 249, 250

251
loan Coin veroovert Mina , 469, 470. fijn vor-

dere verrichtingen , 488, 489, 490, 496

loan Cointak 97
loan Cornelüzoon Lichthart , fijn helden daeden,

420. vordere verrichtingen, 433 , 440, 442,
443, 444, 449, 450, 453, 454,460, 462, 466,
468,469. fijn ongelukkige togt, 490. ver-
overt Maragnan, 496, 497. fijn helden-ftuk,

510,511.512. fterft 518
loan Di*s de Solü opgegeten 555
loan Dirckszoon Lam fijn daeden, 404, 406,408»

409
IoanDotighty onthalft 134
lo in Fajardo 203 , 404
loan FernandesViera , fijn vervloekte verraede-

ry 408,509
loan Fonfeca berucht timmerman 44
loan Godlat 460,
loan Grifalua , fijn togt 258, 73 , 74
loan Gijsbrechtszoon Boon-eeter 419, 42

1

loan GijJJbling fijn merkwaerdige verrichtingen,

432 , 437 , 438, 439, 442, 443. vertrekt na
Holland, 446. keert na Brafd 465,470

JoandeHaro 407
Joan HaTrkins Engelfch ammirael, 99. flerft,

102,249,254,134
Joan Henriks^oon fijn vreemd onthael, 412,

413
Joan Holvitts 298
Joan de Miranda 277
Joan Moncoy Bilbao 457
JoanMaJè 433» 434
Joan de Ortega fij n daeden 285
Joan Ot^en 450
JoanOxenham 284,285
JoanPalomina 323

Fff f 3 Joan
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JoanPaisBarretto 436
Joannes de Mcy 1 92

Jo.7n Picterszoon, fijn helden i>uk 413,414
JoanPoncedcLeon fijn verrichtingen , 143, 149

167

Joannes Pontir/s fi\n wedervaeren op Guadalupa,

71. ontdekt Florida 97
loanPortugacls koning ontdekt Congo, 3. zoekt

na Indien 4'493'359>36o

7<ww %rta fijn moordaedig werk 94
loan Ra»iires , fijn vvonder-werken 357
i<w« Tijbald, 97. bouwt Carc/x-flot op Florida, 98,

177. verhell fijn vloot door ftorm : word le-

vendig acn 't vuur ftukken gehakt 99,148
loan IigdrigoCabril/o fijn verwonderens-waerdige

togt 210
loan Rodrigos de Fonfeca 2-74

loanSancbe? -34
JoanSchmith hervat fijn ongelukkige togt, 102,

135,139,140,1415143
loan Sebajiiaen de Lano zeilt de wecreld om 76
loandeSiba 108

loan Solifittt opgegeten 70, 7

1

loan Squibcl 165

loan Stade, fijn wonderlijk weder-vaeren 96
loandc Texela 167

IoandelaTorre , fijn vreemde bejeegening 321
I<w« Vtra^ana fij n togt 121

Jo«7M J-W/e/f 475' 476
loanlValbeek, fijn verrichtingen 418. op Curacao

450
loanIVendoi'il 474
loan J\ nc 142,143
/c<?w Wilbemfcoon Verfchoor fijn heerlijke daeden

112

loandc /Vy koning 488
Iocauna Guamaonocon afgod op Hifpaniola 162

7oo/2 Bankert , fij n togt 418
7or£« een flot 389
lorge Eflwira , fijn togt 553
lorii van Spilbergen, fijn merkwrerdige togt rond-

om d'aerd- kloot 106, 107,108,329,330,339,
247,248,568

lofepb Ancbieta 367
louana-boina een vreefelijk hol 167
lomkeha afgod 1 1

6

Ipaima Viztliputli een wonderlijke ommegang
263, 264

Iy7e<w landvoogdyfehap 382,383
Ifabella fledeken. 46
IfraïlTivyn 474
Ifraèls tien (lammen , waer gebleven zijn 27
luan de Saliius Iandlchap 331
Itian Fernando twee eilanden 1 09, 112

luan de Frontera Rad 34 1

luan de Porto R'co hoofd- flad 167. word ingenoo-

men door d'Engelfche 167,168. befchryving

derflad 168,169,170
luan de Porto Cavallo een vlek 276
luana landvorft 71

/w.-?».?«landfchap, waerom zoo genaemt 72,73
lultaen Sumanus 97
1 utiut Samano fijn togt 1 48
lunipa zoort van appelen 178. als ook van boo-

nien 185

Ifcoah een held-daedig koning 239, 240,241
l^tapalapa een heerlijke ftad So

K.

l\aagerrel een duivel 534
Kamer- fpeclders binnen Mexico rechten wonder-

lijke potzenaen 266

Koorts zeer vreemd
Kotoen, hoe vvafcht, 166.

Kanccl-boomcn 33;
K\arouata , fchoone aerd-vruchtcn 395
lOzfAtwr^egods-dienflig aengebeden 372
Kawüipepicke een maeltijd van menfehen-

vleefch 96
Kelderszeerafgrijfelijk 81,82
Ketel-vang meikwaerdig onderzoek na toovery

20
Keten zeer wonderlijk 300,301
Kinder-waflchen ongemein vreemd 32
Kinderen haer opvoeding in Mexico 268
Kinder-ofFer 308,309
Kink-hoornen beziens-waerdig 194
Kiriacb Morfey een Tattar 40
Klaes de Vijjcher 5 1

3

Kleeding der Americaenen 32
Klem een vreemde ziekte in Braftl 534, 535
Kloppenburg hopman 441
KockaTtougbe hoedaenige wortel, 136. des zelfs

toebereiding 137
Koekjensmerkwaerdig 262
Kpninx-eiland vol eyeren 1 08
Konijnen vijfderley , 382. wonderlijk vreemd

213

493,494
en toe-bereid word

355
Kraem- vrouwen wonderlijk 562,564
Krabben gefchildert: haer vreemde aerd 185
Kreeften hoe moffelen en oefiers vangen, 199.

vangft der zelve, 256. zeer vreemd flag,

494
Kriftallijne toorn merkwaerdig 370
Krokodillen, hoe gevangen, 151. zeervermee-

nigvuldigt 252
Kroon van Peru hoedaenig 301
Krooning der Mexicoofche koningen merk-

waerdig 241
Kruid zeer wonderbacr 166,^269, 338
Kruis een rievier 440, 441
Ktukara-waoks een landfehap 135

LaSlantius , fijn mifflag 5
Lacroy, fijnmanhaftetegenweer 455
Ladrones eilanden 76, 1 12, 211
Z,<e//'tfRoomfchejong-vrouw 288
Laguna een meir 232,234,244
La^una de Nicaragua een groot meir 278
Lake, fijn beftiering o\>Hie<ves 189
Lamantins wonderlijke viflchen 194, 201

Latnbis vreemde kink-hoorens 194
Lampfen een Zeeuws heer 188, 190, 201

Lancetten , haer wonderlijk gebruik 236, 262
Land-fnoeken zeer vreefelijk 194
Land-bouw zeer vreemd 275
L««zk Chineefche duivel jaegers 33» 34
Latane boomen 199
Laurens een inwijk 120

Laurcns A/dana 322
Laurens Picrcez fijn verrichtingen, 499,500

50 r

Laurens Calvacanti 436
Laurens Keymü , fijn togt, 543, 544. vermoord

hem zelf' >*#•

Laurens <van R£>nbacbü\n verrichtingen,43o,43

1

434,435,436. befterft fijn wonde 436
Lat/renzo een dorp 39°> 4^9
Ledburg fledeken 349
Leif brengt een volk-planting op Groenland

H5
lecw een ftad 278

Leon
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Lton de Guanuco een ftedeken 341
Ze0«.WtwjZ.e/»,fijnverraederye 432,433
Leonard Ragapo 5?8
Letti, wonderlijk volk 38
Letella een uithoek 166
Levendig menfchen-villen 262
Lieves een eiland 118
Lwwftad, 101,337. delucht is hier buiten-ge-

mein gezond: merkwaerdige huifen : kruid :

rijkdom : kloofters, 338. de haeven Callao de

Lima, 339. vordere befchrijving van Lima

T . ,.. 356,357
L;«rf/r/eenmeir 278
LoandafanPauli ingenoomen 491,492
Lobos eiland

Magellanes ftraet : reufen aldaer , en eenyzelij-
ke vrouw 104,105

33o.332>337,556
Longur cWand 119 j

Malbado een eiland 146
Lonies Ramires 4.14. 1 Mamaoclo beleefde meer dan drie honderd kinds-

Magellanka 572. zee-kuft : gebergt : geboomt:
reufen .de ftraet Magellanes hoe lang: togten
derwaerds , 573, 574, 575. woefte menfehen
aldaer 574, 575, 576

Maguey een wonderlijke boom 225
Maguen vreemde boom 237
AWxAa/whoedaenigvolk 123
Maio eiland 433,405
Maiobanexius een koning 52
Makiuaes hoedaenig volk 123,125
Malabrige een haven 347
Malacca een reedeaen de Zuid-zee 211
Malebarreeen bewoonde haven 120
Malbado een eiland

Loopers zeer wonderlijk 151
Lopes Barba/io,q86. geftaegen 488,490
Lopes de Mendoca, lij n land-togt 228
Lopes Rocbat Borgia fijn vreemd gevecht tegen

Aniffe-wski, 458,459. nederlaeg en dood

459, 460
Loquillo gebergt 168
Lonies een fterk te 399
LoyfaPi^arra 113,114
Loxa Rad 3 30
Lucajos eilanden : haer inwoonders , zeden en

dragt, 152. fpijs en vruchten 153
Lhc-u Giraldes 392
LticM twee vitlchers eilanden . 210
Lucas Pol 41

5

Lucas fafque^ de Ayllon , fijn togt na Florida

143. onder-handeling met de koning aldaer

143, 144. fijn trouwloosheid: word van de
Floridaenengeflaegen 144

Lttcia eiland 197
Lucht-ftreeken zijn vijf 5,6
Luideftykd''Alvarado 147. fijn nood, wreedheid,

kinderen

Mameieen wortel
Mameien aengenaeme vrucht
Mamelukken , haer nieuwe eods-dienft

il
&

Mamello bloedfrhendigc koningen
Mamoa hoedaenige boom

300
88
296

in Bra-

532
30?
186

148

97
75
7i

nederlaeg en vlucht

Luidewyk Camellus aen ffukken gekapt
Ltrideyeyk Lampaguano fijn togt

Luidewyk Mercado
Luidewyk Pontius rechtsgeleerde
Luidetvyk Ujbera

Luidetvykde^elafio 229,233,234
Luipaerden: een vreemde voorval der zelve 13,

H
Lunaguana een rievier 339
Luys ftedeken 228
Lijken zeer merkwaerdig toebereid 55,64,106,

108,145,299
Lijken uit welke de duivel fpreekt 163
Lij f- landers , haer gods-dienftigheid tot een flang

226

M.

Maboujats fchaedelijk ongediert 191
Mabouya een boofe geeft 174,178,179,180
Mabrabomma onbewoond eiland

Maca een beeft

Macbimus wonderlijke ftad

Maxfoc/xw/hoedaenigefchild-wacht
Macbys vermaerd beeld

Maci Chileefche genees-meefters

Macureivarai een ftad

Madera , van wie bevolkt
Madok ontdekt 't Noorder-America
Madttrera een veld-heer

Maegdenc\\ar\d

Magaglianes fijn blood-hartigheid

Magapatan een vlek

Magdalena rievier

Manati wonderlijke vilch 157 , 260 , 272 , 279
Mangaa een plant 395
Mtfwff/evreeaid geboomt 362
Mancius Sierra fijn vreemde dobbel 304
Mandthoca hoedaenige wortel 69, 364
Mangoags een volk 136
Mangocapa , fijn bedrijf 298. hoofd der Ingas 1 5.

fijn togt 33. land-beftier 34» 343
Mango Inga 4, 302, 3 16, 345
Nanceniltie-boom 195
Manb.tttans rievier een volk 123
Manioc, haeroorfprong 179
Mangues geboomt isdriederlei 438,439
Mtfwi/^beziens-waerdigeftad 147
Manitou een duivel 116
Mannahoaks een volk 135
Manoagoud rijke ftad 541
Mansfeny een kleine arend 184
Manfceld, fijn verrichting 462

86 I

Manuah een flang 503
323 \ManuelSerano de Ribera 427,428

Maracapaila haven 554
Maracoybo een meir ibid.

Maraka wonderlijke afgod 365
Maragnon eiland, ingenoomen 496, 497. rievier

333. en eiland 393. dorpen , lucht, vruch-
ten , grond , beemden , fonteinen 394. hoo-
rnen , gevogelt en viffchen 395, 396. vier-voe-

tiggediert396, 397. flangen , inwoondersen
haerherkomft, verdeelt heid, geftalte , fterk-

te, dragt, vreemd verhuifen , wraekgierig-
heid 398. haer wapenen 398,399

M«r«/e>-/«/voortgaende berg 349
Marais de Ni%a fij n land-togt 207. 208
MaraisTeixerabiü'chop 402,403

108 MarcusZenoy fijn wonderlijke togt 29
328 Mare eiland 384
19 Mareseen rievier 154
162 Margaias volk 379
316

J

Margarita eiland en fterkte heftig beftormt 407,

566
I

548

543 j

Maria een eiland 106. dorpen aldaer verbrand

3,5i 1 107,568
35,36 ', Maria Antiaua een gehucht 70

461,462 Maria PVinktjield 171

74 j

Maria del Puetto verbrand 160

450 j
Maro eilandeken - 96

259 I

Maroquita ftedeken 292
90,426,286 ! Marigalame eiland 194

Ma-



H larasbeltacc*! wonderlijk volk

Marquites volk

Martba een eiland vol woeftc menfehen: haer be-

zicns-waerdigehuifen68. een ftedeken 419,
420, 16?

Martman Zeeuw'fch roovcr 464, 465

Martinico eiland verdeelt in vijf wijken 196,197.

word door de rievieren onder water gezet 197

Martyres eilandekens, waerom zoogenaemt 143

Martijn Ambifm , fïj n wondere voorval 285

Martijn Aftete 316

Martijn Forbijfer , fijn vruchteloofe togt na

'c Noorder-America , word hervat : ontdekt

zeer woefte menfehen 100. keert na Londen
101

Martijn JatmesTafur , fijn togt 540
Mar/if/KSfMwbeftormt'tReciffo 444

j

Martijn de Vijfde Paus 186,187

Martijn Tyfoon fchenkt Africa en Ooft-Indiën I

aen Portugal 3,433,422,423,429,430
j

Martiin een derCaraïbifchc eilanden: heeft zout-

mijnen 186. gelegendheid der ftad 187. het I

eiland verdeelt tuifchen Franfchc en Hollan- /

ders 188

Ma/7W.w/etjhoedaenigvolk 122

Matanca een vermaerde inwijk 156

Matamnu eiland 161

Matonvikh 157
Matonwaks eiland 123

Matthuis Albuquerque 389 , 390 , 43 1 , 432 ,434,

435. maektbeding-puntenmetdeWeft-lndi-

Ichemaetfchappy 436,437,454,455,456
M nthys ïaii Cettleti , fijn merkwaerdige verrich-

tingen 432, 433-436, 440, 441, 442, 444. ver-

trekt na Holland 446. keert na Bralil 465. we-

derom na Holland 479
MattlpM hopman 44 1

Mavincopa Peruaen 35°
Maurits van Kaffottiu fijn togt na Brafil : cerlte

werkaldaer465. flaet Bagnola : neemt Poïa-

con in 466 fijn u ijle ftaets-beftiering 467, 468.

voorzichtige keuren : land togt : onderhande-

ling met de Tapuyers 471. belegert Salvador

472. beftormt het: veroovert ettelijke iterk-

ten rondom 473. breekt 't beleg op 474.

klaegt, dat geen hulpknjgt: voorzietieder

Brafilslandfchap van een waepen : verpacht de

tienden 476. gerackt over hoop met Anif-

fe-toiki 477. antwoord op ArciJJeVtshv brief

"478. fijn merkwaerdige bruggen 484,485.
voor-zorge tegen de geduchte Spaenlchc

vloot 485- onderhandeling met de Portugee-

fen490. met Montalvan 491. brief van Maf-

carenhas aen hem 498. fielt op alles^ide 498,

499. ontfangt de gezanten des konings van

Congo en vorft van Sonho 499, 50c. neemt af-

fcheid van Brafil 504. fijn u ijle raed 504,505.
keert na Holland 505. verhael van Brafilstoe-

ltand5c5,5o6,507. fijn flam-huis 507,508.
word verzocht na Brafil te kecren 523

Naurits-üot 467
Mattrits de Kaffouiu een uithoek 109
M««rifj-ftad half afgebrooken 510
Maydo een heilig koning 176
M«>oeenrievier 99
Mechoacan een bifdom 256. zeer gequelt door de

tygers256,257. eek-hoorcnsenvoffe-pis257.

haer inwoonders , ftedeken, kloofters en ha-

ven 257,258
Melchioruis , fijn verrichting op Hifpaniola 46
Meir wonderlijk 376,253
Meir-fpinnen 568
Metilut een hoofd-ftad 175, 177

13LAD-WYZER.
538 Mc/il'i een ftedeken

346 \
Memberton een oud heer

Menatonon een koning
Mendoca ftedeken

Menclaw fijn zee- togt

166
120

142
570
2

Menfchen-ofFer en eeten 22,32. by Tattars en
Americaenen gebruikelijk 40.zeer y zelijk 300

Merica een haven 134
Merida ftedeken 292
Mejfica een koningrijk 81
Mejfou , vreemde verdichtfelen van hem 1 16
Meftre Alvaro een berg 379
Mening luitenant 452,464
Mcve eiland 384
Mexi vermaerde veldheer 220
Mexicalcingo ricviec 233
Mcxicaeners, haer gevoelen wegens herkomft

en zeden 30,32. haertael heeft geen gemein-
fchap met d'Europifche tijd-rekening 32

Mexico vreemd verhael van de ftichting defer ftad

238. koningen aldaer 23 8,239, 240, 241, 242,

243 ,244,245,246. haer merkwaerdige in-

hulding 241. tempels aldaer 242,243. non-
nen , jongens en monniken binnen de zelve

262. d' inwoonders hadden een af-keer van
haer eigen gods-dienft 262,263, 264,265.
voltrekken des houwelijx 265. vreemd feeft

Texcoa/t 265,266. alsook Qtiit^aakoalt : de
Mexicoofche almanak 266. lchrift aldaer ge-

bruikelijk , boeken , land - beftier , dieren-

huis, rijx-vorften , vuurfchaeren en wape-
nen 267. manier van oorloogen 267,268. veld-

heeren : opvoeding der kinderen : aerdige

fpecl-tuigen , buitelaers en danfers ibid. de
ftad word ftormenderhand ingenoomen 247.
herkomftdernaem22o. naerder beichrijving

der ftad 232, 233. beziens-waerdige markten

233, 234. kloofters van Francifcaenen, Augu-
ftijners, Dominicaenen , Gaft-huifcn , ker-

ken, Paleilènen Biflchops-ftoel 235
Mexico , ziet ook TenuJHtaa.
Michatoya rievier 273
Michiel Adriaenfyoon de Ruiter 1 88
Micbiel Sancius 21 r

Af/jr«e/eenftad3i4,329, 571. een vlek 274
Miguelde Ribera ftedeken 340
Mieren in Brafil wonderlijk 361,362. totfpijg

gebruikt 291. ter markt gebragt 274
Milcom de zonne 174
Miles Philips , fijn togt 249,250
Mina Hot 409. held-daedig ingenoomen 468,

469,470
Mini hoofd- ftad 259
M/o vergiftig kruid 342
Mirabilts Peruana hoedaenige plante 355
Miraflores ftedeken 336
Mitamamolines Arabifch koning 288
Miramumins volk 377
Mit'itibi wonderlijke berg 452
Mifmaekte menfehen in arme hutjens 111

Mifu ijfingen van 't kompas 9
Mitimaes volkeren 345
Mixes wreed volk 255
Mneuif een os de zon toegewijd 1 75, 305
Moabitifche koning, fijn wreedheid 22
Mocba eiland: Olitier Tean Noord alhier vreemt

onthaelt: zeden der inwoonders 105, 106,

107, 134
Mocia afgod 345
Molk een boom 296
Molochs fchnkkelijk beeld 309. zeven gloeyen-

dekamerkens 174
Momin merkwaerdige boom 198

M*-



Blad-Wyzer.
"Mona&igga eiland 102

Monba'm hoornen 193
Montagne 510,512. jammerlijk geflaegen 517
Mo/tfe/Franfch edelman 195
Mont-fcrrat eiland 192, 1 93
Moolen-fteenen var. juyfte rondte uit de natuur

153
Morequito koning 541,542
Moord zeer vreezelijk 220
Mooren wreede (troopers , en waerom 282. be-

volken een eiland 284
Mormor een uithoek 283
Moromoro merkuaerdigefchaepen 296,297
Morrodelos Viabolos 35+
Mono Empinado een fterkte 1 67
Mono Moreno uithoek 3 54
Mofcobo hoofd- ftad 72

Molje een wonderlijk beeft 122
Mot.zyas gefchikt volk 37°
Moujtik.es zeerquellende muggen 190,260
Moyokimb.1 wonder aldaer gefchied 357, 34

*

Moyton fchoone vogel 391
iWf/«ft.?c/;ofraookendeberg 278
Muskus-katten, haerbefchryving 126,127
Muskus-kruid 193

Muffafcus een wonderlijk beeft 1 37
Mutec~uma negende koning van Mexico 78.geeft

aen Corteftus 't rijk over 8o. word gevangen

So, 81. fijn pracht en luft-huifen buiten ge-

mein wonderlijk 82, 83. geraekt om hals 83,

246, 260. lijngrootedaeden 246,260. prach-

tige krooning en hof- houding 245
Muteczuma vijfde koning over Mexico 241. fijn

daeden 242,243
Muur zeer merk waerdig 80
Myneerders na 't zilver, haer bloedige arbeid

353 . 354
N.

-Nadw eenrievier 2*9
Naco valleye 274 , 276
Naelden wonderlijke viflchen 193
Naevel , vreemd gevoelen van de zelve 163

Naemen wonderlijk verandert 181, 183. naem-

geven zeer vreemd 164
Naemen der plaetfen, den Portugeefen ont-

weldigt, verandert 446
Naguacbato Americaenfch overfte 210
NamacoiiM nonnen 32^

Namonticeen Virginiaen 140

Kafalma een dorp 252
Nafca een valleye 34°
Nata, een ftedeken 284
Natbanael Butler 171,172
Katifcotec een eiland 118

Nat>atl.jc«s haer gedenkwaerdige togt 219, 220,

221,222, 238
NaYidad voornaeme haeven 210 , 257. word

verbrand 211
Na^aretb een ftedeken 430. verovert 454. ge-

flecht 456
Negers, haer vreemd beding en verwoede ftrijd

469,470. vuilheiden ouderdom 495. handel

met de zelve gedreeven 507. mishandelt 548
Ncntoquc , hoe verkooren word 565
Nero fijn vreemd kijken 288
Kequen zoort van lywaet 237
Nevada gébergt 237,238,287,288,294
Neuva Segoiia 278
Neyba een geweft 290
Nicaragua een landfchap 230, 278
Nicolaes Olanda onder-koning, verleid de ftad

Domingo 53, i6d

Nicolaes Vurandiu Vtllegagnon , fijn togt 96.

bouwt Coligny: vermoord fijn volk: keert na
Vrankrijk 97,377

Nicolaes Federmati , fijn verrichtingen 553
Nicolaes de Witte 525
Nicolaes van Tpere» 4 68, 469
iV/W^«^i?nofijnvreerr. letogt 29
Nieves eiland 189, 190
Nieuw Amfterdam 123,134
Nieuw jfnAaUifta 70. verdeeling in vafte kult

en eilanden 548. woefte inwoonders: zout-
pannen: fterkte fan Jago 549

Nieuw Bifcayen 119,207,229
Nieuw Engeland 121,122
Nieuw Galicien 2 1 o, 21 1 . haer omtrek , geweft>

lucht , grond , wolven , mouftieken , zilver en
kooper-mijnen en zout 222. vyge-boomen
van fefterley flag 222, 223. boom-gewafch
223. aerd-vruchten:haegdiflen224. inwoon-
ders 224, 225. haer drank merkwaerdig:
land-beftier: hoofd ftad 225. havenen 229

Nieuw Granada 215,. 90,291, 292, 287
Nieuw Guinza , vreemde inwoonders 110,577
Nieuw Leon een koningrijk: in hoe veel land-

fchappen verdeelt : haer vruchten , viffchen,

inwoonders , koopmanfchappen , meiren,
bergen , fteden en vlekken 278, ^79

Nieuw Mexico 215, 216, 217,218,219,220,
Nieuw Nederland , haer bepaeling , by wie

ontdekt: haer ftad Amfterdam: water -val-

len , gezonde wateren , vloed en zee-kuft

123. geboomt , aerd-gewafch , wijngaer-
den , wijn, warer - limoenen , kalabaffen,

tabak , pepoenen , tarwe , Turkfche boonen,
erweten , grond, indigo, garft , bloemen,
124. berg kriftal , mofcovifch glas , marmer,
goud : inwoonders met befchilderde waepe-
nen en 1 icchaemen , fchilderyen , vreemd hair,

wonderlijke ziekten der paerden en koeyen,
varkens, fchaepen , harten, gevoogelt, leeu-
wen , beiren en vreemde beeften 125, 126.
eelanden , harten 126 muskus-katten 1263
127. bevers 127 , 128. arenden , fpechten,
duiven en aerdig vogeltje 128 kalkoenen,
l'.vaenen, ganien , vilchinftroomen, meiren
en d'Oceaen : ratel-llang : geftalte der in-

woonders: haer fpijs en vreemde zeden 129.
kleding 130. huifen 130,131. fterkten, ver-
huifing, Veelheid der vrouwen, houvvelijken,

echt-fcheiding, hoerery, vreemd vryen en
kinder-baeren : begraefenis 131. rouw over
dooden: toovenaers: vierderley hoofd-tae-
len: geld: vreemde bad-ftooven: krijgs-orde

en wapenen 132. fchrikkelijke handel metge-
vangenen 132, 133. wetten,dood-ilag, vreem-
de verbinteniflen , raeds-vergaederingen en
gods dienft : duivel-dienft: gevoelen van God,
lchepping en de zielen 133. nieuwe volk-

planting na Nieuw Nederland. 134,
Nieuw Spanje , van wie alzoo genaemt 83.

haer lengte , breedte , naefl-gelegene volke-

ren, vruchtbaerheid 230, 23 1,232. haer ver-

deeling en hoofd-ftad 232. yzelijke wreed-
heid aldaer gepleegt in den gods-dienft236.

fteden en dorpen 236,237. wonderlijke aerd-

beeving 237, 238. afgooden , priefters en non-
ne-kloofters 262,263,264

Nieuw Valladolid ftedeken 275,276
Nieuwe weereld by de oude onbekend ; doch

vermoeden datter een was ^,6
Nigua een fchaedelijk fpringend wormtje 158
Nixaga een vlek 274
Noach heeft America bevolkt 37
Nobete een dorp 249

Gggg Nom-



Kombre de Dios , oorfprong der naem , befchry-

vingderftad 134,283
Nonnen zeer vreemd 262
Koorwegen lieert geen inwoonders verfchaft aen

America 28,29,30,31
Korenbo eiland 412, 421
Korte een rievier : zeer beleefd volk aldaer 217
Korumbega hocdaenige ftad 29, 30

Koftra Sennora een rievier 210
Kova Francia door wie ontdekt: haerin.woon-

ders, der zelve zeden omtrend fpijs, kran-

ken , lijken 115. wondere proef van manhaf-
tigheid : gevoelen van God en de zond-vloed

:

haertoovenaers: fchijnen kennis der Heilige

Schrift gehad te hebben: haer geloof van de
fchepping, onflerfelijkheid der zielen en don-
der: wonderlijke rotzen 116. verdichtfelen

vaneenboom waflehende ten hemel: gevan-

gen is der zon: dood-maelen 117. verfcheide

volkeren.haerfpraek,fpijsen houweiijken 119
Kuchtley een plant 1 72
Kttejfra Sennora de la Vittoria 260
Kufflo de ChaVes fijn verrichtingen 355
Kunne? Cabeca fijn vreemd wedervaeren 145,

146
Kunne? Gttfman 225. fijn merkwaerdige togt

226, 227,228

Blad-Wyzer.
Orenoke zoort van arenden 198

I

Otinoque rievier 540, 541. vloeythoog,enisvol

J
eilanden 542. ontfangt veel rievieren 543

I Orijlan ftedeken 166
1 Ofcotaracb neemt d'harfenen uit manfehen hoof-

116

75-570
114

292,293
251

527
85

395
ï8i

258
38i
180

289
75
142

1

237
136
185
252

Ocama ftedeken

Ocampus bcüri\d de Cafo
Occam rievier

Oceaen des zelf befchryving

Ocotlan een vlckke

Ocougbtanamins een zoort van kappers
Oculiem een druiven-boom
Ocumba rievier

Offer van kinderen 21, 22. van menfehen door
wie afgefchaf 1 22. verandert in een wonder-
lijk fpel ibid. menfchen-offerzeerjyzelijk 74,

266, 335, 346
Oifeaux eilandekens 117
Oke afgod 138
Oki beltierder der zee en tijden 116
Olaimi een berggefchikt ten zonnen-dienft 174
Olandw fijn yzelijke wreedheid 335
Olinda hoofd-Had van Pernambuco 387. kloofter

derJefuieten zeer prachtig 388. de ftad word
by d'Hollandersingenoomen 389. afgebroo-
ken 390,417. in brand geftooken 424. we-
derom herbouwt 468

Olivier Crom-ftel 166
Olivier tan Koord, fijn togt rondom d'aerd-kloot

104,105. neemt rijke fchepen: flaetdenMa-
niliaenfchen ammirael : keert na Holland 106

Oiota merkwaerdige fchoen 303
Olotocara Floridaenfch veld-heer 99
Omaguaza een groote vlakte 571
Ommegang zeer wonderlijk 263
Ondergang des weerelds, gevoelen der Mexi-

caenenhieraf 267
Onweder zeer yzelijk 49. noch een diergelijk

87. eenderde 146,333
OpaJJem vreemd beeft 1 37, 169
Opechamanoug een gevangen koning 140
Openeda i'.edeken 466, 467
Orangkaen een opper-hoofd in 't Onbekende

Zuid-land 579, 580
Oranje een fterkte 421. eiland 538
Orcades eilanden loo
Vrdal yzelijk onderzoek na tovcry in Nederland

120

den
Ofiris de zonne
Ofomoüad
Otabaloeen geweft
Otomu een volk

Otto K^eye

Otumba een fiad

Ouaieroua een boom
Ouboutou, hoedaenig gezach-hebber
Ouderdom zeer merkwaerdig
Ouetacates wreed volk

Qumthnu hoedaenige zielen

Ouragan een vreefehjke wind : byzondere voor-
tekenen van de zelve 1 90

Outgcr Minne 417
O^ten Guynetb,vrecmA bedrijf van zijn zoonen35
Ozama rievier 160

P.

PaWorruchtbaere valleye 253
Pacaritambo , een verfiert hol 298
Pacbacama. valleye 339. wonderlijke afgoden-

tempel 307
Pacbamaca een afgod 91
Pacbacuto een Inga 299, 356
Pacbayacbaci Schepper van hemel en aerde 302.

wonderlijke afgod 346
Pachuca zilver-mijnen 234
Pacoeira een plant 394
Pacos 2.6, 227. wonderlijk geoffert 308
Pacta een woeft koning, door Spacnfche hon-

den verfcheurt 67
Padden zeer vreemd 253. uit 't water gegroeyt

70. wonderlijk 274
Padde-vifch 137
Padilha hopman 411
Paerden , haer gebruik in Tattaryen 41
Paerdeneiland merkwaerdige voorval alhier 114
Paes de Tones , fijn verrichting op het Onbeken-

de Zuid land 37>38
Palma ftedeken 292
Palmas rievier 250
Paicanos landfehap 355
Palmares twee dorpen 499, 500
Palm-boomentweederley 382,198
Palpat landfehap 329
Pamatmke een rievier 135
Pampelona 290
Pampb'tlus Karvacz, fijn ongelukige togt 76,

77> I44> ï45>I46
Panama, befchryvingderftad 2811282,283
Panuca landfehap 151,250
PanucM een verwoeffe ftad 84
Panthers, merkwaerdige jagt met de zelve 13
Papa een vervloekte priefter 236
Papas vreemde wortel 306,317
Papayeboom zeer vreemd 1 86
Papegaeye-vangft wonderlijk 71, 217
Paquipe een meir 142
Paracouffis een koning , fijn merkwaerdige lift

174
Paragoana landfehap 553
Paraguaye rievier 556
Paraibes volk 279, 380
Parana rievier 556
Parcos rievier 342
Paretufte boomen 1 88

Paria



Blad-wyzer.
Paria een landfehap 349. haer inwoonders 57.

haer vreerade zeden 57, 58. huifen , trouwen,

rijkdom , begraefenis, genees-middelen 58,

540
Parayba landvoogdyfehap en ftadinBrafil;9i.

befchryving der ftad 424,425. aenflag op de

zelve 425, 426, 442, 443. haer derkten Anto-

nio en Margareta 443. veroovert 449,450.
vruchten , gediert en huifen aldaer 550,445.

fchrift rondom verftrooyt 451,452'

Parilla fiedeken 33 6

Parime groot meir 539
Parinacocba een woeftijne 347
Paripe een ftad 3^5
P<7r//>7w;ïeenfterkte456,457. rievier 458
P^W^ilaetdeSpanjaerden 71

Pariemoer-oefterszeer wonderlijk 194
P<w/zow£0valleyeenflot 337
Parquet verwekt fwaere oorlog 196, 197
Paru vreemde vifch 379
PaJJao een uithoek 335
Pafiamayo dedeken 3 36
PalJaguateshoedaenig\o\k 216

Paflo dedeken 294,320
Pafyra wonderlijke berg 452
Pathamamagodmne 3c6
P.z/.ir.jitfejwgefchiktvolk 216
Pataten hoedaenige wortelen 166
Patatvomek halve zilver-mijn 140
Pavaofa een ftad, ingenooraen 492,493,494,

499
Paulo een vlek 377
Pauliis Acunhm 49
Paulo Inga 316
PaTeary hoedaenige iiedekens

. 564, 565
Paivtuxunt een rievier 135
Pajt.z een ftad beftormt 3:9. verwoefl 330
Paz ftedeken 347>349
Peerl-oefters52, 61. peerl-vangft merkwaerdig

67, 548. fchoone peeil 70
Pennobfiot landfehap I2i
Pelikaenen 544>545
Peiiquete een koning 71
Pemambttco 337, 390
Pei ico landfehap 329
Petatlan rievier 228
Perfiaenen, haer drievoudige feeften aen de zon,

en waerom 305. haer oorloogen 27
Perua een vreemd bondelken 311,312
Peruaenen hebben geen letters : bewaeren de ge-

heugenisby liedekens 34. haer vertelling van
eenvereeuwde zee-togti3. gevoelen van de
zond-vloed 15. zijn niet herkomftig uit Chi-
na 33' 34

Perode benaeming verfcheidentlijk genoomen:
lengte, verdeeling, wonderlijke eigenfehap-

pen, bergen,dieren 295. vruchtbaere valleyen,

veelerley vruchten 296. merkwaerdige fchae-

pen297. gewaed der inwoonders 297,298.
reufen oorfprong van Peru : eerfte koning, en
verfcheide geflachten : tweede koning 298.
vordere koninglijke ftara-huifen : derde en
vierde koning 299. vijfde , fefte en zevende
koning 300. Peru word vierzints verdeelt 301.
gebouwen alhier wonderlijk : als ook brug-
gen, fchatting, orde op d' armen, ftijl van le-

ven, dragt en ren-booden 202. huifen, fpijs,

wapenen,begraeving 303.afgoodery 303,304.
eert|den zon , en waerom 305 , 306. donder,
aerde , regen-boog , fterren, ftroomen, ber-

gen , kruiden en wortelen voor Goden ge-
houden 306. beelden hoedaenig : tempels,
priefters en kloppen 307. vreemde offerhan-

den en wadi-hingen : kindermoord 308. of-
fer van zoonen 308, 309, een fchaduw van
'tavondmael des Heilands 309, 310. biegc
zeer merkwaerdig: tovenaers, waerzetjgers en
feeften 310. inwying derjonge Inga 310, 311.
merkwaerdige feeden 311,312. voorfpoo-
ken van deover-heerkhing des rijx door de
Spanjaerden 313. Peru van wie ontdekt
's
.3 I 3>3i4- Peruaenen weeren zich manne-

lijk 317. beftierd by onderkooningen 325.
haer valleyen 335, 336, 337, 3 38, 339> 34°-
fchoone vrouwen ; verfcheide landfchap-
pen 341. havenen 347. hoe bediert word,
en by wat volkeren bewoont 356. monniken
derwaerds over-gefcheept 357. verdichte
wonderen aldaer 357 > 358

j

Peter jfcunha d'Attdrada 422 , 437
c

Peter Adriaenfzoonlta ,fijnverrichting4i3 ,414
j

isin groot gevaer4i8. keertna Holland 419
j

Peter Ahumada-, lijn togt na Florida 148

;

Peter Ariai, fijn merkwaerdige togt 65,68,72

j

wonderlijke drijd met de baviaenen 84
i

Peter Albuquerque
4.3 3

j

Peter Alfonfia Hinoiofa, fijn verrichtingen 322
Peter Alfoiifus Xignn-s , fij n togt 292. ltnj d met

de Canibales 54. word gevangen,en fijn fchat

prijs verklaert 55
Peter Afoares , fijn verrichtingen 43 1 , 432, 3 32,

337,380,273
Peter Afoaradus 89, 90
Peter An?ures, fijn vreemde togt 346
Peter del Eara 314
Peter BiartfóaKt 120,121

1 Peter du £«, een jonge wonderlijk bewaert 148
Peter Capralrs ontdekt Brafil 358, 359
Peter C'afar de Menefes 492. gevangen 500
Peter de Candia, fijnongemeinedoutigheid 314

\
Peter Carpentier 256
Peter Corera de Gama 491

!
Peter Fernandes de Quio 577

1

Peter Fernandes de Serpa 541
Peter Fernando deVelafeo fcheid quikzilver van

Vermilioen 350
Peter Gafca fijnbrief aen Pizarrus 321. merk-

waerdige beraedilaegingen tegen hem 322.
trekt tegen Pizarrus 323. fijn krijgs-lift 324.
overwind Pizarrus 324. is zeer verlegen 325

i Peter de Heredia 286
f
Peter Melandes woedtegendeFranfchen'99,ij2

177. fijn doortraptheid 95. wreedheid tegen
de Peruaenen

Peter de Lerma
Peter Mende? de Golvea

Peter Motthaemer
Peter de Orfita

Peter Pueües

Peter B,icher predikant

Peter Sarmiento , fijn togt

Peter Vijl een Neger
Peter Valdii-ia

ViterUmbria
Petiguares een volk
Pe>'« een ftedeken, word verbrand 108
Phceniciershoedaenigvolki5,i6. van wie her-

komftig 25, 16
PhiUbert du BuJJbn 43 3 >434
Philips Amadai fijn merkwaerdige togt 141,142
Philips Cluferitis wederleid 3 1

1

Philips Corouileray 378
Philippibilbo een goddeloofe tolk 315
Philips Serooskerke 41

7

Philips-(lad door honger verlaeten 105
Pi eter Puinbarder 5 ! 3

Gggg 2 Pie-

96
317
441
491
541
319
97

572,573.575
490

317,3-4
283

451
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Pieter Hein fijn heldendacden 1 56, 401 ,402,409,

410,411,4.12. neemt de zilver-vloot 414,

415
Pixu toovenaers 179
Piafth landfchap 226
Pico koftelijk paleis 342

PilloioM wonderlijke tovenaers 1 16

341
108

104
[210,274,284

208

2-7
227

379
180
112

190
• 384

331

193
1-2

127
217
68
137
186

142

Pincos landfchap

Pingnyns eilanden

Pingyns hoedaeniggevoogelt

Pinus een uithoek

Pim.idos wonderlijk volk

Pirabcben vliegende viffchen

Piracoaba wonderlijke vifch

Piratiapua vreemde vifch

Pirauges hoedaenige fchepen

Pifcaiores een inwijk

Piflacie-nootjens

Pitanga rievier

Plat* vermaerd eiland

Pieffis een Franfch heer

Pleymouth een vlek

Pliiüiis wederleid

Poala een vlek

Pocchorofa Americaenfch koning
Poconc een wortel

Poel zeer vreemd
Poonenoeen koning
Point Comfort een volk-planting der Engelfche

Pontemhtamum prachtige ftad74. wor(^ ingenoo-
men 77

Popayan landfchap , haerbefchryving : 92,293,

294,295
Popocatepcque een yzelijke berg 79
Pokken , by welk volk zeer gemein 320
Porceleinen zoort van kmkhoorens 194
Porto zilver- mijn 349
Pories vreedzaem volk 369
Porto Calvo 453. den Hollanders ontweldigt

454.455
Porto Rko ftad en eiland , lucht , groote, inwoon-

ders, haer oorloogen tegen de Canibalen,
't ftedeken Cayoarra 167, 168,169.170. word
beftormt 406, 407

Port Rgyael een fterkte 120. vvord geilecht

121
Porto Seguro landfchap in Brafil en Had 382,

381. vreemde beeften aldaer 381,382
Pofe/?349. haer koude gelegendheid en over-

vloed van leeftogt 350. gedaente des bergs,

Water-moolensen ftad 352. zilver, hoe aldaer

ontdekt is 352, 3 53. vier zilver-aderen, hoe-
daenig: een (pook in de mijnen : hoe veel

zilversweekelijk levert 353
Pourake wonderlijke vifch 396
Powbatan een landfchap en ftroom 135
Poytua rievier 443
Po^o landfchap 293
Pi/cira een oude fterkte 298,342. ftad 348
Pucbuca ftedeken 250
PuebLi de los Angelos ftad 25

1

Puertodelos Marques 247 1

PuentedeJgtiihr een rijs hoofd 167. eiland vol
J

zilveren goud: heeft veel rievieren, zuiker-

moolens ,geboomt van geneefende kracht, als

ook wonderbaer vergiftig 168. vreemd kruid
en boomguaiabai , die 't eiland afloopt: 't beeft
tavarü 169. en op.iffum

Puerto del Principe ftedeken
PuertoViejo

Puna eiland, haerinwoonders
Pumhao een koftelijk beeld

169,170

298,328,331
89'33i>332

304

Puquio fontein 296
Pururancas wonderlijke fteenen 299

CL

Quaimaroite rievier 276
Quaque gebergt 33 1
Quarequan uitgemoord 66
Quatrobarrios een v lek 226
Quaittitlan een rievier 234
Quauxicalli merkwaerdigefteen 236
Quaxutatlan een landfchap 24 3
-£J«e/eHMeenvolk269,27i. landfchap 271
Queretaro een dorp 237
guejitangal vermaerd veld heer 78
Quetxaalcoalt , wonderlijke afgod 222, 245. on-

gemeinafgrijfelijkfeeft 266
( Quetzen van zich zelf zeer wonderlijk 236
[

Quibey een doodelijk kruid 169
j
Quict4xtemoc een Mexicoos veld-heer 246
Quik-zilver mijnen 350. gebruik omtrend zilver

en wonderlijke aerd 351
Quilacoya goud- mij nen 568
Quilai rievier 340
Quillota goud-mijnen 568
Quimba vrucht 327
Qtiimboya landfchap 293
Quinciz-mali heilzaem kruid 566
Qtiines hoed.,enige pnefters 77
Quinibequi een rievier 119
Quinolct een dorp 226
ijuipocamayos wonderbaerlijke reken - meefters

301,302
Quipos zeer merkwaerdigefnoeren 356
Quirandics wreed volk 556
Quifpichame een paleis 3*7
Qintl»tiaca 237
Quito ftedeken 296. word ingenoomen 345. een

koningrijk 300, 320, 321. befchryving des

zelven 326,327. zinkingen, pokken, vruch-

ten , vifch , herbergen , kleding, inwoonders,
fteeden , vreemde brug, paleis 326. hoofd-
ftad 326, 327. uitgemoord 334. tempels 335

Quivera landlchap 209, 214
Quiximies rievieren 331
Quixos landfchap en vruchten aldaer 330. hoofd-

ftad , ftedekens33i. inwoonders 332
Qui^qiiizve\A heer van Attabaliba , trekt tegen

de Spanjaerden 93. fijn vordere verrichting

300,316

R.

1\acaxipe Velixtli een afgrijfelijk feeft 248
Radijs ongemeen groot 296
Raevens zeer wonderlijk 118
Tt^lph Lane brengt d'eerfte tabak in Engeland

134,136,139
Ramada ftedeken 289
Rambos wonderlijke viflehen 193
Rang-appelen zeer vreemd 198, 330, 33

1

I\angberia dorp van peerl-vangft 289
Raonak een eiland : de volk-planting aldaer is

nooit te voorfchijn gekomen 142, 143
T^affilly-, fijn verrichting 399
Ratel-flangzeervreefelijk 129
Ratten tot cieraed aen d'ooren vaft-gemaekt

137. veroorzaeken hongers-nood 171. hoe
in Peru zijn gekomen 316. gemuskerde rat-

ten 199
Ravardiere fijn verrichting 399
Raudalit water ftortingen 278
Ravcttenfchaedelijke wormen 190

Ray-



Blad-
Raymond Breton 193
%?/ ftad en fterkte 270,271, 39c, 558,434,452,

belegert en over-gcgcven 453. geflecht 454
Realeio een vlek 278
Rebellino, fijn verrichtingen 452,461,463.464
Reciffo 389 , 390. vinnig beftormt 444. is in

groot gevaer 456 , 457. fchrikkelijk verraed

op 't zelve 508,509. hongersnood aldaer 512.
oneenigheid 513. hooge raed , haer plak-

ichriften 515, 516. tferfte 516. foldaeten

verloopen 519. word aen de Portugeefen
overgegeven 526 , 527. voonvaerden op
welke 528, 529

Redonda een eiland 189
Reekenen in Peru zeer wonderlijk 356
Regen zeer merkuaerdig 260,271
Renatu* Laudonier fijn togt na Nova Francia:

word gevangen 98. naFlorida 148,151;
Refiinga iterkte 4^.9,450
Reulen in America 37. een buiten gemein
groot75,76. inP.ru 13. vreemde voorval
met reulen en reusinnen 6o , 61. wondere
vertelling van de zelve 298

los Reyes , ziet Lima 316, 335
Reyos Magos een vlek 379
Rbiobamba \ lek 328
RicbardGieemiüe, fijn togt 142
Richard Havikins , fijntogt 573*577
Richard Moor , fijn verrichting 171
Rlenicr Picterfzoon , fijn merkwaerdige daed 416,

Rievierongemeinkrom 274
Riffat/t Franfch hopman 399
Rinconada een herberg 254
Rincons wreede menfchen 294
RioGrande, ziet Magdalena.
Rip Jawirolandvoogdylchap in Brafil 377,378
Rio de la Plata landfchap en rievier: haer be-

paeling , vruchten , driederley harten , yze-
lijke meerkatten , wilde dieren , chameleons
en allerley berg-mijnen 555. mond der rie-

vier Plata: eilanden binnen de mond : ver-

fcheide inwoonders 556. 557. hoofd-ftad,

ftedekens, gebergt , eilanden en ftroomen

558
Robert Vudley 5 1 4, 545
Robert Comt.tiii fijn gevoelen van d'herkomft der

Americaenen word wederleid 15, 16, 17
Roccm eilandekens 415
Rocou een verve 178, 181. groeytaen een boom

192
Rocque de Barros , fijn verrichtingen 432,433
laRocbe, fijntogt 36
Roderik de Baflida* vermoord 287
Roderik Colmenarcs , fijn merkwaerdige verrich-

tingen 64,65
Roderik Contreras 87
Roderik hobo Portugeefche ammirael 485
Roderik talerns 76
Rodrigo de Mendoza 248. levert een bloedige

zee-üagaen Spilbergen ic.7. zinkt ic8
Rodrigo de Orgonnes veld heer 3x7
'Rodrigo del Rio 2;9
Rodrigo Sala j_ar 318
Rodrigo deTores , fijn merkwaerdige vond 351
Roggen zeer wonderlijk en verfcheiden 391,392
Roldanw Xtmenes woed op Hifpaniola 51
Romainen waerom niet gezocht hebben naA-

merica 7,8
Roomfche geloof waerom zoo licht by de Mexi-

caenersisaengenoomen 262,263
Rpque eiland 347
Roquetten een zoort van haegediflën 197

W Y Z E R.

Roffellan Franfch bevelhebber 197
Roffey Franfch hopman 203
Rots ongemein wonderlijk - 296
Roxo een uithoek 206
Rubel Petracor , geeft zich uit voor een tovenaer

98
Rudolph Baron-, fijn merkwaerdige togten5oi,

502, 503. verwoed groot Palmares 504,
5i6

Rummagm overfte van Attabaliba 91. fijn ver-
foeielijke wreedheid 93. merkwaerdige ver-
richtingen 316,332

Sabte dor eiland j§^
Sable ellendig eiland 36. de Portugeefen bren-

gen hier koeyen en verkens 117
Sacatecas rijke zilver-mijnen 250,251
Sacfahuana valleye 300
Sacrificie- eiland 73, 74, 252, 253
Sagdabocb een rievier 1 22
Sagipa een cacique 290
Sal vreemde beek 566
Salamanca een ftad 260
Salomons eilanden 577
Salvador vruchtbaer geweft en fchoone ftad

274,
Salvador Correo de Bonafides Portugeefch am-

mirael 510
Salvador hoofdftad 384. word ingenoomen 401,

4C2. befchryving der ftad 403 , 404. fchan-
dig overgegeven 405. van wie gebouwt

360
Salvago eiland 392
Salvador Pigniero flot-voogd 436,437
Samana een landfchap 158
Samogithcn eeren d'haegdiffen 226

,

Samuel Purckai wegens Americaes bevolking
wederleid II, 12

SamuelLucaföoon 417
;
SanBos ftad 377

* Sandoi/alles vermoord de menfch-eters 85
Santa Crv^, een ftedeken verwoeft 284,354,

355
Santa Cwz de Mopox 287
Santa f» fiedeken28o. een ander even eens ge-

naemt 290,291,556
.S.?«/iA<j«* hoedaenigvolk 123
San Jago een Had 273, 287, 33 1

San Jorti de Picbo , van wie bevolkt 3
Santa Maria de Comoyagt/a 276
Santa Martba befchryving des landfchaps287-

fchoone haven 288. hocfd-fiad en vordere

|

ftedekens 289
San Pedro ftad 275, 276
San Steven een fredeken 84
Saona een eilandeken uitgemoort 164
Santantan berg 510.513,514,515
Sapoï>icca wonderlijke offerhande 308
Sappaen hoedaenigc pap 129

' Sardinas een haven 210,211
,
Safquefahanok een landfchap: zeden der inwoon-

ders, dorpen zeer wonderlijk 135,136
SaJJafras een boom 200

j

Saturiona een koning 98. zeeroud 151,177
1 Saturnm offert fijn eigen zoon 21
Scbaep fchipper , fijn held-daedig zee-gevecht

47i
Schaepenzeer vreemd 107. groot 215. weelig

voort-geteelt 238
j
Sciequia-, hoedaenigefekte 33
Schat zeer wonderlijk ontdekt 321

Gggg 3 Sche-



Blad-WYzer.
Schepen en deelen der zelve van wie gevonden 7
Scheep-vaert der ouden hoedaenig ibid.

Scheur-buik , wanneer ecrftmael is bekent ge-

worden
' 120

Schild-padden, wacrom niet gegeten 179: be-

fchreeven 4'

9

Schoonenburg ziet IValter Schoonenburg.

Schoonheid van een dochtet merkwaerdig vcr-

fchoont 5'3

Schutte fijn verrichtingen 389
Scor~onera een wortel 289
Sebajtiaen een ftad 378. eiland 104, 377- een

dorp 226. een andere ftad , word verlaeteu
\

Spiegel gevecht

284 1 Spierings-baey

Sebaftiaen de Betialcazar , fijn merkwaerdige togt

290,292,293
Sebaftiaen Gabotui ontdekt Florida 97, 1 1 5 , 149,

555.556

Sombrero eiland : vreemde vogels aldaer 1 84- als

ook gefchilderde krabben , en der zelve won-

Seabfliaen de lx Phta ftedeken 294
Sebaftiaen T\amirez de tuenleal 23 5, 25 1 , 252

SebafliaendeSouto, fijnve'rraed 454,455
Sebaftiaen Vinhero Coelho 44 1

Secotan cenlandfchap 142
Seekanauk een wonderlijke vifch 143

Segura een ftad 253
SeZry een rievier 177
Seregippa ftedeken verwoed 470
Seregippo del Hey ftedeken 390,491,499,506
Serinhain rievier 455. fterkte 460, 361 . ingenoo-

men 5 IQ

Serrania gebergt 295, 296, 558
Ser^/ac Franfchegraef 199
Seri'acsCarpentier, fijn verrichtingen 433,434,

435. verovert NoftraSennora de Conception

436. vorderedaeden 437,438,439,440,442,

443, 445 , 449 , 450 , 465. keert na Holland

479
Screna ftad 567
Sei'illa een ftedeken 166

S<?>0 een landfehap 210

Shcbaios volk 539
Siara een fterkte overvallen 504. befchryving

der fterkte , landeryen en inwoonders 470,

471. worduit-gemoord 216

Sibolla een landfeha p 9°
Sierra Leona een berg zeer vreefelijk 17

Sigifmond Schuppc fijn verrichtingen 433 ,434,

435. verovert Conception 436. vorderedae-

den 437, 43 8, 439,44° >442 > 443 >444> 449'

450, 454, 455 >456. 460,461,462, 466,470.

beftormt Schuppen-ftad 51 2. valt op- Taperi-

ca, alwaer groote moord verricht 517, 518,

519,520,521. verlaet Taperica 523. word

jammerlijk geflaegen 524. gevangen in den

Haeg 525. fijn verhael wegens deBrafilfche

toeftand 526, 527. rechters gekooren over
* fijn zaek 527, 528. fijn verantwoording 528
Silver- mijnen in America hoedaenig 11

Simon Alcafova, fijn ongelukkige togt 573
Simon Alvares de la Bcnho ~

500

Simon de Cordes fijn togt 103, 104, 160, 574
Siiua vreemd leeft

Smcuchimalar landfehap 78, 246
Slaeven zeer merkwaerdig 71
Slangen op Tabago 200. zeer vreemde vertoo-

ningen met de zelve: gods-dienftig aengebe-

d.n 226. zeer vergiftig 269. gebraeden en

gegecten 47,59. aen d'oorcn gehangen 137.

zeer wonderlijk i54

Slekken zeer merkwaerdig 195, 196
Smient vernielt een l'ortugeefche vloot 440, 441

Socabonen wonderlijke graften 353
Socomh/Io landfehap 271

derlijkcaerd 185
Somoi-ia landfehap 151
Sor*i landfehap 342
Sotavendo eilanden 544
Sotto Major , volk-planting op Porto Tfyo 167
Spanjaerd, fijn vreemd weder-vaeren 134.

Spanjaerden , waerom Viracochasgenaemt 300.

konnen voor 's Heilands geboorte na America

gezeilt zijn , en waerom 35
Spechten zeer vreemd 28

.241
ic8

Spiritu Santo ftedeken 411. landvoogdyfehap in

Brafil 378
Staehou-wers verrichtingen 448,449' 462,

Staetcn-baey 122

Staeten- eiland 575
Staeten-land 109
Stein-Caltenfels fijn verrichtingen 389, 390, 391

.

ziet Hartman Godefrid Stein-Callenfels.

Steenen aengebeeden 306, 307. vol goude ade-

ren 331. Steen wonderbaerlijk 274
Sterren aengebeeden en hoe %o6

Steven van een fchip gedenkwaerdig 2
Storax-hout - 153
Stormen op gezette tijd 272,273
StraetleMaire l°9>575
Stuk gefchut van goud gegooten 85
Succanga merkwaerdige pylaeren 356
Suchimilcos een der fes gedachten van de ver-

maerde Navatlacas 219,240,241
Suere fijn vreemde manier van eeten 87
Suip-peereboom 197,198
Swaluwen op d'Americaenfche eilanden 188

Tabac , hoe op Tabago wafcht . 200
TabagocilanA 414,5*5,199,200201
Tabofco koningrijk 73. vreemde zeden aldaer

74- befchryving . 260,261,262
Tabuya een magtig volk 366
Tacatacoitru een rievier 148
Tacunga een landfehap van een geborften 3 1

3'.

een paleis 328
Tadoi/JJak eenhaven 118
Taelganfch wonderlijk 178
Taelen hebben zomtijds door toeval groote ge-

meinfehap met malkander : als de Hebreeuw-
fche met de Griexe en Latijnfchc 23. Duit-

fcheenGriexemetde Latijnfche 23,24. La-

tijnfche met de Duitfcheièwi. GriexeenPer-
fiaenfche met de Duitfche 24

Tagare-£ een volk uitgemoord 550
Taguamacis een volk 355
Tajoqucs vergiftige mieren 291
Talivera ftad 571
Taliffe een ftad 147
Talibon hopman 463

312 Tamalameque een ftedeken, haer goddeloofe in-

woonders 289
Tamandcrc haven' 51 1, 512
lanundua vyand der mieren : word onderfchei-

den inguacu en mirt : beider wonderlijke aerd

362
Tambaria rievier 384
Tambopalla een rievier 347, 354
Tamebamba een Peruaenfche (lamme 300
Tamoyes een volk : vreemde gefchiedenis aldaer

370
Tamos een koningrijk 218

Tam-



Blad-wyzër.
Tampt^ een ftad 89
Tampice ftedeken 250
Tanaeonas flaeven 3 1 7
Tanto een duivel 40» 1 22

Taovafcaron een afgod 116

Taperica een eiland 384
Tapejiepe een flot 384. rievier 411

Tapiferica verlaeten vlek 463
Tapiïiori een volk 496
Tapotingas worden genaemt de dienaers de'r

Weft-lndifcheMaetfchappy 423
Taprobane, hoedanig eiland 13

Tapiierete vreemd beeft 382
Tapuyers haer vreemd zuipen 365. en danfen

365, 366. vreemde werp-pijlen en trompet-

ten 366. worden verdeelt in fes en feventig

volkeren: beftiervan haer koning: vreemde

togten , wooningen , oefening , vryaedje

371,372. uit-houwelijken: doorbooren van

ooren en lippen : kraem-vrouwen : ftraf te-

gen overfpel: geneezing van ziekten 372. le-

ven zonder gods-dienfl: ibid. vreemd fpiegel-

gevecht372,373. vreemde zeden: eetenhaer

afgeftorvene vrienden : erkennen een twee-

derhande God , zonder dienft te doen ibid.

voorzeggen toekomftige dingen 3 7 3 ,3 34. roe-

pen den duivel zeer merkwaerdig 373,375-
voorzeggen wonderlijk 375, 376 haerkonin-

gen 376, 423. verbond met de Weft-Indifche

Maetfchappy 423, 424, .[42. manier van le-

ven : verfcheide zoorten 447. haer wreedheid

451. wonderlijk flagvan Tapuyers 467. ko-

men den Nederlanders te hulp 488. haer om-
megang met den duivel : fnyden der kinderen:

vreemd trouwen 501. haer drinken: wonder-
lijke handel der priefters 502. kamp-vechters:
eeten delijken: inhulding der koningen : ge-

voelen van de zielen 5o3.'haer wreedheid 5 10.

waerom van d'Hollanders af-vallen 515,516
Taracura een koning 71
Tacap^Meenmerkwaerdigezilver-mijn 352
Tarqi/iniits Prifctis 3°7
Tafulteca ftrijdbaer landfchap , en prachtige

itad .78,246
Tafcalufa een reus 147
Tatai-iba wonderlijke boom 363
Tatarrax een arm koning 214
Tatixa een vlek , vermaerd door een wondere

fontein 271
TatonaManfa rievier 438
Tattarye haer bcfchrijving: of de Tattars over-

blijffelszijn dertien Ifraèlitifche ftammen 38. I

zy grenzen acn America: en zijn verdeelt in

verfcheide volkeren 39. komen in geftalte en
|

zeden over een met de Noorder- Americaenen ;

40. gaen behendig om met paerden 41
j

Tattarifche fteden zijn doorgaens zeer groot

39
Tatou wonderlijk beeft 170
Taumalis hoedaenige fpijs 180
Taurapafa een eiland '134
Taxamalca Peruaenfche ftad : ftormender-hand

ingenoomen 95
Teca vreemd gewafch 559
Tecpatlan een dorp 271
Teculhttacan vreemd volk 22o
Tegen-voetelingen, 't gevoelen hier afder oude

6
Teguantepek ftad 243
Teltlabin een koning, fijn ftaetfie en merkwaerdi-

ge lift I75>i76
Tempel binnen Tenufiitan merkwaerdig 8l. in

Penzeer koftel ijk 89

Tendbuc d'uiterfte hoek van Tattarye , waeroiii

zoo genaemt 42
Tenufiitan koninglijke hoofd-ftad befchreven 81

82. ziet Mexico.

Tepanecas een der fes gedachten van de Naïat-
lacas 21 9, 220. haer verrichtingen 239,439

Tepexco een dorp 237
Tepiqtte landfchap „ 225
Tefcuco voorftad van Mexico 233, 241
Terra Firma landfchap 281, 282,283,284,285,

286,287,288,289
Terra deUFtiogo 111,112
Tetonteac een landfchap 215
Teuthlacokaugai vreefeVijkettang 269, 270
Te^catüpuca merkwaerdtgeafgod22i, 222, 265

266,243
Tezcuco een ftad 237, 245
Tezcuco een land-voogd , fijn merkwaerdige re-

den tot Muttciuma 244,245
Thomas Button 5°5
Thomas Candifch , fijn togt rondom den aerd-

kloot 574, 1 02, 256, 332, ziet Candifch.

Thomas-kloofter in Groenland 115
Thomas Martyn. • 322
Thomas de Ra(pure 427
Thomas Sickes fijn verrichtingen 412
Thomas Sofa , fijn verrichting 359,360,384
Thome ftedeken verbrand 544. eiland 17, 18,492,

groote fterft aldaer493. is ongezond 493,494
Thomebamba een paleis 328. vlakveld 345
T'taguanaco vermaerd vlek 348, 349
fibirrons boofaerdig zee-gedrocht 193
Ticiquaqtte rievier 3°4
Tieovic Mexicoos koning -242, 243

Tg'"" landfchap 215,217

Timagoa een koning 177
Tiri menen reufen - 575
Titicaca vermaerd meir 348
Titiriras volk 542
Tijd-rekening in Fondi/ras 275
Tlacaelkl vermaerd held in Mexico 240. fijn

merkwaerdige daeden 241,242,243
T/a/oceenduivels-beeld 221

Tlafcala een ftad 219. bifdom 251,252
Tlafcaltecas een der fes geflachten van de Na-

"iatlacas 2,19,220

Tlateüulco eenitad 238
TlatluicM een der geflachten van de Kavatlacas

219
Tobae reufen 572
TobayraS volk 368
Tocaima ftedeken 291
Tocci een vel van een koningin levendig af-ge-

ftroopt en aengebeden

Tocomans kleine menfehen

Todos Santos vier eilandekens

Tolu koftelijke balzem

Tomaha'vi winden

Tombeiers tandeloos volk, en waerom
Ton vlooyen*

1 Tonatzuli merkwaerdig vogeltje

I
Topia landfchap

; Tora een hoek lands

Totonoga een blinde koning

Totora zeer dienftige biezen

Topa Yupanguy maekteen bloed-fchendige wet

303
Topiaioari koning
Toucan vreemde vogelen

Topil^in een vervloekte priefter

Tovenaers merkwaerdig 310. heel

372. haerpotzen

Tovery vreemd onderzoek na de zelve

Gggg 4

221

371

19*
287'

89
398
176
229
221
7i

348

543
72,39i

236
meefters

132
20,21
To-
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Tovcr-kunft opent-lijk geleert 21

Tourion , fijn verrichtingen 457 ,439 ,448 ,464,

Tourion de longe , fijn verrichtingen

Toaoubinambauti woeft volk

Toxcoalt wonderlijk reeft

Triangel eil.inden

Trayciaon een inwijk

Trembloos hcedaenige vogel

Tres Keycs (ïerktc^o. belegert44i.

ven

Trinidad een uithoek 207,210. een eiland 540,

544 ftedeken 154
Trijlan Vafcus loopt d'eerfte in volle zee 3
Trommel-flagzeermerkwaerdig 266

A D-W Y Z E R.

Vtra Cru? gebou \vt 77. befïormt 80 , 246 > 253,
2 54

Vcragua een landfehap 280,281
Verbond-maeking zeer vreemd
leerde een eiland

Kerga fchoon landfehap

Vergiftig kruid zeer wonderlijk

Verhuifing van zommige volkeren

landen

Velt Kunne? fijn vreemde voorval

Blafcu* Kunnez.
Vereenigde Nederland maekt vrede met Portu-

gael529,53o. word van vele tegengefproo-

ken 530,531
Verkcns wonderlijk veraerdende 548

74
252

434
25+

andere

14

321. zier.

na

Truxülo een ftad, haer befchrijving 276,277, \ Vertoog van de Hoofd-deelgenooten in de

336. uordingenoomen
TSlxochitleea vreemde plant

Cubanama koning

Tuculala een vlek

Tucuman een groot land

Tucuyan landlchap

Tucuyo landlchap en ftedeken

Ttimbez een valley

553

237
57i

209
554
314

Tunal-boom , vreemde vertelling van de zelve

238
Tunaseen boom van drierleyaerd 223,228,230
Tupinambukhoone menkhen 368

Tuppinikinfi een volk 377
Turken haer merkwaardige verrichtingen 27

Tyger,vreemde voorval van de zelve 6;,68.noch

een andere 84, 256, 257
Typbon een vreefelijk beeld 22
Tyriershaerfchip-vaert 7
Tyzoyopangui Peruaenfch veld-heer 317

Vaca eiland 418,457
Vacapa een vlek 208

Vacca de Caftro rechtsgeleerde houd wreedelijk

huis in Peru: word gevangen 95. fijnvordere

verrichtingen 318,319,341
Vaertuigder Americaenen: haer gevoelen van

d'Europifche fchepen 13. zeer vreemd vaer-

tuig 334' 335
Valemijns-'mwijk 113

Valken wonderlijk 269
Valle een mark graef.fijntogt 2o5
Valledolid een ftedeken 259
Valparayfi een haven 101 , 1 07, 5^7» 568
Kalverde ftedeken 34O

Vangft van wild wonderlijk 553
Vafim Gama 4
Vafchus Kunne?, fijn verrichtingen 284. togt

merkwaerdig 64,65,66,67, 70, 72
Va/que? Coronatus , fijn merkwaerdige land-togt

214
Vafjer Franfche hopman 98
Ubinas een volk 346
Ucais woeft volk 56 2

Verapaz een landfehap 171

FêefforSpaenfcheoverfte 445,446
Vega een ftad i'eenemael verwoeff. 166
Vela een uithoek '554

Venetiaenen drijven aldereerft handel met Ooft-

Indièn 2

Venezuela een ftad 237,288. groot landfehap:

oorfprong der naem : uitgemoord : verfchei-

de volkeren aldaer 552. hoofd- ftad Coro en

vordere fteden : goud-mijnen , vogelen en

vee 553. ftedekens 554. ingezeetenen , rie-

vieren, havenen , eilanden , uithoeken 553,

554

346
390
255

455
229
570
353

438 ]
Well-IndifcheMaetfchappy zearmerkwaer-

2321 dig 53^532
68 / Vermilioen , waer en hoe gevonden 350. won-

derlijk gefcheiden van quick-zilver 350, 3 5

1

Vermio een zee 214
Veftaelfche maegden , waerom levendig begrae-

ven,enhoe 307,308
Vetcbunquoies een wilde kat 137
Vibbacaronca wonderlijk vuur 308
Victoria een fchip welk de weereld om- zeilde 76
Vicumas vreemde geiten 295
^(fo/fijngroote wreedheid 489,513. ziet An-

dnes Vidal.

Vikabamba valleye

Villa de Conception ftedeken

Villa del Efpiritu Santo fteden

Villa tormofoe.cn vlek

Villamanrique een mark-graef

Villa Rica ttedeken 253
Villaroel krijgt een zilver-mijn op Potofi

Villa de Santijlevan een ftad 249. ziet Panuco.

Villen van levendige menfehen zeer wonderlijk

248
Vinaque rievier 342
Vincent eiland 198. landfehap, fteden en dorpen

377
Vincent Agne? Pinfin , fijn merkwaerdige togt

en vreemd gevecht 55. loopt lanx Paria : hjd

(chip breuk: keert na Spanje 56,35-8
Vincent Paul 321
Vincent de Valk Vu idi , fijn onderhandeling met

Attab.ihbx 9°'9i>357
Viratocha Peruaenfch afgod 299. bluedig offer

aen hem 301. fijn verfcheide benaemingen:

tempel 303
Viracocba koning , fijn bedrijf i5>299
Virginia , oorfprong des naems, lucht 134. win-

den , bergen, kriftal, grond, ftroomen , vel-

den 135-.verfcheide volkeren: boomen, boom-
vruchten , wijngaerden : brood en moes-

kruiden 136. koorn met moeite geplant: al-

lerlei beeften : gevoogelt en vifch. Virginia;

is fchaerfch bevolkt : dragt der inwoonders

:

haer inboift 137. huifen, geweer, fchuiten,

1 fpinnen, gods-dienft, afgoden 138. verdeelt-

) heid der Engelfche aldaer: worden vermoord:

krijgen hulp-benden 141 , 171. onderfcheid

tufkhen Noorder- en Zuider- Virginia 143

i Virgin Gorda eiland KjH
{ Vifichen zeer vreemd 247,319,387
Vifch vangft op een wonderlijke manier 48,387,

$38, f83, f84. overvloedig 117

[
Vitacucbo koning door honden verfcheurt 146

Vitzitoiitli v.ermaerd veldheer 220. een koning

239
Vit?lipuztli een wonderbaerlijke duivel 220. fijn

beeld 221,238,241,244,263
Vlaem-



Blad-wyzer.
^Iaemfche eilanden

Vleer-muifen zeer groot 64,65,273.
lijk

Vliegen zeer vreemd
Vliegen- eiland

Vlmen hoedaenige heeren

Vliffingers , haer volk-planting

Vlucht zeer merkwaerdig
IJha een rievier

Vlijmen zeer wonderlijk

Una rievier

Unni aengcnaeme vrucht

Utina een koning , word gevangen

Vogel badende gelijk honden 108.

merkwaerdig
Vogeleiland

Vogel-vangft wonderlijk

Volkeren verhuift veraerden wonderbaer

Voorfpooken gedenk waerdig 245, 31 3, 429
Voorval ongemein vreemd 256,257,370.371
Voorzeggingen zeer merkwaerdig 161, 102,373
Vos, vreemde vertelling van dezelve 503
Vos-aep een wonderlijk beeft 279
Vraba vruchtbaer geweft 285, 286. naemaels

Niewto Andalufia 66
Vramarca landlchap 342

Vredens-verzoek der Portugeefen by d'Hollan-

dersafgeflaegen , en waerom 432
Vries hopman 437
Urin Cufco merkwaerdig gedacht 298
Vrouwen op Matanino zeer vreemd 44,45- op
fanta Cru? Rrydbaer + 5. aen Paria infchelijx

57) 2S5 , 286.waer niet lang leven 272. gsntfch

fchaemteloos

Qf"ü gwuu-mij'nen

'

Tros , haer vreemde wooningen
'ua-piaup een boom
't.ichilabuchkhieen yzelijk beeld

'ruw wilde plant, haergebruik

uur zeer verfchrikkelijk

Txitipa een valleye

f
ygeboom wonderlijk

51
|

Water-verkens 3815382
en fchade-

(

Wayanajjes wanfchaepen menfchen 369
70,248 I fVayanaiuafars onnoofel volk 370

192 I tyaymores woeft. en vuil volk 368,369
109 Waytaqua^esbeede\i\kc menfchen 369
565 Weereld hoedaenig eerft, bevolkt is by Koachs
538 kinderen io,il
320 Weg der Ingas zeer merkwaerdig 326, 327, 329,
27*

,
355^56

262 Welfaren hoog-duitfche edelen , haer verrich-

442 ting 28,289,552,553
559 ;

WeroVoances bevel-hebbers 135
98 I WerowocomocoeenRaó 135,139,140

zeer Weft-Indifche Maetfchappy : haer oorfprong
245 399. gunft-brief: kamers4oo. waerom Bra-
198 \ //aentaft 401. verfchil onder Bewind-heb-
71 bers 474. haer verval 524. magt 532
36 {

Wet van Bajona 170
WeyberHays 380,381
Weyden van fchaepen zeer vreemd op Moeha.

. 106,107
Wiapoco rievier 538 flotaldaer 413
Wigcomoco een rievier 140
JVikiri vreemd volk 541
\V iide dieren , hoe op de verre geleegene eilan-

den zijn gekoomen 6,13
Wilde-katten 283,396

een

ITO

308
280

395
81

369
98
228

339

Wilde- koeyen

Wilde-huft: zictGuaiana.

Wilde paerden

Wilde fwijnen

IVilhem Betancourt

Wilhemten Bergen fijn hclden-daed

Wilhem Byletrled

IVilhem Chartier

Wilhem Comelif^oon Loos , fijn heldendaed

Vacogenive geweft

Vaernard Hkbe

Valcheren eiland

ValraienMalbutg
Valrufienesn zee gedrochtvan
Waker Ralech fijn merkwae

139,142,538,541» 542 >

4i2
202, 203

443
470

ii7,"8
etogten 134,
word onthalft

544
Valter Schoonenburg voor oppew^ na Bfa^

.

fijn ongelukkige cogt 513, 5i4\ie c 525 ver.

hael wegens 't verlies van t IW ^ be_

fchuldiging tegen hem 527, 52Vj
n verant .

woording \ 528
IValviffchen zeer meenigvuldig \^,

Wanfchepfel gantfch wonderlijk Y £
Ware een baron

Varipebares een volk

Mater zeer wonderlijk 44' 273- on
S,
e

68, 288. oude menfchen jong-mael

Water-gedrocht zeer fchaedelijk

Vaterland een eiland

ater-meloenen

aters-nood in Brafd

ater der Engelen hoedaenig

ater-leiding zeer merkwaerdig

ater-val merkwaerdig

Vater-paerden

396

107

396
37

113

39
97

486wtwcm *<•->-/•—„schouten, fijn merkwaer-
digetogt rondom d'aerde ios, »o9 , Ilo>MI ,

575
Wilhem Kieft , fijn verrichting in Kieutv-Neder-

land 12 -

Wilhem Latan a^q
Wilhem Negenton fijn mifdrijf ^Wilhem Parker , fijn verrichting 259,277
Wilhem Schouten403, fijnfchelm-ftukken 405
Wilhem Xuaren vermoord qe
Winden zeer wonderlijk cfö
Winden-afgod zeer yzelijk J38Wingaudocoa by d'Engelfche hernoemt Virginia.

141, 142
Wingina een koning I42
Witte Cornelifzoon de Wit , fijn togt na Brafil523.

onluft met d'hooge raed op 'tReciffo rz<\..

keert na Holland : en word in den Haer eevan-
g™ ^ ,25

Wolfs-hoofd een uithoek 98
Wokokon een eiland Ï4I
Wormen wonderlijk 250
Wratten zeer vreemd 328
Wreedheid ongemein 250,275,335,336

252
153
461

Wijn verbooden te drinken
Wijngaerden met zeer dikke ftammen
Wijmjens raeds-heer

Xagtia een haven op Cuba 153. ongemein be-
quaem 156. een boom 289

Xagttas wreed volk 541
Xalifio, haer oorlog tegen de Spanjaerden 90.

,« landfchap222,225. haerinwoonders 228
^Xarnan^al een vlek

icjiiixaguanci een valleye
258
343

Xara-



B L A D-W Y Z E
Xaragua een palcis 50. landfchap 158
Xarays een meir 555
Xarayes vreemd volk 557
«^lav* een valleye 323. rievier 342
Xayanca valleye 335
Xeres de la Frontera een iterktc 229
Xicahngo een flerkte 260
Xicalapa een rievier 271
Xicotencalt een berg 25

1

Xocbinacatlu een boom 232
JThj/^ een lullige valleye • 146
Xuta een vreemd beeft 328

K?e« een ftad 329
Yaguara, fijn vreemd onderzoek na d'onfterfe-

lijkheidvaneenSpanjaerd 168
Taguarguaque Peruaens koning 298, 299
Taguarcocha een yzelijk meir 326
Yaguaseen wortel 329
K?>«hoedaenigvolk 538
Xakones ftrydbaervolk 294
iii«rfot/ilruis-voogel 395
Taquimi nevier 228
Taquimo landfchap 158
Yaraminacarou wonderlijke plant 391
Tucay valley , flot en rotze aldaer 300, 316, 346)

347
Ycayagua een landfchap 158
Yllefcas levendig gevilt 93
Yucatan een landfchap : oorfprong der benae-

ming: befchryving der zelve 257, 258, 259
dezee-kufthoedaenig 260

Ycburis Peruaenfchebiegt-vaeders 310
Xomas een wortel 291
Yflanders haer weder-vaeren 28, 29
Xtu vreemd feeft 2i?-3»a

Y^alcos vreerade X»^ n—K 273
y*cr ooom 192 ' '93

Yzer hout 271

Yzer-verkens wonderlijk 396
Yftacpalapa een ftad 237
Yztepeque een vlek 274

Z.

Zacatecat een landfchap 226

Zacatula landfchap 252
Zaemen-fpraektufïchen Midas en 5»/?»»* merk-

waerdig I9>20

Zaeyingongemein vreemd 339
Zaguato een dorp 218

Zabuatleen rievier 251

ZairesTopa koning 345
Zalango haven 33

1

Zalving zeer wonderlijk 265

Zamba valleye 286. eiland 426
Zamora ftad 329
«Zijw* valleye 336
Zand-berg aengebeeden 306

Zapotecat een klippig geweft en woeft volk 255
Zapuatan een landfchap 226

Zarcaratma rievier 555
Zee-appelen wonderlijk i88> 189

R.

Zee-boomen
Zee duivelen

Zee-gevecht ongemein merkwaerdig
Zee- honden wonderlijk
Zeeland yvert voor de Wcft-Indifche

fchappy e
Zee-leeuuen

Zee-meeuweu
Zee-fneppen
Zee-ftarren

189

194
4«7
105

Maet-

4.525
108, 113
109, 575

197
188

Zeil-fteen van wie gevonden , en haer merk

8,9
168

69,271

65
251
287
188

291

58
104
302
116

waerdige kracht
Zeila zeer dikke boom
Zeltates een volk
Zemes fchrikkelijke afgooden
Zempoal een ftad 77. landfchap
Zenit rievier en landfchap
Zepe-boom merkwaerdig
Zeyba wonderlijke boom
Zieken vreemd gehandelt
Ziekte ongemein vreemd
Ziel-miflèn

Zielen-dorp

Zilver wonderlijk vervoert 297,354. zeer merk-
waerdig belangende de toebereiding 351. de
proef 351, 352. aderen en mijnen 353,354,

228,229
Ziver-berg 2l8
Zilver-mijnen 228,229
Zilver-vloot door ftorm vergaen 427, 428, 429
Ztmatlan een flerkte 260
Zingis Chan een Tattar fijn verrichting 38
Zivet^wathetis 127
Zond-vloed bekend by de Chineefen , Japan-

ders , Ooft-Indiaenen en £ni eri«>j7oe(j 1
">

>

DefervreenT v e'"*r
',r""

2fj§
Zonne-beelden 31I
Zonnen-ofFer 15, 151, 152,174,345, 346. by de

Grieken wonderlijk onderhouden, enwaer-
om 175. is zeer oud 304,305. waerom ge-
viert 305,306

Zonne-tempelsin Peru 304, 305, 328, 340, 341,

, ,.., 342,444
Zoomer-vogeltje zeer wonderlij k 253
Zoqties volk 269, 271. hoedaenigetael 260
ZoufaMacede Portugeefch gezant 525, $-26

Zout zeer vreemd 55, hoe gemaekt 80, 283, 287.
brood uit zout 290. zout-pannen 392

Zubo eiland 76
Zuid-land by de Spanjaerden ontdekt 37, 38.

haer eilanden , 1 'thoeken , haevenen , in-

woonders en dei zelve manieren , vruchten,

beeften, fchuiten, vifch, togten derwaerds

577. vogelen 578. Togtvan AbelTafmanna
't Onbekende Zuid-land 578, ,579,580, 581,

582,584,585
Zuiker-moolens haer befchryving 385,386
Zuiker-ried hoe geplant word en zomwijl ver-

derft 385. van waerna Brafil gebragt is 387.
handel met zuiker 451. kooken van'tzuiker

zeer merkwaerdig 386,387
Zuny landfchap 218
Zwaerd-viffchen 19Ï

NAE-



NAEMEN der SCHRYVERS
in bet tegenwoordig Werk aengetoo<ren

.

ABraham Mellinus.

Abraham Mylius.

Adriaen van der Donk.
iElianus.

Albertus Magnus.
Aldrete.

iElius Lampridius.

Alexander Aphrodienfis.

Alexander ab Alexandro.

Alexander Guaginus.

Alonfb Garcia.

Alonfo de Ouagli.

Andraeas Casfanenfis.

Angrin Jonas.
Antonius de Herrera.

Apuleus.

Anftonicus Grammaticus.

Aviftoteles

Athanafius Kircherus.

Auguftinus.

Auguftijnde Tarcate.

Auguftus Thuanus.
Ayton Armenier
Balthazarde Amizquita.

Barnabe Cabo.
Bartholomaeusdelas Calas.

Benjamin Tudalenfis.

CafparBarlxus.

Caltaldus.

Charles Rochefort.

Chriftoffel Arciflewski.

Cicero.

Claude de Abbeville.

Clemens Alexandrinus.

Conradus Gelnerus.

Cornelius Nepos.
Cornelius Wijtfliet.

Ctefias.

Curtius.

Cyprianus.

David Ingran.

David Poweilus.

DiodorusSiculus. /

Dionyfius Hahkarnaflkus.

Dirk Ruiters.

Dithmar Blefken.

Duarte Mendez Serraon.

Egydius Fletfcher.

Emmanuel de Moraez.
Erafmus Stella.

Erik Roothaer
Everhard Reid.

Eufebius.

Euthymius Zibagenus.

Feftus Avienus.

Francifcus Burrnannus.

Francifcus Delapuente.

Francifcus de Gomara.

Francifc.Lopes deGomefo.

Francifcus Raphelingius.

Francifcus Soarez.

Francifcus Tirolmonte.

Francifcus Xaverius.
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Jacob Rabbi.
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AEN-



AENVVYZING
Foor de 'Boekbinders, wacr na zich dezelve . in bet inbinden

der groote Platen > te fcbikkcn l?ebben.

Generale Kaert van America,

Chriftoffel Colonus, .

AngraopTerccra,
Americus Vefputius,

Fcrdinand Magellanus,

Vetus Mexico,
Athabaliba,

ArxCarolina,

NoviBelgii quod nunc Novi Jorckvocatur,
Nova Virginia Tabula
Virginixpartis Auftralis& Florida, ——
Pagus HifpanoruminFlorida,
Havana, .

Urbs Domingo in Hifpaniola,

Porto Rico. .

Mappa^Eitivarum Infularum alias Barmudes,
Infula: Americaenx in Oceano Septentrionali,

Urbs Martini, •

Viztlipuztli, - —

—

Nova Hifpania, nova Galicia Sc Guatimala,—
Nova Mexico, . ,

Muteczuma, . ___
Portus Acapulco, .

FrancilcodeCampeche, —

—

Yucatan & Guatimala,
Truxillo,

Terra Firma , Regnum Granatenfe 6c Popayan,
Cartha3cna.

'

>.

-
. .

Peru, . .

Francifcus Pizarrus, — > .

Callao de Lima, ..

Cuico, . .

Potofi, .

Brafil,

Sinus omnium San&orum, .

Olinda, ——

—

Itamarnca, . ...

Urbs Salvador, ..

-

Oftium fluminis Paraybx ———
FluviusGrandis, > .

Alagoadcl Zul,

tuflehen

Obfidio& expugnatio Portus Calvi, ——
Serinhaim, . , ., .

Caftrum Mauritiiad ripam Francifci,

Siara, . ______ _______

Mauritio Polis, . ______
Arx Principis Guihelmi,
Arx Naflbvii,

Boavifta, _____
Guiana five Amazonum regio,

Venezuelacum parte Auftrali novae Andalufiae,
Paraquana, _____
Chili,

Magellanica, ——

_

' ______

170

172
186

220

230
23*

244
246
2j8

258
276
280

blad 1 184

294
318

338

34*
37*

358
384
386

390
402

424
426

438

474
460
466

470
482
482

484
484
5?6
77*

754

57i J

» en

Fol.ï.

43

7 1

61

77
81

9f

99
"3
'35

1

r43
149
*77
161

167
171

187
221

*3 r

233
24?

247
ij9

25-9

28e

i
285-'

V9
339
343

373
379
387
3S7

391
4° 3

427
427

439
477
461

467
471

483
483
487
485"

737
573
775

I773
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