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Klarc en Waarachtigc; 

B E S C H R Y V I N G 
' X 

Œnn De ïefle Wtxotttm m Uffoal btv Portugezen in 

B R A S I L ; 
Daar in d'oorfprong de2er 2\varigheden en ooi-

logen klarelijk vertoont worden. 
JjplbefiaufCbetaalbefCbjeben bûÛ2 P I E R R E M O R E A U van Parrey 

in Charollois, oie ajcïf tn bat&àm geboecft/ en b'oo?3aficn beîerïcroerten 
naaubeurirjlijft onberjocht/ en getroutoehjfc befcb?eben fteeft. 

M MetudeReisbefchrijving van de zelve Schrijver naar Brafil, en 
devreemdigheden, die hem daar in ontmoet zijn. 

32002 J. H. ; G t A z E M A K E R 'bertaalt. 

t'A M S T . E R D A M , 

îPOOîJanHendrikfz. mJanjtieuwertfz. ^Otl&tt&OpW» 1652. 





V~b O R R E E D E N. 
Ndien men 't waar bevind dat de Wer-
rek niet dan een Stat is, en dat al de men-
fchen d'inwoonders daar af zijn, en in
dien ' t , naar de redenen van Seneca, 
fchandelijk is niets te weten, dan alleen-

r lijk met behulp van de Boeken, zo moet 
f nootzakelijk de niéusgierigheit ,#van 
: zich zo veel, als men kan, tôt defcen-

nis van onz Vaderlant te begeveri , en 
't geen, 't welk prijflelijk of lafterlijk by 

d'andere volken is, zelf te gaan leren en -onderzoeken,, gerech-
tig en heerlijk zijn. Maàr dewijl dit niets anders, dan doûir 
reizen,gèfchiedenkan, zo moeft de geen, die dit niet beminde, 
een vyânt van de trefFelijke dingen zijn, vermits dit, (door d'er~ 
varentheit in de zeden der volken, ons geleert maakt, en onteU 
lijke voorbeelden, en verfcheiclevporvallen vertoont, daat ge-
hele Staten , huisgezànnen en bezondere lieden te voorfchijn 
worden gebracht , uit het welk wy van de zaken der andere 
menfchen konnen oordeelen : in voegen dat het alleenlijk aan 
onshapert, ornons, ophunkoften, wijzerenbeterbedacht te 
maken. Deze zoete hartstocht van te zien vleidde mijn geeft 
zodanig, dat hy de banden, dieanderen aanhunLant binden, 
brak, ommytev€rphchtentotdietevolgen. HoÛant, eenbe-
quame plaats voor de genen, die genegen zijn om zich naar 
yerre geweften te begeven, uit oorzaak van hun gewone vaarten 
naaraTdedelen vandeWerrelt, was de plaats, dieik verkoos, 
om mijn zinnelijkheit te voldoen, daar ik een weinig kennis van 
htm Taal kreeg, terwijl ik my drie jaren lang in de wapenen 
oeffende.^Qndertuflchen quam tijding uitBrafil, dat dePor-
Éugezen •eenlfnood verraat tegen de voortgeplante Gerneente 
der algemene Staten van de,yerepnigdeNederlanden hadden 
l^refeu^idatmenj.tegen'tV^ed^verdrachy tuflchen hen ge-
ina^tjjdf.H'oÛagders vermoort, en de,plaatfen en Veflingen, 
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V O O R R . E E D E N . 

die zy daarbezaten, verraient en ingenomen had. Het volk, 
hier over in beroerte geraakt, fprak niets anders, dan van zo 
groot een verraat te wreken. Men vergaderde hier toe in aile 
Steden een groot getal van Krijgslieden, en maakte aile noot-
wendige toerufting, omeen machtige Vloot in Zee te brengen, 
en naarBrafil te zenden. Ik, grote begeerte betuigende, om 
meê^n deze Vloot te zijn, wierd door middel vantnige lieden 
vanhoge verdienfte,'die rny zonderling eerden, denRaat van 
Sïa'at, die tôt de beftiering van dat Lant verkozen was, voor-
gedragen, van dewelk een my tôt zijn Geheimfchrijver meê-
nam. Ik begaf my met hem te Scheep, doch op voorwaarde, dat 
hy my zou laten vertrekken als "t my beliefdei 't welk hy ge-
trou welijk aan my gehouden heeft. Ik heb daar twee jaren ge-
weefl:, behalven noch zes maanden pp de heenreis, en drie 
maanden op de weêromreis. Ik, zo veel warringen, verwoe-
ftingen, elenden, moorden en verdelgingen der Hollanders en 
Portugezen tegen malkander, zo ter Zee, als te Lant, ziende, 
befteedde al mijn vhjt in 't otlderzoeken van d'oorfprong en 
't begin van zo veel rampen, en in 't aanmerken van 't geen, 
't welk ik bequaam geacht heb, om aan 't gemeen tôt kennis 
van deze tegenwoordige Befchrijving te dienen, die ik, aan-
gaande deze beroerten van Brafîl, voorneem in 't lieht te bren
gen. Zeker, men heeft niet alleenhjk de Vrede daar nooit kon-
nen beveftigen, maar men mag ook daar af zeggen, dat het daar 
meê gaat, gelijk met zekere plaatfen op 't Lant, die men niet wel 
verfterken en vaftmaken kan ; niet door gebrek van de konft, 
zeggen de Boumeefters , maar .om hun quade gelegenheit. 
Schoon deze aanbiddelijke Dochter des Hemels, en gètrouwe 
Befchermfter van 't geluk en de voorfpoet der menfehen, in dit 
fchoon en vruchtbaar geweft geen vafte woning heeft konnen 
vinden, zo gebeurt dit echter niet uit onkunde van hoe koftelijk 
«n gewichtigzy is omin eeneeuwige voorfpoet te doenleven, 
maar eerdoorenige geheime enboze gefteltenis vandeLùcht, 
die men daar inâdemt, en die, van boze geeften befmet, d'aart en 

natuur 
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natuur van haarlnwoondersbederft. Want dit rijke deel van 
Amerika, dat by zich de geruftheit betioort te doen heerfchen, 
fchijnt alïeenlijk tôt moorden en roven gefchikt, 't welk zy daar 
altijt heeft zienplegen, zoweldoorhaaringeborenen, als door 
degenen, die onz Eurojja voorhaar voortgebracht heeft, die, 
gelijk men zeggen zou, niet in haar fchoot getrokken worden, 
dan om dat met hun bloet te befmetten. De Boeken der gêner, 
die 't ander deel des Werrelts naar de Zuidpool ontdekt hebben, 
onderwijzen ons genoech hoedanig Brafil, en in welke ftreek 
des Werrelts hetgelegen is 5 met hoedanig een woede deBra-
lîlianen, Topinambous, en Tapoyers, die de volken van dit 
Lant zijn,- eertijts tegen malkander oorlogden, en de verwonne-
nen verflonden ; hoe de Portugezen, deze elendigen onder hun 
heerfchappy brengende, door fchrikkelijke bloetftortingen ver-
maart zijn gewordenj hoe 00k de Franfcken, met bloedige ftrij-
den zich meefter van een deel van 't Lant gemaakt hebbende, 
van de Portugezen, met verlies van'tleven, daar uit wierden 
gedreven 5 hoe de Portugezen daar na weêr door de Caftilianen 
gefchopt wierden, daar een groot getal van de hunnen door 
't ftaal fneuvelden, toen de Koning van Spanjen het Koninkrijk 
van Portugal aan zijn heerfchappy hechtte: D'algemene Staten 
der Vereenigde Nederlanden brachten federt 00k hun wapenen 
derwaarts, en veroverden*tbefte deel daar af, in't welk de ro-
veryen en verwoëftingen, die d'oorlog verzellen, niet gefpaart 
wierden. In deze lefte tijden, in de welken de Portugezen zich 
weèr in hun eerftç vryheitgeftelthebben, namen d'ouden van 
dit geflacht der Portugezen Wraak van de Caftilianen, diehen 
overheerden, en zonden hen naar d'andere Werrelt. Eindelijlc 
zijn deze zelve Portugezen, zo wel d'Onderzaten van Don Jan 
de vierde, Koning van Portugal, als d'anderen, die d'algemene 
Staten voor Opperheren kenderi, en onder hun befchermin^ 
leefden, na dat zy de Vrede met deze Hollanders van Bràiïl 
gemaakt hadden, tegen hen opgeftaan, en hebben, na veel moor
den en dootflagen, aan de Hollanders gepleegt, een grote ftreek 
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V O O R R E E D E N . 

Lants, enbyna aldeplaatièn vermeeftert, endeLanden, daar 
af zy de Veftingen niet kônden winnen, verwoeft en verdelgt : 
in voegen dat de Hollanders, hoe groot een tegenftant en po«* 
ging zy gedaan hebben, altijt op'tLantin'tonderfpitzijnge-» 
weeft. Maar zy hebben veel grote voé>rdelen op Zee, daar zy 
veel dapperder en behendiger zijn dan hun vyanden, die zy 
zeer qualijk handelen, als zy in hun handen komen. Ik neem 
dan voor in 't bezonder van deze lefte oorlogen en beroerten, 
van hûn oorzaken, en van hun droeve uitgangen te fchrijvefy 
met zo groot een oprechtigheit, als ik uit het geen heb konnen 
krijgen, 't welkik gezien heb, dat ik heb horen verzekeren, door 
ervarentheit heb befpeurt, en uit de geheugfchriften verftaan, 
als ook uit het Onderwijs, 't welk ik in de Boeken van de WenS» 
Indifche Compagnie gelezen heb: Redenen, naar mijn oordeel, 
aanneemelijk genoecn, om mijn Befchrijving te beveftigen. 

• De Lezer gelieft'aanmerken dat de mijlen, in dit werk genoemt, Franfcht 
mijlen zijn, van de weîken de vijf drie van d'onzen uitmaken. 

'Befihrij* 
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iejcbrijvtng van 

t R E c I F. 
Eze plaats mag de fterkfte van 
Brafil, en een der fterkften van 
de Werrelt genoemt worden. De 
Lantvoochden, Beftierders, en 
de hoge Overigheden van de 

Weftindifche Compagnie, in de naam van 
d'algemene Staten , houden daar ook hun 
wonmg en hun voorraat. Daar landenook 
al de Schepen, als in een plaats,daar de koop-
handel bloeit. Zy legt op acht graden aan 
gène zijde van de Middellinie, op d'Oever 
van de grote Zee, die aan d'Ooitzijde van 
haar legt. Aan de Weftzijde is het vafte Lantj 
aan de Noortzijde de Stat Olinda, Goyanne, 
Paryba en Riogrande, en d'Oever naar de 
Middellinie ; aan de Zuidzijde de Kaap Sint 
Auguftijn, en de Kuft van Rio Sanct. Fran-
cifconaardeBaaydetodos losSan&os. De
ze Vefting heeft, noch veel andere Veftin-
gen, die daar aan vaft zijn. De gelegenheit 
daaraf is wonderlijk, en kan nietbeter ver-
kozen worden. Omdit wel in de gedachten 
te begrijpen, moec men gedenken dat ge-
heel Brafil, van 't een tôt aan 't ander einde, 
'r welk enige hondert mijlen lang is, met een 
grote, lange en platteKIipbezoomtis, tien 
of twiûtig treden in Zee breet, en omtrent 
een musketfcheut van de ftrant af.en een fpies 
hoog. Men befpeurt deze Klip als de Zee af-

telopenis, enanders niet, omdarzygeheel 
aar af bedekt is. Deze Klip, die zich langs 

de gehele Kuft van Brafil uitftrekt, zou een 
endergang der Schepen verftrekken , zo zy 
nietop verfcheide plaatfen afgebroken was, 
en openingcn had, die tôt een deurtochtaan 
de Schepen verftrekken, om daar in en uit te 
komen. 't Récif is niet recbt tegen over een 
van deze openingen en deurtochten gebout, 
maar omtrent vijfhondert treden daar voor-
by, aan een der Oevers van dezedeurtocht, 
hondert treden breet, en naar de Zuidzijde 
op de Klip zelve. Daar is een ftene Burgt, 
geheel ront, hondert treden in haar om-

gang, daar de Zee van aile zijden aanfpoelt, 
met twintig grote gegote ftukken, eu met 
een gewone bezetting van vijftig mannen 
verfterkt. De Schepen, dieaankomen,moe-
ten zich ook wel wachten dat zy niet te na 
hier aan raken. Zy ankeren ook niet nader 
daar aan, dan op een halvemijl, en komen 
daar na in Boten aan , met 6e brieven, die 
zy naar't Récif brengen. Daar na zend men 
enigen naar deze Schepen, om hen te be-
zichtigen, eer men d'ingang in de Haven 
aan hen toeftaat. Beneden aan de Berg, op 
de welk de Stat Olinda geftichtis , aan d'Oe
ver van de Zee, neemt een Eilant, of eer 
naturelijkeDijk, zijn begin. Hyisomtrent 
tweehondert treden breet, en een mijl lang 
naarde Zuidzijde, tnflchen'tvafte Lant en 
deze grote en brede Klip, door middel van 
'tZeewater, dat zich, aan deze en gène zij
de aan de voet van de Berg deelt, en een 
kleine deurvaart maakt , daar men onbe-
fchroomdelijk deur mag gaan als de Zee 
laegis. 'tWater, 'twelk tuflchen d'Oever 
van't Lant, en de Dijkis, word de zoute Ri-*' 
vier genoemt, om dat de zoete Rivier een 
mijl dieper in 't Lant is, en deze, die tuflchen 
de zelve Dijk, en de grote Klip is, word de 
Haven van 't Récif genoemt. Op de pnnt, 
uitterfte of ander einde van deze Dijkis't 
Récif gebôut, dat in omtrent duizent huiJ 

zen beftaat. Het heeft geen tegenweêr en 
Veften aan deze of aan gène zijde van de Ha
ven , of van de zoute Rivier, dan vaft driè 
Bolwerken met fteen bekleed, en daar op 
twee Beukeryen, yder van drie gegote ftuk
ken. D'een op d'aankoomft van de StatOlin-
de langs de Dijk : 't een gebied over de zou
te Rivier, en'tander over de Haven. Dui
zent treden verder op de Dijk is ook een va
fte ftene vefting,die tôt een Gafthuis gebruikr 
word, daar echteraltijt een Vaandelopde 
wachtis, en daar drie Beukeryen van vier 
ftukken gefchuts zijn, die over de Dijk, de 

Haven, 



'Befcbrijlfing 
Haven , en de zoutî Rivier gebieden. Ver-
der van daar is noch een grote en kleine 
Schans, beide vierkant, met dubbelde wer-
ken, diepe grachten , volk , voorraat van 
Oorlog, en lijftocht wel verzorgt, en een 
fcheut vvcegs van malkander. De Hollanders 
hadden aan de voet van de Berg noch een an-
dere Ronduitopgeworpen, die door een van 
de hunnen aan de Portugezen verkocht en 
gelevertwierd, gelijk men in'tgevolg van 
dezebefchrijving kan zien. De Portugezen 
in tegendeel hebben, om zich tegen de Hol
landers te befehutten, op deze zelve Dijk, 
op een bequame ruimte tuflchen beide, twee 
andere Schanflln gemaakt. De zoute Ri
vier verdeelt zich op de punt van 't Récif, en 
een deel vloeit in de Haven , en 't ander 
maakt een fnijding in 't Lant, en omhelft 
daar af qmtrent anderhalf mijl in d'omloop, 
langwerpig ront, en daar af het een Eilant 
van de naafte zijde maakt, 't welk zijn uit-
zicht naar 't Récif heeft, en daar zo na aan 
koomt, dat 'er niets anders, dan de deur-
toaht, tuflchen legt , over de welk men 
een houte brug gemaakt heeft. Op de kant 
van dit Eilant is een andere Stat gefticht, 
eertijtsvan de Portugezen Anthonivas, en 
tegenwoordig van de Hollanders Maurits-
ftat genoemt, met aarde wallen, en alder-
hande werken , en dubbelde grachten ver
zorgt, en zo wel, als't Récif, methuizen 
bebout, met drie wapenplaatfen verzien,veel 
fchoonder, grooter en ruimer dan op 't Ré
cif, en daar men altijt duizent mannen in be
zetting houd. Een weinig herwaarts, dicht 
ter zijde daar aan, iseen andere Schans van 
vijf polvverken, 't Klooftergenoemt, om 
datdiar eertijts een vergadering van Min-
derbroeders was : en noch een weinig ver-
der op d'Oever ishet treffelijk huis, 'twelk 
Graaf Jan Maurits van Naflbu heeft doen 
timmeren, in'twelk men een wachtplaats 
gemaakt heeft, om dat, en ook de toegan-
gen , tebewaren ; om dat men daar ter zij
de , en deur de zoute Rivier zou konnen 
deurwaden, als de Zee laeg is. Dit Kloofter, 
en't huis van Graaf Maurjts van NalTbu zijn 
van Mauritsftat door een gracht afgefchei-

den, daar men deze zoute Rivier in de Ha
ven doet komen, over de welk een valbrug is. 

Daaris in d'overtochren noch een kleine 
Vefting,als een driehoek, recht in 't midden 
tuflchen 't vafte Lant, Mauritsftat en 't Ré
cif j daargewonelijk twintig mannen inbe-
zetting zijn , met kleine uitlcggers, omde 
Portugezen,zo zyop't water quamen.t'ont-
dekken , en befeheit hier af aan de Schanf-
fen te brengen. Aan gène zijde van Maurits
ftat, in't zelve Eilant, zijn nu noch twee 
Schanflen, d'een van vijf, en d'ander van 
vier hoeken, omtrent een fcheut van een 
grofgefehut van malkander, rhstvoorraat 
van lijftocht en Oorlog verzien, en met vafte 
werken, wallen en bezettingen verzorgt. 
Noch een half mijl verder, en een vieren-
deel mijls van de brug,die 't Eilant van 't va
fte Lant affeheid, is noch een andere Schans-, 
metzes punten,d'Aftogaden genoemt, daar 
vier Vaandelenin bezetting zijn. Noch een 
half mijl aan gène zijde van deze Vefting,op 
d'Oever van de Zee, en drievisrendeel van 
een mijl van't Récif in 't vafte Lant,een mus
ketfcheut van de Klip, legt noch een andere 
fchans,Barrettegenoemt,vierhoekig,metgoe-
de grachten en andere werken wel verzorgt, 
die over de toegangen van de Zee, en van 'c 
Lant, naar de zijde van de Kaap Sint Augu
ftijn, gebied, omachtingop't Récif te heb
ben. De Lezer kan hier uit dan befpeuren dat 
deHollanders,hoe grote omzichtigheitzy be-
toont hebben, om 't Récif onwinbaar te ma-
ken,echter verzuimelijk zijn geweeft om,be-
halven de twaalf bovengenoemde Veftingen, 
noch een dartiende te maken , tegen over't 
Recif,op d'Oever van de zoute Rivier,6m al
tijt vertrek in 't vafte Lant, en zoet water tôt 
hun gebruik te hebben. Want zy hebben geen 
varfeh water, op't Récif, nochop de Dijk, 
noch ook in 't Eilant.daar zy niet anders, dan 
brak water,vinden.Men deê in tijt van Vrede 
net zoet water deur grachten van-dé StatO-
linda in 't Récif komen j maar deze grachten 
zijn heden verwoeft. De Portugezen hebben 
terplaaty, daar 't de Hollanders behoorden 
gedaan te hebben.een Schans gemaakt, uit de 
welke zy 't Récif overhoop fchieten. 

W A A R -
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V E R H A A L 
Van de Betoerten en Oorlogen, in 't Lant van 

B R A I L, 
Œufitfjnt De Hollanders en Portugezen, fetKtf Je t * 

3iaat 16 4 4, tôt tn 't <3aar 1648, boojgcballen. 

, Hitf m^tf Hooftdeel. , 

Kort ve/haal vand'eerfte koomft der Hollanders in Brafil} daar 
zy verfcheide plaatfen veroveren, en den Portugezen grote 
fchade doen. Oprechting van de Weftindifche Compagnie, 
en ordening, in Brafil geftelt. De Hollanders trekken de Bra-
fihanen, met vryheit aari hen te geven, aan hun zijde. Schrik 
der Ingeborenen voor 't gefehut, die zich wreet tegen de Por
tugezen betonen. 

' 3Wgcmeene «gtaten Der Bcrccntgbc Eant* 
fcfjappen Dan a&ebedam / met taernoegt met 
grote 11» mit no op te lion ma ban,$pamenm 
$eberlant gebaan/ fjcbben befloten ooft onbec 
cen anbere ©ooi/ban biïm$e ttftcgm fient t'002-
looen. stëaar eet5» xitb tôt be bcibullmg taan 
30 liccrlyïî een aanflag begabeu/ toatf'ttebe* 
ïijh bat 3P/ omeengeUiBfitgetutgang baaraf 
te Debben / ecrfl goebc rcficnmg maaltten. Zp 
3onben bteeftalben eentge éScbepen uit / ont 
ftenn t.s taan bc flaat taan Brafil, 't toelfc 50 taoo?* 
namen te taetotaeren; te bernemen. (Coen 3p 
bjecromgeïieettUiaren/ befpeurben ;p batfiet 

niet aUeenlijtt eer 30113ijn / maat bat 3P 006 een onUiaarbeerl0fîe toi nft baar uit 
30ubcn berurijgen/ tacttUHlofben aan Denjbcïioopucûcn ban Amfterdam, bit 
3dtoc n aanboben be booitanllen taan br 5e tîctsi te bcp̂ oeben / €*02logfcficpen toc 
te ruflcn/ bte 31 cl) op bc5c nomme rlijlic toclit begataen/ beuifbe flfêtbbelinttelieen 
jetlben/ en/ etnbeltjfr 0et taafle Haut taan Brafil ontbeftbenbe / langue bûftcn 
taanRiogrande en Paryba Ijecn 3eilben / en EutbtaïaartjS optronnen tôt ann't 
ïantf(DapbaiiPharnâbuco,baat 5» optjelbere intbbag een bcfhng opb'oebcr/be* 

38 neben 



I Befchrijving van d'Afval 
nebenaanecnïSerg/ op betoeih bè&tatbanôuncugefitfnt i$/innamen/ op 

(©imbahan acljt graben aan geen 3ijbe taan be Hutie / en een mgl taan 't Récif, taan 't toela 
t» «oiian ijiêt na nortj OtfetaJijljS gefp}phen 3af tooibcn. $>C3C e^tat, taan 3i)n <§tebcl t ngcn 
bewing». ontbioot/ b * «en met boatojenin't&arttbe3tcbteaten/ toierb/Aonbertegen; 
Bonwn* \sttt 3ijnbef tetfrontgctDonhen -, en ai bttpborttatcn / baar aY5P obertaloetbe/ 

toierben tôt roof taan be bcrtomucr. <©c ^ollantftfje ïirngo bnetljten berfloc-
geninhunnoonifl een grote memgte taan j|Banneiien©?outa)cii/ taleibben be 
^tataen/ oie taan be po2tunc5ett fïrcngc lijher ban be 25ceflen gelianbei t tatierbeit/ 
gataen aan îjento?p!jctt/ en taerplictjtten tjen boo? be3e jonfl om met fjen be Wa* 
penen aan te taftcn/ en ijen 't Haut te leten/ en be toegen te to&en. <©e3e meuble 
taerotacraar.07 boo?30 tao?betl96 een geluïtaangelolit / bcrtuittigben taaerbigltjli 
bitgoefrgetapigaanbe^ollanberis/ bit/ taan 30 toonbcrtijfieciiriibingopgeto* 
gen/ ter 3elbenjtnotfi anbere ̂ djepen aan bc3e nieutoc taetotaetaarg 3onben. 

©e ©01. ^ fcrijgsïlieben ban be3e &cfjepen/ baar gebomen / taertaoegben 3icft bp b'eet* 
tnnbn* bu fie benben / en be|lo?mben eeniiene befting / tçw taietenbeel taan een min taan be 
* 0 | £ £ &tat olinda > op een bn& gefegen/ of eer op een f i lant taan een mijl lang / en 
S X m bnflionbcrt trcben bjcct/ tuflchen net taafte liant/ en bese fange en bzebs nlippen/ 

bie be^efiele huft taan Brafil, tôt een ifôujsiietfcneut in gee / besomen. Zp/ bit 
tûenf bftgettaerift fjebbenbe trohhen een taietenbeel taan een mijl betbet/ naar een 

i t t *olt Plaattf/1Rec,r* gmoemt / op t tinbe taan be5e tapit gelegen / baar toen omtrent 
i»onnenStî ttowebonbett Ouistnop fïonben. 2p.beroberben be3e pfaatss fteïjtelijh / en/3ich 

baar af taer^eftert bcbbenbe maantcn flcrlie taeflingen taan aatbe op be toegan* 
OOK te ocn taan be bnh. Zp tatonneit ooh boo? hong ersmoo t be flcnc befling / gelegen 

ftene aan'teinbebanbetyeufttaanbeitftp/ aan bemont taan beljataen/ Phamabuco 
^ittst» genoemt -, een $ o « ugccfc be naam/ bie mont taan be t$e 1 betebent / om bat men 

nclitel tjh baat tn ban liomcn/maar3tatarclnh toecrbaar utt geraficn / en baat af 
De t Eahtfcf lap/bat men P hamabuco noemt/bc naam gefetegen ijeeft . <E>e Collait; 
betss trofefeenfebett taan't Récif otaet m een anbecCtlant/ eenmijfin'ttonbe 
groot/ ten ftalben met be loop taan 't toater omringt/ bat taan Olinda feoomt / en 
wffcfjen't taafte liant/ en' tenant / of be bijtt taan't Récif beuttafoeit/ be30ute 
ttitaicr genoemt baat 3p <D?aaf Mauritsftat, en taeel ©efiingen hier en baat 
fttchttcn/ taan betoonlmi en puinbopenbcr.&tat Olinda, bie 3p ten beel beben 
bertnoeften/gelijh mcntcgcntoooîbiglijb 3iet/ en gclijft men beter iutbebcfclm> 
tamg bie in't begin taan bit ©erbaal gemaahttsv begvijpen ban. 't«©cbele 
platte liant tarietb ten roof gegetaen -, en b'^ntooenbertf / bien men aile genabc 
tocigerbe utarcit gcijcci betbaafi/ en tafoben aan aile 3ijben in be 22>offchcn / en f n 
be geburige ©eflingcn. 

€erbc€a|riuanenen$02tuge3en/ baar mee het ïantbebolht toas/ tôt bc-
bating gebomen tajareiv en 3iclj in be tajapenen begeben fjabben/en eet b'<Onbcr-
boning/ bie 31)11 bof m be ©aap de todos los Sanclos,of taanaubetljeiligen ( een 
^tat bonbert mijlen taan baat gelegen ) fitclb/ en 30banigeenotaettompeling 
noou boo23tcn liab / oîbcnmg Hier tegen Uab geftelt/ quant geflabeltjû b'een 
îDloot nab'anber un t^oilantm be Ijataenjstaan olinda, en taan 't Récif, we ©lo-
ten bet ̂ ollanbeqer berb?eben be ̂ cfjepen/ <6aljoencn en 25arhen taan ̂ Spanjen/ 
bie met <&uiacr/en lîoftduhe 3©aren gefaben toaten/ namen altijt eenigen baar 
af / en floegen fomnjtjai Sun ©loteny en taetbtnbetben boo? hun gefiabige toc h-

ten 
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D e r P o r t u g e z e n in BraiîL 1 
ten behanbdingterEeetufTchcnbcplaatfcn/ aan be£oo?t- en Zuib$\jbe ge
legen / battôtaan RiograndeenParyba, metbeïSaap de todos losSanétos, ont 
bat 3P tuffthen beiben lagen / baat 't ban op flaan aanquam. Ce %m bjag 
't ooh 3ter 3toatelijh te boen/ taewutsî be betttbmt alnjt te fpabe quamen, Wam 
3P bonben niet taaetbtgfnb njbtng.otaer en toeet hnjgen in een ï a n t / baat 
men niet ban te taoet ban gaan/ bat bot taan btchtcBotYtbenuï/ en bibtoijijs 
taan grote en biepe Gibier en beboftaen tegt/ bie men ota*t3toemmen/ en bihbnjtë 
met het feompasobertaarenntoct/ om bat bepoelenbaarfomtgtiS bonbert of 
ttoeebonbert mijl en groot 3uu. 

't<©erutfjt/ 'tta)elb3icft m M a n t taetfp?eibbe/ bat Brafil ftet mibbefpunt 
ber r nubonïmen toasï / baat al ïjun Stijgsïlieben en 26ootsfgc3el(cn hun geluh 
taonben/ en bat het bcquaam utas om aan gefteel <£uropa bienf} te boen / maafc jum \>om--
te be boomaamfrc Hoopfieben taan Amfterdam toahher/ bie hier af aan be grote M a*n te 
^tebenber ©erboitbeïantfchappen fefueben/ taetgabetingen baatotaet fuel* f ' f 3 
ben / en aan b'algemeene &taten beben taettonen / dat, dewiji het geen, dat zy lm àwfij 
alreé in Brafil bezaten, op de koften der Kooplieden gewpnnen was, zy noch aan- teteiote* 
boden in de verovering daar af yoortte varen, gehele Vloten toc te rufteo, en op un* 
hun eige koften zodanig een getal van Krijgsknechten , als van node was % te wa-
penen , indien men debezitting van't geen, datverovert was, en noch verovert 
mogt worden, aan hen vvilde laten, met al de rechten , voordeleo en inkomften, *»„„ 
die zy in zeker getal van jaren daar af zouden trekken. "&U taei^oefi tatierb f)cn toaarten/ 
taoca benjt taanbattig jatentoegefiaan/ metïjet jaat taansefftenftonbettbier- optent 
enttaJintig te beginnett/ en in 't jaat 3eftteiajonbm taietentapfng t'eutbtgen. Zp J^JjL 
taerhregen ooh be bipheit taan aile boge en laege $et»tnt£ueben te noemen/ aangnw* 
taetbiesen/ en in te 3etten/ 30 taoo: be befïtering en betoaring bet ©efwtgen/ aljs nunuio?&, 
taoo2't<0e»rJtt/butgerltjbe<@2bmina/ili^tfmtf)ten SSeebeftieimg. %p 
moefienooft b'teb taangettoufjeit inbebanben ber afgemene Staten/ al$bun 
€>pperhcren/ boen/ en taan ben betacrtigmg taethrijgen / op taoo2tajaatbc taan 
bepaatfên/ &teben/ ©efiingen/ «n t geen/ bat baar aan befjoojt / t'onbethou-
ben / be babenov bjuggen en toegeit in goebe fiant te betoaren / bit nobig te 
boen ber3o?geiv en uit » roejen/ of op te boutaten al» be nootjulft* taeretfTt&en 
30U -, Joe ©etaelhebbersf / lirggjtfniechten / en al be genen / bit in Hun folbp tata 
ren/tawltebetalen/ goebtethtaan(jun<@nbet3atente boen bebienen/ be Bra-
filiersenTapoyers inbe fteniuss taan <©ob / en taan be Ctniftelpe <3obobienft 
te boen onbertoi)5cii / en 30 taoo2t : iKc t boojtoaarbe bat 3P / ten einbe taan bar 
tig jaren/ bctXantuteceaanlmn ©pperbcrcn obergetaenbe/ ban al be Sche
pen/ 't45tfclM/ taoo?raat taan €>03iog/roerttfïtng en penningen/ betaalt 3011= 
ben to02ben / bie 3P in 't boutoen bet îDctfingcn / flâuren / $£111301 en gemene 
©ahhut3cn/ bie men in taie 3tn taonb/ befleeb 3oubcn hebben. me jBaatfcbappp 
taan bc« bc3onbcix Soopiieben tatietb be îBefttnbifcbe Compagnie genoemt/ 
bie inpoer. grote &tat bp &amct# afgebeeft brierb / bie hun bienaatjste3onbet* 
ujh habben. Zp taerb03en tôt ljitnalgemeene2BefnerbetjS negentien mannen 
bah be rbhften/ bie men taonb/ en namen be p?tn$ taan #?an je taoo? hun fôoof t/ 
totberctering/ opbat3ijnnaamf)cil'Oiit3nghelnHer3annwficn. Zptaer.5ehcr* 
bmm be3egelben hun berabntgen m'tf^^benhaag/ baarjpgebouben ta?a= 
ten Dun taerblyf te nemew / beben 3ÛB bollioincntltjfi otaer aile fcamctjf gehoo2> 
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+ Befchrijving van d'Afval 
3amen/ geboben aan Ijen/ tnbenaam taan be Compagnie of naaatfcljappp/ 
Schepen toe te ruflcn / en in %et teb?engen / $tnjg»hnethten naar hun macht -
te tocrtacn / en tu? 3t>loten te boen bcrtrchften. Zp bebeu ooh bcgelabe Sche
pen/ uit 'înbten boinenbe/ bc3ietitigen / en be Waten/ bie 3p inhabben / aantce* 
ftenen. %p taerbeelbenbegelben/ bit taan be taoojgenoembe taerboping aàn pbet 
Marner toebehoo2ben / naar bat be fom groot toaey bi c pber ingelegt bab. $|un 
2Setointhebbet» beelbenoobbe penningen/ bie taan betoinfl bet taer&othtegoe* 
beten quamen/ aan be partietpanten / of SDcelhcbbcr»/ uit / na bat be ge* 
mené hoften afgereehent/ en b'onboflen en folbpen te taoten baat af betaalt 
toaren. 

<E>aar3ietgw bc regel/btetnbe3c Compagnie/ of itëaatfcïjappp toaargeno* 
men biietb. iBaar ljun tenigatieben fp?cibben3icft onbertuffchen tout en b?cet 
in Brafil uit/ taetfloegen huit bpanben / taetotaetben be (terne plaatfen / maahten 
b'SLjntooonber»taan't plane liant/ bie 3itlj aan ben otaergataen/ fcbatbaaraan 

«itening ben/ en befthermben hen in be bc3itting taan hungoeberen. Cn ont bat be 
in «e (ta* «j&ebefbebbet» bet plaatfen al te taeet toerh begonnen te tainben / 30 maahten be 
•Swr 3&egeroten( bit bu»bpobemeflfing genoemt toojben") een Doge ftaat/ banbe 

toelb be genen / bie baar in toaren / meer henni» taan be boopbanbel / ban taan 
be geleettbeitfjabben/ en bie 3? naat't Récif 5onben/ omt©olft en't liant te 
beftteten/ en 3onbet hoger beroepte taonniffen. <©e3e Sïaat»fjeeren tajierben 
niie3c»îarcn toccrt'hui»ontboben / en toeer anberen m huit plaat» ge3onben. 
*Dc3c ïïabcn 30ttben een taan lum taergabering m hun taerotaerbe^eflingen/ 
bie taan enig belang toaren. Ep noemben bc3ett 3Dt recteur» / bie henni» taan al* 
le 3aben namen / taan be toct hen men 31 ch taan minbet op hoger r cri) t beroepèn 
hab / en boo?namelijb in 't be3onber af 't geen / 't toelb be Compagnie bettof / 
enbebetyiegerpen/ bie in'tfjantfjataen taan baar recfttengebaantoierben/ ooh 
aile mt»baben / rotaingen / af3ettingen / en bootflagcn. .fïîaar 't hoger betoep 
taan'ttaonni» be3er boeggenoembereenter» toietb taoo2 bebogefiaatgebaan/ 
bie ttoee anbere teeht»plegingenop't Récif optetbtten/ b'een taan gemachtig* 
be recbtcr»/ bitberanbert/ enuitbe55utget»taerb03entoierben ; b'anbertaan 
^chepenen / baar af be bonniffcn bp beroep / of ter eerfte op3tcht in 3ahen/ bit 
'tfijf nietaangaan/ tappjotoifteof taoo?taatuitgetaoert toietben/ tenménficn 
30 3P nietotaer be bne bui3cnt gulben beliepen. £ p Ijabbcn 00b een 2t bbocaat / 
en $20cureur fiftaal/ bie obérai aanhlaagben en befloten. <Pc Hrijg»raat 
fjab in't ©elt/ enbe^theeptftaathabm^eeljet opperfte gebieb. jBaarop't 
Récif toierben al be Htaben baar bp geroepen. €oen be gren5en ber ̂ ollanber» 
boo2 be bapperfjett taan hun &rijg»ltcben / geujft ooh be hoophanbel/ ogenfchi)* 
nehjbbermeerberbe/ bonben be Régent 1 en geraben een anbere Htaattadn^taat/ 
enopperfieBercjgicring in teffelfen/ baar be botaengenoembe hogeiîaaton* 
bergeftelt toierbyaanbe toelb3P niet»anbet» lieten/ ban 't ampt ban tetbt 
3onber hoger beroep te fpaeben / en fjet ta002eccht taan directeur» te 3ijn. ^ a 3p 
moeften noch / na bat 3? enig bootbonm» getaelt habben/ hun taonni»/ eer 31» bat 
uittaoerben / aan be grote fîaat taettonen / om aan tac geen / bie taerttejKti toa»/ 
gmabetebeton3m/of/inbien3Phetbiettf!fgtaott»en/beftraftemarigen. 

<©n5eJ|oilantfcbe «njg»lieben / boo? bha taertoinningen / bit 3P taerhregen/ 
enboo2bcbuit/ bie3Pmecb2oegen/ moebiggetoo?bcn/ maahten 3icfj30bamg 
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D e r P o r t u g e z e n in Brafil. 5 
ontfaghclijh / bat ttointig taan be liunnen niet fcluoombcn Donbert ban be bpan* 
benaantetaften. <©e koning taan «Spanjen/ en 3nn€*nberhoning/ metrecht 
om 30 fchitfjtig een ongetaal ontroett/ namen taan aile 3Ubentjun toetafucbt 
totbetoapenen/ om'tHanttaan Brafil tebefcftutten. «DeJ&ollanber»/ htcraf &,mame 
toertotttigt / beben/ ombeta^ientfcfjapengenegentheittaanalbe Brafiiiaoen en miboeitet 
Tapoyers, bie taan be fBojtugrçen totfïataen gemaabt toierben/ te taerhrtjgen/ j&onan» 
openriijbafbonbigen/ bat mentant/ opberbeuwe ban'tletaen/ fjengetaangen bT^ffi 
30U fjouben / behalben éditer be Jîcgcr» / of E toarten taan Afrika, be Mo la ten, wanen .un 
iiitbetaermenging ban een ©o?tugee»/ en ban een $egerin of 3toarte©?ou { g û * * » 
gefp?Oten/ en be Mammelukken, bie Uit een ©02Wgee» en Brafiliaanfche©20U mmn* 
gcfp2oteii3yn. «©etftotlbcentooctfenwnfchcn/ in onacbtfaamheitopgctaocb/ 
en bie niet» (ieber begeten ban een fup leben / en 3ich alleenlijb meteten en b?in* 
ben bemoejen/ betoonben 3ich niet onbanbbaar taan'tnjbgcfchenb ber taan-
Ijeit / bie men toeet aan ben fcf lonb / in plaat» bat 3P te boren niet in 3eherhett 
jhonbenletaen/betoilbernifTentothuntoeblucOt30tbten/ en 3obanigeenftlmh fffcfetet 
taan be ©ojtugeftfje toapenen babben / gelijb oob taan 't tauur/ bat uit hun mu»* SRÏÏ2 1 

Uetten en gcfcbutquam / 't toelb bobelijbe toonbeninhenberoo23aafcte/ 30a* rebut. ' 
bet bat 3P 't bonben 3ien / bat 3p b'ommegang ber Cbnftenen ftljutoben. S2P/ 
taan 30 onbertoacht een genabe ban bipfchap al» opgetogen/ quamen 5eltaen 
hun bienfl aan hun toelboenber» aanbieben/ bie boo2 beiienbighcit ben met 
Pleine giftentemben/ en ben Brafihanen feetbenbe toapenen te jjanbelen/ en/ 
gelijb 3p / techt te fcfjteten. Jfêaac be Tapoyers, noch onbefui»ber ntenfcbeit/ 
en bie geheel naalst in be boflcbcn/ en al»liaittlopcr»letaen/ (inplaat»bat 
Ifanberen 3&o?pen in 't gemeen betoonen/ bit 3p alfe 3e» maanben taan fice 
betanberen/ om baar boo? gc3onbct te 51J11/ en bit obérai hanbelen) fjebben 
3tch nooit baar toe bonnen getoennen/ balien terftont tetaarbe/ 3ofjaaftal» 
men fjen een tauurfoop aanbieb/ en rjfcen fomtijt» 30 ge3toinbelijb toeet: op/ 
bat men geen njt taan toeet te faben heeft. <$e3en b2agen altecnïijh bnobfen/ 
bie b2ect en plat aan 't einbe/ en taan liait» bout gemaabt3bn/ met be toelhen 3p 
met een flag be menfcfjen in ttoee fluhhen blobéit. 

"®e ©ollanber» gebjuihten bie»halben be3e beibe ©olften / en betoonben 3icfj 
toef bp ben / met be toetben 3P gtote bingen uittoerhtett. 3Dant 3P geletbben be agitant/ 
igolfanber» bettt be flrengfte en ongemafihelijhfte plaatfen/ 3toommen eerflP*»û'^!* 
beur be 25eehen en Ribieren/ baar be ̂ oltantfche $Jrbg»Iieben 3icb niet in bat* H r w 

taenbegebet»/ gingenenftejpenmeteentoeetgabel03efnelheit boo?/ athter/ en çoiiAntur* 
tet3ijben/ ftieutoennietbijlenbeboflfchenenbagen af/ bit te boren aile men* &&&«* 
fcfjen (iif beben flaan / tnoegen ttoee en ttoee in een Aumaka ( 't toelb een fea* 
toene bfeet i » / gelijheen ©iffcher» net gemaabt) be25ebelbebber»/ bit bet* 
tnbett/ of onge3ont toaren/ en be 3iebe .-Solbaten. §2p toe3en be fagen ber ^SMIXA 
tapanbenaan/ enbjachten hen m 3111 lie plaatfen baar be tapanbentaettafchten ba%n> 
taetflagen toierben. Çflnbien men in 't ope Belt30u frrijben / 30 toaren be Ço?* X"0"^* 
tuge3en berçeïtert bat 3p't letaen 5ouben taetlie3en / al» 3? niet bonben tocefj* S S S « * 
ftomen. 3©ant be3e taertooebe Tapoyers en Brafiiianen toifben3elben begencn jen, ' 
boobben/ bie/ gelijb 3p meenben/ ben getaangen hielbcn. 

<©'3intooonbet» taan 'tHant/ onbet bebefeherming ban be 3©efiinbifcfje 
Compagnie genomen/ toaren niet taet3ebett/ fcijoon men be3ettefingen aan 
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6 Befchrijving van d'Afval 
fjen gaf. sOocft be $02tugc3cn / onber. 30 ontaooi5icn een iaft geb?uht / surfit* 
tcnccljtec 3toarclt)b/ en 3agen batijungrote goeberen/ §2ilbei:en<0oiit/ baat 
af 3P be toolfjeit babben / tôt een toof gefteit toierben / en bat hun geburen/ taaem 
bencn ntagen pbetogenbtiltflacbtoffer»toan be5e tooefte menfcben toaren/ bie 
fjunltghamentotfpo»entaoebfefgeb2uibten/ en aanbe toxiheiup te taorcnalle 
to2eetbcit babben bctoc3cn. jjEaar be hentel/ bc3c onbcfuifttjcu niet langer 
berbjagenhonnenbe/ 3onbben be3cgeefTel/ 30 omftenbanbe3* tanectbeitte 
fttaffen/ ai» om ben taan begtutoelijbetoetben te taergelben/ baat mebe 3P 
m't gemeen 30 befmet toaren/ bat3ptottaoo2beelben taan atlegtutoefen bet» 
ftrchtcn/ en naar hun cigc 3iiuuiijhl)ett lecfben / en niet naar <©ob / bie 
betaoo2fpoet ber gêner/bieyemtaeratbten/ toelftercn enafwenben ban. 

^Het tlseedc Hooftdeel. 

Grote Heerfchappy van d e Compagn ie in Brafil. Q u a d e mid-
delen a a n g e w e n t , o m d'Inwoonders en Soldaten bloot te 
maken. Overmat ige fchattingen opgeftelt. Infchrapingder 
A m p t h e d e n . D e Portugezen klagen over *t g e w e l t en be-
droch. Siordigebetal ing aan de So ldaten; ' twelk ftruikro-
very veroorzaakt. D e Portugezen kr i jgenwapenentothun 
verwering, die heel dier aan hen verkocht worden . 

W | Dcbbcngc3cgt bat be koning taan ̂ panjen/ enb'<@nberboning 3 tel) 
met math t toapenben/om 't getoelt taan be ïDcfîinbt fcljc Compagnie te* 
gentefiaan/ bit ban baar 3ijbe aile mogelnhcbeijhrachtcn en hnjg»* 
taoo?taat bettoaart» 3onben/ ont fjen af te tocren. |Bijn taoo2iteemen t» 

niet om t n51 b&be taan be frrijben te fp2then/bie be ïtollanber» getoonnen hebben/ 
ooh niet taan be oefegeringen /tacrotaciingen en otacr taal Imgcn bet piaayen en fie* 
ben taan groot bel an g/ en 00b niet taan 't groot getal bec menfcben/ bie in ber* 

<Gîoote febetbe ttjben geboot 3ijn. <3h 3a! alleenltjh 3eggen bat 31» booz be bapperhett ban 
marijt un fjun h t ng»'l icben / en onber 't beleit bet Ô3cncralcn/ of oppetfie ©el to ber (ten/ Si-
g°"«n- gifmond Schop,en Arciflcwfkus,beibe5©uitft ben/en 45?aaf Jan Maur its taan jjlafs 

fou / aitiit taan 't getub bejonfligt/in be tôt taan 3etaentien jaren een flreeh Hattb» 
taan bpnabjiefionbert mijlen/ en al be ©cflmgcn/ bit gebieb baat otaet hab* 
ben/ taanbebooftftattaanSiara, totaanbeS&aapbeTodoslos Sancios, of taan 
aibtrheiligen/ onber hun getoelt hregen. €oen be ^olianber» be3c gebefe 

Quktiom Xantfhreeb ingenomen babben / geraafetcn be $02tugc5en alleng» toeer tôt huit 
tes Mu- Wrfte gelub / en boomamcujh be meeftet» taan be «^utbermof en» / bie in 't taelt 
te mm- bttfp&ib toaren/ en baar meer liant» be3aten / ban be grote t jeren m Europa, 
moitiisi. en gemenelijb honbert of ttoee bonbert fTataen in fjun btenfl babben. §2p babbtn 

onber Dcn oobbienaar»/ bit beffataen met be (autbou / of j5uibertaelbenbe3«|| 
fjtclbcn / het &uttterdet beben phibben / en bat in be pat» fcengen/ om be taotljt 
baaruittepatffên/ bout tôt b'otaen» afljoutoen / en op be lie tel» te paffen/ en 
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D e r P o r t u g e z e n in Brafil. 7 
bet Quitter te ftoben en toccrhohen / en einbelph allé» / bat baar aan bafl i» / te 
toeeg tebicngen. 

jBaar tertoiif bc3c bmgen inbufbanig eenfiaatftonben / taetbergbe be Ta
poyers en Brafilianen, ttflig geto02bcit / be ïfloof en Çflutoelen/ bie 5P ban be ^uase 
©02tuge5ctt gerooft babben. "®e ©ebclbcbbcr» en Cbcnghctt ban 't Récif, mioteien 
bénin» htet af bebbenbe / en 3icft met be fcbijn taan be toclflant ban be «Berneen* «*g«-
tebebehhenbe/ om ïjun eige nutenbooîbeet te beta02beten/ taerboben aan be r* 
geiten taan Curopa / bie 3P 3© ttten noemen / 1 et» aan hen te taerbopen / of oob 
ict» taan hen te lumen/ op3toarefhraffen,- tertotjlbcfeooplicben taan beCom* ï^omte 
pagine ©zanbetoijn/ $paanfcbe 3Bnn en Cobalt (optoelbebingcn be3e©ol* ^otoaten 
bcit5cecberlchhert3i)n ) en anbete bicinebeu3eltngen/ al» ïijntoaat/ Sam* S " ^ 
men/ HBeffen/ aeaalben en ,£pelbenaenfien taerbocbten : intaoegenbatbe«Œ 
ïiooplieben boo? be3c lift al 't geen/ bat 3p opgefïoten babben/ aan fientroh* 
ben / en bat taoo2 3uih een toaartae / al» 3P bcgeerbcn / tacrftregen. 32c3e ©be* 
ngheben/ toelhcr» bcgcerlnhbet t bagelijb» toenam/ trobben oob aan 31 ch 't geen/ 
't toelb be ^olba ten taan be3 c tooefte @of hen / en taan be toof op be $02tugc3cn 
gebregen babben. Zp gebmibten hier toc bc3e mtbbcl / bat w aan mentant/ 
taan aan be geiten / taie bctaelaan ben babben/ toetieten entge JDarcn aan ben/ 
al».3p ben in'ttaelt hfefben/ tetaetbopen/ of teboagen/ ban 'tgeen/ 'ttoelb 
naat tnin 3eggen uitbet ©oo2raat»ljtu» taan be Compagnie quant, Bofgen» be* 
5e 02bcntng toietb ben niet» in huit onttitbt cnongcrcgclthett getoeigett/ 30 
lang al» jpgeft offofbp te goet babben : m taoegen bat 3pboo2bc3c lift alfeng» 
af be to t nft aan ben trobben. a©bbcr»/ om hun banbef uitte b2eiben/en om hun 
tnbomften te bcrmccrbeccn/ ontboben 3pbe lobcn taan Amfterdam, uit 00?* 
5aab taan be grote febattingeit / bit 3P bctaalbcn / en gataen aan ben ttoee &tbo* 
len/ 'teenop't Récif, en'tanberin Mauritsftae, baat3p aan fjen/ gehjh aan 
b'anbercn / toelieten te ri mmeren. Beel ®02tuge3cn / bit te borcn in fcbijn be* 
fijbeni» taan be Clmfcclnhe 43ob»bien(c babben gebaan/ bcrçaahten bit toeit 
opcntltjh/ en taertaoegben 3ithmctbcgiobcn/ enbebachten 30 beef tooebertjen 
en onbetamelnhe ciffchmgcn/ bat 3P alfeng» be goeberen bet Cbnficncn âan 
5iclj trobben. 

^t5c 23cbienaar» taan be «©emeente / bit nergen» anber» op sagen / ban op «terna-
betoinfl en *ttaoo2beel taan be Compagnie/ om / gefpb3P3eiben/ belaften taan tiBefr&at-
b'<0O2log te bcrb2agcn / eifchten noch ban al blïntooonber» ber «Steben / ©leb* [||Sln Bc" 
ben/ en taan 't platteHanbt bc ttomrigftcpcntimg taan betoaarbeban tgeen/ J 

't toelb 3P/ naar befcfjatting bet eifftber» / bc3atcn/ en tôt taerfebeibemafen 
be tietibe penntng taan be bu t obuuc : in taoegen bat be boute bmg alfeen / lang» 
betoelbe men taan't Récif naar SintAnthonivasgaat/ meee gelt» taoo? bege* 
nen opbzacht/ bie haar tôt het gemenc nut aanbmgen te malien/ ta honbcit 
n taal mecr ban 5pfîo|ite/ en bitboo2bctollenenfchamngcn/ bie be beefgeno* 
ten/ be toelben met b'4Dbertgbcit bcrb?agcn toaren / aan't Récif, aan Mau
ritsftat in 't be3onbec / en aan *t platte ï a n t in 't gemeen beben betalen / met 5ul* 
be otacr mari gc fchattingen boo? be menfcben / paertaen / toagenen en toaren t'ei * 
fcheit/ bat een mante paett/ met3ijnu*aaf/ ttocecnbarttg fiuibcr» taan tofgelt 
op be5c bmg betaalbe. 3Biibcr» / het toa» aan mentant / ijp toaar ban bie bp 
toaat / jàooh nictaanbe^olJanbet»/ geoojloft op bc3c plaat3en te ijanbcicn/ 



t Befchrijving van d'Afval 
Ait! jhiae ûf iet» baat te b?engen ban in be ftbepen taan be Compagnie ; en be ftoopman* 

hanteimet fcbap / baar m gelaben toa»met5û3toarelajtcnbanta2achtcn/tollen/marft* 
fi^ninoon-aeit/ enanbeceongelbenbe3toaatt/ batbehletnetoinfc/ taie hier afoberfcfioot/ 

30 3P D"b toaren niet tôt een obermatigep?ïJ» aan be #o?tuge3en taethocfjt ïjab* 
ben/ fjen afheerig gemaabt 30U hebben. «Daar bp/ bt iaoopltcben taan be 
Compagnie / bitinbt naam taan hun meefter» met alle bingen fcoopmattfcbap* 
ten/ ja oob met boeben/ toambaffen/ b?oehen/ ïijntoaat/bemben/houfTen/ 
fcftoenen / toijn/ hier / b?anbetoijn / butter / bae» / olte/ fmout/fmeer / meel en 
anbere toaren / gataen bit aan ben te bo?g boo? een bière cnotaer3toarcp2ij»/ en 
betaaltaen baat na 3icb 3eftaen met fuihery batoen/ tobab/ en anbere toaren 
taan 't Hant / taie 3? tôt 50banig een p?ij» / al» 3P begeetben / aannamen. 3©at 

1 bet 25?afifien bout aangaat / bat toierb boo? een cigentaom taan be Compagnie 
taerblàart / bit bat bee afhoutoen/ en boo? baarffataen fthillen/ baat 3P beel 
gelt» afbtegen. 3£>e Doge ïïaat taerblaatbe oob bat al be fchatten en roof/ in 
be bofïchen en taclbcn bc r bo2gcn / be pac rbett / (bit bpna 30 goet 3ijn / af » bien 
taan&panjen/ bit men ecbtet niet in b'oo?fog ban gebmiben/ uitoo23aau taan 
tac quabe en ongcmalihelijhe toenen ) b'ofïcn/ boepen/fcfjapen/ taerhen»/ gct* 
ten/ enanbet tant bee/ taan be $02tugc5en nagelaten/ bit geboot toaren/ of 
3iclj naar be 25aap begetaen babben/ beCompagnie toebeboo?bett. 

miattjtc gr>e $o?tuge3en/ onber be beerfchappp ber ^olfanber» fiaanbe/ enaanbe 
o«S0««n toelhen/ uit b?ee»taan beroette/ ftrengelijhtaerbobentoa»/ eenig bu0bruit of 
ftebM mufbettcn in fjui» te hebben / quamen toen bihtojjt» 3toare hlacbtcn tegen bt 
&er Bôi- genen boen / bit ge3ohtaen toierben om ijun Dut5cn te be3oeben. 3©ant 3p 3ct-
K L ben bat tae3e be3oeber» getooneïnb in 't berbo?gen bu»hrui t tn be boeben fltooi* 5 ben/ en bat 3p beel gelt» aan ben moeften getaen/ uitta?ee» taan befthulbigt/ en 

op hun aanb?enging getaangen en gefîcaft te too2bcn/ gelûb alree aan toeelge* 
3B?ete bc tut toa». 35e fer ijg»obeiften en &oiba ten y 30 taan be un c tt 1 ngen/ al» taan be 

8 * 5 ban 0 e n c n / '•w*in 'l bclt bxam l betoonben 3icb oob ontaernoegt/ om bat/ in plaatss 
tenge- taan buntantfoen taan lijftocht boo?pber toeebaan hen te getaen/ naat batmen 
yieesn taoo?raat in be paliluu3cn taonb / be genen / bie hier toc gemacbtigt toaren / bet 

befte ttitfcfjoten/ ombataanbe©o?tuge5ehtetaerhopen/ en niet» aan ben ga* 
tactt/ ban 'tgeen/ 'ttoelb bebo?ben entaetgaantoa»/ bat 3p bp be be3onbete 
Hietaen 5 och tciv of taettoi ffeiben. <De genen / bie in bienft taan be Compagnie 
toaren/ gcnoteniiofhgtotcjonfl/ al»incneingemaanbcn folbp inblebeten of 
gelt aan hen gaf / 't toelb hen toel b?te bu b bc 11 aangetebent toierb. Jje t groot* 
fie beel taan hen/ boo? be nootgebntbt/ hab/ om gebolpen teto02bett/ geen 
anbere mtbbeiy ban Ijun taerbienbe folbp/ bit ttoee/ b?te/ taier of taijf jaren 
opgelopentoa»/ aanbe©urget»/ of aanbegioben/ in gereetgelt/ boo? bet 
taierbe beel ban 't geen / bat 3? taetbient babben / te taerbopen / en obet te getaen. 
&tfioonmen oobniemantlanger/ ban taoo2 b?te jaten/ aattnam/ 30 bonben 
ethter be genen/ biettenofttoaalf jaten gebient babben/ naautoelijb» taerlof-
taan te taertuèfthen beihrijgen. «Baar bp / 5t geen / 't toelb onbetluagelp toa»/ 
i»taat/ atëfpgcfchcept toaren/ ont tocer naat't ©abcrlant te beren/. 30'tge* 
bêur&e bat be febepen/ boo? b'ouberbom / of boo? b'onboo?5fthrigheit ban be 
$ticrman/of boo?emganberongebalquamen teberoitgeluhften/ of 503ptaan 
tac bpanbcit genomen toierben/ men in Collant betaling aan be genen toeiger* 

be/ 
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t»/ bie bpgefobtaan bit getaaartaeeloft toaren,- ombat3p (gcîtjb men tôt hen 
îeibe ) bet jSthip/ bat aan ben taertrout toa» / niet babben betoaart / baar bu be 
Compagnie bui3entmaat meer ban 3p taetf oo?. «De 2Soehbouber» / bie be na * 
men bet é$ofbaten baat opfehjeben/ fclj2cbcntnbc30ubcreblabenbc bag enrijt 
ijanhuuhoomfî/ citbcberhogingbanbnut/ bie men aan hen toefîonb/ bcb& 
Uen/ omrijlttc too?bcn/ tcrtoijl3pbaartoatcn/ bui3Cntbeb2iegerijen/ en bet* 
Uulbcit bt papieren met taalfcbebetaringen/en beben bie in beïlehenhamerbe* 
taefiigcn / en boo?be^enningmeefler»aanneemen/ bie baar op fclmftcujlt aan 
be @enningmeefler»fcb?etaen/ bte3ich baarna regefben/en baar naar betaalt 
toierben. 3?e^olbaten ricpen en 3tooerentaetgeef» bat 3P niet» ontfangen hab* 
ben. Jjften hab be rebening / bit obcrgc3onbcn toa». «Be ©oebbouber toa» 
terre te 3oeben/en baar toa»geen belpen aan. giâbttlicp3otaetre/ tadt enige î©anoi-
taanbc3e45aflea/.bit30toeelgetaaarlpbeben uitgeflaan/ en hun befte jaren in tenmginoe 
be3e bienfl gefpilt babben/ 3ith 3cltaen taan toanbooptacrfjtngen/ tacrntit»3p fâSSffî-
boo? 't beb?ocb be3er meineebigen niet» otaerbeijouben babben. «B'anbercn/ ftwarote-
bie (lanttaafiiger toaren / begatacn 3itb/ metijopef05e/ lainme en taerminbte cpopuoigt, 
menfcben/ bje niet betaalt toierben taan 'tgelt / bat, taan be.Compagniebaajc 
toegeplttoa»taûo?begenen/ bieèeniplebentacrtoreit babben/ en met Haut* 
louer» en ®anbetottier»/.iMbeboffcïjen/enploitberbenontaoo23icn» bt «&ut* 
hermoleri»/ en gjufjen'tn? Haut/ bit getoohelijh een of ttoee mtjlen taan mal* 
banDer fïonben/ 3etten be fiét5iger» af/ en boobben tjèn. ïfêénbchoeftaege* 
bêle ftegementm/ombentebeffmtem ifêaartoatraatf fjet&rng»bolh tolerb 
op bc grcit3enbe3icb gebouben» Œe ftp»plteben en ï$<i3igct» toaren bte»bal* 
taengcnûot3aaltt ^oltaatentaanbebe^etttngerttôtbungeléibe te. geb?uthén/ bit 
3Ptaoo2bunbagreii8taoebbeAenbetaalbett.- j®«gemntaanbe3efteutiEk0tact^ybi0 
in be fjanben taan'tgerecbttaielen/ toierben toel tôt taoo2beeft taan anberenge* 
fttaft: maarb'anberenlieten onbertufTcben nietaf taanterotaen. 3£tttoa»oob 
'tgeen/ 't toelb ben pi?tuge3enmibbelgaf om ernftelijh aanbe ï?aat»beeren 
tactiof/ taan toapenen te hebben/ tetaer3oeben/ ont 3icb tegen b'otaertaal en cb* 
taerptaanbe3cflruilnotaer»/ bie fjen quamen boben/ te taertoeten. jjtëaar bc3c 
îgcren / ta?e3enbe bat / 30 men ben $o?tuge3en toapenen gaf / bit betoette 3011 ®« »e* 
taettoefibett / en hênberpiiçbten entge oproec te b?outoen / maahten in 't begtn ^mm ., 
enige 3toatighcit in bit bct3peb. 3&och 3P / otaettoegenbe bat het niet betame* jEjSÏJ?* 
Ujb toa» fjen boo? 't flachten ber flruituotaei» bloot te fîellcn / en hen taan btmib- Sun betW 
belcn om fjen tegen tefïaanteberoben/ fionben hen toc bat 3P,buurroci» en *w. 
mufftetten 30tibeii fjcbbcn/ bie met het nurU taan bc Compagnie getchent toa* 
reiv maar op taoo?toaarbe taan bie toeet in 't ©oo?raat»fjui» te b?cngcn 30 fjaaft 
al»3ulb»aanbenbctaoIcntoietb/ eiiiiiptaerfiui»cèn of ttoee^ofbatcn t'ont* 
fangen / om op hun banbel acbt te nemen» Zp/ bit tacvlof taerbvegen fjcbbcn* 
be/ toierben in't begin 30 naau toaargenomen/ bat/ op 't minfte bcrmôcbcn 
taan beranbering / of bat 3p enige gemeenfcfjap met be $03110*301 taan b'anbe* 
re 3i)be hielben/ <0?aaf jan Mamits taan j&ijTou be Jjoofboietitaoo?naamflcn ,&$&*' 
taiin hen bee taangen/ bie niet uit 3i)tihanbcngeraahtcn/ jonber bie toelgctault ^S1" 
te hebben/ gelijb ooh in anbere bingen/ baar afbe Compagnie hem gecnbanb «èiMfSan 
toeet/ 0111 bat hp/ gcljjh 3p 3eggen/ be pot meer/ ban iemantanber»/ ge* jfjjfïï*,8 K, 
fthuimtD*cft/ecihp'ctuitgettobfteiH». «©e$02tugç3entotttcnbicsfhaltacii/f0u. c/ 

25 boo? 



xo Befcîirijving van d'AfVaî 
tata02hunrjcfchcnïtenengcblcp/bpgctaolgtaantijtbe«î5?oteit cnhleincnw toelte 
bctotaeccn, en3icl)3omlltonibc toapenen/ biemenaanhenleenbe/ te betonen/ 
bat hun banbbaathcit b?tcmaal groter toa» / ban 3p taeïjocfbe te 3»n. *&e be> 
geerte tôt toinuen/ bie albe tocrrclt taerfjcert/ betooogooli begemachtigbetv 
enbeelonbeatnpteïieben/ om bie aan bcntetoerhopeti : in taoegen bat be©02> 
tuge3en / begerig om 3icD baat af te berçien / ben ai tut boo? gereet gelt hocljten/ 
en gemcctîelijb b?ieof bicrbonbertgMiben taoo?'t ftufegataen. %a men taerbaatt 
taan3eberlfjBeeftertaaneen^tiihermolett/ bat bp ttoee botût/ pbec taoo?3etaen* 
bonbecttittlben. ïBaar <8ob / bit ban roen af be grote gierigljcit bet l|ollan? 
bet» befpeutbe/ taerblinbbe fjen etttbelijh 30banig met be tomfi/ bat bC3*lbe 
toapenen / bit 3P 30 bier aan be $o?tuge3en taetbotbt babben / om h un gi ertg* 
beit te ber5abea/ een toerhtutg en gcreetfcfjap taaubtuttaebctf enonbergang 
toaren/ gelyh be Ec3er utt tjet gebolgtaan be3e ^eftfj^tamg tactfiaan 3aU 

Het darde Hooftdeel. 

Staat van de Godsdienft in Brafit. Goddelooshe i t der Chrifte-^ 
nen. Gruwebijkë koophahdelmetmenfçhen. Grote H e e N 
fchappy der Hollanders in Brafit, die voôrneemen de Baay t e 
belegereni 't welk door d'afval der Por tugezen van de Span-
jaart geftut word. Vrede met de nieuwe Koning van Por-j 
tugaî gemaakt. Vertoningen vanenjgçGeefte l i jken, d i e t o è 
Vrede dienen. :/•' 

*ttatbatt IT73ttbefiaattaanbe«t0iob»bienflaangaat/ men Wb baatb?Pbe«bangc* 
tejcpo)»- Y Y toeten. <©e#ISifTe toierb niet in be&teben en fterhe plaatfen /maar op 
ïnenft. M i«ct platte %ant/ niet boo?g|efutten/ bit men baar niet toilbe3ien/ma« 
©e catho- Ï,0D? Capucijnen en |fêintaetb?oebet» gebaan/ bit baar boo? be ©iffciiop 
inte^obs- banbeSSaapde todoslosSanaosgesonben toierben. ^c5enmoefîcn/cci'3Phun 
* 2 * «>«" ampt aannamen/boo? bt «aat»herett taan 't Récif berfcljijnen/ om taerlôf taan 
n«B«aren, j ^ n te j , ^ ^ ^ , , / en ^i0taan getroubeit te boen/ ban3ttfjnergen»anber» 

mee te bemoejen/ al» bet taolb m Cfobss ta?ee» t'onberto&en/ b'<©berigbeit 
t'eerett/ ta?ebigltjb metbun naaftentefetaen/ en niet met be 5ahen taan ftaat 
rehaitbclcn / en bo?gen boo? fjun Danbel en btb^tt fteffen. ^el^ollatiber» 
beben obérai p?eben inbei&eefbuitfcbe/ Jp?anfcbe/ #o?tugefche en Cngef* 
fctjefpîaab; enbenBrafiiianen ontaettoij3enboo?2Sebfenaar»be»ï©oo?t»/ bit 
taan hun ieucbt fjun taal geleert / en in be boge &cbolen taan ïeiben / Uitretbt/ 
5F?anebet en45?oeningengeflubeettbabben/ bieonbetben tooonben/ met be 

3©o«itbeit dStboofmeeflet»/ bit ben in pber buurt leerben te3en en fch?ijben. 3©at be 
net nu- Tapoyers aangaat / men hab ben noeb niet homien otaetrebeny om bat be buitaeJ 
popas. j ^ b?etgbe en qualtjb hanbelbe / af» 3P baat af toilben fp?eben / en om bat 3? 

geen fjofigheit onber beCD?iftetien 3agen uitmunten. g a 3p taettoeten ben 
bat be Ch?iftenen b03et ban 3p toaten / en bat3? taan grote toonbeten fp?aben/ 

3on* 
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jontaetiet» te boen/ batmet btuthcerlybeaLefTenotaeteenquam. <ën3*b*r/ be <©0bte-
jobta?«tbticjlj»it toa» nooi 130 taerbont in een llant/baar be lutbt 30 grote ïtttte J00»!)* 
fieeft 3M be 3onben gmgen baat in 3toang. <©e ©erhen bet beibt <©ob»bien* fSmau 
[lai toierben baar toeinig of met b*3otht. 35e toctntge 302g ban fjun flataen 
ocrtoaar të te 3cnben / en ben te leeren <®ob te btbben / toa» »o?3aab bat 3? al» 
beeften leefbett / 3*nbet anbere 302g / af» tatenfl taanhen te ijebben. Zn mogten 
itaautoelijb» be»^onbag» ruflen. «De^oben toaren pberigerom befjutmcn 
in hun geloof t'onbertoij3en ; maar 3P fetbben aile een ontuenttg en fcftanbcltjh 
ietoen. 3&e goben / Cfj?iftenen / j©o?tuge3en/ ̂ olfanbet»/ Cngetfcfjen/ ifean* 
Itïjen/^Wtftbett/^toarttn/BrafiTianen, TaooveK, Molaten, Mammelukken 
m Criolien tooonbcti al onber malfcanber. <ip ber3totjg noch bcbloetftbanben/ 
m3onbentegenbenatuur/ ombetoefbenbeef #o?tiige3en/obertufgt$Mbc/tet 
boo t ber toc3cn toierben. 

IBaar 31e hier een toonbctlijftc uittoerhntg taan gterigbett / trie in t eerft niet aptouiynt 
toaarfchijnelijh 3a! fcfjijnetu 35e gjoben eh Chnftênen / trccn3o toef al» tram B>«i8Wt« 
bet/ boopmanfebapten niet afleenlpmetbebinbetenbetflatainnen/ bie taan 
be #eger» of ̂ toatten / met taerlof taan be meefter» / in hun buis mi»b?uibt 
toierben / maar ooh met bc genen/ bietaanfjuneigebfoetgefp?oten toaren / en 
bie 5P bp tae^toattmnengeteeltbabben/ bie 3? taetfeibben/ cnai»bocltnncn 
geb?uiftten/ bit 3P taerfiochtenenfiocljten/ etaéngetflbmen fjïet/beïiattaenen 
$cfjapen boet / 3onber bat ( 't toc lit aanmechclijh t» ) b'Qbcrtgbcit in be3e Mig 
3aahict»anbcr»bce/ ban batbefïabm/ boo?baat meefter mi»b?uibt/ inta?p* &?mi< uoe 
beit geflett toietb -, 't toeib etfiteteen machtige bufpintbbet Biet tegen toa»/ ber* wfM«» , 
mit» bc meefter» fttet boo? taan hun fiabinnen berooft toierben. 

Igbetoei men baar een algemccn beberf taan 3cben in be menfcben 33g/ 't toelb 
Met» anber»/ ban enig ta?eemb ongefub boojtcchenbe / 30 blocibcn echter be 
toapenen ber ^offanber» / bit geburige taertoimtingen op be îtoning taan 
jSpanjen taerfttegen : in taoegenbat3P / gefijhtop geîegtfjcbben / b?ebige2Be* « j , ^ * ^ 
3itter» taan bpna b?iefjonbcrtmnfen liant» toierben/ in bctotfhcntacï&ooft^togS'.. 
plaatfen taan Siara, Sint Andries, Riogrande, Conjahu; Pârybâ., Fredrikftat, lantetp, 
Goyane, Olinde, 't Reciftaan Pharnabifco, taefëaap taan Sint Augufliïn, Serin.; 
ham, Porto Calvo, Rio S. Francifco, b'Ctlanben battFernaridosenTàmaricai 
m meer anbeten begrepen toaren. w gintooonber» taan be 25aap / bie 3p alrce 
een» otacrrompclt / en een jaar mgebouben babben, en op bc toelhe hun aanflag 
wi»mifînht toa»/ toaren toen m grote nommer ; en be&ofbaten begeerbert 
niet» tieber/ ban be3* fmet in hun eer af te toaffeben/ en be3eplaat».teljete* 
geten. Zp beftonben fn een getaf taan tien of ttoaaifbt«3cnt bappereUSanneny 4K,trt!w 
toabbere &olbaten. Zp babben beBrafiiianenettTapoyers oppun bant; ert^oiiant-
bunptaatfentoatentsaft/ enmetfterhebe3ettingentaetftecbt. ^ p b a n / steribe &&«.**-
bat alte» taoo? hun bapperheit 3toicbten moeft / taetrrouben taaftefp bat 3p 3"ln fflL • 
een aanmecbefijbe en rtjfie jStat tôt otaergebing30uben btoingen. 't ï©a» oob 23aa&§*-
ntet 3onbcr rebenbat3P30beurluchrigecnaanfïagtoiïbenaantaangeny enpo* nuuitsie». 
gen bie uit te boeren/betoûl bit het ïjoogffepunttoaey taaârf)uneer3llclJtttaal:on,• v, 
hltmmen bon/ en betoijl 3p boo? be be3ttting bân 30 rijB t e n t â t 3icft boiho* 
meipmeeftet#taan3»ftoooneittamtfjtbaat een getoefl/ al»Bxafiit»/ 3onben 
mahenv «Betoerufringbarib'oojtogtoa^obMto^^ al» 

$ 2 bt 
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be moeb bet&olbaten tôt bcrtoumen gefcbthttoa». € n jeftet/ mbien men 
beftaat taan be3e plaat» taoo? bit tijtaanmecbt/ men 3al bcbtnbeit bat bc^ol* 
lanbcr» haar licfitelijbtaerotacrt3outaen hebben j maar ta'afbal bet $o?tuge3en 
taan be îïoning ban ^panjen/ in 't jaa^fttenljonberteenentaeemg gebeurt/ 
toa» be bobelnhe fïag / bit fjun taertoinningen bepaalbe/ en ftutte be 3egep?alcn/ 
bie 30 ebcimqcbigejlolbaten ten bienft taan be Compagnie berttregen babben/ 
gelijb toi» yiet na taertonen 3ulleit. 

f ber toeet bat fjetftout befluit ber #o?tuge5en / om 31 cb taan be geboo?3aam* 
ber ^panjaaiben t'ontflaan/ 30 beijenbiglijb uitgêboect toictb/ bat 3p 

bpna in een 3eltae tijt / en in aile plaatfen / baat 3p nieeftet» babben getoeeft / en 
bie taan be &panjaaibcn ingenomen toaren/ fjoetoei but5cnt of ttoccbui3cnt 
mijlen taan malftanber gelegen/ be Caftilianen taetbefgben/ en taoo?namelijft 
in Brafil, baar bit taolb gebeel uitgerocit toicrb. «D'gintooonbcr» taan be 23aap 
de todos los Sanflos, of taan Hibcrijeiligcn / taertoittigben bit terftont aan be 
ïiaat taan't Récif, taan be toelb 3|> beftant taet3bcbten/ ophooptaanmibbelcn 
te bebenben/ om gcsamcuthjli in goebe b?ientfthap te letaen. «Be3c ttjbing 
toterb boo? be b?ietacn/ uit Collant bomenbe/ bctaefîigt. iïQcn geboob bie$* 
taalben een algenteene bib- en taaftenbagop't Récif, eninbcHauben / bitbe 
Èollanbet»taerotaertbabben/ ont<©ob taanbetaet3toabbingbet litacbten taan 
jèpanjen/ en taan betaipbeit/ boo?be#o?tuge3entoeergehregen/ tcbctaanhcn. 
Don ian bt bicebe/ fjun nieutoe ïiontng / 3onb<0e3anten aan beïionmgen/ 
©o?ftenen*t3emeenten taan Europa, ber3ocbtbunb?ientfcbap/ en et fente bp* 
fiant taan be fconing taan jp?anbrnb/ en taan 3ùn 25ontgenoten. «D'algemene 
Staten ber©ereenigbe$ebeclanben 3onben aan hem getoapenbe Schepen/ 
jêûlbaten en lijftocht / en maahten op 31J11 taet3oeb en bebt 0?ebe met hem taoo? 
al be Hanben en «Onber3atcn / otacr be toelben hun hccrfchappp 3tcf) uïtb2cibbc/ 
aaitbc3c/ en aan gène 3ijbe taan be|13ibbeflinie/ Europa, Afrika en America, en 
be3onberlijlitn Brafil, baataf be taoo?toaatben bu»banig toaren: Dat d'alge
mene Staten, en de Weftindifche Compagnie onder hen, opperfte en eigeHerer* 

bau &}WU v a n a i j e Landen, Eilanden en Volken zouden blijven-,diezy daar verkregen 
hadden federt dat zy met hun wapenen daar ingekomen waren, tôt aan't jaar 
aeftien hondert een en veertig, en dat het ander deel van Brafil aan Don fan de 
vierde, en aan zijn nakomelingen, als wettige Koningen , zou blijven : Dat 
aile oorlogen en vyandelijke daden voortaan zouden ophouden, en van weêr-
zijden vergeten zijn : Dat hun Onderzaten te zamen mogten gaan en komen, en 
met malkander handelen : Dat zy malkanderen om 't geen , dat voorby was, uit 
oorzaak van de Godsdienft, niet meer zouden tergen, en 30 b002t. «D'algemene 
Staten/ taan enige berftanbigeltebenonbercicbt/ babben gaècttc Brafil buitcn 
bitberb?atfjgebouben. |Raacbea©cjtinbifclje Compagnie bee/ boo2ljaatgc* 
butige taettoningen/ ben hier toc bctoiiltgcn. €ntge<6ecftclijhe mannen taan 
#o?tttgal / taiein be ̂ aag quamen / toaten taoo? be $egentten taerftbenen/ en 
babben bertOOnt/ dat, dewijl zy met gemak in zo fchoon een Lantftrcek geluk-
ïcelijk konden leven, men daar af niet meer het Toonneel van d'oorlog behoor-
de te maken, om het bloet der Chriftenen te ftorten : Dat de menfehen, deze ko-
ftelijke werkfrukken van de levendige God, na zo veel moorderyen en dootflagen, 
welkérs gedenken fchrik veroorzaakte, behoorden t'overwegen dat zy niet op 

aard* 

ffontboo?-
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boo? b'af-
bai Dec 
©ojtuge-
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4&l>an-
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aardewâren, orh malkander te doden en verflaan, maar eer om te fparen,en te hel-

{>en : Dat d'oorlog een dodelijk vyant van de deuchden, de fcnool der godde-
oosheit, het bederf der goederen en gaven was, die de Goddelijke goetheit aan 

ons meêdeelt, en dat hy de plaatfen, daar hy gevoert wierd, altijt elendig en ramp-
zalig maakte : Dat de Compagnie naar een onfchuldige voorfpoet behoorde te 
doelen , en haar geluk niet op de verdelging en ondergang van hun geburen te 
veften ; en dat de Vrede alleen hen gelijkelijk vernoegt kon maken. <£n $tbtt/ 
be3e$cgenttenotaertoogen/ hoe grote fchatten zydaar afin hun kiften hadden erntithtet. 
te verwachten, wat al gelts zy zouden fparen, 't welk tôt het Krijgsvolk te Lant ban be $ * 
en ter Zee bekoftigt wierd, dat de Krijgslieden en BootsgCzellen met het befte gentien, 
deel van hun inkomiten gingen ftrijken 3 dat zy genoechLantsen Lieden, om 
dat te bouwen, hadden ; en dat zy,in een ruft van dartten of veertien jaren^ want 
dit verdrach zou niet langer duren ) ontellijke winft zouden doen , en weêrga-
deroos voordeei verkrijgem <©e Staten / boo? be3e rebenen otaerrceb / namen „ *» 
be3e taoo?ftellingen aan/ engeloofben oob bat bit een macfjtigebant30U3ijn/ Lftuiaa 
om ben aan bit taolb te taetbinben/ en boo? be3e mibbel bt &pan jaarbcn nebet te te Staten 
bellen/ en fjun fcfjoonfte Hantfctjappen te taecotaeten. 5SÏÏ|WW~ 

• Het yierde Hooftdeel. 

De Hollanders veroveren Angola, eer de Vrede afgekondîgt 
word y daar de Portugezen over klagen. Dien van't Récif 
verantwoorden zich. De Koning van Portugal verbergt zijn 
gevoel van 't verbes van Angola. De Portugezen pogen door 
hun gedienftigheit de Hollanders te verblinden. Grote dierte 
in Brafil, daar de Krijgslieden geflaakt worden. Graaf Mau-
rits trekt naar 't Vaderlant. Waren, uit Angola naar 't Récif 
gevoert. Koophandel , met deilaven gepleegt, die heel dier 
verkocht worden. Gruwelijke wreetheit aan de flaven bc-
toont. Liften , van de Koning van Portugal gebruikt, om de 
Portugezen, onder de Compagnie ftaande, tegen hun mee-
fters oproerig te maken. 

T<Den be ©?ebe in rt afgemeen opgerccbt en bebeftfgt / en eet be tnbtng baar «., „ 
af op't Récif afgebonbigt toa»/ b?achten be ïiaat»beeren taan't Récif, ^ a V , 
tcrtoijl be Schepen bitbt tnbtng b?ar h ten/ onber toeeg toaren/ een Bloot goiage-

xnZetl bit baarftreeb naar Afrika nam/ baatbe®o?nige3en bafteplaatfen/ ï°nte«* 
en be Caftilianen/ bit hen beheetfchten/ gcfroot babben. «De $o?tuge3en 
3eggcn bat be Schepen/ taan Collant taettrobben/ om'tbefcbeit te 6?engen/ 
be ©loot ontmoetten / en bat be geen / bie 'tbeleit taan bc3c Bloot haû / hen bab 
bat men niet ruchtbaar 5011 malien bat3pmalbanberontmoet babben/ en bat 
men be3e^?ebeniet3ofjaaftafbonbigen30u/ om bat3p binnenbo?tetijteen 

35 * treff** 
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14 Belchrij v ing van d'Afval 
trcfftfijhc aanflag 3onben uttbocren. OC3C Bloot / baat toeg tacrboî&ctenbc/ 
fantabe aan Angola, 3etaenbonbert mnlen taan t Récif. Zp berrafebten en ober* 
tompefben be J&tat en b e ^ U t g t ban Loanda, San<3 Paulo, Marahon, San a Tho-
mas, en anbere plaatfen/ taerftoegen be #o?tuge5en/ namen enigen taan ben ge* 
taangen/ en toaren in bo?te njt meeftet» taan't ï a n t . «De ©?ebe toietb on* 
bettuffehen taan toeet3tjben in Brafil afgebonbigt. ^•«ûnbethomttg/ en<®?aaf 
lan Mauritsvan Naflbu 3tooeten bat 3p bit in aile belen ontaetb?ebelijb3oubert 
boenonberhouben. ^pbe5ocfjtenmalbanberinbe2r5aap/ en op't Récif. |Ben 
3agtoeirntet»/ ban blijfctjap en ta?eucfjbetaurcn/ maaltijben en tpttaerb?ijf. 
ïfêaar be taerotaering taan Angola maabte enige mi»noeging ; en b'<£>nbet* 
boningtaernoegbe3itfi met terftontbeKoning taan $o?tugal/3tjn mecfter/.btt 
be3icîj toa» om 3«îj te betaeftigen/ hier af te taettoitngen. © e ûaat taan 't Récif 
3onb oob afgebaerbigbcn aan b'algcmcnc Staten/ en aan bc 25ctoutthcbbcr» 
taan be 3©eftinbifcbeCompagnie/ om ben taan tac rebenen/ bit3p biettoebab* 
ben/ te taettoittigen. Don lan be taierbe / feontng taan $o?tugal / bee ftier ober 
aan3ijnCb?iftelijbftel!{^ajefteitbIagen/ bit boo? 3ijn getoone<0C3ant tn Jftol; 
lant 3ulb» aan b'algemene&taten bee taertonen/ baat bcC^aiu ban$o?ttu 
ga i / tegentoOO?big 30Ube/ bpU?atht; dat deze plaatfen tegen 't Vredeverdrach 
ingenomen waren , van't welk de Hollanders en portugezen in Brafil vervàttigt 
waren : dat men hier af aan d* Angolers gefehreven had, die de Krijgsbenden van 
de Compagnie hadden iaten landen, en zonder tegenftant in komen, om hen als 
vrienden t'ontfangen ; en dat zy in een zelve ogenbhk zagen dat men hen doodde, 
en hun Lant en plaatfen innam. J^ptacr50Cl)t taic»halbcn datmen't veroverde 
weêr overgeven, en de fchade vergoeden, en dit beftaan ftraffen zou. jjHaat 
be genen / o i e taan 't Récif afgetaaerbigt toaren/ 5eiben : Dat deze redenen îafte-
rig en valfch waren, dat zy niét van dé Vrede verwittigt waren, en dat hun Vloot 
vertrokken , en alreë in Angola was, toen de brieven quamen : dat, fchoon de 
Portugezen zeiden dat'er Vrede was , zyechter geen zekerheit daar af hadden, 
dat zy niet gehouden waren enige andere brieven, dan die van hun meefter s , te 
geloven: datzy, zo hzaft als men de Vrede wift en afgekondigt had, dit terftont 
aan de Vloot hadden ontboden,die,gelijk men bevond, alreê 't Lant en de Veftin-

f en ingenomen had : dat zy toen de wapenen hadden afgelegt, en ziçh alleen op 
un hoede gehouden : dat de Portugezen zich wel verweert, en grôte dappérfjeit 

betoont hadden , om hen in hun aanflag te beletten : dat veel Hollanders gefneu-
vek waren : dat men niet kon zeggen dat dien van 't Récif hetbeftant, 't welk 
voor Brafil, en niet vrJor Afrika was, gebroken hadden : dat het geen, 't welk zy 
daar verovert hadden , gerechtelijk, naar de wetten van d'oorlog, aan hénbe-
hoorde j en dat zy 't niet behoorden , en niet konden overgeven. 3E)'nIgemcn& 
Staten 3eiben bat be3e 5aab enige be3onberbeben in 3icfj bab/ en bat 3P toef ta«i ' 
be toaarfjeitonbcrrecbtmoeften 3tjn/ eer 3p bter op bonben anttooo?bên. usa i t 
beï|ollanber»bielben onbertuffeben be plaatfen en't Haut in/ enftelbenbaat 
een«6outaemeuc/ of ̂ tebebonbet/ met enige &cb?ijbet»/om bit liant naar 
hun betaef te beflicren. «ï^e&tebeboubcr bab bot home macht om tetboot 
tetoij5en/ behaltaen be ?5ebelljebbet» / taan be toefbm tié ftaat taan Brafil be ben* 
ni» aan 3tcf) befjieib. Zp bet3otbten 't berbont ber ttotungen taan Congo, en 
taan bt Stomngin taan Angola, bte aan Ijen torlieten ttoee of b?ie mijlen lang» 

Ô«n 
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ftun ftuff en/en taerber niet/ te boutoen / en te toonen ,• en 3P trobben gtote toinft 
taan be banbeling/ bte 3? met bet 3elbet <©nbet3aten beben. 

ïfcoetoel befaoning taan?po?tugaf bit taetlie»niet taerbutoen bon/ 30 barbe ©e$iommr 
bpecbter b'oo?fogmettaetmeutoen/ ombatljp3tclj niet macfjtig genoetfj be> banpo?tu« 
taonb. 5©aar bp / taermit» Brafil boo? geen anbcren / ban 0002 3ijn eige <Dnbet* 8ftl bni*» 
3aten betooont en gebout toierb/ 30 gefoofbe ^p bat bp5icb boo2 een anbere 
mtbbel/ban boo? bie taan be toapenen/ aiiecn be3itter ban bit Haut 3011 maben. 
HP befloot ban te tacin3en/ 3ijngetaoelen niet te boen uitbarften/ nietmeertaan 
Angola te fp?eben/ bat met 3totjgen te laten taoo?bp gaan/ bc3ej©?ebe tôt 31J11 
taooiDceltctrebhen/ en haar 30 lang t'onberbottben/ al» bp ijaar bienftig tôt 
3ijn aanflagen taonb. €113eber / be3cotaertompeiing taan Angola taerooijaabte 
geen taettoatring / en bleef in fcbijn al» in be fïaap taet30pén. g n tcgcnbccl/ 
be $o?tttgc3en / onber be geboo?3aambeit taan be faontng ftaanbe / fchenen eer 
be grontbeft taan een geburige cenb?acfjt te leggen ; om aan on»teleren hoe 
feevarelijk het is zich op de dubbelhartige menfcben te betrouwen , en dar het 
beter is een eeuwige oorlog met degeveinsden en meineedigen te hebben , dan 
vrede aan hen te verlenen , dewijl zy alleenlijk aan heneen dekmantel verftrekt, 
om de genen, die zich daar op betrouwen, beter te bedriegen. «©eyn ban/ « f fhM. 
3tcb tocltaeriiocgttacin5cnbe/cn*naerfttgom boo2beu»hebcnch pltchtplcgmgeit ffiS»-
bc^oUanbcr»tc taoo?homen/ baar 3p noch rijbegefcfjenbenbptaoegben/ rjua- «n/ambe 
menin30bogeacbtingbpbe^eten taan't Récif, bat 3P fien taoo? b'optedjtfte S f f iKÏ* 
Itcben hielbcn / en boo? hun geblei beb?ogen en berlobt toierben. Zp obettoo; 3«j, 
gen oribertuflehen oob met bc $02tuge3cn / bie onber begehoo?3aamheit ber 
]|g«ilanbet» ftontaen / be mibbelen / om be ïgoftanbet» te fchoppen / baar 3P toe -
genegeu toaren/ om3ich onber een meefter te 3ien: in taoegen bat3P3itb beel 
gcùtoccg taoo? b'dbchgbcbcnbetoonben/ bie3pniet/ bart met btepe ccrbte* 
béni»/ enootmoebigeonberfteltingengenaabten/ ja30banig/ bat men in huit 
ïiart Data moeten le3cn / om quaat taermoeben taan 30 beel gebienftigfjebett te 
Hebben. Zp 3ocfjten geen gebingen/ fcbtbten 3ich naar be tooo?ben ber l̂ ol̂  
lanûcr » / en maahten ben redite t» taan hun eige îaften. <®c $02tugc3en / rebe-
lijbfober aan hun eige tafety bereitaben/ boetoef tegen fjun natuur/ beetliifte 
maaltijben/ baar toe 3pbe^oi(anber»nobtgben/ om3itbaiicng»inbun jônft 
tebeften; m taoegen bat 3»/ boo? be3e aangename liften/ ben taaft toiften in 
flaap te toiegen: baarbetoebloejing taan goût en 3iltaet bpguam/ 't toelb be 
©o?tugc3en/ onber be gefjoo?3aamfjeit taan be ifeoning ftaanbe/ met taoo2> 
bebacljte taat op 't Récif b?achten/ om albetbanbe 3©aren te bopen/ bie 3> 
taetn»ben baattebomen3oeben/ feljoonmen genoccD/ en bie 30 goet toaren/ 
uit$o?tugal breeg. Œemonthoft toa»totcenfjogep?tj»geftegen. Qet pont <s,0»-
©leefrtj taan een .Scbaap of ftalf boftte ttoee gulben / bet pont ©arfcen»* Î>J«K, 
taleefch/1 toelb in bie plaat» be ge3ontfte en lebberfte fpij» t»/ b?fc gulben/ 
eentaarfcbltptienftuiber»/ ecn^oen tien gulben/ een guigtaarhen tatjfticn 
gulben / een paac «Duitaen b?ic gulben / be ̂ paanfclje en 5P?anfcbe Wijn / eu 
fjet bth Niet taijf gulben» het pijntje/ Amfterdamfche maat^ ^et grof ïijntoaat 
hittb taoo? een rijh»baalber of b?ie gulben gehoebt -, en be minfte miutt toa» 
eenftuitaet. «Delieben/bittaan mibbelbarefîaattoaren/taerteerben getoone-
bjbeen piftolet taoo? een bag. "®e£actoo?jS ber^eren taan be huilier molen» 

btegen 
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bregen tôt bun buur b?te of taietbui3ent gtttben : in taoegen bat begeen/ bie 
mp toa»/ grote goebeten taetgaberbe. 3£it toarenalte tebenen en blijben/ bie be 
^ollantfclje taoo2tgeplante <0eineente begrootfjeit taan haar tacrotacringcn toc-
reebeiibe|: maacinbien3P baar toelopgemcrhtijab/ 3P3oubctaonbcn fjebbcn 
bat bit eer b2oetae taoo?teebenen taan baar aanftaanbe onber gang toaren; etacn 
geujhbefahhel»/ bie nooit meer licbtafgecben/ banai»3POp'ttipje taan uit 
te gaan 3i)it. 

«De 25etoi»ithebber» taan be 3©efttnbifche Compagnie/ bie boo?'t bcticht 
taan beHaatop't Récif een goebgetaoelen taanbe$o?tuge3en ontfingen/ enbe 
grote toinft/bie be©?ebetaoo?tb?acht taerftaan hebbenbe/ toierben aangelobt 
om 30 tacel onnutte hoften/ bit b'oo?fog noot3abelijh Ijab gemaabt/ te befnoejen/ 
en/ bun fjeir niet» anber» / ban een boo?n in be taoet / achtenbe/ baac af 3P 3teft 
fichtelijb bonben ontfïaan/ behielben niet meer banbijfticn of 3efttenfjonbcrt 

©e AOI- d^otbaten in bienft / bie men al» taoo? booteetet» in be fterhe plaatfen incita. 311 
batenm yanbereh toierben geftaabt / en toeet naar Codant gc30iibcn. ©cel bleben 
Sfcafiige* w 't ^ant om te fjanbelen/ en bienbcntotgintooonbet»/ en om bentemeet 
uaakt. ^asc m u jjClpiiCrjt!en / im^m 0 f taerhoebten aan ben ftataen taan be Corn* 
€s*aaf pagnie tôt een goebe p?u»/ bie 3P arbeioen beben. <©?aaf lan Maurits van Naflbu 
Nantit» tteetbe toeet naar Collant/ na bat hp tôt berfebeibe ret3cn baat toc genobigt 
btttteht uit «juaj»/ £n ii^adjt met 3tcH geote febatten en rijhtaont men/ bie bP in be tijt taan 3e» 
*wro* jarên baat gebtegen bab. %> nam in 3ijn ge3elfcbap ttoeebtii3ent ^Solbaten 

gelnb/ en fiet be faft taan bc jûoochbp en beftieting aan bc îDergabering taan 
«©opetite b'opperfte ïiaat / baar af hp J&ooft toa»/ en bit in b;ie mannen beftont / HameJ 
août. Hoopmait batl Amfterdam, Bail! i0OUtfmittaan Haarlem , en Bulleftrate (Cim* 

mecmeeftettaan bt Stat Middelburg in ̂ celant ; mannen/bie met gelijbe 30?g 
naautoe toe^tept op t bopen en taetbopen/ uitgeetaen en ontfangen taan be Coin» 
pagnie namen/ en beel naauheurigfijh 't getal bet Eutheriuftcn/ bie m be 
pabbui3en toaren/ toiften t'ontfjouben -, maat bit echtet taan 'tgeen/ bat be 
3to?tuge3en tegen hen b?ouben/ niet toel onber redit toierben. 

«E>cïioningtaaii$o?tugal/ bie naautoe toachtfjtelb/ toietbfjict af ber toi t* 
tigttioo? be genen / bit Dp met taetuo?ge gefehenben onber be i^ollantfche §ctt* 
fcljappp jonftigtot hem tnaabte/ en taie besonbere talijt beben/ om henni» taan 
tac 3ahen te hnjgen/ cn/3onbet befpeutt te too?ben/ tôt in 't biepfte bet gefjcime* 

JD \ten uit ntiïcn in te bjingen. €11 3ebet/ be genen/ taie 't toet in hanben babben / fjieiben 
«nsoia allcenlijh hun ogen gctaeft op be <Stbcpcn taan Angola, bie aile maauben in be 
**ïïLf a,, baben taan 't Récif quamen/ en met <®out uit Guinea, «Dfpfant» tanben/ en an* 
boett/ooK' betebingen/ maat taoojnamelijhmetftataengeloben toaten/ bie men naaht/ 
Uaben. en al» bonben optaoeùbc / en bie taan be Ëoning taan Congo, taan be ïîoningin 

taan Angola, of taan fjun Fidalken, bat t» ^tcbeljouber»/ taoo2 jËijntoaat/ 
ï̂ octacn / taeeltaethanbe ff3ec gereetfchap/ 3©tjn en 25?anbctot)it tacttoiffelt 
toierben. 3Bant het Ciout en Eiltaet i» niet in 3toang onber hen ; cit3pge* 
b2tiiben/ in plaat» taan geft/ hleineglabbcfchelpeit/ taie 3P aan tfoctact taan 

lioopijan* îehetc taloeben tainbcti. T®c$e flataen 31J11 getaangenen / bte in b'oo?log ge* 
beiban uangen to02tacn/ of taie enige miobaben bcb?ctaen hebben / om be toelhen 5P 
menfiijen. n o 0 j t tcmaùt bobcn/ behalben allcenlijh 01113abeii taan ftaat,- en tacfttaf/ bie 

5P ujbtn/ i» beruoebt te too?ben. «E>e toinfî/ bie bc Compagnie taan 't taetbopen 
be3er 
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bt5erUebentroft/ of eer meenbe te trehben/ 3ouonuttfp?eftcl[jhgetoccftïiebs 
ben / 30 men hen betaalt bab. 3©ant men bon nimmer genocctj ban fjen obe t* 
b?engen. f bet begeetbe ben / gelijb be genen / in be toelben ijun taoo?naamfte 
inbomften beftonben -, taetmit» b'^nteoonber»/ bielupenttaag 3ijn/ allcen* 
lijb op fjun atbeit fteunbett. %a be &o?tuge3en / bie onber be ïicmtng ftonben/ 
quamen oob bc3c ftataen bopen / taetmit»3? geen antaeten bonben hrijgen / ban 
taan be $ollanber» / bit/ gelijb top tacrijaait hebben/ 31c!) meefter» taan 't l a n t / 
baat 3P uit gefjaalt toiettaen / gemaabt babben. Cen ftaaf / bie grof en ftetb ©ic«e tut 
taanfijf en leben toa» / hoftte tatjftien of 5eftienf)onbertgulben». jBaar be ̂ ol* u«ben* 
lanber»/bie 3icfj 50 fcbalbtaein»ben/in ben bier te taetbopen/ betoonben 31 tlj 
fnetinonno3et/ bat 3P ben nietanbet»/ ban/ gelijb b'anbereî©aten/ tebo?g 
taerbocfjten/ en allcenlijh enige gefcbenbenontfingen/ bit embclijh tôt Ijooft* 

5bm en taetloop taetftrebtcn. <©e taer3ebering/ bie be ttaat»hccrcn namen/ toa» 
jat 3p 30taanige l ieben/ bit fjun «anbetbanen toaren/ tôt bo?gen taoo? be gehochte 

fommeftelben/ baar taoo? 3P 3tcfj fcfjulbig maahten/ en bit 3p in jui l le t be* 
toofbentebetalen. 

<3ih benbpna befeb?oomt om b'onmenfcfjelghe enonmeebogenbe toij3e taan <swtoam 
ftraffcnttit te b?ubben/ bit men aan be3etamp3atigegebangenengeb?uibte j "»«»«?»-
betoi)lhetbuitentaecttu»gaat/ en fibbering taeroo?3aabt. Zp toaren 30taamg ffl« 
taerplicfjtengep?angttotbegebutige atbeit/ taie men henoplag/fchoonhp hun aanfiaben 
hrachtcntebûbcngïng/ battae geen/ bie'tgeen/ 'ttoelh bem taoo?gefcb?etaen «epieegt, 
toa»/ met af boen bon/ in tegentooo?bigtjeit taan al b'anbereftatacn/ bie men 
taergabetbe/ gcbonbcnengeïmebclttoierta. «De geen/ bitbt toe3tcljtbaarober 
bab/ betaal taan aan taetoahherftc enfterhftc taan ben/ hemtcfïaan/ en/3onber 
ophouûen/ meteen ton ttoee of b?iebonbert flagen taan betaoetfolen tôt aan* 
ïjooft/ aan hem te getaen ; m taoegen bat bet bloet aan alfe3ijbenuttfp?ong. 
®at meer i» / be huit/ bm taerfebeutt 3ijnbc/ Mttb met aBnnecbih en Zwt ge» 
to?etaen/ 3tmberbat3P barben ltrijten of hlagen/ uit ta?ee» taan nocljecn»30 
tacelte3uUettlijben. &e3* ftraf/ of eer martefing/ toicrb fomtijt»/ naar be 
ntootheit taan 'tmi»ta2ijf/ ttoee of b?ie bagen atbter malhanbet bctbubbclt. 
jmcnftoot hen ban gebetent ineen butftere plaat»/ en b?acbtben in be bolgenbe 
bag/ gcbuigfamet ban een fjantftboen/ toeet aan'ttoetb/ baatsp/ eetinge* 
b2ehe te blijtacn / ïietaet 3tcli 3eftaen taootaben. Zp toaren beel naabt geitjh 23ee* 
«ten -, en fjun lighamen / bpna tôt 3toeet fmeltenbe/ taerb?ocgcn gebufbiglijb 
be bitte bet <©ben» / bie tac ,§uihct 3utbetben. Zp b?aabbcn bun Ujf af leben-
big / 30tttaet te taatten toijben/ of opte fjouben taan tae,§itoop metfcfjoppen 
en gtote ftobben om te toeren : in boegen bat 3P / om be b?ant / en be bonben af 
te toeren/ bit op bun bet blogen / cet bat fchjoct ben/ taan 31 cl) berroerben. jEen 
tocigettae ben oob bun taoebfel / en gaf allcenlijh aan ben enige b?obben Sam» / 
tate3P in be geftclbe rijt ban hun ruft ( toant men tacrloftc ben atfe ttoaalf uten ) 
met'Crreten/ 25onen/ Ctotft/ of ïiorcn taan€urbpen bc5aaiben/ met bun 
biawb/ taie3P taan toatetmahen/ 5ttoelh3p opljct ^uthcttictgtctcn/ al» het 
uit be par» 13/ metbetoo?telen'tmeeftaanMandioketaettoiftelen/ 'ttoefbaan 
ben tôt bjootbient/ batbeflabcn ban Labrador, bit *itb bemoejen met bat te 
tnaben/ en bu» letaen / aan hen beflcllen. îDoojt»/ inbienbe3eflataen3ieb3ijn/ 
30too?bcn3pminbet banbecftengcachtcn betoaatt. pubien icmanteen fiaaf/ 

C bit 
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taie be3ijrte niet toa»/ boobtae/ 30 bolùcebp/ al»bpaan bc meeftec bet geen/" 
't toelb up toactbtg geacht toierb / bctaalbe/ 3onbet bat fjtet op enig betbet bet* 
taolg quant. Zp/ gefto?taen 3ijnbe / toierben op b?ie of taiet plaatfen aan een ftoft 
gebonben/ en taan ttoee taan bun mabbet» opium fcfjoutaet» gcnomen/ en in 
taeZee/ of in enige ©Ioet getoo?pen. 'ta©a»benonmogelijft 3icf)taan 30 tact* 
foeielijb een bienftbaatbcit t'ontfïaan / betoijl 3? / 30 3p nnenben toecft tt géra» 
ben / in plaat» taan toetalucljt te tainben / aan bc metben /bie bun meeftec» met 
een Dec t P3er fjen op tact fcfjeibe plaatfen taan fjun tigftaain ingeb?uht fjabben/be* 
hcnt/ en/toeet t'hui.ogeb?acbt3ijnbe/ 30banig/ gelijb top ge3egtljebben/ ge* 
fjantaelttoiettaen. <pnbe plaatfen/ baat 3p enige oproetftabben gemaabt/ toa» 
geen tojeetljeit/ bie bpbe ftate taetgeleben mogt too?ben: jamen ban niet tact* 
tonenfjoepijnlijh3pbegenen/ bie 3pbu» gepnnigt babben/ bun letaen beben 
einbigcn/ gelijb men tôt tacrfcheibe re 13C11 hecf 13K11 gebeuren. 

't 5!» toel toaar bat be ^ollanbet» be3c bucctftcbcu niet pleegben; maar 
®e po?tu- fjun gter 1 giicit toa» b'enige oo?3aab hiet af. î©ant be3e grote biette / baar toe 
sejen ne- *p/ boo2 bun toi (en en frïjatttnscti/ aile bingen geb?acl)t babben / taerpl i chtte be 
toSjVn Sooplieben / en b'antaeten / bie beel toilben toi mien / be p?ij» baawif otaetma* 
iruuit. tigfijb aan be po2tugc3en te taerftogen / bie fjen noottoenbigfnb moeften heb

ben/ en bit niet in bun getoone fiant bonben blijtaen/ 30 om b'onbetljoubing 
taan bun gc3inncii / al» om be gefebenhen / en laftige betafingen / bie 3P ntoe* 
ftenboen/ inbien3p5icbnietfttengetaan bun ftataen betoonben/toelbet» ge« 
taf 3p taetmeetbeten moeften: 't toelb niet gefebieben bon/ ban met 3icft in 
fchult te fteben/ om boo? b'arbctt taan hun ftataen bun fchulben te taernnnbcren. 

Atiriin- <̂ n 3eber/ be #02tuge5eulebetben / om 3icb in jonft te ftûuben / enige tijt lang 
Set b« 3ulb een grote otaettaloet taan &uiftet in 't Récif, taoo? be Compagnie / en taoo? 
pojtugt* jun anbete fcfiultbeeten/ bat be $ahftiit3cn niet30 haaft teeg toarcu / of men 3 tn' 3ag ben tetftont toeet taol / baat mee men be & t ftcpcii/ bit naat Collant taoeten/ 

betaftte. Men 3onb ooh uit Collant be3c Schepen toeet taol bai » anbere ma? 
ten/ bie men 3onberonbetfcheituttbo?gbe: in taoegen bat men bebonta bat be 
renten afleen al b'inftomften naat 3ich trobben/ bie taan b'atbeitbet$o?tu* 

aacge CC3cn / en taan bun ftataen bonben bomen / betoijl bet pont 3toarte ju i l l e t tôt 30 
m» ban f aeg een p?ij» geftelt baietb / bat men 't taoo? een ftmtact gaf / en be toitte &uU 
^wter, j,gt tooo, tjjte ftuitaet» ,•• in plaat» bat / 30 men be ftataen taan bun bagbuut hab 

moeten oetalen/ en ben boeben/ gelijb men be fjanttoecb»liebenin bat ïant 
boet/ pbet pont meer ban ttointig gulben beiopen 3011 hebben. 

«M» <iMn« ^ i l toasS ** flgcn I 'l llKlfi Don Ian ' fc°mng taan #o?tugat / meeft toenftftte/ 
Senban tttoetenbatbe#o?tuge3en/onbetbeheerfeftappp ber SBetointftebbct» ftaanbe/ 
•onâan. grote fommen aan be^ollanbet»fchulbig toaren. $nbab nenboen aantaben 

bat 3P niet 30uben ta?e3en $itb in fcftulben te fteben / en af tijt *t geen / 't toelb 
men hen te bo?g toifbe getaen / aan te nemen / om be fcftulbenaat» te mect taan 

itooMm ÏJun fchultfteecen te taetb?eemben ; betoijtftp tôt tao?bering taan3ijn taoo?nee* 
b a S men»tJ*n niet alleenltjb ontftaning taan betaling taoo?ftelbc / maar batbp ooft 
•aat. be goeberen ber genêt / bie tecftt ftabben om bat taan ben t'eiffeften / aan ften 30U 

otacr getaen. «Daar toaren toen noeft niet meer / ban enige gefteimgenoten / bie 
'tgefjeim toiften/ en in'tfteimelnft'tgeen/ 't toelb bp bc ^ollanber»gebaan 
toierb/ openbaarben/ eiiboomamelpeeniohanFernandes VieraMoiate, bit 

aile»/ 
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allé*/ totbegeringftebingen/ beurfnuffefbe. ifôen taerftonb boo?3ftn bericbt 
in #02tttgat be gtoteonacfttfaamfteitbet %ren taan be ftoge fiaat/ bit be ©urg* &n(Uf.t, 
ten/ en be toallen bet ©eftingen/ banîitng»taolftonbet3ien/ lietentactgaan/ faamijeft 
enbe^o?tuge3entotampten ban taonni»tebtllen bctftietaen/ bocftitrtplatteb«t<®toten 

Xant/ bat met geen anbetbolft betaolbt toa». 2pfp?aeen nu niet meet of be S U -
©o?tuge3en toapenen babben / enbeelben be mibbelen ban be Compagnie op nie, 
b?iefje» uit/ leefben al»in3ehetheit/ en 3onbet anbete taoo?3o?ging/ ban be 

f&cftout en Œienaar»te boen iopen / en gelt te manett. ZP toietben gemaft* 
cltjb boo? be gaben en gefcfjenftenbetobett / gelyft oob b'anbcre ©tacrtg-

fteben. 

Het Vzjfde Hooftdeel. 

Rijkdofn van Brafil. Bedenkingen van Don Jan, Koning van 
Portugal, om de Hollanders uit Brafil te verdrijven. Deze 
zaak word aan d'Onderkoning van 't Lant bevolen. De Hol
landers krijgenluchthieraf 3 maar worden in flaap gewiegt. 
Onachtfaamheit van de Raat. Begin van de befteking van 
't verraat door Don Johan Fernandes Viera. 't Verraat doot 
eenjoodontdekt, maar word niet geacht. >«* 

DC koning taan #0?tugaf 00?beetbe/ dat dit de redite tijt was, die men 
gebruiken moeft, om de Hollanders te fchoppen, en zich volkome meefter 
van Brafil te maken. %%p totft toef/ dat dit Lant niet gering geacht moeft ftrthbom , 

worden, dat men dit zo hoog, als zijn Koninkrijk mogt ftellen , zo hy alleen mee- *,an 2W*W» , 
fter daar af was. Dat het eertijts jarelijks aan Don Sebaftiaan, Koning van Por
tugal, vierenveertighondertduizent Dukarcn zuiver in zijn kaflen leverde, zon-
derde gewillige geîchenken, en dit getal zijner Onderzaten, diemetzware rijk-
dommen weêr van daar keerden. f§p bebacftt dat de Weftindifche Compagnie 
al de winft daar af trok, en de handel zijner Onderzaten blufchte. ^p btceg 
fCfj?ifteltjb betieftt / dat deze Compagnie op 't Récif, en in haar andere havens, 
jarelijks tachtig of hondert Schepen laadde, die vol Suiker en Brafilien hout wa
ren. $£p beelbbe 3iCftin dat hy de Hollanders lichtelijk voor eeuwig daar uit 
zouverdrijven, en dathy, ditgedaan hebbende, duizent middelen zou vinden, 
om dit bedrijf te rechtvaerdigen, zo wel als de Hollanders hun overrompeling 
van Angola hadden konnen doen. l^pgebacflt dat dit de tijt was, om daar aan 
te gedenken , en hen met gelijke munt te betalen, en dat men noch met deze 
Kooplieden zou lachen. %> toift dat d'Inwoonders, die hy zijn waar volk 
noemde, altijt bereid zouden zijn, om in zijn dienft te leven en te fterven, zo haaft 
als hy 't geen,daar aan hy niet twijffelde, geopenbaart had. 

«©e&oning ban$o?tugatnam/ 3onbetin3icljt op be©?cbetefjebben/ bit ®e»omn« 
beftuit taan'tgeen/ 't toelb be f&ollanbet»in Brafil be3aten/ 3icft 3elf toefeû ?u

a"RLs 

genen. i§p betaai b'uittaoeting baat af aan -lin Onbcrlioning taan be 25aap beeitoe 
C Z de. 



*aah ban 
fezafïlaan 
tgu&nbet: 
Jtoning/ 

bie baat 
belooftnit 
teboeten, 

lanberjs bes 
Tpeuten 
be;e lions 
bel. 

3&c $o:tu; 
ge;en po* 
ttenbe 
feoUaiibcrg 
injlaay te 
tanegen, 

©narbt-
faambeif 
banbe 
ïtaot. 
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detodos losSanftos, of taan 3flbcrfjciiigen/ een groot beminncr tb boojfîaanv 
ber taan 3»u taolb / en bit ftlare blnften baat af / in b'uittoejing bet Caftilianen/ 
betoont fjata. ^p toa» tet plaat»/ baat 't toetft uttgetaoet t moeft too?bcn / fjab 
taolftoinc henni» baat af/ en bon betet/ ban enig aitùet menfcfj tet toettelt/ 
bemibtaelen/ totbmtboetingbienftig/ bebenben. H&enfchjcef banbe3e3aa& 
aan tjem. J|p beloofbe bie uit te boeten/ maat 3eibe bat men toat moeft toctaen/ 
en bat men tn 't fteiinelijb Schepen met &tijg»taolft/ en een groot bccl toapenen/ 
met taoo?raat taan oo?logaan fjem moeft 3enben/ cet ftp 3ijn taoo?neemen bee 
tittbatften. 

^>e<0e3ant taan b'algemette «Staten aan 't ï§of ban po?tugal bteeg tucfjt 
taan be3e toapening / en taan 't taertteb bet «^cftepen naat be 25aap. % fch?cef • 
ftict af naat '» <0?abenftaag. iBaat betoijl men niet bon taermoeben toaat* 
om bttgebaan baietb/ 30fcb?eben ûej&egentienaan beïïaatop'tRécif, (bit 
toa» op 't einbe taan 't 3eftienftonbett toierenbeettigfte jaac) bat3pbiet naar 
wuben taetnemen. «©e liftige po2tugc3cn befpeutben toef bat bit ergtoaan 
aan be^ollanber»gaf/ bie op bitgetucftt fjen met een toantroutotgoogaan* 
fc bouben / en bie ben gebutiglijft ta?aagbên toaat toe bc3c mannen / en be3c toa
penen btcnftig toaren/ en of 3p toilben aftaallen. $un <Dtacrften taerfefteuen 
pbet ogenblib taoo? b'<©bertgfjeben ber ï|ollanber»/ bcbfaagbcii3tcb/ en na* 
men taoo? ftnaat op/ bat men guaab betmoeben ban fjen bab/ en bctuigben 
met fCfJ?ibbefnfte ében / dat zy nooit daar af hadden horen fpreken, en dat zy 
geen andere Overigheden kenden, dan de Weftindifche Compagnie, en de genen, 
die zy aan hen zond, om over hen te gebieden, dat dit hun enig ooggemerk en 
doelwit was, dat, indien zy enig quaat voorneemen verftonden, zy d'eerften zou
den zijn om dat t'openbaren , en dat zy met hun eige handen de geen van hen 
2ouden doden , die zulke gedachten in zijn harflenen oroedde. Hoe zouden wy, 
3Citaei13p / darren beftaan deze ftaat over hoop te werpen ? Zouden wy hier door 
niet onze ondergang op de hais halen, dewijl wy een deel daar af uitmaken ? 
Wat is 'er, dat ons daar toe verplichten zou ? Leven wy niet vrediglijk, en on
der een zachte heerfchappy ? Genieten wy niet d'oeffening van onzeGodsdienft, 
de bezitting van al onze goederen, die men ons benemen kon , en die men ons 
weêrgegeven heeft ? Men deelt ons ook het befte deel van al 't geen meê, 't welk al 
uw Schepen uit Europa meêbrengen. Maar fchoon wy enige aanflag beftaken, 
zouden wy zulks van ons zelven konnen doen ? Zou Don Jan, Koning van Por
tugal , ons daar in bejonftigen ? Zou hy twift met d'algemene Staten willen ma
ken , welkers verbont hy zo hoog eert, en dat hem zo aangenaam is , uit oorzaak 
van degedurigeweldaden,endet>yftant, die hy daar af ontfangt? In tegendeeï, 
hy zou , in plaats van ons te bejonftigen, al zijn krachten befteden, om ons te 
rerdelgen. 

3&e3e îiftige en berrabeitjhe rebenen/ baargataen engefthenften bpgetaoegt 
toierben/beben beftaat»heeten/ bit taoo?genomenbabben al be boo?naatn* 
ften ber ©o?tuge3en te toangen/en obérai naau onber30ch te boen/ taan taoo?* 
neemen taetanbeten. ^pbeefbben3ttfttn/ dat de gifting te zwak was, en dat 
men, als de Portugezen tôt enige afval genegen waren, dit genoech befpeuren 
zou, dat zy 't niet zouden konnen uitwerken, en dat Don Jan, Koning van Por
tugal , zich wel zou wachten d'algemene Staten, die hem zo nootzakehjk waren, 

te 
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te quetfen. Zp tacrminbcrben bic»ïjiltaenmet» ban b'atytinç/ baat $p bt3t 
©02tuge3eninftab&çii/ toaren met be&oopftanbcibe3icft/ tactacfjtttn be bet* 
^fleibebericbten/ bie men aan fjen gaf/ en taotten boo2tinbe5cIbetoegangen 
gemeenfaambeit aan ben te getaen. jf^aat be geen/ bit bcc?namcinï: ïïiïzsggn? 
ftCrt toClgC3ien toierb/ toa» Johan Fernandes Viera, ceilMoIa2tbangebOO?tC/frlj,nn)en 
een ta?pgemaahte ftaaf/.en bie»baltaen liftig enfpit»3inntg. ï?phabcmae ja* SK^îJE? 
renlanghui»genoot taan ten bet Jlaat»fjeerengetoceft7 henni» taan 3aftengc*iE, 
nomen / en geloof bp hen betfttegen. ^p pacfjtte be recfjten en inftomften ban 
be Compagnie ober be £>uihet/ bit in be &uiftetmclcn» gemaabt toierb/ 
bee't25?afilicn bout afhoutoen/ en ftab âltijt enig boojftel/ tôt taoo?beel banbe 
Compagnie/ te boen / en enige boftelgfte tneemblghebeit/ bie men itooit gC3ien 
ftab/ en bit ftp aan be ̂ eten en Cftierigfjeben fchorih / ont fttnt jonft te tottmen. 
% toa» m 3ulh een atftting en geloof ontaet ben/ taatfjp bihtoijl»gctoepen^M°g* 
toierb oin 3ijn getaoelen in be 3aften taan ftaat te fp?eben/ tai c ethter niet onbeftent Se S 
aan hem toaren/ omtaat men eer aile antaete/ ban hem/ mt»trout30U fjcbbcn. 
ïBaarftp/ bit een ©o?tttgefcftc©aber ftab/ bcmtnbe be $o?tuge5en boben be 
Hollanber». Jïien befpeurbc bat ftp in tacrfcfteibc plaatfen 5ebete mt»noegtn* 

Sm tegen be Kaatftrootbc/ om bat men be p?ij» ban 3ijnberpacftttng niet ftab 
ilien taetmtnbeten/ baatinUp/gefijhbP3eibé/bebaltaen3ijn moeiten/ noeft 

grote fcljabe gefeben ftab. *©it toierb aan b'<©rtbethoning gefchjetaen / bie ©<®nbet-
ftembehoctjt/ en aan 3ijn 3tjbe ttoft/ en beloften/ ban ftem groot te maften/ ^ninsi°w 
aan hem bee/ inbienfjp'tgeen/ bat baat gebeutbe/ be raben/ en be tijt/ bie K a t 
ftp bcquaam oo?beelben/ om bc©ollanbcr» te taetb?ntaen/ gettoutoeftjh aan 
fjemontbOOb. S*0?t / bC5C Johan Ferrlandes Viera fpcclbc 3tjn toi 30 tocl ont 
3tjn tooo?t niet te ber h02tcn/ en tôt bojbcriiig ban 31)11 taoojnceincn / bat ftp al -
îeng» muéftctteiv biiurroer» / htuitmloottn5ijnfjui»bctgabetbe/ tertotjftjp 
b'<®nbethontng m be 23aap taan al 't geen/ bat in be tfaat taan 't Récif, en onbet 
'ttaolhgc3egtcngcbaan toterb/ tacrtotttigbe. ^ijnb2tetaeit toierben niet aan ©erraoeit> 
b'Cwbethoning ge3onben/ maar aan 3cncr Andréa Vidal, 3tjnmingenoot/ b e ^ ^ f f ' 
SSoon ban een î&eer taan eené$uihermof en te Paryba, bie bp be3onbethjb benbe/ ensSSu 
en aan betoelh ftp lit 3CfterC tijt fcluccf/ dat de Portugezen hun geding in 't Ré
cif gewonnen hadden, dat zy tijt hadden gehad, om hun wapenen op te fluiten, 
dat net tijt was om zich van de Hollanders t'ontflaan , en hun Veftingen t'over-
rompelen , en dat hy fpoediglijk, onder de fchijn van zijn Vader te bezoeken, 
by hem zou komen. Vidal gaf aanljem tôt antb)00?t/ dat hy haaft by hem zou 
komen, om kennis van hun krachten te nemen, en ailes wel t'overwegen ,dat hy 
een fterke Vloot toeruftte, die ter behoorlijke tijt en plaats verfchij nen zou. 

(Ccttoijl Johan Fernandes Viera met ongebUlt bt bOOmft ban Vidal bet* 
toachtte/ gebeutbe't bat een gioob/ Moyfesvan Accoignes genoemt/ 'tRecif 
taetltet/ uttoo?3aaft taan 3ijn grote fcftulben/bie ftp toef betaalt 30U hebben/ 30 
be $o?uige3en aan hem betaling gebaan ftabben. ^ p / om begetaangeni»te 
fchutoen/ taetbo?g3icftin'tftui»taanbe3e Johan Fernandes viera, cenmglbatt 
'tRecif. Cen bet ftui»genoten ban be3e Fernandes, bie'tgeheimtoift/ bet> 
30cm rocftclooffelijft aan be3e'3joob/ bat hp mec cen bcclgcnootfticc af 3011 ;ijn/ 
en 31J11 tutterfte talijtbaar toe befteben/ baat nocfibpgetaoegt toierb*/ battait 
b/enige imbbcl toa» om ijem r nft te maben. *©e g|oob / taein3cnbe berbtijb baar* 
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omte3ijn/ 3cibc bat ftp niet» lictaerbegcettac/ ban 3|jn neergcpfofte ftaat toeet 
op te fjef pen. jDaar ftp taettoacfjtte in be taolgcntae taag niet be boomft ban be ba* 

„ getaata/ om 3Ulbbeticftt in'tRecif te b?engcn. ^p bee boo? een «Solbaat taan be 
bo« een ftaat»heeren taet3ebering ban 3tjn Ipf taet3oehen/ om monbeling een famenstocs 
gjoobont< ring tegen bt&taat aan ften t'openbaten. 2!pbetoo?lofben alleenlyb aan ftem/ 
& M J bat ftp op een ftalf mijl na aan 't Récif 3011 ftomen/ baat Walbech, fjun <8eljeim* 

• fcfj?utaer/ en bne anbete 3|oben/4iitge3onben toieti«i / tant 't geen/ ùat ftp te 3eg* 
•t *,*•« « g£n 0*° / u fi°ten- %p / 3iJn rebenen geftoo?t ftebbenbe / b?acfjten fjun befebeit 
betotat ge* aait bt JSaat/ bie toeet anttoOO?bbe/ dat dit een ongegront gerucht van 't yolk, en 
flagen devond van een Bankerottier was, die daar door vergelding en ontflaning, of 
toojb. uitftel, omzijn fchulden te betalen, verzocht, dat dit hen verachtelijk zou ma

ken, zozyop"tminfte aanbrengen van de geen, die eerft quam, yderogenblik 
den Portugezen fmaat aandeeden, en dat zywel wiften dat veel lieden Johan Vie-

- rabenijdden. jjlQcnbettOOnbCOOhaanbettaat/ bat Manuel Frank, po2tligec»/ 
ecngtootengemeen3aamb?tent taan Andréa Vidal, en bit gctoooneijjh bp3tjn 
©abet taetbeerbe / opcntbjh in Par y ba al 3tjn mibbelen aan lieben / bie toel beta* 
f en bonben / gaf/ op taoo?toaarbe taan bue taoo? een aan ftem toeet te lebccen/al» 
beéo?tugc3en taolbomcIBeeftet» in 't Haut 3outaen jijn. Men maahte fticraf 
gcfcft2tftcn bpopenbarc 23ontfcft?tjtacro<; en men 3tgt bat ftp in be3er taoegen 
mect ban ttomtt g buttent gulben uittelbe. 

Het yejle Hooftdeel. 

Groot verlies der Hollantfche Schepen. Vidal koomt op t Ré 
cif, in fchijn om zijn Vader te bezoeken> en word heerlijk 
ontfangen. Hy ruid de Portugezen op. Hoofden van de za-
menzwering. Papierè rijkdom in Brafil. De Portugezen in 
nootj om de maning van hun fchulden, doen hun klachten 
aan de Compagnie, d ie , om grote winft te doen, de fchul
den op zich neemt, en heet flordighjk betaalt. Lift der Por
tugezen. 

HCt bertreft taan <©?aaf Maurits,ftet bersenben ber ,§oltaaten/be 3icfttbate 
onacfttfaamfteit bet ïïaat»fteeren/ in 't nuaat bat ften b?eigbe / af te tocs 
ten/ en 't gemo? taan 't taolft ontftaben ta?ee» in taeelen/ taoo?namelijb in be 

genen/taie toel gegta3ef t ftatataen.^p btegen begeerte ont 31 cl) naat ftun geboo?te* 
plaat» te tactttehhen. Zp fpoebben 3icft 30 beel/ al» ften mogelijfrtoa»/ om fjun 
goebeten te tacrgabetcn.Ep taielen otaetftoop in be fchepen/bie toeet naat Europa 
ge3ontaen toietben. |Baatbe3emenfcfjelijbetaoo?3icfttigfteit bientaeniet»/ ban 
om ften te taetftaaften om b'onbetgang taan ftun letaen» en mibbelen te 3oeften. 
3©ant mect ban ttoaalf gtote ̂ cftepen/ beel ifêillioenen toacttaig gefeftat/ en be 
menfeften/ taie baat in toaren/ toietben einbelijftop taetfcfjeibe tijben/ camp? 
3aitgbjh taan be Ecc inge3too(gen / 3onbet bat men ooit heeft getoeten/ of fto* 

ten 
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ren 3eggen ftoe en toaat 3? gebletaen 3ftn. ^'fSntooonùet» taan 't Récif, bie bet* 
30tftt babben te betttcftften/ toaten Wntae bat meii3ulft» aan ften getoeigert 
ftab / 3onbcc t'oberbenhen bat fjct otaerige taan ftun letaen niet» antacr» ban biu 
tetfteit 30U. iju/ en bat fjun einbe 30 meebogenb 3011 toc3en/ al» be boot taan ftun 
Eantgeno ten betoenelijb i». 

Andréa Vidal, boo? 51J11 befpiebet» toettoittigt bat be ̂ ollanber» niet»reps 
ten / trob / in 't ge3elfcftap taan een ©etaeftjebbec taan be 25aap / Nicolaas Oranje 
genoemt / naat 't Récif in een 25atft / en 3eibe tôt tae Oaat»fteeten/ dat hy, naar ^n„ 
Parybatrekkende, om zijnplichtaan zijn Vadertebewijzen, by hen quam , om Dibai 
eerbiedigheitaanhentebetonen, en hen in de naam van d'Onderkoning te groe- 5.°ïïnt0? 
ten, en hen van zijnent wegen teverzekeren dat zy geen quaat bedenken grande mta" 
Schepen, die uit Portugal gekomen waren, zouden nemen , dewijl daar niets in 
was, dan volk om debezettingen in de Baayffîverfterken, en naar Rio Generote 
zenden, om de genen , die vier ofvijf jaren gedient hadden , en die zy met langer 
in dienftkonden houden., teverloflèn. %» tatierb toonbetlijft toel ontfangen en tao,slM. 
ontflaalt/ en bibtotjl» taan be jfêeeftet» bet &uibetmolen» baat omttent ftaan* ontïangen/ 
be/ besoeftt j baat boo? ftp gelegentfteit nain/ o m / naat be UDcttcn taan be 
heufftett/ ber lof/ taan tacsgebjb» te boen/ te taet3oeben. $ p / tait taetbtegen 
ftebbenbe/ nam3ijnftetbetgbpbe3e Johan Fernandes viera, baat ftp tae boo?* 
naamften taan be Verge (naam taan 'tplatteHlant omtrent't Récif) taeebomen/ 
en b cen na b'anber aanmaanbe. $ a bat ftp ftab boen3tocrcn bat 3ptaoo? Don 
Tanbetaierbe/ laoning ban #o?tugaf / ftun toettige ©o?ft/ toilben letaen en 
PCttaen/ Openbaatbe ftp aan ften/ dat hy uitgedrukte laft vanzim Majefteit, en niibbe 
van d'Onderkoning had, om hen van't juk der vreemdelingen te verloflen j en #««#«8* 
5Cibe/ datzygeneeen moeftenzijnom hemtehelpen, en dat dit hun vryheitbe-t îe , ,op» 
trof, op dat het geheel volk geen ander. dan deze enige Oppervorft onderworpen 
zou zijn : datzy welkenden dat de wetten der Hollanders onverdragelijk waren, 
en datzyheelandere zeden, dan deze lieden, hadden : dat zy van taal, Gods-
dienft en gewoonten verfeheiden waren: dat Brafil hun Vaderlant was,en dat zy 't, 
door de naerftigheitvan hun voorouders tôt hun deel hadden gekregen, dat hun 
Vaders dat bevolkt hadden, en dat de Hollanders dat met gewelt en dwinglande-
lijk bezaten : dat hy aan hun gelaat zag, dat de naturelijke genegentheit, van hun 
Koning alleen te gehoorzamen , noch niet in hun harten geblufcht was: datzy 
door hun fchulden voor eeuwig, en zonder hoop van verlofling, elendig zouden 
zijn, zo zy niet intijtsdemaçht vanhun fchultheeren gebruikten : jadat'erook 
middel was om der zelver rijkdommen, die alleenlijk uit hun zweet quamen, hen 
toet'eigenen : dat, indien zyzich meefters van drie of vier plaatfen konden ma
ken > aTt ander zonder tegenftant zou zijn : dat men deze Bierdrinkers handelen 
moeft, gelijk men de Caftilianen gedaan had : dat, zo veel d'eed van getrouheit 
aanging, die zy aan hen hadden gezworen, dit geenfchroom in hen veroorzaken 
moeft, dewijl zv door de wapenen daar toe gedwongen hadden geweéft, dat de 
Paus hen daar af vryfpreeken zou ; en datzy alleenlijk aan Angola hadden tege-
denken. i?p bchoefbc 30 beel uitgc30chtc tetaenen niet/ om lien te betoegen tôt 
al 't geen te belotaen / bat ftp aan ften betaeten 3011. §p taermengbe 3ijn rebenen 
met betaanbingen taan ftun genegentheit / en bab ften baat niet af te toijben / en 
beloofbebatftp aan beSiomng3ou fcft?ijtaen/ bat ftp geen gettoutoetonbet5a* 

ten 
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ten ftab/ en bat ftp grote ta?pfteben/ onfaftingen taan fcftattingen/ en taetgcl--

«aibeirna bingeii taoo? ften taettoettaen 30U. J£P taetboo» tôt <©tacrftetoanûc3e aanflag io-
in'tbet- han Fernandes Viera, entOt3tjn&tebCftOUbet» Antonio Cavalgante, en Ama-
wat se* dor van Aragufe, iBeeftet» taan &uihermolen» / in 't ïantfcftap taan Phar-
*'-"• nabuco. J§p bab ften / wel op te paflen, hun ampten wel waar te nemen, en de wa-

penenaan tetaften, ails men teveltzou trekken, en tôt d'uitvoeringvan hunaan-
flagen, als zy diebehoefden. 

<€oenbttbu»befp?often toa»/ fteerbe Vidal toeer naar 'tRecif, baar ftp b?p* 
geleibe ftreeg/ ont naat Paryba te ttebben. typ / in 39H» îDabet» Eantfjui» 
3ijnbe/ ontbootaoob/ onber fcftijn taan 3tcl) te taerbln&cn/ bel&oofben en #002; 
haamftcn ban't lantfcljap / fp?abtot ftcngefijhe rebenen/ enbefloot met ften 

ooofben ten 3elbe 3aab / af» ftp in Phamabuco gebaan ftab ; in taoegen bat bc3cn in aile» 
banbe ja- çnObCtal belOOfben tegefJ00?3amin aan Iohan Fernandes Viera , Antonio Ca-
ntenjtoe* yalgante, en Amador van Aragufe, en/UI't aftoe3enbanbe3en/ aan Francifco*, 
nnB* GomesMorres, Vidais &tft0Onb?0ebec/ Loppes Coriadero, en Ieronimo Ca- "> 

dexa, oob iBeeftet» taan ̂ ibetmolen» in'tllantfcftap taan Paryba, enaanbe 
iîOlOliel Manuel van HeyrosSequeira, bit taan Vidal t0tftUltgclctbCt»gch03Cn 
toietben. I^pging baat na in be ©efting taan Paryba, anbet»sintMargaritage* 
noemt/ cet om bit te be3ichtigen/ ban ombe&iottaoogt Biaubech tegroeten/ 
bie/3ijn berlofb2icfgcie3citftcbbciibc/ biemeeb?acftt batbpgenjb een bet^e-
ten gecect30U toetben/ ftem tet inaaitijt nobigbe/ en botaengetoone cet aan ftem 
betoee»/ en in 31)11 taertteb b?te fefteuten met gtof gefcftut bee toffen. Vidal, en 
Nicolaas Oran je, met ftun ©arh toeer in be 23aap geheert / gtngen bp b'Onbct* 
boning / ont 5i cft met ftem otacr ftun gelubbige tei» te tacrblijbcn. 

«Daar toa» nu niet» otactig/ ban t'obertoegen optoat toij3C3P ftun aanflag 
30iitaen ui ttaoercn / en ftoebanig een lift baar toe geb?uiben. §et €>out en Siltaet 
toa» bun gc3aait in be taetotaetbe ïanoen bet ̂ oflanbet» / om bat men 't in be 
&tbepen/ bit taetgaan toaren/ gcfcftcept/ en alleitg» uit ftet l a n t getaoert 
ftab. Hîaarbc genen / btebcseftoftelijftcjBctaleit ftabben/ ftotcnbicop/ enbe 
genen 5cltaen / bie 't minft ftabben / roemben op ftun macljt en rijhbom. (€toin« 

patriete tig of bartig burent gulben» toaren be mibbelen taan flecftte ftaat. Maat 3cftet/ 
njkbomin grote n en ftictucit ftabben niet» anber» ban papieten / en ftantfcfmften taan 
»;«««. fcftulben / bie bt #o?tuge3en aan ften fcftulbig toaten ; taan be toelhen 3p einbc* 

iijft betaalt toilben 3 jjn/ niet allcenlijh ban beftooftfommen/ maat oob taan be 
taetlopetenten/ om ftunftanbef/ bit afnam / fonbetftouben. Zp 3eibcn bat 
be$o?mge3en ftun&nifeec aananbetenoptotnft taerpanbben/ en bat 3?/ bie 
b'ottbfte frftultheere» toaten/ acfttet be banft gejet toietben. Zp toiften niet 
ftoe3P3ich30ubentaet3O?gen; en be ^ollantfcfteiaooplieben/ aan be toelhen 
betalinggctoetgert toierb/ beben be Canavia, of ^uihertaclbcn / ftun ftataen/ 

©e soztu-cn a l &un Oûeoeren aantaffen. «Be3c @o?tuge3en toietben hier af grotelijft» bet* 
gefen m haaft. Zp mtn toef bat 'et geen anber ont5ct taoo? ften toa» / ban in tacrantae* 
noot/ booijtng/ maar bet^tftier toe toa» notft nietrijp. Zpban/ betaat bolgenbe/ bit 
jjuniinui* Andrea vidai boo? 3ijn «^tebeftoubet » aan ften gaf/ taoo?guamen boo? gefefteu* 

feeiibcïîaat»f)cecctienâ>taat»manncn/ cnbcttoonbcnmet ccnbecbaaftgelaat 
aan ften/ dat zy aile verloren en tôt wanhoop gebtacht waren, zo men naar de 
ftrengheit van de wetten met hen handeldc. Zp tact30Cfttcn Uitftel/ met tae bet* 

lope 
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lope tentant te betaicn. Zp taer3otbten oob aan be Compagnie / dat die al huit 
fchulden op haar zou nemen ; hun ichultheeren. voldoen, en 't vervolg doen op-
houden, en wilden daar voor hen zelven , hungoederen , en 't algemeen gewas 
van hua Suiket, die tQeahjaftgefneden-zou worden-, verparideo i- en bit 0P30* 
bamgeboo?toaatbcn/ af» men bcgetcn 30U. Wt Kaat bee beftftulrfteerentaers 
gataeren/ aan be toelhen men tacttoonbe/ dat men zich zwafeirjk^ een «ji en 
içis cou konnen doen oetalenj en3eibensdat. dit 'onmpgeljjk was, dewijl men 
geen gelt had, en de Suiker noch niet geplukt kon worderi ? en bOCOtaen 'et bp/ 
dat, zo zy iets wilden verliezen, men hun gelt aàn hen verzekeren zou. «©C feoop 
lietaenmoeften/ 't 3P met of tegen toit/ bttberoiacft bat gemaabt toierb/ toc* 
ftaan/ boo?'ttoelb taejtaatgftceren/ in bc naam taan tae Compagnie/ taoo? be 9 e « e u « 
todtte3P3icftbo?genftelben/ 3UÏJ feftulùtg maahten om be fcftulben betfjo?* yagnû 
tugè3en aan ftun fcftultftecren te betalcn/ taiewft met ttoeeenfebentigtcnîion' 5 ? * ^ " 
bert boo? ta'oubefcftulben/ bitobet'tjaatgejtaanftatataen/ 30ubcn taetuoegen. bet^oîtiu 
jîîaar men beloofbe niet mect ban acfttenbnftig ten ftonbett ban bt nieutoe gôatf 
fcftulben/ bie taoo?be fcftulben/ bit be$c fcftultftcercn aan be CompagniefcfttiU *«&• 
big toaten/ tôt betalmgberftrehften3ouben. 3©at be genen aangaat/ bie niet» 
aan be Compagnie fcftuf big toaten / men bebong met ben / bat men niet meer 
taan acfttcittanftig ten ftontaett / 30 toel taoo? ta'oube/ af» taoo? be nieutoe fcftulben/ 
betalcn 30U. <©e3e betaling toierb aan ften tn gcfclmftcn en aantoij3ingen op 
ta'*antfanget» taan be Compagnie gebaan. Maat 3P/ in plaat» taan gelt te Aio?b«e 
fttijgen/ gelijb men ften ftab boen ftopen/ toaten genoot3aaht Stoartcn / en beuimg, 
nataen taan Angola, taoo?be p?ij» / bie vo opentlijft gcfcfjat toietben / aan te ne
men. «De genen / bit etihcltjît gelt toilben ftebben / fttegen / in 't taetbopen en 
otaeegeben taan ftun b2iebcncngcfcft2tften aan antacren/ niet mect ban ttotntig 
ten ftonbett in geteet gelt; in taoegen bat bc lioopli cben tacftng ten ftonbett 
taetl02cn, en noeftmoeften be berhoper» b02gcn blnbcn / en 3icft taetplicfttcn 
tacfommeii/ bit 3pontfingen/ aan beboper» toeet te (etaeten/ tnbtcu 3P niet» 
taan be Compagnie bonben ontfangen. 

«De #o?tugc3cn taerfcftufbigbcn oob b'inbomft taan bun &uiber aan be sseioften 
Compagnie/ en bcloofbcn bat 3p aan nfemant 30tibcn taetbopen of fetaeten/ ^ 2 ° ^ * " 
taoo? bat 3P / 3onbet tet» te ho?ren / ftun fcftulben taotbomelijft betaalt ftabben.3ejra* 
^3eftaat»fteertnbeeibbcn3icftnt/ bat 3P eenonuitfp?ebefijftc toinft op be3e 
beitacn/ 30 toel be fcfjulbenaten/ al» fcftultfteeren / 3oubcn boen. USaat 3P 
fttegengefteetniet»/ om bat 3P b'ui3icftt bet#o?tugc3cn/ taan toeifter»ftan= 
tact3Pftoffetôt toanttou bonben ftebben/ niet toiften te beurtningen. î©ant 
*p/ boo? enige tjjt taan betatenta??/ geb?uifttenbe3c uitftel niet om gemahfte* 
iijftct te betalcn/ maar om/gclnii top toiicn 3ulleu bc Compagnie gefteef baat 
aftebetftebrn. 

<© Het 
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ié Befchrijvtag van d*Afval 

Het tpyende Hooftdeel. 

Een Portugees ontdekt de handel zijner Lantgenoten. Orde-
ning van d'aanflag, die noch van twee Portugezen ontdekt 
word. MisflagyandeRaat. Viera kieft de viucht. Paryba 
verzekert. De Portugezen openbaren hun verraat, en dodeq 
enige Hollanders. De Raat ftelt ordening. De weêrfpan-
nigen in de vlucht gedreven. Verrader aan zijn eige galg 
gehangen. Algemene vergiffenis afjgekondigt. D'afvalligen 
nodigen tôt verderafVal. Gelt op de ftichtersder beroerten 
geftelt. Huizen der weêrgekeerde afvalligen geplondert. 

<0o ftaaft af» ù'^iibcrftoumgtybinghrccg taan binftouttaan bit ber* 
ita?atft/ en bat be $o?tuge3cn niet meer ta?ec»ben bat 5P ban tac taie* 
naar» gemoett en bc3ocftt jouben too2tacn/ 3onb ftp aan ften te l a n t 

ten beci £otbaten/ taie 3itft otaeraf taerfp?eibben / om b'^ntooontact» aan t* 
<cm9tn- maneii/enftentotbcfamcn3tocnngtebcretbcn. Cen meefter taan een «Stiifter* 
KSfS81** molen te Serinham, ftoctod em|^tuo^3ijntae/tategtenoproerigegeetlftaW 
S e i j»- Q u n m 'net taoo?bebacfjteraatopit Récif, om aan tac Sïaat»fteercn te bootafcftap* 
netïant- pen bat tôt 3(311011 beel getoapeutac mannen beurgctrobhcri toaren / taie taan be 
«moten. «eaap de todos los San âos, of taan Hitberfteittgen / gttamen / en roemben bat 

3? m ftojtc tijt gefteef Brafil onber ten enig iitëcefter 3onben 3ien. «Dit toaren bt 
genen / bit aan Johan de Pontes, bie bp ften geftomen toa»/ b'ti?bening b?atî> 
ten / taie taan ta'Ontarrfnmtng en Andréa Vidal beftemt toa» / en taie men ftonben 
3ÛU / om 't Récif, Paryba en Riogrande tn te neracn : toant al» beîe ©eftingen 
getoonnen toaren/ 3» 3ouben branbere ptaatfen/ entStantfjen metontgaao 

«zbeniHf/ tomten. Men ftab/ om tait uit te taoercit/ beftoten beS&otbtcr taan Antonio 
tôt bnit= Cavaigante, een ryb man / aan be Zom ban cen man taan îijn ftaat te ftatoen/ 
SSL m te Bgtftoft op be bag taan fuit 3 a n be Œoper/ in t fefttenftoîttiert tojftn* 
S ï ï sSt t . te!"î# 'aat/ ft»t!W0 ban Johan Fernandes Viera, teftonbtn/ m een ber 

ftcetliihftemaalnjben toe te fteflen/ baar al be taoo?naamften bet $o?tuge3en 
bp 3outaen homen/ baat men bt ïtaat»fteeren en anbere l|ollantfcfte «©taer* 
ften bp 30U nobtgen/ en/ na bat men to?olijft getoeeft ftab/ en in b'uitgang 
taan be maalttjt be meefter» en Bnetftten aantaften/ en ften boben: bat op 
If abolit enigen naat't Récif 3ouben gaan/ om te 3eggen bat be ï&eren toeer* 
quamen/ en bat men ftentaettoacftten 3011: bat/tertoijf men geengoebetoacftt 
ftielb/ fommigen taan ften baar binnen souben tteben/ en b'anbeten aan be 
poo?tblijtaen/ om'tgro»/ bat een taietenbeeluur» baatna3ouhomen/ font* 
fangen en ban be poo?t en be taeften ban Mauritsftat, en be 3®apenplaatfen 
fotaerrompelen : bat ter^taenjt een grote menigte taan 25arften/ taie in feftmt 
al» ban Barrette gebomen/en met&uiftec gelaben/ gelijb men getoonelnft 
3tet/ taoa?beftaJjen3wbentaerfcft»nen/ en/ 30 ftaaft al»3Paan Eantgnamen/ 

3«& 
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jicft meefter taan be ftataen maften/ en tae plaatfen en bcftingen ban bc btjft aan-
ballenentaerotaeren/enotaetal/totaanbetaolgenbebag/ aile» taerbelgen. 3©at 
Paryba en Riogrande aangaat/ men 30UOP be3c 3elbe taierbag rot tntberta?ijf 
openbarefteebfpeefenbp be tacftingen boenafhontaigen/ op betoclhcn be ĵbf* 
fanbct» ongettoijffelt tacrfcfjhnen30utaen. ffbet/ metecnpooft en piftool on-
betjijnbleet bet3ten/ 50U3ijn»gelijhen aamaffen/ en ftem bobcn/ 3onbcr bc 
©20utoen en ïanitacten te fpaten/ tôt bat 3P meefter ban be plaatfen toaten. 
pen30U aile» ten roof getaen/ tertonl be ©loot/boo? vidai betooft/aanguam. 
Johan Fernandes viera ontfïng tait pahjc / en maaftte ftet gcmccn aan be t̂ oof-
ben en ©oomaamften/ tate op b'Sfiutaren fcfntbbetnne eben / taan bat taerbo?gen 
teftouben/ ûeben. Zeket/ dcdeucht heeftoveralwoning, en men vindaltijt 
noch enige vrome en oprechte lieden onder de fnoodfte volken. GflMtt ®0?tU' 
ge3en/ meefter» ban^utbetmolen»/ licben taanftogeacfttmg/ boo? bebetoe--©«««n** 
ging taan een goeb getoetcn aangep?ihhelt/ ftabben fchjih ban 30 tojeet cen t„g*^J 

taoojftag / en/ otaettoegentae ftoe beel rampcn taat ber0023abcn 50U/ poogbcn ont&ckt. 
3ulh» te bcletten ; enfclucbcn'tin eenbn'ef / taie niet onbertehenttoa»/ en bit 

Saanccngooûgataen/ bit taitaantacïiaat»hccrcnboobftftaprc/ mctberitftt 
t af b'gntooontaet» taairt pi attenant fteimelnftopgcfcl)2ctacn toaten. 3©ijf 

anbere tacrbo?ge3oben/ taie bp be po2tiigc3en taoo? Cftjiftcncn beurgingcn; 
taetlieten ftun toonmg in t l iant/ om bit 3clbe in 't Récif te homen be-
taefttgcn. 

3nbe3eltaeogcnbliftbeben be $aar»fteerMoucheron, en ù'oppcrfte3£bbo* 
taat / te Goue in bc3etting / fpoebtglnft aan be ïiaat»ftccrcn boobfcftappen/ taat 
3P 3ehet befcljettftabben taat tactaooigenocmbe camarron, enHenncauez Diez, 
éoîtugefcfjeïiolonellen/ met 3cftct getal taan fertjgotaolft/ uit bc feaap gc* 
trobben toaren/ cnotaet'tHantliepeu/ omftun toerfttetacrricljtcn. | E m bc* ©«|>«||iî« 
fioef* niet te ï?açjen met ftoe gtoot een bangigfteit be3e$ollantftftei!Saat/ op E -
be5ebeta?oefbetijtamg/ otacrballcn toierb. Maat 3p/ af» taetbfint in 30 ta?tn-
gcnta een gclegciltftctt/ beben Johan Fernandes Viera, in plaat» taan ftem te ©iera/ban 
taangen / taoo? bt gioob Abraham Coing ontbieben / taat ftp bp ften 30Uhomen/ 2&S" , , 
ttm een taerb?atft/ bat ftp met be-€ompagmebegonnctiftab/ t r taouwbigen/^r"' 
roettooo?neemenecftttttaanftemtaaftttfjouben/ 30 ftp geftomen toa». ï|ptact*bmr&t/m* 
inoctatae bit tetftont/ en 3onb tae bobe toeetom/ omaanftente3tggen taatftp0<î9ntn» 
op tfataont berfcftfjncn 3011. Jtëaatftp toathtte3ttfj tocf taan baat met te bo* 
men. »p bec/ 3onbct3icft langer te berabcn/ aan b'antaetenooh toctettbat3p 
taethnisen moeften/ en taloob met ben in be25ofTcften/ baat 3? ftun toapenen 
mecbiatftten. €oen ftp niet op't RedF geftomen toa»/ sonbmcngetoapenbe 
mannen taertoaart»/ om ftem met te ïaengen/ enmetftematbe^ui»taatact» 
taan be ®o?tuge3cn. Zp bonben in be fttitsen geen antacren/ taan arme cube 
mannen/ bie baat na io»gelaicn toietben. Van Home, ïîaat»ftcet/ en 25e? ©an^oute 
«erber taan Paryba, ta?c3enbe bat 'er enige otaertaaUmg taoo?ftomcn mogt / ttob tels1 

in bctpltaertoaart»taan'tRecif, baatftptoa»/ m b c c i n 3 ^ h o c m t f t a t b e ^ i ™ w » 
batett lanbett/ bie in 3eben .^cftcpen toaten / bit men met^tuber gelaben ftab/ 
en gcrectlagenomnaar Collant te garni/ en niet» anber»/ ban goebetoint tact* 
toatftttcn. "m legetbc ften in be ̂ tfjanfttn en ïtonburten/ ttob optoaatt» naat 
Fredriksftat, b?ie nujlcn taan btZtt/ op be «ttaiet taan Paryba, baat ftp al be 
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Brafilianen becttefthen/enftun^uumnen*Bo?pentoerlaten/ om taat tae jpo?* 
tuge3en baat uit getrobben toaren. $£p betaal / bat taier taan be &cftepen toeer 
naat 't Récif 30tiben beeten. ilSaac 3p toietben boo? een fttijbige toint in 
Riogrande, fcjïig mijlen taan baar/ naat be &oo?t3ijbe/ getoo?pen. 

®eg02tugc3cn/ taerftaan ftebbenbe bat ftun aanflag o p t Récif, Paryba en 
Riograndeontbchttoa»/ mechben taanfpyt te batften. 't <$emeen taolft riep 
bat ftc t taetloten toa» / en bat'et 3ijn onbetgang niet fcftutocn bon. «Daac toa» 
geen inibbei oin baat taan af te ftaan.- toant bc3aah toa» te taerre geftomen, 
|§untloofbenctiîDoo2iiaamften/ bie aile» getoaagt ftabben/ bcloofbcn tae tacts 
toimiing binnen b?ie maanben/ en 3onben bacrbtglijft enige mannen aan Ca-
marron Cil Henricguez Diez, 0111 ften te bOCll ftaaften tOt 3iCf) te PharnabucotC 

A _ taettaoegen / tertoijf 3P 3teft 5*men en ftun ftataen in be SBofTcften betbo?gen. '©e 
ffîbàir plaat»/ baat bc3e ^o?tuge3cn cerft ftun toccrfpalt opcntlnh betoonben / en 
betï&ajtu- bloetfto?tten/ toa»in't©lehtaanPoiouge, 3e» mijlen taan'tRecif, enecnnujl 
mm* taantaelaaapsintAuguftijn. ftettaolh/ opùcttomtigfte bag taan^uniu»/ in 

't 3cftietujonbert taftfcnbcertigitc faar/ opbeiBarbt taergabert/ en een jonge 
goob onber ften 3ienbe/ taftte ftem met tooo?taen aan/ en 3cibcn tôt ftem / bat 
be g-oben ectft mtgeftr0011 ftabben bat 3p aftaaflen toilben. l |p / tetftont befpeii? 
renbe bat 'er niet»goet taoo?ftem te taertoacftten toa»/ bcmoeitac3icft niet met 
ften te ftoren / of aan ften t*anttooo?ben / maat begaf 3itft boo?t op.be loop. 
Zp taettaOlgben ftem / en riepen : Lang leef de Koning van Portugal. <©e &Q\* 
taaten taan cen fôonbuit/ bie aan'teintae taan'tîDleft toa»/ be3tcft 3ijnbe niet 
baat uoojtcfpdcn/ toietben taerfclmftt/ entaloben tetftont met be^ootanaat 
tae Jaaap taan Siot Auguftijn. «©ten taanPoiongenamen tetftont be toapenen 
aan / en trobben in een benbe beue 't Eant. $tun <©betfte toa» Amador taan 

l|uncerne Aragufe, taan vidai tactftosen. %ui cerfte &rijg»baat toa» 3etaen^ollantfcbe 
w a s - 55oot»gc5ellen te ùoben/ taie nieutoelijb» in een25arh baat gehomen toaren. 

* Zp plonbettaen be 25arfc/ en beutftaben ta?ie <3[oben/ bit onber ften tooon* 
ben/ engeringc3Barcnaanftentaetftocljtcn. gptetfttten taceltoippenengal* 
gen op/ o m / 3eibcn $p/ bt genen baat aanteftangen/ bie toeigeren3ouben 
tae toapenen tenbienft be» koning» ban #o?tugal aan te taften. «Dettaat»* 
fteeten taan 't Récif ftabben toen geen mect tijt/ om/ gelijb 3p-toel begeett 
youtaenftebben/ inberamp/ bit ftun taerotaering treffeji30u/ tetaet3ien. 
Zp ftabben toen tôt taan betou / taan bat 3p be taben / bie men taan aile 3Uben 
aan ften ftab gegetaen/ taertoo?pen ftabben. «©e reben toa» niet meer gangbaac. 

~ i m Men moeft be toeerfpalrigen met be toapenen fttaffen. Œe S?eer Hbus, âtebe* 
Seitobtr- ftouber/ enïaoloncl ban €>?aaf Maurice, toierb tot<0ppecfte taan taeferijg»* 
ne bwKo» niael) t tactho3cn. ̂ p taergaberbe ge3totnbel tj b tanf ftonbett mannen / 30 taan be 
«n^berga- a c n c n / %it m folbp toaren / al» taan anbeten/ biebt toapenen geb?agen ftab* 
utrjg*- ben. ^ptaermengbebeBrafiiianenbaatonber/enbegaf 3icftmetften in't©elt/ 
boi*. en nam 5ijn toeg naar Poîouge, om baat b'oproerigen te taerftaan. r€oen fjp te 

Taibatinge, eenbuuct/ omttenteenftalf mijl taan baar/ geftomen toa»/ quant 
jebet $o?tugee»/ Godigno genoemt/ bpftem/ en/taein3enbe gettou en ge* 
fteeftactbaaftte3nn/ta?aagbeftem/ waarhyging? Housanttooo?bbeftierop/ 
dathygingomdeweêrfpannigenteverflaan. «!|e5e $0?tugee» / ttacfttcnbe hem 
tebelettcnintaetbettegaan/ bab ftem/ dathylieverweêromzoukeren, en dat 
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zy in groter getal waren, en hem in de vlucht zouden flaan. Daar is niet aan, 5ci* 
tae Hou s, ik wil hen zien, engy, die dus fpreekt, moet ook daar komen. | | p ®eb»et> 
taettaoegbe3itftbaatnatePoïoage, baarbcgenen/ bit ftem3agen aanftomeh/ rpawngen. 
toapentoep maahten/ oui aan pbet te boenbe toapenen aantaften. Maatypi^^^*' 
in plaat» taan ftem te taertoacftten / en tegen te ftaan / W oben in be 25offchen en SiDttom* 
3©tlberntfTcn. Godigno toierb aan cen bec. galgenopgetaangen/ biehP3ctf ftab Derra&er 
ûoen opcecftten / ombe genen/ bit toeigeten30Uben be toapenen boo? beèo* aan jonri-
ningtaan$02tugalaante nemen/ baar aan te ftangen; taermit» beraat/ eic f Ji1^8*" 
ftpgaf/ aUecmijbfttebteombentapanbentut/lMnmecrtaoffttetaergaberen/ t e J ^ 
getaen/ tertoblHous taet3eti30u. jBaar Ho us, bien» taoo?neementoa»afleen 
tae genen te boben/ bie ftp met be toapenen in betauift taonb/ betboob / 30 ftaaft 
ftp tac 3nncngclcgcrt ftab/ aanbe&olbatenbe@?outoen/ ftinbercn/ etrbege? 
nen/ bie3icft taerbo?gen ftabben/ opte3ocben/ en poogbc boo? 3oetftett ften 
toeet tôt fjun plieftt te b?engen. ^ P ùee (gelijb ooh be «ïaat»heeten otaetaf) in aiaMcacrs 
taebuuttpahhaten taan een afgemene taetgiffeni»aanftaan/ taoo? al tac genen/ban «use -
bieaanta'aftaal ftftulbig toaten/ of baat mbetoilltgt ftabben ( uttgc3onbert S b

6
f t * 

taOO? Johan Fernandes Viera, Antonio Cavalgante, en Amador van Aragufe } aàngefl*-
303pbitmenacftt bagen toeer in ftun ftui3en quamen/ en taan meu»b*ecbbans"i. 

tcouftett beben. €mgegetalucftte#o?tuge3cn/ 3tenbebatb'afbafte3eetbet» 
11 toa»/ en bat men be ©loot/ en tae bpftant taan be 2&âap de Todos los San&os 
smoetentacrtoacftten/ bie allecnlijft boo? be grote tegen befet toietben/ qua* 

en toeer in ftun ftlûicn / en toierben baar af quntgefcIjolbcn / met befofte taan 
bat 3p 3Ulb» niet toeet 3ouben boen. 

Hous 3onb taan aile 3ijbcn enige «Solbatcn uit/ om 't gros ban 't fteit bet gc* 
toapenbe©o?tiige3eit t'ontbebben. «&eb?te <ècftepenban be3ctaen/ taie te Pa
ryba toaten / b?acftten onbertufteffen in «oHant be tijbing taan t getaaat / baat 
mee be^Offanbet» in Brafil geb?Cigt toietben. Viera, Cavalgante, en Amador 
van Aragufe, taoo?naamfte,$ticijtet»taanbebetoette/ uit be fMahftatcn ber* 
ftaanbe bat $p but ten b'aigemenc ber gi ft"cm rf geftoten toaten/beben te Ma iliapes, 
een ©leh / baat 3p 3icta air ce taer fier bt ftabben/ oob paft battu aftec^cn/ baar in w&mat 
xp 1 be ftoebanigfteit taan ©cfcftcrmcr» bet gotabelijbe ta?pfteit aanneemenbe/ .^L,*^1-
gataen/ gefcfteiiftcii / en b?pfteit taan getoeten aan af be genen beloofben / bie/ be t il lexm 
3ijbeberlèollanber»ftoubciibe/ 3icft/ taan ftoebanig een botta/ 45ob»btcnftof afuaite 
ftaat3p toaren/ met ften rjuamen bettaoegen. «l>eSïaat»fjeeten/ be3e afbon^ noo^en* 
tatgmg tactftaanftebbenbe/ ftclbcn3eberc p?ij» taan gelt op be petfonen en le-- && op be 
ben»banbe3C Johan Fernandes Viera, Antonio Cavalgante, Cil Amador van •ètirbrers 
Aragufe, enbcloofbenaanbegeen/ of genen/biefjenfetaenbig3oubenletaeten/ *£&*?" 
taoo? pbet ban ften b^it blutent gufben / en aan tae geen/ bit ften taoobbe / of ftun $£? **" 
ftoofbenb?atftt/ bijftien ftonbett gulben/ enanbetetaoo?tecftten/ gelijb/ in* 
bien 't cen ftaaf toa»/ ftem ta?p te mahen. Omtrent ttoeclionbcrt gjntooonber» Epanbe-
taan't Récif ttobftenbe toapenen aan/ entaetfp?cibben3icft/ metbe^ooftanan Jjk&Sj*"" 
Blar, taie ften gelcibbc/ i m i t a n t / om befcoofben bet muitefingen te betrap- bersnan 
pen. Zp beb?etaenbaat berfefteibetapanbciftbe baben /plonbetbenbe ftirijwi bet ^««ifaair 
genêt / bit onbet be bclofte taan taetgiffeni» toeergebectt toaten / maat 3tcft niet j y K î ^ 
taettoonben / of een nieutoe eeb beben. Zp bertaoegben 3itft baar na met be mont, 
Moberfte Hous, en tacttaolgben gcly Itclijh tae tapanben/ bit bt toijft namen. 
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3 o Befchrijving van d'Afval 

Het achtfle Hooftdeel. 

Klachten aan d*Ondèrkoning over d'afval der Portugezen* 
Schrikkelijke wreetheit der Tapoyers aan dien van Conjahu. 
Hoogftraten laatzidi tôt verraat bekopen. Van der Voort 
naar Hollant gezonden. Mauritsftat en Heeriijkheit verdelgt. 
'tRecif verfterkt.* Grote Vloot van Portugal, voor'tRecif 
geankert, f ertrekt fpoediglijk. Serinhan van de Portugezen 
ingenomen-» 

Mi «tEnbefpeutbe/ intac3ebcrocrtcn/enmtac3eafbal/ alfeng» geftooht/ 
30toeinig be taoo23trfttigftcit tact ftaat»ftccrcn ter 2ce/ af» te liant, 

• |Bcn taonb toen met mect/ ban cen ̂ cftip/ eneen^acftt tnbc^ataen 
taan'tRecif. 2p3»nbmin^giacfttbe^ooffmanncn Van der Voort, cnDirk 
Hoogftraten aan b'^nberhottmg ban $b?tugat/ Don Antonio Telles de Silva; 
genoemt. 2p taontaen ftem in tae 25aap de todosios Sanftos, of taan %Iberftef* 

aiatnten Wfl*/ ** bertOOltben aan ftem/ d'afVal der Portugezen onder de Compagnie, 
toanbe H2»cn n u n Opperheeren , ' d'algemene Staten, en de Weftindifche Compagnie,; 
«Qa.it aan Zp 3Cibci1/ dat men van d'afvalbgen had ver ftaan, dat hy hen daar toe opgewekt, 
tonna/*" c n Hcftticquez Diez, en Camarron gezonden had, om de twift te ftoken : Dat^g 
oher ùaf- echter naanwelijks konden geloven hoe hy de Vrede, door bemiddehhg van zfjtt 
MUIBOI» Chr iftelijkfte Majefteit tuffenen de Koning van Portugal en d'algemene Staten gfrj 

maakt, zou darren brekenen overtreden : Dat hy dit ftuk behoorde t'overwt-
gen, dat hy eer verplicht was byftapt aan hen te weigeren, en hen tôt hun plicht 
en gehoorzaamheit te vermanen, geHjk"zy in gelijke zaak zouden doen, en dat 
zo fnood een daat ander fin s zijn meefter, hem en zijn volk gelaftert en eerloos 
zou maken : dat de Staten der Vereenigde Lantfchappen dit ftuk zouden op-
oeemen, en de genen , die aangevangenhadden hen te verraden, berou zouden* 
doen krijgen ; en dat hem niet onbekent moeft zijn, dat zy machten vermogen 
hadden, om dit ongelijk te wreken. 

(Cettotji bc3cn op tei» toaren/ om ftun hlatfttcn aan b'<@nberftomng te boen/ 
ejuamen uit Collant ttoee ̂ rftcpcn/ met iftftocfttgelaben/eti baat nanotft b?ie 
anbeteiitaanGuinea en Angola; 'ttoclft in bc3cncotfteel toel te pa» quant. <©e 

3D2e«tek Tapojers, oie in 't biepfteen bitafte bet 2Bûflcften tooncn/ tacrftaanbe barbe ®o?< 
*£afwo- tuge^'t&aminbetocmnftelften/ tacrt»egî)en3ttftomttcntJjonbertmwjf3 
b'Jrtoôon «g *»an tac ftoutftm / boo? jakob Rabbi, cen 3£u«fcftcctaan afbomft/ ftun »ooft< 
brraban maiv gdcib/ met grotege3tonuftctt naat Conjahu,cen groot îMcft in't&ant* 
£583? T^* t w n Ri°gran<ie > «2 **ï»ben op cm Eonbag / bc» ucfttcn» / b'̂ ntooofr 
srpotgr. îjf̂ jjiĵ rjabctt/ ombc^.tfiêteftoren. ^pboobten heu aile/ tôt een getal taftiï 

3ctacntig of tacfttig menfcften/atcntaan ïmnlifjftamenciiulccftft/eutaerDelg* 
tacntaebui5cn baar omtrent. «De ïïaatebeerctt / be5e otacirompelmg taerftaan 
ftebbcnbe/ bebcntctftonttacijttg^olbatente fcfjecpgaan/om ften in ftun ftan« 

bel 
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taeltefturtcn. ïfêaarbejen/ bie nitgc3ûntaen toaren om beTapojers te beletten/ 
toietben 3citaen genootjaabt naar Paryba te toijften. 

7®t ttoee 4Be3anten/ naat tae 25oapge3ontaen/ jeiben/ toen 3P toeet geiteert Hmisotçt 
toaren / dat men hen iaauwelijkenkoâ onriàngen had : dat zy van d'Onderko- banb'*©n-
ning tôt antwoort hadden gekregen, dat hy nooit gedacht had de Vrede te bre- j^J^S* 
ken, en dat hy haar van zijn zijde ftriktelijk wilde doen onderhouden: dat hy janten. " 
grotelijks verwoiïdert was van 'tbeklach, dat men aan hem deê, van dat Camarron 
en"Henricquez Diez, met Krijgsbenden in 't Lantfchap yan Pharnabuco waren ; 
dat zy niet m dienft van de Koning van Portugal > zijn Meefter, ftonden : dat hy 
lieden, die in hogerachting waren, aan hen'zou zenden, om heu te doen vertrek-
ken, en brieven aan de Hoofden en Voornaamften der weêrfpaltigen ̂  om hen tôt 
hun pltcht te voegçti, en dat by den Compagnie al 'tgeen, dat in zijn macht was, 
aanbood. 

Hoogftraten, b'etu taan be3c afgctaaerbigben / toa» 3Bacfttmecftet taan be s?oeg-
ftaapSîntAaguftrjn, entot3tatftt/terto$ftpinôe^aptoa»/ eenfteimeujBîlMt« 
gefp?<bnicttaJ<^mtacrftonntg/ cnntctbe^tftrt>cpbiTiibe©aap/3otûicclîeunt»^y^l 
feanStinmebegtnOOt. $P bt!OOfbt aaufttn / dat hydeplaat.s, daar hygebood, in tôt benoît 

hua 
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hun handen leveren zou, st toelb ftp oobbec/gehjh men ftter na 3ten 3af. Haar 
ftP/ta2e3cnbeaangehlaagtengepnmgttetoo?beii/ enop3tjn3efterfteitbenfteii; 
bt / ging / om3ttft 3elf te befcljutten / ftoe be 3aah oob uittaaflen 3ou / aan be 
ttaat Op'tRecif taettonen/ dat d'Onderkoning, en de Biflchop in 't heimelijk 
aan bem yerzocht hadden , dat hy de Vefting, over de welke hy 'tgebied had, aan 
hènle^erea, zou. Hp 3Ctbe OOft / dat.men hem grote vergeldingen, en treftelijkc 
amptço aangeboden hadden dat hy, befpeurende dat zy zo ftout waren, dat zy hem 
van zijn getrouheit.poogden af te trekken, warelijkaan henbelooft had dathy 
de Kaap,m hun banden, zou Ipveren, om te beter ftrikken tegen hen te fpannen, 
en hen van hun ongetrouhcit te ftrarfen : dathy, indien zy zo dwaas waren, dat 
zy aanquamen, hen daar zou ver wachten, en dat hy middel had om niet een te la-
ten ontfnjppen. §pbOCgtaC'Cbp/ dat het geen , 'twelk hy zeide, niet ftrckte 
om dat hy daar, uieer gebied begeerdete hebben, dathy liever zich zelf duizent 
malen wilde doodden,zo men enig vermoeden van de minfteongetrouheit op hem 
had, en dat men daar een ander in zijn plaats kon ftellen. «De Sïaat»bccrei1 toa* 
ten otacr 31 jngeuutgfaamfteit bcrtoonbcrt/ betaeftigben ftettitii3ijnampt/ en 
taet3agcn ftem metecitftogec bebieningin be &aap/ en maahten hem Corn? 
mantaetic / of «©cbietaer / m plaat» taan ï©acfttmeefter ; met belofte taan bat / 
30 ftp 3ftn plitljt toel bettacfttte/ 3p 5nn bienften fteetlijb taetgetben 5aubcii. jgn 
bebolgenbebagauam'^reen&cftipuitJ§oltant/ met lijftocht/ en met &ol* 
batentot taettaullinggelaben. «ijBenbcc Van der Voort in cen ber toier éêcfje* 

Sen/ bie taan be tointin Riogrande geb?etaen toaten/ naat Collant taettreft* 
en. 
«De ©cltotacrfte Hous fttelb 3icft gebur t glijft in 't ©clt / om be tapanben op te 

3oehcn / en ften te ftaan. J§p taerftont ,bat3P in 't ©clt ttoaalf ^oltaatcn / l̂ ol* 
ianbec» m Braiîiianen, bie jfèeci taanMandtoke3ocfttcn/ geboot ftabben/en bat 

f ^3itftoobe2r5etg^ant,antan,anbet»be25etgcamarron genoemt/ ftabben be* 
ftanft. m bet ften baat met groot getoelt befto?men/ maar bon ften niet otaef 

toeltaigen. $ p toa» bi coftaltacn gebtoongen af te tre ftftett / met taerlie» taan fton-
tacrt^olbatcn/ cubef^ooftmantaanLo,een3ijnctbapperftcmannen. 3întoii* 
geluft bee ftem toeet naar bc Verge homen. ,;'.' 

^'31ntoopnfter» taan'tRecif, op ftun ^beftoubeni» benhenbe/ befcftanftcn 
. Mauritsftat metlKiftefSoftoialtertejt&cftanffen/ en maahten ftaatttoeemaal 

blembec ban 3P toen toa». Zp bertooefiten be ftui3en / bit/ op een tntf ftaanbe / 
feftone en aangename ftraten maaftten. Zp toiertaeji taerbelgtom bat 5p butte» 
betojingftontaen/ bie 3p gemaabt ftabben. gpftteiitoen af.be feftone enfteet? 
ï p e 2ôomen/ taan 25?afilienftout/ ©atmenftout/ Cbbenljoiit 7 Cebetftoui;/ 
l|out30toital»fnecu/ ©iotetteftout/ Uaacmerftout / en anber rutftenbfgout/ 
bie tae rùime en lange toantaeltpentaertact/ban men uit3icftfton/ bertierbett/ 
enftctftectlijft enp?acftrtg3Euftftui»/Jt toelft45?aaf Jan Maurits baat ftab boen 
timmeten / omtingben. Zebtx/ bit ̂ tii» toa» 30 boftelijft/ ftat be ̂ joben aan 
ftem baat taoo?/ en taoo? 't geen/ bat baat toebeftoo?6e7 #»ftûiibettbut3ent 
jgulùen» natacn / om baat ftun $cftool te maben. jïîaar ftet taolb belette bit / 
taetmit» ftet met bon bnibxn bitjp'tfcftoonfte en fteerlpfte geboutaan Brafil 
besattn/ om baar ftun ̂ bbartftentetaierên. I$ettuittteetitoeergabel03eï&of7 
'ttoclft bp met ta?ucDtb2agcnbe2&omtnftab hepïant/ bit m setaen of acfttfton* 

' • . - ' ' b e t t 
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îiett mijlen ï a n t » opgesetftt toaten/ en bie ftp uit Afrika, ja uit<0oftmbien ftab 
boen homen / toierb gefteel tacrbeigt / met be grote ftuttenenftiftpfaatfcn/ in 
't mibben / en aan b'einben bet toanbeltpen / en in tae hoeftcn taan 't J£of. «©e 
fCum / taie boo? be grote taerfcheibenbctt taan haar 2&loèmen in aile njtaen taan 't 
jaat aangenaam toa»/ toierb ooh gefteel omgcrocrt. «Be^erbctg/ biemcnooh 
tpna tactùelgt ftab/ bleef ccftter gefteel/ en toierb beqtfamer geacftt om een 
3©acftthui»taaacaf temahen / banbietc taettacfgen. Men atbeibtae oob met -tQmf 
ceiigeburtge be3igfteit aan'ttoeetopmaben taan be Malien en ©eftmgcnban beifrertt. 
't Récif, taie boo? onacfttfaamfteit emgfm» tacttaallen toaten. jfêaat tcttoijl 3? 
ftiet mee beîitft toaten / «gen 3P / tôt opftoping taan fcft?ift / cen ̂ ?tugcfcfe S S g S f c 
©loot taan taierenbattig ̂ etlen op be ïîce 't attftet toerperi. «D'opperfte éooft- g$«je 
man fticr af toa» Don Salvador Correa de Bonavidesj 3ftn,§Cftiptoa»een macft; !©loot«t~ 
tig ttoninbfijb «©aftoen / taan Riogenero geftomen / en met 5eftig gegote ftuh> {£!f f« 
ftengetoapent. $pftabbp3ieft eenenttointig anbere &cftepcn; en b'anberen 7««if. 
toaten uit be 25aap de Todos los Sancïos getrofeben. 

Lichthart, ^eeoberfte taet^olfantaet»/ ftab niet mect banbijf &tftepcnin ,©„!,«-
enbpbe^ataen. ï§pbeebe3*ntetftonttoetuften/enbc25loetbIag toaten/ baatfaarht 
in't mibben een naabte a tm/ met een ftoutoetin bebuift/ taertoont biietb/ S00*"'1"?1 

'ttoeiheeugetooontefteni»/omiemanttenfttptnitt'eiftïfjen. Lichthart, inSatt 
Zee Iopentac/ bee ben #o?tugefcfle §Seeoppetfte aanseggen / dat hy afzakken * 
zou, dewijl hy bovende wint was. H8aartae3etaceboo? ttoee afgcbaerbigben/ 
tatCftpaan Lichthart30nb/ ftemaan5egg£n/ dathy daar gekomen was om heu 
te helpen, en niet om tegen hen te ftrijden ; dathy om deze oorzaak alreê enige 
-BendenteTamanderaaanLanthadgezet, en brieven aan deHoofden en Voor-
naamfteafvalligengezofldeii, omhen weei tôt hun plient'te krengen , en dat, zo 
dit niet gedaan wierd, hy laft van drOnderkoning had, om hen daar toe te dwin-
gen. Lichthart 3onb ften / 3onbec cetug befcftci t aan ften te getaen/ m cen «$loep 
naat 't Récif. «De tSaat / ften geftoo?t ftebbentac / 3onta ttoee taan ftun Bergabc; 
ring aan be3e^?mgefcfteapperftooftman/ om3ijnbetaett'oiibet3oeften^3ijn 
toieben te 3ien / entaanftcm tctaerftaan op ftoetaanig een toij3cftp baat geftomen . 
toa»/ betoijl ftp gcentacrtoittigfng taati3ftn boomftgegetaen ftata. €en anber 
MW/ 'ttoelft in tae %iben toa»/ poogbc/feftoonfjetbetointtegen3ttftftab/ 
tut te homen/ en 3icft met betaftf anbere «geftepen taan Lichthart te bertaoegen. 
»©e #o?tugefclje ©loot / bit 't 00g ftiet op ftab/ totetb ftiet af 50 taerfctmftt/ bat £(«(««« 
3P/ 3onbetbctoeethoomfttaanftaatafgetaaettaigbcntetacrtoacfttcn/ banftero tettnfciua 
titfttte / en $oo?ttoaart» aan 3eUbe. %&*'* 

«©e3t^o?tticieftfteafgebaerbtgben/ittettae genen /bie taan "t Récif «ttge3on= gJJL 
ben toaten / ftabben 3tcft in cen 25ath begeben / en bol gben 't &tfttp taan tfop-
pcrftc^ooftman/ om met malftantaet tefp?eften/ maat bonben niet bnftent 
homen/ taetmit» ftpaltijt taoo? uitliep: tntaoegen bat3Pùe^02ttige3cn in een 
Éatftt/ bat onber ftuuBIoot toa»/ beben treben. «Bc^3arh quant toeet aan 
'tRecif, baat men cen ̂ cftip taan ̂ ollanta aanftielb/ 't toelb baat geftomen 
toa»/ out3icftte bectaarftjcften -, cnban naataoftinbien tegaan. Zp taeelben 
baat mec bciijftocftt /entaoo?taatban Oo?log/en beben 't enige rijt fcfjtittoarftt 
in be mont taan bc^ataenftoubeu. 

Lichthart cii3ijn&cftepen taertaolgben be tauicfttenfte©ioot/ taan tae toelftc 
€ ftp 
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ftpcengacftt nain/ taat taan begeftefe ftoop afgcbtoaaft toa»/ en batftpin't 
Récif b?acftt. jjBaat be @o?tugeien ftabben een anbetc en groter taertomning 
o p ' t ï a n t . cCtoeebui3ent/ 30 taan be genen/ bie taan beg&aap de Todos io$ 
Sanftosgeftomen toaten/ al» ban bgjntooontaer»taan't3tont/ metbcColo* 
nelletl Andréa Vidal, Henricquez Diez, Camarron, en Martinus Sevarez van 
Accognes, bclegccben be ©efting Serinhan, in betoeifte tae J^ooftman la Mon
tagne, eenf?anfcftman/ te boren&tebeftoubec taan Van Lo, ftet gebtetftab. 
Zv cifcftten be ©cftingop in be naam taan bcïioning taan po?tûgal / om tac3« 

««inhan plaat» bp becb?aeft ûtact te getaen. J§p betaonb 3itft bettafcftt/ en ftab bp ftem 
ban be - niet uteet ban taecttig «Sofbaten / 3onbet lijftocftt / bu»ftruit en ioot / en 3onbct 
©oîtiwe- Doop taan bpftant. % toa» taie»ljaitacn gebtoongen bc3c plaat» / met beftoube 
gmnaeno- ^ c n n 0 £ t / aaiiftenobcctcgctaen. %quantop'tRecif,inttoeeS&attaen/ bie 

3P ftem toclicten mec te ncinen. J£et taolb/ taan bit ongctaal mi»moebig ge* 
too?ben/ ricp taat men Ho us en 3911 taolft toeet boen bomen moeft/ en bat 3p niet 
macfttig toaten om be tapant tegen te ftaan. 

Het negenjle Hooftdeel. 

H o u s geilagen en gevangen. Q u a d e regel o p ' t R e c i f . D u b 
belde lift van Hoogf t ra ten , die de Compagn ie p o o g t te ver-
zwakken. D e Por tugezen eiiTchen ' t Réc i f op . Lichthar t 
vervolgt en flaatdePortugefche Vloot . Hoogft ra ten leverf 
verradelijk de K a a p van Sint Auguftijn aan de Por tugezen. 

r<©cn bc3eBloot/ taan be toelhegefp?obeni»/ toeer ùiep in Zee toa»ge* 
bomen / begonnen bc genen/ bit baat in toaten/ malftanberteûefcftut* T < 
1 
bigen taan bat 3p niet» uitgencftt ftabben. «&'een toiftae/ en b'anbet 

S r i f toilbe niet toeet taoo?'t Récif taerfcfnjnen. (€oen 3P niet enig bonben too?taen/ 
îDioor. namen fournitgen / met ftet Soinnblijft <0al joen / ftun ftteeft toeet naat go?» 

tugal / en b'anbcrett toietben taan tae toint toeet taoo? 't Récif geb?etaen / baat 3? 
taoo? be 23aap taan Treftbn 't anber toietpen / en baat enigen aan %a\\t ttaben/ 
taan be toelben een taan be Brafiiianen getaangen / en naat Par vba getaoett toierb* 

©oihtrgm Men tacrftoiu tilt ftem/ taat tae $02mgcfcftc ©loot ttoaalfftonbett mannen te 
be ©oiian- Tamandera aan Xant ge3et ftab / bchalben noefi biit ©aanbelen / itit bt 2&aap 
«£nto*n toan 3Clbetfteitigen taer tr oftften / om te Eant bp ften te bomen / 3onbet 't toofii 
«t, ^ taan Camarron en Hençicquez Diez ; en taat 3P om geen anbetc oo?3aaft taoo? 

»t Recif geanbett ftabben getoeeft/ ban om boo? ftun tegentooo?bigftcit al b'̂ Jjn* 
tooonbet» te betoegen tôt tae toapenen aan te taftett. 

«BeBeftotactfteHous, bit niet meet ban ta?iemijlentaan't Récif toa»/ ont* 
fing betaef taan 3un2Senben inbe&cftanflen enBeftingenteb?engen. Maat 
ftp toacfttte te lang met te geftoo?3amen / taetmit» ftp te lang naat be ^ooftman 
Blak taer bel btac / bit obérai be $o?mgefcftc ©2011 toen op30cftt/ om ften getoan* 
gentenemen. |fêenquainftemtaie»ftalbenop tae nacftt taan be taotgenbe bag 
aan3cggen / bat be tapant fteet nabp toa». ^p / etftter niet betet in 31J11 en 3ijnec 

fttijg»* 
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ferijg»lietaen 3efterfteit taet3ien ftebbenbe/ toelftet» getal niet meer ban taijf-
ftonbert gtoot toa»/ bctaonb 3icftjter^nibbemacftt taan ttocebut«nt go?tti; 
ge3en/ taan Andréa Vidal belct t/ to2cbclijli befto?mt. «©e Bra fiiia ne n, bit bpna 
be ftefft baat af uit maahten/ 'toe hen/ met enige anbeten: in taoegen taat niet 
mect ban ttoeeftonbett b'aantaal afftaan moeften. Zp/ omtrent taarng taan «ou^se-
be ftunncn gcùôot/ en ooh 30 beel gequetft 3tenbe/ taet/ocftten iijf»genatae/ fiagncn 
't toelb men aan ften gaf. Zp toietben af legebangen/ en Hous, be $|ooftman «*«*««. 
Blak, en anbere ©etaclftcbbcr» naat tae 2r3aapgeb?acftt / en bcjgolbaten onber 
ften geftouben. 3U be po?tugc3cn/ taan bC3e toinning bertaujo/ tiepen cen* 
b?acfttelt)h / Lang leef de Koning van Portugal. 3©at bt ^OflailbCt» aangaat/ - , B o . 
bie in't Haut toaten/ 3P ftabben geen anbctctocbliicftt/taan m bc ftet ftepfaat* S e r s in 
feu. Zp gataen toen ftet ©elt aan be $o?tuge3en ten beften / taie ften nienmect Sun ©eftin» 
ta?p uit be plaatfen lieten bomen / baat in 3P 3icft beftoten ftabben. <®e toegan*. {£» £ • 
gen tôt ftet Récif toietben geftoten/ boo? be mibbel bet befagingen / taie bp 
nacftt en bag baat befteben toietben. 

3Bat Paryba aangaat / b'otaetgebletae Brafîiianen taettaoegtaen 3icft in be 
©cfiing taan Sint Margareta, baar 3p 't 25?oot en be fpii»/ bie men aan ften uit* 
beelbe/ gclijft aan&olbaten/ fteel ta?eemt taonben/ en baar af 3pecfttetfetaen 
moeften. Zp blaagben bat bc3e ftofî 3icftten in ften betoo?3aabte / en ften bet uuwtn 
fterben/ en bat3pmeec naatjjfôeel taan Mandioke betlangbcn; 't toeih"boo?bet2fcafj' 
ta'oii3cn/ bie taan Europa gcboteii3ijn/fcftabeliJhi»/ 30 men lang en beel baat Sïïïï .*" 
af cet/ enbemaagbebctft/ eitalleng»taetbloetonhlaac maaftt/ betaettoctaer- m ' 
anbett/ en be 3enutocn taet3toabt. 

<©ien taan 't Récif, taan aile onbetftant berBelben/ b?ucftten en taettaatf* &mt>e 
feftingen betooft / ja ooft tôt 3oet toatet / 't toelb 3P te taoten aan D'obcr31 jbc taan ««« ou 
be soute Bloet/ inbe35?onnen taan't taafte Etant pmten/ maahten huiien en "**«*• 
putteu tontom Mauritsftat, en tae iDcftingcn baat af. Maat 3p taonben baat 
niet»/ ban b?aft toatet / batsp boo? noot moeften b?inftcn / en 't toelb taetfctjéibe 
3toartgftcben aan ften taeroo?§aaftte. Zp ftielben oob geen goebe regel ; toant 
3P / in plaat» taan 3icft in tijt» tegen 't geb?eta te beteiben / en ftun ftataen en on-
nuttemonben te taecb?tjtaen/ bietictgcn»anbct» bicnfttg toe toaten/ banom 
ftunfpij» en b?anb op te ftelpen / beftielben bie aile bp ften/tôt taat 5p/ taan 
aile» geb?eft ftebbenbe/ b'ecn na b'anbcnicftaaii De tapanben otacr gataen/ aan 
be toellien 3p al 't geen, bat 'et gcueutbe/ tac ttoonben. 

Andréa Vidal, met 3ijn ttoeebui3ent mannen/ ftoogmoetaig om bat ftp bc 
taoo?naamfte^eithtacftten taet^ollanbet» taetftagen ftab/ treft/ naat't betieftt 
bat Hoogftraten ftem taaataf gaf/ naat tae&aap bansint Auguftijn, baar ftp 
3ijn %it taoo? neetftoeg / en baat ftp / feftoon ftp taijf of 3c0imaal 30 ftctft ftab 
getoecft/ niet uitgetccftt 3011 ftebben/ 30 3P niet taertaben ftab getoceft. §p 
legerbe 3icft baat taoo2 / en bee tae plaat» opeiffeften. lïîaar Hoogftraten barbe ®ub&eibe 
tae3e©cfttngniet3ofpoebigotaetlctaeten/ om bne tnstcfjten : - toant taooî eetft W £ j * -
ta?ce»beT)p bat 'et een macfttige bpftant/ bie men uit Collant bettoatfttte/ JâSS?* 
aaiibotncii30U; eninbien tait gebeutt toa»/ 305011 f»n met be©02tuge3cnge- ten. 
fpot hebben. €enttoeeben/ om bat ftp miflrftien geen taolhome meeftet baat 
af getoceft 3011 ftebben/ en bat be&olbatcn ftemgetaangen genomen 30titaen 
Ijebbett. «De batbe in3icftt .toa» bat ftp / om 30 te fp?eften / ttoee ©liegen met 

€ z cen 



? 6 B e & h r i j v m g va n d'Arval' 
cen lap toi lue ftaan -, 't toel» toa» tac plaat» otacr re getaen/ tn tae taoo?raat taan 
'tRecif, onber fcfttjntaan tegenflant/te^etteren. %> bee bie»fiattaen gebu* 
riglijft/ taocft met bergeeffcfte ftfteuteri/ geftete ttoaalf taagen fang tegen be 
tapanbenfcftieten. Mp nain baar nagelegentftctt ont bu oftr uit/ font/ footert 
ftoegel» taan be. fiaat»fteeren t'ontbicben/ fcftoon ftp toel toift taat 3pniet te 
taeet ftabben. $%v bee bit om bien taan't Récif taan fjun taoo?taat re berotacn. 
i§P 3onb oob naat 't Récif ttoee ©ar ften/ taol taan outae .flfêanwn/ B?o«tocn en 
Ëmùeren/ tate3icft taaac taetttoftften ftabben/ en bie ftp baat narieb3itlj tact-
toaatt» te begetaen/ om ften af tijt ftun fijftotfttop te ftef peu. §p 3eibe bat bp 
tait bee ont met met ften beletnmett te 3ftn / taetmit» betijt ftem ta?nftte / en bot 
ftp geen anbetelietaen moeft ftebben/ ban taiebequaam om te toaften toaren/ 
en bit taoo?genomcn ftabben/ gelijh ftp/ ftfocfunoebiglgft te ftrijtacn/ en ten 
tateuft taan't Daberlant te ftertacn. Sgp bab bte»ftalben taoo? b?iebeii be maat/ 
bat men ftem niet 3011 btotngen 30 getoitfttig een plaat» boo? gcb?eft taan bp 
ftant tetaten taetlotengaan. «©e genen/ bie in be3c29arbeii toaten/ ftiefben 
ftiftang» Ir'oetaet/ om ta?utfttente3oehen/ en tatelcn 111 ftanben taanbe$o?tti* 
ge3en/ bie al be genen/bie 3p in b'cên taonben/ boobben/ en b'antacrntet boo?» 
taacftt Itetcn ontfnappen/ om beb2ictaen taan Hoogftraten te befteffen/ op bat 
tae tïaat taoo?taat 3011 îcnben/ 't toêlft/ gelijb 3p toiften/ niet tôt ftun fttnberni» 
30U ftïeftften : en 3cftct / be naat 3onb 30 beef/ af» ftp oo?beelbe bat ftp boen bon/ 
maat beel min ban Hoogftraten bcrtoacfttte. 

«©C3c <§cftcpen bet f&?mgt3en / baat af ftier taoo? gcfp?ofteti t» / en bie in 
€m Srw» ^ © a a p taan Treflbn lagen/ toierben in't5eilen naat't^uiben taan cen &cfttp 
banèee- un ^celant gc3icn/ bat in ^ee ftruifte/ en ften bolgbe. «De ^eeu hlampte 
«fnttocr- taJacfttetfteaan/tofte3ijngefcftutopftem/ boobtaeenquetftetaeettaanbegenen/' 
H u a e - We 'ec m toaten 1 en toietp bc b2eggcn otaety om otacr te fp?ingen / gelftft ftp oob 
frheaDioot. gebaan 30U ftebben / 30 b'anbcren niet toeetom gefteert toaten / om ftem f onv 

ringen. ï^ptoiltacùicèbaltaenlictacr 51)11 roof laten/ban ften taertoacftten. 
j _ , «„, <©p be 3eltae bag otacttaiefen be #o?ittge5en een ̂ olfantfcfte 25arft in be ftataen 
wgefen ^ n 't «Êitant Tamarica, 3eben mftlen taan 't Récif, baar 3? op be feuft taan 
«berbaiien Goyane iiigettetacn toaten. Zp bootatacii af be genen/ bie baar in toaren/en 
EÎJjhJ" beteitftontaen om te becttebften. Ban bne Çfloben / bie baat in toaren / toîec* 
j g ï ï f ben tae ttoee geftangen; en be batbe toietbin't letaen beftouben/ omtantftpbe* 

loofbe bat ftp Cft?iften 30U too?taen. Zt> beben ftem bopen / en bt toapenen aan» 
taften,- maacbplicp acftt bagen taaatnatoetft/ enheetbe toeet naat^t Récif, 
baat ftp 3ftn ^obenfcftap toeer aannam. 

•tôerif op* «®e©o?tuge3en beben/ om metbeï§offanbet»tefpotten/ ftet Récif boo?een 
çeïiftbt. (Crommelftaget op&flfeften / 01113icft aan bt feoning taan #o?ntgal otaet te 

getaen. iBen3eibetotftêm/ bat ftp taoo? bt^t inaal tactfcftoont b>ietb; maar 
bat / 30 ftp/ of een anber / toeet be»geftjfi» quant boen / 3? ftem terftont 30uben 

•c>ĉ o?tu- boetiftangen. «©e^eeftooftmanLichthart,taetftaanbetaatbc3eSchepen/ bie 
eftne .-, te Treflbn geanfter t ftabben getoceft / noeb in Zee toaren / nam / toen be toint 

«firh%««n ftenMonftig toa»/ biet&eftepen/ eengiatftt/ eneenf?egat/ taertaolgbeften/ 
K i « T en taonb hen in bt ftataen ban Tamandera, in een getat taan 3etaentien / 30 grote 

al» tateine. %» toietp 3ijn Hnfter omtrent een taierbebeel taan een nujltaan ften/ 
en 5011b terftont 3ijn lacijt toeet naat 't Récif, om bacrbigirjh tater anbere 

^tftepen/ 
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$tftepen / bie ftp baar gefaten ftab / te boen aanbomen. U&aat ftp/ 31'enbc bat 
3Ptelangmattaen/ enb?e3crrtacbat3pbpnacftttaettrehhen3oubcit/ taetmaantae 
bt 3ftnen tôt be ftrijt/ fitfttte tfUnbetjgrop/ en/ 3ijngcbeb gebaan ftebbenbe/ 
ttab boo? getoelt met taofte3eiïen in bc ftataen taanTamandera, met niet meer 
taan tagf ̂ cftepen. Cen beel taet^ojmgejcn toaren o p t ïantgetreben/ en 
ftabben baar een 23cufecrp op b'oebcropgctccftr/ m'tgr^cfnittaanfjun^cfte* 
pen baaropgeb?atftt/ met ftet toelb 3P rjrtoelbighjb op tac l^ctlantfcfte^cftc» 
pen feftoten. LichthaTrgeboota bie»ftâttaen aan be3ftnen niet een enige fefteut 
met grof of fttein gefrftut te fcftteten/ taoo? bat ftp ften aan boo?tgetcgt ftab. 
«Dc|po?tugc3en/ ften tau» taertooetaefits aanftomcnjtentac/ barben geen ftant 
ftouben/ maat3cttcn'topfttant. ^ct&cljrpban.fie^eeftocftinait/ boo? be 
botaengenoembe Jçronimo Ferra beleitr/ becalleenenigetegenftant. LiAtharr, 
taeb?eggenotaettoctpenbe/ lietftetHJnftet taaiïcn/ om ftem taafttcftoutaen/ en ïâuthart 
fteftigltjft te befp?ingen. «Be ^olbaten en 25oot»gc3ellen/ ban fcft?ib inge* îja«°* 
nomen/ toietpen 3icft in 't toatet/ om met 3toemmen t'onthomen / en taetlicten JsS^Sêu 
ftun Zeeftooftman / taie taan taijftten of seftien tourner» hintacren tact3dt toa»/ 
tae toelben 3tcftftloeftmoebigl jjft taettoeetben. iiBaat 5? toiettaen eintaelijft ge-
tatoongen3icft metbeftoubelijf otacr te getaen ; in plaat» bat if anbere brobar* 
tigen/ bie ftun beftoubent» fnbétaf ucftt meenbett te taiuben /inbt ïSarftctv 200; 
ten en ^Slocpcn bet ï|ollanber» taertaolgt toierben. «Cen groot beel taan ften 
totetbin/enop.ftettoater/*nop't3laiitgeboot/ rot een getal taon 3e» of 3*taen 
ftonbett mannen. «©atibecen getaaftten toecft/ en b'anbeten toietben gctaan* 
gen genomciv/ en naat 't Récif gcb?acftt/ met biie tact fcljoonfie taan bc3e 
JSthepen/ na bat Lichthatr af b'anberen ftaîr boen taetb?anfieti. 

IBenbeftocft nret te b?agen ftoe groot «en bujflftap be3*bettoittning m ou3c 
^ollanbet» taetoo?5aabte. .ffljaat be b?eucftt taan bc3e 3cgc toierb5» anbcrcn ©eïtaajj 
taaag» bebtoefmt boo? be tijbing taan *t taetfie» taan befcaapSint Auguftijn, j " » * * 
bie be ineincebige Hoogftraten aan be$o?tuge3en taecbocftt en geletaett ftab/a",?™ 
taoo? aefttien buisent gulben/ en een ampt taan Colonel onber ften j beftoftacn #o»wt» 
notft taarttg gulben/ taie aan pber taan be b?teftonbcrt(âotbaten/ bie baachin* f""*9 

nen toaren/ uitgebceft30ubentoo?ben/ btc3p/mctof tegen totl/ tac toapenen wm-
beben aantaften. Zp maahten taan af be genen/ btc3icft gerebftabben/ cen 
Régentent taan 5c»fjonbert en taftftig mannen / taan be toelben Hoogftraten 
Ctoerfte gemaabt toierb/ biefetaert meer fcft?ift taeroo?3aafttcn / banal be Bo2* 
tuge5Ciitc3amen/ om bat 3p'tputft taan ftun fcrtjg»ftebm toaten. ^eWep 
inùifcfte Compagnie berloo? taan/ boo?b'ongetroufteit/ eer$Rtfttengietigftett 
taan een enig man/ een taan begetoitfttigfte plaatfen/ bie3P m Brafil betotaett 
ftab/ 30 om be fterftftett en gelegcnftctt taan be plaat»/ al» om 't gemaft 
taan tae&oopftanbel/ uit ftaat goetae ftataen fp?uitenbc. «De3c ftataen toa» 30 
taciligenbcquaam/ al» bit taan 't Récif -, en be3e ftataen/ bit ben 23etointfteb* 
bet»50taeeIbtoetenrgbbomgchoftfteeft/ bientften fteben met mect/ ban tôt 
een hftp en taettteb taân ftun tapanben/ en bclet be i$ollanbcr»50banig / bat 5» 
niet/ ban met gebaar/ in tpiatte SEant batten toetfïftijtten. Zp ftabben ooft 
atnjt goebe 30?g gebjagen om baar een fterbe bezetting te ftouben/ en enig 
bappetman totgetateber baatotacttcftellen. Hoogftraten toa»/ om 3ftn tact- nan^ooa-
bienften in be toapenen/ taan eenftecftt&olbaat tôt b'ampten taan îfooft man/ itratën, 
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aDacfttniccftcr taan cen ïtegement/ 3©acfttmecfter/ en taan tôtCommantaeur 
taan tac3c feaap Sint Auguftijn , en baat na afgemecn 3©acfttmeeftetbet 2&en-
taen gemaabt. Jfêaac ftp/ met 30 beel cerbctoft5ingen opgcftoopt / baat toe 3tjn 
taolh ftem toactbig ftenbe/ en bpna tôt oppet Beltoberfte taan't ïiîtftgotaolft 
taethlaatt/ toecft biobciijft af taan tae beueftt/ taerbclgbc 51JU acftting / en/ boo? 
ccnfcftantaelubeoo?5aabaangeb?etaen/ bettieb blobarttglnlnnn 43ob»taienft/ 
3ijn ect / en 31J11 Babctlant / aan 't toelb ftp / boo? 31J11 taettaat/ een toeetgabe* 
f 03e feftabe tacroo?5aabt ftccf t / 3onbcr enige ftoop taan baat ooit toeet toe te 3Ul« 
teirgetaben/ banmeteengeftefeonbetgang taan bit frDonc Haut. <De©û?tu* 
gc3cn 3clben/ aan be toelften bit taerraat30aangenaam toa»/ taettaloehen en. 
betfOeien'tftatcluft toctftntig baataf/ noemen ftem niet anbet»/ ban be taer* 
tataclnfte Lionel/ en 30uben fient altee taan fiant geftofpen ftebben/ 30 b'<0tt* 
betboning/ bie ftem in 31m ïjof bouta / ftem niet in 31J11 beftftcrming ftab 
genomen. 

Het tiende Hooftdeel. 

De Portugezen veroveren verfeheide plaatzen , en ftoter* 
't hooft voor Tamarica. Verrader geftraft. ' t Récif be-
floten} groot gebrek daar binnen. Hooftman Klaas ver-
laat de Portugezen. Een Schip van hen gewonnen. P o r 
tugezen geflagen. Woede der Brafilianen. * Gruwelijke-
wreetheit der Portugezen aan enige overlopers. Twcefpalt 
in'tRecif. 

D C ^ollanbet»/ 3tcnbebat alfc»ten etgften taoo? ften afticp/ enbat3P 
b'anbete plaatfen aan gène 3ftbe ban be &aap Sint Auguftijn tôt aan tac 
2Saap de Todos los Sandlos met bonben betoaten/ poogbeii ten ininften 

be menfeften / taie baat m beytting toaten / te befcftutten/ en ften te boen toeet* 
*»~r«,«h. bomen/ om 3itft elbet» te bettoeten. «De fiaat»ftectcn 3oriben bie»ftaltaen 
g g K n taaettaiglijft cScftepen en 25arften naat Porto Calvo, en naat Rio fant Francifco. 
banbe IBaat 3p quamen te fpabe. îBant be Bo?tugc3cn ftabben altee tac3c plaatfen 
•°Ç!gf ingenomen / en ftielben omttcnt taijf ftonbett mannen / 30 «Solbaten / al» lie* V 
«ointr.." ben taan 't plattc =£ant/ getaangen. Zp ftabben een beel boen be toapenen aan* 

taften / en b'anbeten naar be ffiaap ge3onben. «Daar taetliepen enige taagen / in 
tac tocfhcn cen ̂ ofbaat taan bc genen/bie men naat't Rccîf ftab gc3onbeu/ ont* 
fnapte/ en/ op'tRecif geftomen/ bet3ehetbe battae#o?tuge3en3tcft baetbig 
maaliten 0111 in'tCilantTamarica te homen. Georg Garfman, a©acfttmeefter 
taan een tfegimeiit / bjietb tût Beltotactfte in be plaat» taan Hous, bie gctaan* 
gentoa»/ gefto3cn. 'fyp taettroh met ttoee Baanbeleit/ en fegctbe 3icftinbe 
Befting taan Oran je, eenpiaat» op b'éebet taan be aitaiet / of otacttaaart/ bit 
't Cilant taan 't taafte £ant taan Goyane affcftcit. Buiieftraten, cen taan be ftoge 
ïiaat/ ttob naat be&tat Schop, opbc top b.ittbc25etg in 't3dtae Cilant gc« 

ftictat/ 
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tfttftty baat ftpb^ntooontaetjSbanbeneben bet taerrfebften. «©e#o?tuge3en»ê©0,. 
quamen bertnaart» ttoee bagen na be boomft bet antaeten/ entafttenpicttet* tugejen 
ftomtae«Scftan»aait/ bit/ gelijb 3p toiften/ op ftaat ftoeùe toa»/ maatbe*!]ote«f 
(tombai tac &tat Schop,baat 3P bloebmoetaigfijb afgeftagen toietben/ met bet* ^ k\-
lie» taan b?ic ftonbett taoben/ bie op be plaat» bootblctaen. sieurel, Jgooft* marira. 
man en 3tantboocht taan't Cilant/ taantaettaataangeblaagt/ toierb gebangen 
genomen: maat taetinit»'etgeen blijhen tegen ftem toaten/30 toierb ftp ta:p 
gefmoben/ en toeet in 3ijn ampt geftelt / taoeft alleenlftft ban ^00 ft man. 

«De©02tugc5cn/ bie bergeeffcftc atbeit gebaan ftabben/ om Tamarica met 
fou ter getoelt te taerotaeren / beetben ftun taoo?neemen op tac Bcfting Sint Marga-
riet in Paryba, en!poogbcnbc5e plaat» met lift/ en niet met getoelt en, toape* 
nen/tetaerotaeren. Zp toiften bat Fernandes Bouiiloux,een^o?mgce»/«0cfteim' 
fcft?0taettaan't<6crctftt/ taie oiitaccbe jonfttaaitb'algemcne taetgiffeni» lecfbc/ 
een gtoot en getneenfaam ta?icnt taan Deiiges,2&cftietbet taan 't ïantfcftap/toa». 
ZP gcb2iubtcn bie»ftaltaen bese Fernandes.om tac HLanttaoocftt taan 't Hantfeftap 
aaii te 5oeften / enotntebopenomtaeplaat»aanftente(etacren. Zp beben bem 
taOO? bC3e Fernandes bclobenbat ftpbnftiCll bU13Cllt gulben ftiettaOO?30U fteb?-©crraoet-
ben/ en in be 5Saap de todos los Sanftos een ftoninftlijft ampt bc3itten. wfa*fa 
llgaat Deiiges, tait boo?ftel geftoo?tftebbenbe/ bee tetftont/ 3onbettetftt»bo?be* 
ring/be3e Bouilioux bangenen taettoo?gen. 

CenlfoUaittfcfte^arjant/ bie oberbeSlûnbuit ban bcStat Olinda geboob/ <t£tcdf 
toa»ntct30 3toaar tebetoegeny en letaettae aan ften tae plaat»/ opb'aanbietaing beiioten, 
taan ùui3cnt gulben / en een Baanb2igfcftap / met taeettien ̂ olboten / bie baat 
tainnen toaren/ en gctaoot toierben: in taoegen taat ftet Récif taan aile 3jhtaen 
taolbomelgbbeftotentoictb. ^pftatataenniet»opcn/ bantaegtoteriitmc^ec/ 
naatbetoeibe3p3onbctopftoubenb'ogengetaeftftabben/ ointe3ien of 3Pgccn -
àollantfcfteBloot tôt ftun bpftantfionbenonttaefthen. 't*0eùult toietb cenge* SSba«" 
meenfamc beucht onber ften/ in 't mibben bet to?ebefto?men/ biebcfttcngfteit binmn. 
taan beftonget»noot aan taeef/ enbebo?ftaanalle begonte letaeten. ^unbo?ft 
toierb noeft getaoeb boo? be getoone 3011 te fptj» uit Collant / en ùoo?'be geftabige 
bitte ban'tftant/ taaac't een eeutoige borner i» ; toant ftun tao?ftfton booj't 
biah toatet / bat ftun b?anb toa» / m e t gebl u fcl 11 too?ben. 

«©'ontaerçettelijhe en to?etaenoot/ bie geen àntaetc toc t ten begeert/ ban tae 
genen/ bie3Paan3icft3eftaentaoo?fcft?ijft/ cnbie30taeelbingcn/ ftoetocl on* 
gerccfttig taan ftun na tu ut / en taie 3P ecfttet taoo? gctccft t i g boet beutgaan / gaf 
ben <©bccigfteit taan'tRecif in/ bat/ onTtgemo?bet atmen tegen tae tijften/ 
taie malftanber met onbergang b2ctgbcn / te bempen/ 3P5eitaen/ met gctoa-
penbe&olbatenberçelt/ taanftui»tot ftui» gingen/ cnaltae Ujftocftt/ bie3P ®e*S* l # 
taaat in taonben/ beben toecfttaocten/ en/ nabat3P bie opgefcft?etaen ftatataen/jjf * H 
tntaegcmene^abftui5cn bîcngcn/ eneinbclftbaan pbet gelijfteltjft uitbeelcn/engeiij&e» 
30 taeet aan tac hleïnen/ al» aan bc groten/ aan b'atmen/ al» aan berijben. ton **»«• 
Zp taermtnbetben taan toceft tôt toceft 't rantfoen / tettoftl *v bt bpftant tact* 
toatfttten. J&ct b?antftout3df toietb 30 fcftaat»/ om bat 3P toeinig l an t» ftab* 
ben/ baat3P*tftoienbonben/ batbe &oïbaten ten meeftenbeef be»tijt» bnn 
talcefcft taau /•* of in b?ab toatet qualijh geliooht/ aten. Men toa» getatoongen / K t ' a L * 
om b'ôtacn» fteet te malien / taaat ftet gemene b?oot gebabben 30U too?ben / ftet rif » 

ge* 
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geftoopte ftont bet^fjépen/ gjatftten en ©actaen/ bit op tae bltnbefcltftMH 
taoo? be ftataen aan ftubhcn gcftoten toaten / te gebiuiften. «Dit ftont/ met peft/ 
teet cnbatpui» beftteben/ gaf 3ufbeenquataefmaaft aan bit b?oot/ bat bet 
grote pijn aan tftatt/ eninbemaag taeroo?3aaftte. Boég ftiet nocftbpbege* 
tautige hoimner en atbeit/ bie3p / sontaet tentant tut te 5onbcren/ wtftaan 
moeftgn/ ombe^eftanften en Beftingen ban'tRecif, taie boo? tae geftabigerc; 
gcnnecrgefto2t toaren/ tetaerfterben. Cen grote mentgte taan mannen / b?ou; 
toen en hiubcrcn fhutacn taan clcnbc -, en tac fterhftc mannen feefben tegen ftun 
ban h / en moeften geftabiglijta op be bottoerben ftaan / om be geftatatge toapen* 
rtaeptn/ taie tae Bo?tttge3en maahten/ tegen te ftaan. Zebct/ taen Bcutugejen 
gcb?ab niet»/ ban moeta/ om ften t'otaertocltaigcn. Zp nataerben tac5e triaat» tatft-
toijî»/ maar3P ftabben gccitbcftagcn in'tgrof gcfcftut/ bat pfTciijh aan ftun 
or en bonoettae ; en 3p totltaen 3icft lietaet taemoegen met ben J|ollaiibcr» fcbiifc 
aan te jagen/ ban taan nabp met ften ftrtjben. 

«e\ot e (Ctoce 3t infter ba mfcfte ̂ cftepen/ bit met lijfto c ft t uit bottant quamen/ bien* 
ma inf" tKXt m bec quibbing bantae3elfaautoe tigftamen / aan tae toetften *p een grote/ 
toajtie* macftttge en nabpgeftome bpftant bcloofoen / om ften te toerbujbcn. 't <©een / 
m « « 'ttoelbftcnte mect tot ftantbâftighcitaanmaanbc/ toa» bat cen taan bcftunncn/ 
t actif. F]3ver genoemt / ben Bo?tuge3cn ontfnapt toa» / en taat ftp tact 3eherbê dat een 

groot getal van Hollantfche Soldaten de Portugezen niet, dan door dwang, dien-
den, datzy vol van genegentheit tot hunVaderlant waren, en nergens anders 
naar wenfchten , dan naar gelegentheit om zich met hen te vervoegen. i |p $tibt 
oob bat 3p / 30 men enige 25enben tot fidhetinutfmg toilùc toagen / niet nala* 
ten 30iiben tot ften otacr te bomen. ffêen 3onù ftter op ttoee Baantaefen tôt / on» 

jmifluhte bet 't befete taan Rijnbach, m la Montagne. <©c5en/ met ftet begitt taan be 
aaniias, nacftt uitgctroftften/ gingen tot aan 't 2B*fcft / taaat Fiaver ften geteibbe. Zp 

maahten baat bun befagiug/ en 3ontaenttointig mannen uit/ omecnbegtnte 
mabcit. «Dc3cn / ftun tapanben 3ienbe / foften ftun ôuflen / en tochenin goc* 
taeo?taening. 3DeBo?mge3en/inbe toapenen geraabt/ maahten cen ftoop ban 
ttocctauiscnt en taijfftonbect mannen / en tcobben tegen be ^oUanbcr»/ taie/ften 
bomen 3ienbe/ tetugtoeften/ gelijb ooh tac genen/ bie in be belagmgfciige; 
tegt toaten. gEptoehenaUcngo/ en taertoacfttten taat bc genen/ taan tae todftca 
Fiaver gcfp2olicn ftab / bp ften 30uben ftomen. Maat niemant bec bit / om bat 
3» toen in b'acft ter toeftt toaten : in taoegen taat men toen tae toijh naat b'Aftoea-
den nam/ cen ftalf mijl taan tRecif, tût ftet toelb men al't gcfcftut tegen be 

#°£"8e' Bo2mge3en io»feftoot / trie ontaoo?3itfttigujft te nabp geftomea toaten / en om* 
îengeoooi. tr^tbemigbantaeîttutttcnltetm3itten/ inpfaat»taatbe^ollanbet»nietmcec 

taan ttoaalf tacrlotcn. 
jfcrou b l„ t Klaas, 3eftct f^ooftman / tac boo?naamfte bet genêt / bie niet» antaet» fp?a* 
b MI $tm ften / ban taan tae Bo?tuge3en te taetlatcn / taetta?ietig taan taat taC3e aanflag mit!* 
fôooftman/iufittoa»/taacfttniet»antaet»/ taangehjftegclegentfteit tctatntacn. %>ftataon* 
«oemf ses betbe^ollanber»niet» antaet»/ taan een armu&fteftct getoceft/ en toa»«en 

tact genêt/ biegebangentoa»tomtaeBeltotaerfteHousgrftagcn totetta. Men 
ftab ftem gcbtoongen tac toapenen te taoeren. Andréa Vidal, ©02tug^fcfteÉolo> 
nel / bcfpeutbcm ftem enige etaelmocbtghcit/en gaf aanftét» cen ffîaanbel taan 
^otlantftfje^olbatcn/ omftcm be3onta£tlyh aaii3ifi)tetacrptitfttca/ en aan 

ta'am 
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ta'anbeten te boen gefotaen bat ftp 3ijn taer trou toen op ftem ftet be/ enbattfp Pbet/ 
taolgen» 3ftn tacttatettfte/ taetgelben en betalcn 3011. Klaas getaacftt toel bat ftp 
gtotelijb» aan be3c Colonel taerplicftt toa» / taie ftem met cen ampt tacrccttftata/ 
taaat ftp/ uitoo?3aab taan 3ijnftecftteftaat/ niet taattac naat tracftten : maat 
ftpoo?becltae taat ftp noeft mect aan 3ijn Babetlant geftouùcn toa»/ en taat ftp 
taaat taoo? cet 3tjn letaen beftoo2beopt'offeren/ taanin3ijn boo?fpoetengeiûft 
taoo?t te taaren / oinbat te taettaben. («fTcttoijl ftp in bt^t behommetni» taan 
3icft tetaetontfcftulbigcn toa»/ gebeutbe 't bat Andréa Vidai aan ftem geboota 
bat ftp 3icft/ met 3ijn Baanbel/ in tacfttig mannen beftaanbe/ tet plaat»/ 
deSalinen genoemt/ cenhleinemijl/ en tecftt tegen otaet't Récif, inbetaging 
30U bcgebeii/ om bc genen / bte otacr bc fîttaict trobben/ en t n ' t ï a n t toiltaen 
ttehben/ taaat be pqttpen ber ^oilanbet» 3tcft btfttojjl» in begataen/ aan te 
taften/ en/ 30 ftp niet be ftechfte toa»/ ftem te taectoittigen. %»/ benjten 
plaat» tot ta'uittaoeting taan 30» taoo?neemen jonftigsicnbe/ betgabettae een 
fttllf UUt baatna al 5ljn^0lbaten/ en 3CtbC tOtften/ dat hy een aanmerkelijke 
aanflag uit te voeren had, zo zy gereet waren om hem te verzellen , en deel aan 
d'eer 3 die zy verkrijgen zouden, te hebben.*- ̂ P gatatU ajtt^b^t«WniJ|»00?t/,, , , 
dat zy bereit waren om overal, daar hy begeerde, te gaani?f« met hénYteft&rven. 
1}P/ noeft cen taiertae beel taan een mit taoo?tgetttfiben/ 3etbe contact SetaJmtpe* 
ting tOt ften / dat hy voorgenomen had by zijn Lantgenoten Over te gàan, en hep 
tegen de Portugefche yerraders by te ftaan j dat yder van hen befluiten zou des- + 
gelijks te doen, of dat hy met zijn hant d'eerfte, die het weigerde,deurftoten zou. 
Zp befoofbcn aile aan ftem / bat 3p ftem 30uben taolgen. H P 3onta ttoee naar «Hen 
't Récif, ont ta'gintooonber» taan3tjn ftoomfttcbertotttigett ; en hn quant 3cif feooftman; 
cen toeinig baat na. «Dc3e onbettoacftte taetftctfting oberftolpte in 't begin ftet jSJlf i i 
Dolb30banig/bat ftet naautoelijh»3ijnblijftftap baat af betuigen boit; ' t toelb *eomttot 
nllccnlnh met ftet gebaat gebaan toierb j toant men geb?uibtc geen tooo?ben fi" actif 
ftiet toe. «Be ïïaat»fteeten ontfingen ften met 3Ulft een ta?icntaelijb ontftaaf/owr* 
al» be3e toccrgatael03c gettoufteit tacebienbe/ en ùeelûcn gcfcftcnfien aanfteiv \-
ptact naat3tjnftaat. ^ a t m e e t i » / 31» b?onhen aile ftun butft taol taan goetae ' 
3©jjn uit Madera, nïeutoeltjft» in cen ®o?tugefcfte SSarft genomen/<bie baar e M t e 
meegelabentoa». «Degeen/taiebc5Cp?jj»nam/ toa»PieterDuînharder, mct-geefrfr 
3ftn ffiatb/ bte met taeettig 25oot»gc3eIfen gemant toa»/bie battig Bù?tu; £>fljtpge-
gc3cn boobben/ en taeertig gebangen in ' t Récif, met oe3c betobetbe p?ij»/mmett> 
b?acftten. Sn ùc3cltac taag/ baar tu Klaas met tae3jjueti3icft toeet oui toietp/ 
quamooft een antaet «^cftip ban Terra Nova, metïSo«aiifc gelabsi?/ 'ttoetft fî. 
b?ôgc Btfcfti»/bie men opftolcntoûftert/en met <©lufblie cet. , .•< ••'.. % 

«©mttent b?icbonbettiioflantaet» en Braftiianen banParyba, in ftun^cftaiif* = • * 
fen toettuiettg getoo?ben/ begataen 3itft in ' topeBctt/ en onmioetten acftt* ' 
ftonbett mannen/ 30©o?tugc3en/ al» J&cger» naat tae Çamplnos baffEdua'rd 
GomeïfdeSilva. Eptotelcnfcfticftte4fthûpbe3ejt/ 5onî)ej aan ftmtjjt toan be* *0„ 
tenhmg tegetoen/ftrében onirtetueen mit lang,Tjcrfltoeg*ntaan hen bftfcnbartig oersfiaàïi 
^ta&rtig&oltaateny en bcpen ften tac b l u t f e i b j w a t j ^ ^ o l l a n b e q s » r f o ^ » 0 ? w -
ren t i e r niet mect/ baneeUrnan/taïe/cenftournirôîT)ftocnbc7 en m c t t o o l ^ ' ^ 
genboiinenbc/ geboot toierb. ^eBrafiiianen, ftiet mee met tactnoegt/ gin* 
gen/ inpfaat» taan met b'antacten toeet naat bcBcftingteheten/ in' t&ant 

5p rontom 
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rontom toanoelen/ èntacrtafcfttettopeen2onbag/tac»Ucfttc»t»/inbc^iiiftct-
molen taan Andréa Diez de la Figuereda ; tatfttig #0?mge3C11 / llie bt JiBifl* 
ftoo?oen. Zp booûtaen tac B2tcftct» / UBannen / B?outoen en feinbeten / en be 
genen/ taie'3p in 't toerbefgen ber ftut5cn toonùen -, uitge3ontaert tae «Dochtet 
taan be meeftec taan tae jSuihetmolen f toclft» toontactfijhe fcftoonfteit be3t 
onbeftii»be lieben 50taanig in tacttoontaeringopttoft/ taat 3pmacfttig toa» om 

betfcjjoon* &e tooeftfteit utt ftun ftatten te bannen/ en be fteu»fteit en bclceftfteit in toeje 
**• onbefui»tae 3ielen taee ttomen. <E>e glan» / taie 50 tacef aanloftfelen op ftet geuctg 

blooôtaanftaataanlohftclijbaangc3icfttbcbcnglinfteten / betooog be5e tooeffe 
menftljentotbatmftatttgftcit/ biegtotclijft»bcb?ocfttoaten/ om bat3P be3e 
feftone tau» betoenelijft ftaat ongeluh 3agen betoenen/ toen 3P3itft alleen 33g/ 
en aanftaàt taoetenftaatBabct citjïfêoetaec/ en ftaat anbere toaartae magen/ 
ta?ientaen en gebuceh/ ïiieinftuhhen gcfcfteutt toaren/ in ftunbloetbeboltaen 
fagen / en gefcftiftt toaten om tot taoeùfel aan ùe3c onbefui»tac menfcfteh te 
bienett. Zp pôogben boo? ftun gebaatftaar te bettroofteu/ en b?acfttenftaar 

met 3ulfte eerbetoij3ing / taaat3p bequaam tot3îjn / in be 25utgt Parvba, en be* 
taeetben ftaat aan be «Directeur/ op bat men geen ftinbet aan ftaat boen 30U, 

An-
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Andréa Vidal, en tae îijnen / be3e ttjbing taerftaanbe/ toterbetl baar af al» 

ra3entae. Zp onttoapenben al be^olianber»/ taie onbet ften in taicnft toaten/ 
sonben enigen taan be genen / taie goetae b?icnben ftabben / naat be tSaap 
de todos losSanftos, en b'anbercn/ tot een getal taan 3e» of jetaenbonbert/ 
toietben grutoclijft omgeb?acftt. Ztnttjbt$t gelé Bo?mgc3en pleegtaen fcïmïfc 
fteftjfte ftraffen aan trelentatgen / taie m ftun ftanben geftomen toaten. ^om* <&mwt-
tnigen toietben ttoee en ttoee tuggeling» aan malfianbetgcbonbcn/ en met ibnetajeet* 
ftoutoet» aan ftubhen geftapt; anûeten/ metftenenaan taetaocten/ letaenbig JffJ" 
in tae becben getoo?pcn; antaerenbp ftun fcftameltjfte letaen aan tae tahfeen bet gcîen/ 
bomen geftangen j anbercnmcthnobfen taootgcftagen/ en ta'antaeten op bet* 
fcfteibe tonjeo met ftet 3toacrt gctaoot. 3De^oiiar.ber»bcftrcunbeii3ich toci-
ntg met beje to?eetheit / en atfttten tait ontftaal cet al» een tacrgeltaing/ taie 
aan 50taanige &o(baten toebomt/ taie tae 3tjtae bet bettataet»gefto3cn/ en tac 
toapenen tegen ftun meeftec» aangenomen ftebben ,• 't toclh 3P niet beftoo?-
taen te taoctt / of antaet» tae ̂ ooftman Klaas taolgen. jfêaac tae po?tuge5cn 3eg-
gen taat ftet geen/ 't toelb 3p taaat m gebaan ftebben/ uit ftaat gefeftieta i » / om 
be talucftt taan tae ïgooftmon Klaas, en taan 3jjn Baanbef / en uit ta?cc» taan taat 
bc3cn taesgelnft» 3ouben boen. Zp 3cggcn oob bat ftp boo? bc3c cbcrlopmg 
ftun aanflag op 't Récif, taaat men met af toift / geb?obcn fteeff. Zp beben 
terftont een &cftan» terjettae plaat» optoetpen/ taaat bc^ooftmaiiKbasin 
ftelagtng getoceft ftata / b?acftten bc5etttng baat in / om tae genen / taie uit ftet • 
Kecif quamen / te bettappen. «Be Htaat»fteeren gatacn ta?pftcit aan een <€utb 
en iSeget / of 2toart / bie uit be ftanben bet Bo2tuge3en gctaaht toa» / en 
bootafeftapten taat taeel meefter» taan tae &uthetmo(en» / bie 3tcft in be 23aap 
taetttobben ftabben/ toen tae ̂ ottantaet» in Brafil quamen / toeet in be bc^uting 
taan al ftun goebeten geftelt toaten. 

3&ien taan Angola, aan tae toetben be ftaat»ftcetcn enigen nitgc5onben ftab- «rugoia in 
taen/ OUI bpftant en ItjftOCftt te taet50eben/ fCft?etaen dat zy in een zelve noor, geinfcettoot 
als dien van'c Récif, gebracht waren , door'tbeleit van de Beftierder van Rio «istfierif. 
Genero, diedaarvoor de Koning van Portugal was, en met zeshondert man
nen al de wegen ftopte. Ep5onben ban niet» ànùcr»/ taanecn^acftt met^la? 
taen/ tate 3P niet beftoefben/ en baat af men fommtgcn naat 't Cilant Fer
nandes, en ta'antaeten naar Sint Chrift>ffei taoertae/ om taaat berftotftt te 
tooibcn. 

jjgetftfteen taat tait tammafig Récif met alberftanbetoonbengefïagen moeft 
toojben / en bat b'<©o?log taan buiteu / tac betotaing taan ai ftun genjf / en be ge* 
toone taoot taan 3tjn ̂ jntooonbct» al te hfeine piagen toaten. f^et 'moeft noeft te* 
-gen tac purger U)bc ttoeeta?atftt/ taie taan binnen taoo?tquam/ frrijben. «De 
f^gjâteben/ taanalfetaolhente3amcngctaapt/ 3eibenotaetIuita/ dat zy niet ^ ^ ^ 
verplicht waren te quijncu, en dat zy liever hurflevén in een aanval wilden ver- bet^oiba-
liezen, dan hunleven dus als lantlopers en fchelmen eindigen : dat men hun "nm 't 
ampt, net edelfte van aile, te veel vergde. en hen dus liet verquitnen en verder- **""• 
•yen: dat, dewiĵ n^en wift dat zy niets, dan een hant Vol volks waren, en dewijl 
,men aan hen geen byftant uit Holland zond, daar men vermaâk fchiep in hen om 
detuinte leiden, 6et beter was (md'onmacht, daar zy zich in bevonden, om 
aan te valkn, zich te verweren, en daterger is ftaan te blijven ) een eerlijk ver-
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dragmetdé Portugezen te zoeken, danteverwachten totdat deparflende noot 
hen dwong zich in hun genade over te geven, als zy machteloos waren, of, indien 
zy weigerden met hen te verdragen , hun kracht, eer zy geheel uitgeteert was, te 
doen gevoelen, en met een flag op hun tegenftrevers af te zakken. Zp toilben bt 
Boo?raat»ftut3en piontaercn/ cnbctocbcn taetfcfteitae balbataigfteben tegen tae 
^oge «Otacr tgheit/ en tegen tae ttaat»ftccrcn / taatten ften tot ta?ieof toterma* 
ienotaetfttaatbp taebaart/ ta?eigben taat 3P ften.in fEee soutaen toetpen/ en 
3eitaen taat 3p tae genen toaten/ taie 't ï a n t taoo? gefeftenben toethoeftten/en taat 3? 
alleen ftun taettaetf op hun liai» geftaaft ftabben : taat 3p / 30 beel ften nanging / 
al tijt betacftt / en al» ftet fl y h ftabben getoceft / en taat men be Bo?mge3en / bit 
taoo? ftun niacftt taetnebert toaren / ai tijt botaen ften geftelt ftab. «Be ̂ oibaten/ 
toetftaanbe bat be lieten bp cen taan beftunncn taetgataert toaten/-om baat ftun 
mitabagmaal te ftouben/ quamen tot eengetat taan ttoaalf/ taie ftouter ban 
ta'anbcten toaten/ m tae Carnet/ in be3eltae tijt bat be3e Jgeren be^tb toaren 
met aan te 3itten. Zp maaftten een pftclijh getoelt met tieten en ta?eigen / en 
ontftabcn 3ulb een ta?ee» in tac^cten/ taat 3P/ gelotaentae bat bc3cn quamen 
om ften te taermoo?taen/ beftenbigfijfa uit ftet ftui» gccaafttcu/ en/ tac tbiyta taan 
taat 3P om een maaltijt tau» toecftgetaaht toaten / tae jSoltaatert lieten eten. <©e 
e^oltaaten toaren oob blijbe taan bat men ften tau» geruftelijb liet b?olijb 3ijn. 

îDaatbe 3lc3cc / ihgeef aan u tebetaenhen banftoebanigeongetuftigfteben 
tae3e «©taetigfteit geplaagt toierta. <©e3e taerfmaatfteben tetaertuagen toa» 
noeft gctingbp ften. Zp toaten niet mect be genen /taieeernjt» ften/ iaoohbe 
ÎSetaclftcbber»/ 30 tutoeftjh tocfp?abcn/ al»3p enig taet3oeh aan ften te taoen 
ftabben. Zp taetgaten toen toel 31 cft grain te tonen ; en ftun ootmoetaig en ta?f en* 
taelijbaange5icfttnotaigbe pbet/ 3omengeengoet aan ften toiftae/ ten minfte 
geen quaat aan ften te boen. Men moeft mibbelen befcftaffen/ om tae3e $olbaten 
teftillen/ taie 3icfteinbelftft taoo? 3acfttetooo?tacn/ 3oetetaettoningen/ aangena* 
me befoften / en bltjtae ftoop taan ftaaft ontjct te too?taen / lieten buigen. Zp 
eifcftten gelt/ 'ttoelb opgeb?acftt moeft too?ben/ feftoon'et met toa». ©e 
fcftatfttften taan be Compagnie toaten teeg/ en&e&cftatmeeftec» en <cmtfan* 
get» ftatataengeen gelt. ^ e g o b e n / taie be3e noot 3agen/ en aanmerhten taat 
3P in een toano?taening tae roof taan aile 3outaen too?taen / gebacftten batftettaet* 
lie» taan Conftantinopoien, taoo?.Mah«met mctgctoett otaettoonnen/ aileenlijft 
gebeutt toa» boo? tac tauile gierigftett berjStetaelingen/ bie toeigertaen ftun 
feftatten aan ftun ï*ai3er/ tot betating bec&ttjg»lieben/ en om baat taoo? on* 
taercn te taoen homen/ meetebefen/ ftoetoeltae3egoeùe&ai3er ften met tae ftoet 
tnûeftant/ entaanbettttot beut/ tot ftun eige beftoubent»/ gtng bibben: in 
taoegen taat 3p en ftun goetaeten tot cen toof aan tae Œurften toietben. "®t$t 
Çfloben taan feftatten / 5onbct te taettoacftten taat men tot ften fp?aft/ malbanbet/ 
enb?acftten eenfomme taanftontaett bui3ent bronen op/ 'ttoelb men aan tae 
^oltaaten uittaeeltae/ omftun ge3icfttbaat meetebernoegen; bermit»$p taat 
niet antaet»/ taan tot fpefengeb?uibten/ en niet om enige ftjftocftt taaat taoo2 te 
ftopen/ taie in be Boo?taat»ftui3en/ opb?iefje»/ bie taan be^eren getéhent 
toaten/ aan pbet taoo? 3tjn toceft/ taoo? <©emacftttgben/ en antaet» niet/ op 

fBeetrpatt toecbeutteban'tlctaen/ gegetaen toietb. <©efiaat»fjeeten/be3eberoettegeftilt 
SwnSec» ftebbenbe/ ftabben baacnanocft tegen3ttftbc bejonberelieben/ of butger»/ 
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Me op ftun beurt taerfcfteibe fmatatgftebcn aan ftun betoe3cn. Zp taerfoeiben ften u.w 't ae -
opentlijta / befcftulbigben ften taan ftêtmeltjb taerftant met be tapanben te ftebben/ VfèflBL 
beben gerucfttfttojen bat 3pbp nacftt toilbentaetttebften/ omtot taetaPanben/rigSeit; 
nu bp baag / en taan bp nacftt / otacr te fopen. Zp / ont aan pbet taiet» te ma* 
ben taat ftun tetaenen toaatacfttig toaten/ en om ftun «©taerften noeft meet te 
taetfnaautoen/ maahten 3©acfttftui3en bpftuntooningen/ bptaag en nacftt uit 
ftun eige betoeging. Zp ftelben fcftilttoacftten boo?/acfttet/ en op tac toegangen/ 
omftentebeletten: in taoegen taat 3P ban 3e»uten tae» ataont» tot aan 3etaen 
uren be» ucftten» nietbarben uit ftun bnûs gaan. «De bag toa» ooh .met taeilig 
taoo? ften j 't toelb 3P aile» taetta?agen moeften. 

Het elfde Hooftdeel. 

G r o t e ontfteltenis in Ho l l an t over d e zaken van Brafil. Ver-
toningen van d e Portugefché Gezant . Klachte der Staten 
aan Frankrijk. Antwoor t daar o p aan hen. D e Hol lan
ders ve inzen , maken gro te toeruft ing, worden door d e 
vorft ve r l e t , hebben g roo t onweêr in Z e e , en worden van 
d'Engelfchen qualijk bejegent. 

M 28arlaaton»nu tot f i l a n t bomen. îDat 5ullen top taan af bit taol h <s»t* ont-. 
betBeteenigtae=itantfcftappen3eggeiW Banftoebanig een toettoonbe^ jjÏÏf*"*? •" 
ting toietben 3p otacrbali en op 't taerftaaf taan 30 taeet taetbeettac en b?oe« a»"UJ ta -

taetaoo?taallen/ b te onber bemenigte taetfp?etta toietben. «De ©ebienaar» tact wngban 
taetfcfteibe <©ob»bienften/ en in aile talen/ bie baat gep?eebt too?ben/ bet* **•!«• 
groot te n met gtote bittetfteit in ftun tetaenen b'oiigctcou ftc 11 bet B02 tugc3cn/ en 

5p?aften aile tooo?ben/ taie bequaam3ijnom ftaat en fttnib tegen ften tonftee* 
ten/1n'tucrfiaal taan be3e toelfp?cebciitftcit/ taie 3p betoonben in 't taetftalen 

tact to?cc t fteben / bie 3p ftun 3.an t» l i c ben babben boen ttjtaen / en tait taoo? mita* 
taeten/ bie/ gelijb3poo?beelben/ niet bonbenuitgetoifcftttoo?bcn. ïjctbolft 
taan '» >6?ataenftaag / gefteel onttoctt3ijnbe / toilbe 3icft op tae 45e$ant taan pop 
tugal/ taie baat 3ijntactblijf ftab/ toetpen. ^etgcaatt belegetbc enomtingtae 
3ijn lier berg; en3P30uûentaieotaertoelùigt/ neetgetoo?pen/ en alle»inftuft* 
ftengeftapt ftebben/ 30beBo?ft taan©?anje/ met3tjnltjftoacftttoefcftietentae/ 
3ulft»nietbelet/ en bemenigteopgetuimtftab. «©ege3anttaan Frankrijk taer* 39̂ 01101=. 
30tfttgeftoo? aan b'atgemene «Staten/ taoo?bege3ant tac» feoning» taan ©o?*gen ban t» 
tugal/ taie boo? 3tjn meefter al'tgeen onthentae/ bat tae ©o?tuge3en/ 30 toef o*wt van 
5ijn/ al» ftun onbet3aten in Brafil gebaan ftabben. %p betuigbe dat het buiten zijn vo&m, 
weten was, en daar af hy grote ongeneucht had. Hftp bOOta gctoapcnt fettjgs'taOlft 
aan/ om de beidePoitugefche volken te helpen ftraffen. îfpgaf aan beJ>tatCt1 
voile macht van zelven recht over d'onderzaten van zijn eige Koning te doen, en 
5ÇitaC dat hy de handd dezer beide volken verfoeide, en zôdanig een by fiant, als 
2ijn krçchten aan hem toelieten, wilde gebruiken,om hen weer in debezitting van 
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hun veroverde goederenteftellen. Jgptaet5ebefbeaan3tfft5tif/ dat hydeSticfc 
tersvan de beroerte aan hen zou doen leveren, en met hun goederende fcha-
de van de Compagnie boeten. 

!fêaartae5e<0e5ant bee tacrgccfo" met grote betaaltjjbftcit bit beb2icgeiijh tact* 
toog taoo? ùe3e toij5e en taoo?3itfttige $ taa t Inmbigtn. lïâeenbe ftp bat 3P niet toel 
ban aile» onbetrecOt toaren/ om te beniethentaat5ijnretaenen allecnlfth met 
tacinfmg / logen en bcb?otft opgep?onbt toaten i bat 3ftn aanbiebingen en taoo?* 
ftelimgenalleenlijbopliftenbeb?ocftfteunbeii* ^pgataen oob geen anttooo?t 
aan ftem/ maat 3ontaen enigen / om aan tae Cfniftelftftfte feoning te hlagen over 
demeineedigheit en ondankbaarheit van de Koning van Portugal, diezo hoog 
endieraanhen verplichtwas, en die, na datzy zo grote zorg voor hem hadden 
gedragen , en hun fchatten tot zijn verheffmg befteed, tot vergelding hen van 
hun veroverde plaatfen in Brafil verradelijk berooft,' hun Overften omgekocht, eit 
met enkelverraat ontellijke wree'theden aan hunonderdanengepleegt had, met 
breken van d'algemene Vrede, tuflchen hen in'tzeftienhondert eenenveertigftft 
aar bezworen. Zp boegtaen bm noeft bp/ bat 3p gebtoongcn toaten ftem b'#o?* 
og aante3eggcn. Zw USajefteit bee ften toeet aan3eggen/ dat dit de zaken der 

bezondere lieden hetrof, geliik zyzelven te voren hadden. bygebracht, toen 'er 
verfchil om Angola was : dat de Koning van Portugal ontkende ooit hier in be-
willigt, geraden, of deze wanordeningen bevordert te hebben, en zijn dienft hen 
hier toe aanbood, omverhoegingaanhentegeven : dat het van te groot belang 
voor deze twee Opperfte machten wa$, ja OOK voor geheel Europa , geen vyan-
den tegen malkander te worden, en hier Oorlog om een Lant, dat zo verre gele
gen wàs, 'te voeren : dat men, in plaats van deze enigheit te breken ( 't weTk"dt ., 
Spanjaart, de gemene vyant van aile drie, wel zou wenfchen ) eer de Franfchen 
en Engelfchen moeft navolgen, die, hoewel 'er beroerten en zwarigheden tuf-
fchen hen in de Landen van Terra Nova voorvallen , echter in Europa in goede 
vrede leven, en hun koophandel met malkander niet fteuren, fchoon deze twee 
volken van weêrzijden zodanige heirkrachten, als hen goet dunkt, derwaarts 
zenden, om teftrijden , zonder dat dit in hen hier de minfte twift veroorzaakt: 
dat d'algemene Staten, en de Koning van Portugal in allegeval desgelijks be-
hoorden te doen ; maar dat men echter van verdrach moeft handelen, en aan de 
geen recht doen, dien zulks toebehoorde. 

Œ'aigemcne Staten beftoten niet naat be3e taat te luifteren / maar 3icft te 
to?ehen/ cnta?oegof fpataeretaenftier af taan tae ftoning taan Bo?tugal/ taoo? 
aile mitataelat / bie 3icft taaat toe taettonen 30utaen / t'eifTcften. Maat 3p / 00?* 
taelentae bat ftet noeft geen tijt toa» om aan ùe 3c Ujn te trehhcn / en bat men cerft 
moeft betamcutoatgtonttcegeten men taaat in 3011 ftouben/ en oohomte bet* 
toacftten ftoebanige taottaoening tae fpo?tugc3en ftiet af aan ften 3ouben getaen/ 
i i e t enb l indan t teXiffebonblijtacn.4»^e Celant taan Bo?tugal toeeb oob 
niet uit tae fyaaa,- en tae3e ttoee Bolften mocitacn malhanbet nu t tet Zee / of te 
%ant> en boeten taoo?t tnftunftoopftantaelaanbC3c 3ijbe taan be nnbbclimte. 
Maat tae «Staten/ om geen tijt te taeclie3en / en 50 gtoot cen liant/ taat men ften 
tegen tae beloofbe ttou toiltae onttoben/ tebebouben/ tietaen tae ©efttttbifcfte 
Compagnie aan/ taie noeft enig gelt in tae totffelbanta beftouben ftabben/ bat 
3PeenBioottaantanfof 3e»butantmauncn 30uben toetuften/ bit/ naat taat 

tae 
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8efiaat»fteeren taan 't Récif gefctnetaen ftabben/ mect ban genoetft 30113tjn/ 
om otaec al toeet in 't be3it te getaften / en be tocetfpannigen te ftaan ; en 3eitaen 
taat3pnotljbebefteptaatfen in ftun be3itting ftabben/ en bat yp/ om ften toeet 
op te ftelpen/ ftun ta?pfteittaan ùe be3itting in Brafil taoo2 taijftien jaten tact? <&%ott 
iangben / om aan ften mitatael tot taetgoeùing taan ftun fcftatae te getaen. «©'al* toanWi;g 
gemene Staten ftaaft ten ooft / om ften ficfjtelnftet te taoen taolft en ̂ oltaaten hrn* EfM &i** 

S en / taijfenttointig taaantaelen taan ftun geftelefttijg»macfjt/ taaat af ftet gtoot* ' 
ebecf / met tae genen/ taie men in pbecfôegement/ en beur aile fteben tact* 

gataerenhon/ tot een getal taan bolle taiet binent mannen/ intact tae 25oot»-
ge^ellen en ta?pe ïietaen / aangenomen bnetb. «©e ̂ cftepen/ taie ften otaertooe* 
ten 30tiben / toietben ooh ten ftoften taan tae Compagnie toegetuft. <©e Bloot 
toa» in $otacmbet taan't5eftienljonbettbufentaeettigftejaatgeteetomtetaet' 
treftften; en be&cftepen toaten op tae ï^ont bp viiflingen befefteitaen. îî&aat ©ebo?ft 
taaat quam onbettoacftt een botaengetoone tao?ft/ bie al be ftataen» met p»bc* tewi*». 
ftoot / en tae ̂ cftepen baat bm maanben lang in fticlb. 

(Coenbetao?ftgetaaan/ en'tp»geûooittoa»/ ging tae Bloot te 3Cilin't begin 
taan 5feb?uatiu»/ in 't 3eftieuftonbert3C»enbeettigfte jaar. 3?e taetgataeting . ^ 
taan tae ftoge «aatintae fteetfcftappptaet taetotaetbe ïantacn taan Brafil, in tac uaat naat 
plaat» tact gêner gefto3cn/ btc 3e» jaren lang ftun ampt betalent ftatataen/ toa* 23?a»u 
ren mee in be$t Bloot. Zeïtet/be genen/bie baat toaten/ ftabben gtotet begeet* 
te om toeet tebeten/ ban tae nieutoe <©taetigfteùenoiuftcen te trefthen/ feftoon 
3pgetoilligop be rei» toaten/ taetmit» 5Ptaafteltjftmeenben 6at3p boo? ftun 
tegentooo?bigfteitbeBo?tuge3en3outaentaetfcft?ifthen/ taoo? ftun ftoomft aile» 
toeer opftelpen / en bu» ftun gebacftteni» eeutoig malien. ,f!Baat3p ftabben 
tijt» genoeg om ftuu boling tebehennen/ enbecou taantae3etaettoaantfteit te 
ftebben. iBentaethoo»be3e ïîaat»ftcten uit be genen/ bie tae ftefte henni» en 
er taarcntftei 11 n be beftieting bet fteben ftabben / en taie men bâta bit ampt aan 
te nentcit. 't «IBetal baat af beftont in taijf t te toeten mijn l&eet be Boo?3itter 
Schonenburg, ftier toe met taoo?bebacfttc raat uit be Bergabeting betolgeme? J8£"£L, 
ne Staten gettofthen; mijn J^eet taan Goch, ïiaat»ftceren Benftonati»taan bceren» 
be fiât viiffingen, getoonelftft taan't Santfcftapban ^celant naat be taetga* 
tactingenbetaigemencâtaten afgebaerbigt; inijnîêcertaanBeaumont, liù* 
toobaat ^ifhaal taan be ftaten 't Slant taan Dordrecht, en lang» tae jfêaa»/ 
aile ta?ie taan wnbcrltngc beueftten optecfttigrjeit/ taie hun tijt in tae toeten* 
fcftàppen/ en in taefionft taan ùe25utgeclfthebeftieting taetftetenftabben/ en 
in be talen / taie getoonelijft in Europa geb?uiftt too?ben / crtaaten toaten / en 
tuftunjeucfttin al be&oninftrijhen en =£antfchappen ban Cftjiftentijft ftab
ben geteift. Zp taoegben ftiet noeft bp/ om be tehening taan tae Compagnie 
toaat te nemen/ be J^eten Haaks en Trovire, tteffelijfte Soopfteben taan tae 
Stat Amfterdam , en tôt <©efteimfcfj?ijbec be l&eec de Heremijt, 2ïbtaoraat 
taan tae .Stat Deift, Zoon taan tae gtote «Scftipper de Heremijt, bie b'aattac ton* 
tomge3eiftfteeft. «DeBeltotaetftetaan't=Brijg»taolh tenant toa»be^eet si-
gifmondSchop, ecn«Buitfctacc/ bit "et altee Beltobetfte getoceft ftaù/ cnban 
tac toelft te taoten gefp?oben i» ; een taappet en ebelmoebig man / maartaie taoo? 
to?eetgeacftt toietb. «Bocft men n'eta ftem taat ftp3icft3acfttet engeftantfamet/ 
taan ftp eertùt» gebaan ftab/ aan be&olbatenîou betonen/ om boo?3tJnmee* 

toatigftett 
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toatigfteit ften te taetpïicfttentot ftem gettou te3ftn / en ftun pltcftt toef te bta 
ttatftten. Men taecftoo»tot<0taetfte taan tae Zee oe^eerBankert, 3tJbmitaat 
taan Eeeïant / taie 3p tot Sttamiraal taan tac Zee tuffeften Brafil en Angola maaft* 
ten. «Î̂ e5e allen gingenineeii3eltaenjtte^tftcep. ^cSteûen/^cftanfTen 
en^eftepen/taiein beOatacn»lagen/ benugben ftun goebetoil tot tae3e Bloot/ 
aan tae toefhe3p/ met ftet loften taan ftun gefcftut/ geluft entaoo?fpoetopftun 
tei» toetoenfcftten. 't <©etal taet&cftepen quam op ttoeeêntaijftig. 

©ntoeet $®m **# ttiit tat'et / taan al be Bloten uit Jtiotlaiu naat Brafil ge3onben/ 
boô be ooit cen getoceft fteeft/ bit 30 beel tegenfpoet al» be3e fteeft geftab. Zp bet* 
î3iootv ^Cebte tot een gebutig fpeeltuig aan ta'ongeftataigftcben taan btZee/ en bit 

niet taoo? een fto?te tpt/ maat taoo? geftele 3e» maanben/ taie3poiibettoeeg 
toa». 3©ant 3P / bit in tae ftommerlijhfte tijt taan 't jaat te 5eil ging / ftab oob 
taeet 3toatigftetaen toaat te nemen. (Ctoee bagen na 0113 taettteft itepen top/ 
taan 3toate fto?men geb?etaen / in be J&aben taan Duins in engeiant/ tegen 

baat af otaet Nîeuport, baat ttoee taan on3e ^cftepen / taetmit» ftet ainftec niet toilbe 
"» j taatten/ b?if taahten/ en op ' t jant ftieten. «©e genen/ taie baat in toaten/ 
S a n ! ! taetb?onhen ten beel / en b'anbeten toietben taan tae 25otcn tact Cngeifcften ge* 

betgt/ taie/ tot betaling taan tae moeiten/ bit 3p gebaan ftabben/ a r t geen/ bat 
in tae5e&cftepengetaonben toietta / teecftroofbcn. 3E>at hctCScfchtit/ b'%n\* 
muni tic/ £eilen/ €outoen/|Baften en ainftet» aangaat/ ta'«©taetftebetCû* 
gelfcften taee tate in beBeftingenb?engen/ en5cibe battait/ inctbc&cftcpcn/ 
taie taaat fttantatacn/ of ^cftipb?euh taoo? begataen» en Beben taanCngeiant 
letaen/ e t toeth 3p tae» èoning» Carnet noemen) een recftt toa» / taat aan 
ta'3tamirau tet t beftoo?tae/ gelijb oob al 't geen/ 't toelh ttoee mijlen taan ta'Œetaee 
in Zee taalt: in taoegen bat top gebtoongen toaten be geb?obe (Coutoen/ en 
ta'lnbet»/ taie on3e 23oot»ge3ellen uit be gtontgetaifcftt ftabben/ toeet otaet 
te getaen. «Deje fto?m belette on» b?te bagen lang aan l a n t te bomen j in 
tocifte tijt bc <§ol ba ten en 2?oo t»gc3cU en/ bie 'tgetaaar ontbomcii toaten/ en 
allée bcilorcn ftatataen / 3icft/ taanboutae enftongetgeta?uht/ om bntmenaal* 
moeften aan ften toeigettae / in 't l a n t toiltaen taetfp?eitaen / ont taaat leefmibbe*, 
ten te 3oeftcn. Itëaat ta'Cngelfcften b?acftten tetftont be Baanbelen/ taie 3P* 
Tremebenden noemen/ in be toapenen. ï©e3en taingen al tae3e^$oltaatenen 
55oot»ge3ellcn/ b?acftten ften toeet in Duins, en ûetaen mijn Jgeec van Goch, taie 
otaet tae Bloot geboob/ aan3cggen / bat ftp ften baetbiglijta in -nu ^cftepen 
30U taoen gaan/ of taat 3p ften antaet» tenbôTien taan tae Compagnie toeet in 
Collant30uben boen boeten: men moeft taicoftaltacn een ̂ cftip taoo? bubbelt 
gelt fturcn/ -ttoelft men anber» met gemah ftabmogen boen/ om ften toeer 
naat Middeiburg te b?engen / en taan taaat toeet antaete ,$cfiepen te taoen 
bomen. 

3©phtegcn toen tae toint een toeinigeuimet; maar na bat top ttoee taagen 
ge3eilt ftatataen/ ontftont'et eenfcllejto?m/ taie taan een 5elbcftteeft quam/ en 
btZet 30 ongeftuimigmaahte/ taat top gebtoongen toaten fpœbigujh in een 
taetJgatacnen taan't Cilant Wicht, taaat top altee taoo?bp toaten/ 't3tnhet te 
iaten taallen. Zbe&^ben/ Sint Heienagenoemt/ fegt tufTcften 't Cilant en 
'ttaafteHant/ baat/ ta?ie mijlen ftiet af gelegen/ ûe^êtat Antonrielegt/ taaat 
men b'otacrgcblctac ftuftftcn taan cen boftcluft&cbip taan Collant aan on» tact* 

toonbe/ 
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toonbe/ taat ttoee Itëilioenen toaettaig gefcftat toietta/ enuit Brafil quam/ en ç0nant« 
'ttoelbotaet ta?ie bagen/ taoo? ftet ftoten aan ccnhlip/ omirent een |Ku»ftet* srhipbp 
fcfteut aan gène 3noe taan 't Citant/ taetgaan toa»: in taoegen taat men taan S t b a " 
tancftonbert menfcften / taie taaat in toaten / niet mcet taan omirent ùatttg bet*5 * 
genbon. ^oegetoelbclpb taat ftet fto?mt/ 30 i» ecfttet bc^ee baat (ht,- bocft ^tete* 
top quamcn'et niet/ ban met grote 3 toangftcit/ uit. '̂ongeftataigc tointaen genfoœt 
ftieltaenon»baatncgengeftetc toehcn. Wp toonben tot ttotnttgmalcn't&m l^fg 
betop/ cn3eilbcnfomnjt»een/ ttoee/ ta?ie/ tater/tien of ttoaalf mijlen berce/ giwt. 
en toierben tôt ttotntig malcn/ taoo? taeftrijtaige toinben/ naat 0115c taotige 
plaat» geta?etaen. Wp ftregen onbettufteften tijbing taan 't Récif, boo? mibtaet 
Dan een antaet &tftip / taat ttoee maanben taan taaat ftab getoceft/ en bp getaaf 
niet taer re taan on» 31)11 tdnftet tiet taalien. «©e genen / taie taaat in toarenf 5ei* 
taen/ taat be$oi(antact» baar in grote noot toaten/ bat top iiufTcfticn ftet lant 
taettoren30iitaen tainben/ en taat'er toeinig taoo?raat taanftjftotftt toa». Œit 
b?acftt te toccg taat top met gtote atbeit / en onbanft» be fttftbige toint / i n Z& 
getaabten/ taaat tae toint 30 getoelbclijft aantoie»/ bat top naar tac feuften taan 
Portlant, ftecl gctaaarlijhc plaatfen / getoo?pentoiettaen -, en bit ten taeet boo? be 
toetgifltng tact &tietlietaen/ taie niet taiep genoecft in Zee gcljoutaen ftatataen. 
We taettooebe goltaen taantaeioop betZee ta?etaeri 0113ĉ tftepcn naat tacftrant/ 
bie met blippen be3oomt toa»Ybaat in 't aati3ten van on» aile een^tftot» 
^cftip ftiet en taerging / in 't toetfr omirent ttoeeftonbect incnfrften toaten/ 
taie tot cen roof taan be3e ongettoutoe ftoofrftoffe toierben / met fcft?ifeftefijft 
qttiet en gefttftt/ 't toelftott3efcft?rh/ taangclijftongetaaltemocten uitftaan/ 
taetbubbcltae. Maat beCtobtaeltjfte goetfteit/ on» in b?ee» geftouben / en be 
fcft?ift tae» taoot»/ bicon»fcftijiibaattaettoasrban!tIetacn/ aan on» taettoont 
ftebbenbe/ beftftutte on» taaat af/ boo? mibbcl ban on3e toaftftcre&ttcrlicbcn/ 
taie etfttéraffc»berlaten/ enbefôoerpen taaftgcbonbeu ftatataen,- in taoegen taat 
top / in be genabe bet goltaen gcfttngcrt / op tien of ttoaalf ttetaen na aan tae 
ftlippen toaten geftomen. Het fefteen bat alle»fcftttfttcltjb tacranberbe, ̂ et 
$tfttpnam een anbere ficet; cn3P3ctten tacEetlciï bp be toint/ enftiettacntae 
éidjepcn tegen tae toint op/ taie uit ftet lant quam. «Be boo?bcit taietenin't > 

toater/ 't toelb in 3agtoot een otaettaloet op ta'otaerloop quam / taat 'et tiaat taeur 
tiep / en een beel taan 't geen / bat'er in toa» / beta02f. Wp bletaen 3eften ueen 
lang in be3ebetbaaftfteit/ en taettoacfttten pbet ogenblth niet» antaet»/ taan tae 
taoot/ toen/ tot taetmeetbetingjjan ftfmft/ be buiftetni» taan tac nacftt on» otacr* 
tatel / en on» aile ftoop bet taertic3cn taan uit ftet mibben taan 30 taeel getaate* 
ftjbfteben te gerahen. IBaat 't ontoeet betaaatbe einbcinlv en na taat on 3c Stïje* 
pen een toftîgebirtaenxn^tocutaeii ftabbtn / tatffirpn8e'j8oot»ge3dietî 't %n* 
ftcr/enftieltactton»acÔter^nbleineJiieiita.el. 

39e &otbaten / 2&oot»ne5eïlcn cn*ïer3f ger» / taan 3t> tïtoot un tangemaft 
taetmocit/ entaoo?'tgeburtgb?aben af» afgemat/ baat af tae fellcfto2m 002* 
jaaft toa»/ biclcntn cen taicpeftaap/ taie ftun moebejctaen taetquihte. Jtëaat spant-
3P toietben fcftttfttighjh opgetoeht boo? cen tacrta?tcttgc ino?gcntocftficr taan fjijaobet 
3e» frtjotcn met grof gcfcftut ^bit menmcrtîetfnseftmbanbe'bag nit cen ftene fXtm 

SOutgt/ opb'ocbettaanbcZce/ ttoeeuauoftctfcftcutcn taan ou» gelegen/ naat wonti 
orne <§cftcpcn 5011b/ en taie ta?te mannen taoobben/ en taiet of lujf quetfteu. 

<0 IBijn 
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IBijn tyeet taan Goch 3onta baerbigujft m een ^locp naar tae3C 25urgt be 
&cfttppettaan't&tftip/ bit cenEecu toa»/ Hameling eenCngctfcft l^ooft-
man ùet&olbaten/ enmp/ bit bitfcft?ijf/ een jp?anfcftman/ op battaeen of 
ta'antaet taanon3eta?ie ber ftaan 30U too?taen. 3©p tacrboegbcn on» bp be geen/ 
taie baat gcbOOta / en b?aagùen ftem naar de reden van dit quaad onthaal, en wic 
hem belaft had dathy ons dus handelen z o u , dewijl hy wel aan onze vaandelea 
zag dat wy onder d'algemene Staten ftonden, die gemene vrienden van de Ko
ning van Eugelant, en van zijn Parlament waren, en of hy van ons de Vrede wil-
de beginnen te breken. I&pgaf aan011»t0tantto00?t/ dat de Burgt, daar wy 
waren, over niet meer dan acht dagen van 't Parlament den Koning afgenomen 
was : dat men hem daar geftelc had om die te bewaren, en dat zijn hooft daar voor 
te pant ftond : dat hy vermoedçn had gekregen dat zo veel Schepen om geen an
dere oorzaak daar gekomen waren, dan om hem te verrafichen : dat hy niet al-
leenlijk naar ons had doen fcbieten, maar dat hy ook 't gehele Lant in rep en roer 
hid gebracht, en dat 'er in min dan drie of vier uren tijts meer dan zeven of acht 
duizent mannen by hem zouden zijn : dat hy om de doden en gequetften bedroeft 
was , en dat hy echter niet meer dan zijn plicht betracht had, om dat wy voor de 
Burgt behoorden te ftrijken, gelijk al de Schepen, die daar ankeren, of voorby 
zeilen, gehouden zijn te doen : dat hy, zo veel de vaandels aangaat, niet ver* 
plicht was zich daar op te betrouwen, dewijl men die vervalfchen , en een ander 
voeren kon, en dewijl het aan geen volk, dan aan hen zelven , veroorloft was 
daar hun vaandels te Jaten wajën. Wp 3Cttaen toeer totftcm/ dat wy daar on-
voordacht gekomen waren, en dat wy, naar Brafil zeilende, door de ftorm, in de 
duifternis van denacht,en metgevaar van onzleven,daargedreven waren , zon
der dat wy de plaats, daar wy waren, kenden, of wiften dat 'er een Burgt wai^ 
Hp antto002bbe toeet aan on» / dat het een ongeluk was , en dat wy yt alleen 
moeften dragen. îjp bee on» ecfttct5«£ gulben taoo? pbet fcftoot met grof ge« 
ftftUt betalcn/ eer tôt eerbewijs , 3eibe ftp/ dan om'rgelt. B00?t»/ ftp Ont* 
ftaaltac on» fteetfijft en toel / en 3onta aan 0115 %bnutaaifcftip <$paanfcfte 3©nn/ 
met ontetfijbe taerontfcftiiitatgtngen aan mijn^ect taan Goch. €oen bit ne* 
taaan toa»/ litftttemen ta'Xnhct»/ en begaf 3icftontact3eil/ na bat top ta?te 
fcftoten taoo? be2&urgt gcfcftoten ftabben/ taie on» toeer met cen fcbootaiu* 
tooo?bbe. 

Het ntaalfde HoèftdeeL 

Muitery onder deSoldaten. Twift tuflchen van Goch en Beatf-
mont, die zijn affcheid neemt. De Bootsgezellen en Sol-
daten warren te zamen 3 en worden door van Goch geftilt: 
Pico, een hoge Berg. Vreemde VilTchen in de grote Noort* 
zee. Ziekten enfcheurbuikonder'tvplk. Gevaaronder4e 
Linie. Dodelijk wateré Doling van enige Hiftoriefchrijvers 

vaji 
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van de twee Polen. Noot en elende op 't Récif. Bhjde in-
haling der Inwoonders over de kooraft van ontzet. 

Nm taat top b?te bagen in'tïîanaaigc3ctltftabben/ begonnen be «Dtiit; jamttitg 
fefte éSot baten taan 0113 Sbinitaaf fcftip bc r oer te te malien / en ta'antaeten "*"Dc . 
tae toapenen te taoen aantaften. Zp blaagben/ bat men geen feaa»/ £,oCwttn' 

55?antaetoijn en Cobah aan ften gaf/ en benamen onbet bete fcfttjn bcn2Sot-
telict be fteutel» taan taeSBottclerp/ aten en ta?onbcn taaat ttoee taagcn lang/ 
ftteltacn tae fpot met ftun 25cbcltjebbet»/ en b?eigtaen taat 3? mijn $eet taan 
Goch, enat tac genen/ bie m be ftauut toaren/ otaet boo?t3oubentoecpen.,<«ler* 
toijl tae&olbaten bun m ra5crnp ontftcehen toaren/ ftielben top on» op on3e 
ftoebc. <©e tacuten ban be Stuut piec ft t toierben taan biiuten toegefnit / gelijft 
oob tae tacuten taan tae^ut/ taie baat botacn i». Men 3ctte 't gefcfttu om op 
ta'oberloop teftrtjbcn/ 303paangetaft toietben. JiBcnb?atftt oob taeet toape
nen bp malftantaer. Wp ftabben onbertuffcften mibbet om on» bp trantaere 
^cftcpcn taan bc Bloot te taoegen/ en on5e hajuit mct35etaclftebbcr» te ber* 
taulten/ taie men taeut be taeinftet»taan tae<0efcftutbamet bee inbomen. 3&it 
b?atftt enige bebating en ftitftant onbet û'oprocetgen/ taie men niet taetbetgen 
toiItae / om taat men ften fteftoefb*. Zp/ lienbt taat 3P te 3toaft toaten/ bataen op bit btra]ffCï 
ftun bniejen om taetgiffeni»aan mijn^eren taan Goch en Beaumont, taie aan nùsoei* 
ftCll tOt anttoOO?tgataen / dat men niet met de wapenen in de vuift, en met drei- jochen, 
gingen iets verzoeken moéft i dat men dit met woorden of gefehrift behoorde 
te doen ; dat zy niet min dan de doot verdient hadden j dat zy echter vergifFe-
nis zouden verkrijgen, op voorwaarde van nooit gelijk misdrijf weêr te bedrij-
ven, en getrou te biijv.en. ^p bet aan pbet een pont €obaft / cen Igollantfcftc 
©aa» / en 2&?anùetonn uttbeeten / ont ften te ftitien. «Be fticfttct» ban bc5c bc* 
toette / feftoon men ften uit 3cftcre iii3icftt ftun Hti»ta?ijf taergetaen ftata/ toiettaen 
ccfttetaangctchcnt; en men fpaartae in Brafil tae ftrop niet taoo? ften/ cp'tmtn* 
(te mi»ta?tjf / taat 3P begingen. Ifêaar op taat 3p niet toeet gelijfte beroette aan-
taangen 3ouben / 30 toietben 3p bp 3etaenen afgefcftettaen / en in anbere &cfte* 
pen taer beel t (Ctoee&cftipper»/ toeigetentae ftun beel baataf in te ncinciv 
toietben bai 1 ftun ainpteitbcrooft/ ftun ftuur toi cita taer bc urt gcinaaftt / eii3p 
toeet naat Collant gc5onbcn. 

(Coe»i3pbuiten ftet feanaaltufTrften Frankrijk en Engeiant, enintae^paan* 
fcfteSSce geftomen toaren/ beermjn l̂ eet taan Goch in 3ijn fcftip af beîBcbcl; 
fiebber» taan tae Zee/ en taan'tlantfteit taetgabeten/ om aan ften te bebelcn 
ftoe 3p 3icft op tac3c tet» 3oubcn ftouoeti / ont malftantaer bp nacftt te ftennen/ en 
tnfttijben/fto?mcnenoiigetaal(ennia(bantaetteftefpen. jï)aac mijn^ect taan Cta7t tI., 
Beaumont, taie alleen taan al be ©eten in 0113c Bloot toa» / (toant ta'antaeten fihenban 
ftabben ai taan Duins in Engeiant taan on» afgetoeeft/ en een anbere ftrccftge- ©0l"m 

ft05en) toilbe tait betael niet aanneemen/ en 3cibe/ dathy dit bevelen moeft : JJJJJ 
dat hy in 't voeren van de vlag moeft gebieden,om dat hy een der voornaamfte Ka-
mers van de Compagnie, en van 't Lantfchap van Hollant, dat zonder tegenfpre-
ken voor'«eerfte v^n.atle gehouden wierd, vertoonde: dat hy, zoveeihemin 
.'t:bezond/er aanging, wel onder de Heer van Goçhwilde ftaan, en voor hem wij-
: © 2 ken i 
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ken. ; maar dat » in ftaat van een beamptman, deze eer aan hembehoorde ven-dat 
de genen', die hem.y.erk©zenl»àddçn,mor itaan htm zouden verwjjtçn dat hy hun 
voorrechten hid iaten vérloren gàâri: «&e Ï|CCC taan Goclï gâY ftltroptOt fltUV 
toOO?t/ dat in djt geyal geen van beiden de Lantfohappen van Hollant en Zee-
lantvertoonden , die beide onder dewet deralgemene Staten , en niétd'eeh on
der d'ander, ftonden, maaralleenlijkde Kamers, die hen hadden verkozen, en 
doen beveftigen : dat Middelburg, en niet Dordrechj:, na Amfterdam voïgde, 
en dat, zahy weigerdô hem U gehoorzamen, zo hy de voorfte wilde zijn, en de 
vlag op zijnSchip voeren , hy niet wift welke plaats de Kamer van Middelburain 
de Vergaderingen van de Weftindifche Compagnie voor de Negenrien.had;.. V t 
55etaelftcbbet» toietben ftiet op taergataert. «Erten taan Zeelanti toelb» getal 
ftetgtootfte bcbonbcn toierb/ ftcmtacn taoo? tae ̂ cet taan Goch, entoiltaenbat 
tae ^eet taan Beaumon t niet meer taan <@nbtrabmttaal 301151)11. «Bien taan J$ol« 
font in tegcntacel bejonftigbcn tae 3ftbe taan be genoemtae %ct taan Beau mont, en 
toiltaen taat ftp 21tamitaàt 3011 toe3cn. Zp bontaen taie»ftattaen ftiet in niet berta?a* 

seaumont gcn. «©ci|cer taan Beaumont, 3icnbeùattaefgollamfcftc^cftepeii/titcttaJaiioc* 
rrbeibjirh renbcrtwnrjt/ cen 3ettaeftteeft fttettaen/ al» be ^eer taan Goch, taie alttjtbe 
&nLti boo?tocfttftata/ ontboota/ op taat b'anberen geen cet taaat af 3ûutaen ftebben /al 
^orb. tae tgoltantacr» bp ftem / en toitbe taat 3P cen anbere ftteeft 3outaen ncmen. ^p/ 

met gtof gcfcftut een feftoot feftietentac/ 3citae taaartoel/ enfcfteiiuetaanon» 
af/ enbetoontae3itftfticr bot»? aï» gfjbmiraat/ taie/ taantoeg taïtanbctentae</ 
feftiet/ om b'anberen te tacrtottttgcn totftem te taolgen. Msat men lietftem 
gaan. 

«fengoebe en gcftabtge toint/ taie een geftetemaanttauurtac/ tac* on» ttoaalf 
ftontaert mijlen toeeg» opbe^paanfcfte Zet afteggen/ baat be &cftepcnfteel 
gemabfteltjb 3tilen/ ont bat tae goltaen/ ftoetocl U2te111a.il f loger ban tn anbere 
plaatfen/ taaat ftecl langfamelijb gaan/ feftoon be^e Zet altijt betoogen i». 
.flâaat betoijl on3e ̂ cftcpen te taecl tijt» met malftantaer fpiftaen / en fomtijt» be 
3eilen geftetc bagen lang moeften ftrijhen/ 30 toierta ge5cgt taat pbet 5obanig 
eenftteeb/ al» fjpbegeerbe/ 30U ftie3cn .•• en taoo? uit 3eilen/ om te ta?oegcr 
aan'tRecif te getahen. $&p3eilbentaoo?ftp tae ttanp taan Finefterre, lang»bé 
Jauft taan #o?tugal / en taoo?bp tae Stat Liftebbn, en baat na bp be gtote en fto* 
ge ftotfcn / bie in Zet uitfteehen/en be Barrollen genoemt too?taen. «De 25oot»-
ge3cllen 3ciben taat tae genen/ bie baat noeft niet getoceft ftabben/ b?infi* 
gelt aan ften moeften getaen / of taat 5p recftt ftatataen om ften in Zee te toerpen / 
en taat tait aftijt cen getooontc ftab getoceft: bat tae koning taan Engeiant, toeit 
noeft ©o?ft ban Waiies 3tjnbe/ in3ijnrci» naar«$panjen gebtoongen ftatage* 
toceft een beel gelt» aan tae 25oot»ge3ellen te getaen. «Be&olbaten fpotten met 
ften / en met af be rebenen/ op tae toel hen 5p ftun etfcft taeft ten/ en toiltaen niet fto* 
ten fpzeben taan ict» te getaen. «De 25oot»ge5ellen beftonben enigen taan ften aan 

tùKnbe tetaften/ en ftabben ften aftee met toutoenonbctta'obfel»gcbonben/om ften irt 
asootast. Ecetctaompclen/ toen3P3tcftbanantacte^oltaaten aangetaft3agen/ taiefturt 
mien en toapenen geftaalt ftatataen : in taoegen taat 3p gercet ftouben om malhanbet te bo* 
£>oH>aten. ^ xpe^eet taan Goch ftata genmft te boen om tae5e beroette / taie in min ban 

ecnftaif uutontftaantoa»/ teftillen. ^ p bebalaanbcffiebeiftebber»daryde* 
de genen, die onder zijn bcleit waren, aan zou taft'en, e^dâtzy Yoorhemzou»i 
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den komen , om hun rèdenen te vertonen. 55e 2&OOt»gC3CHcn / ttiet ÏM bet* 
noegt3ijntae/ fchoven aide fchult op deSoldaten, Clltaet50Cftteil dat men eni
gen van heb zou ftraffen , of dat zy anders een nieuwe beroerte wilden aanheffen. 
«Be^OlbatlU/itl tegeitbCCl/bertOOnben dat de BootlgezeMeu d'aanheffers waren, 
m3ettacn datzy zich niet wilden van hen laten verbiaffen.die nietaflieten va» hen 
gewonelijk fmadis te handelen , zo zy henfomtijtsdetanden nietlitten zien.en 
nietingrotergetalwaren. ©eigeettaan Goch taectoonbc aan be3e25oot»ge5el* ~ a h 
fcn dat htt, door 'tbevel der Negentien, 't welk hy lezen deê, uitdrukkelijk ver- p[jt tjfn>

 D 

boden wasiemanttedopen, dan door'tbevel van't gerecht: dathetrecht, van 
*t welk zy fpraken , met anders, dan in aile minnelijkheir, geëifcht moeft wor
den , en datzy niemant moeften dwingen, en dat, als de Soldaten 'tongelijk 
al hadden, hy . zo hy hen wilde ftraffen, daar in belet zou zijn, en 't gemtfr weêr 
doen beginnen. ^p bcftecf baat né ftccl fteftcltjft tae ̂ oltaaten taan taat 5p/ in 
plaat» taan aan ftem te fttagen/ tae toapenen aangetaft ftatataen. %>benamften 
fjun muf betten / tauurrocr» en 3toaertaen/ bie ftp in bcgefcftutftamet bec flui* 
ten/ om taie in tae noot aan ften toeet te getaen. «amener/ ftp/ omftcn te taciv 
tioegen/ bee aan pbet ©oot»gc5cl een pnntjpcanfetje toijn/ en aanpberbaft 
taan 3etaen^olbaten ttoee ptjnten taoo? cen maal getaen. «Be 2&oot»gc5elleii be* 
fpotten tac^olbaten taan taat 3p ften ftabben boen onttoapenen/ en noeft toet be
taalt toaren ; en tae &olbaten (acftten om bat 3P ften geftagen / en noeft toftn tot 
tactgclùing gefttegen ftatataen. 
' (Certoftl top bu» boo?t5eilben/ 5ciben be ^tterlicbcn / taat topopbe ftoogte 

taan tae &traatban Gibraiter, en fetactttig nujlen taaat af / en baat na op bit ban 
Porto Sanctotoaten. 0t3p3eilben taicftt bootbp ta'€ilanbcn taan Madera, en3a* 
gen Teneriffa, en Pico ban Canarien, be3c ftoge 25erg/toelb» opfteehenbe top tot ^ r e 
taeuttaea©olftenta?ingt/ en taie men bpftiaar en ftelber toeet omtrent 3etaenttg Doogteban 
mijlen taerreftan 31 en ; maat al» tait oob gebeutt/ 30 taoo?teehent bet eenaam $ l c o 

ftaanb en ftfi?iftftetijh ontoecr. <©U3* <&ticrliebcii / 111 tac rebeui ng ban bc ftrecft 
taan't&cftip naar'trompa»/ naat be rmgop tac mtùbag/ cnfoinnjt» tac» 
nacftt» naat tae Doo?tftar boici tbe / taettoonben aan on» tae ïuiftcn taan M arocco 
in 25acbatpen. S a 5p / menenbe naat 't îDeft bette afgefcftoten te 3ijn / beram 
taettaen ftun ftteeft tegen be soute <£i(anben. ifôaat top / in plaat» taan on» op 
't Citant sint Vincent, ectibct 3oute <£ifantaen / tebettaatfeften/ gelijft bege* 
tooontcûerEectaatentae lietaeni»/ mocfientaoo?'tbetaeltaan bercer taan Goch, 
taaat nfet lantaen/ om 5ûbeeltefpoeùiger op 't Récif te ftonten. ©p5agen/ 
op 3cftien en een ftaftae gtataen aan tae mtbbellmtc / taJ€ilanùcn taan Sai, Bel la en 
Vif hera, niet bette taan v incen t, ban tae i$paanfcfte 25alihtgen betooont / taie 
taaat gebannen 3ftn / en 3icft ta?phopen meteen getal taan 25ohhctaeflen / taie men 
ftenbebeelt iareltjft»te letaercn /• baat af men^paanfcft (ccrmaabt. 3Di>3a* ®2ttmbe. 
genooliopbe5c tooefteen tuimc cugbcrEee ecnontellijft getal taan tactfcfteibe c«ff'!^«. 
©iffeben/ en een gtote menigte taan tae genen/taie met ftun taleugefen taan ftraafc 
bcentte»/ omtrent 30 groot ai» %iring/ enfteeigoctbanfmaaft/ in tae 31 tient 
•talogen/ en getoonelijft tegen on^e 3eilcn aanmtamen/ gelgft ^nippen/ €o> 
nijnen/ §2eetaarhcn»/ en bcrfcftcibc anbere ©tfleften/ taaat af top gtote otacr* 
bloctmcttae lijn/ en met ftet fcftcrp ftregen. «Be grote lutte taanbe Zon/ bt 
gc3outefpij»/ eu't toemig toater/ baataf men be» baag» niet mect taan een 
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gla» ftreeg / 't toetb fteet lehjft ftonb / en taof too?inen toa» / en tae befrtjimmelb* 
bifbuit/ taie taan 'tZet toa ter bcbo?tactt toa»/ taeroo?3aabten gtote pnn en onge* 
mab: inaatbotaenaltaee een fuite taan 3e.» bagen/ tettoijl top onbet taeEinte 
toaten / on» bpna taanitftte ftibften / 3ontaer taat top in al taese tijt naautoelftb» 
een taiettaetaeet taan cen mftf bonben taoo?tbomen. Zebet/ eeiita?ecmù toonûec 
taan bc5cfcft2i lift cl uhctaoc ftttge talaft te/ bie ftilbct toa» ban een $oc l / en/ taoo? 
taetointaenbctoogen3Jjnbe/ betoetteltboct beben/ en fcft?ib in ta'ontaerfaagfte 
menfcftenontftcebt/ en/ tegen toil taan tae naerftigfteit taer ̂ tiertietaen/met tae 
ftethftc &cftepenfpcelt/ af» metfcftetpen/ en ften ten top taan ftaat ftoge3©a-
terbergen opfteft / en in een ogenblift in be biepfte balen necrfto?t / al» of 3P ften 
in een onfcftutoelyfte afgront taee3inben/ tertonï 5P ften fcfticftttgltjft toeet in 
topboetrrj5cn/ en taaat na toeet in tae taiepte balen/ cnintaetaolgentaetaag3ttfj 
(ni/ en al» 3ontacr betoegeni» taertoont. 

«De ftete ftralcit taan be Zm\ / bit in 0113c ogen al» taonben tauur toaten / bet* 
oo?5aahten noeft (beftaltaen'tgeen/ bat alree ge3egt i» ) beel oiigcsoittbeben. 

S a m m <©e<§theurbuift/ een3ieftte taanbeZet/ btetaebetocgitig ber 3enutoentoeer* 
bulh onbet ftouD / tae fpicrcii taerftnft/ bt letaen ftrom treftt/ ftet tanttaleefcft betaerft en 3toart' 
tboïk. maabt / taat mm taaat 11a met een fcftaet moct toecftfnijtaen / plaagtae taeet taan 

0113c &oltaatcn en 25oot»gc5cllcn / taie aile taan cen getaurtge ftoo?t» / en taan een 
getaatetijbe pnn in 't ftooft /taie negen bagen buurbe/ geplaagt toiettaen. |Baar 
al» men bc3e bagen otaet toa»/ 30 ftab mcti met» te ta2C5en. Zp bet echter een 
gtoot getal ftettaen/ taocftbotaenai tae genen/taie taoo? ftun ge3ontftett ntetaecc 
bebommett toaren / en ftun bo?ft on t bl 0011 en taoo? ta'aangename bectaarjTcftmg 
taan tac nacftt/taie taaat na bobcbjft aan ften toa». 42113e <®enee»mceftcc / tae 
3©onbfteciber»/ b'$pperfitctinan/ tae f$oogboot»man/ en omtrent taftftig an* 
ùcreii taan bit ^cftip fto2tacn. Men betoonb ften in eenftleet/ en toietp ften in 
Zee/ ta?ie of taiet uren naat ftun otacrlyben/ met ttoee ftocgci» taan grof gcfcftut 
aan ftun taoeten / en feftoot een fefteut tot ftun uittaaatt. Ml be genen/ bie be leften 
3ieft toiertaen (onber taetoelhen bercer taan Goch enib toaten) ftouben met 
gecngcncesimbbclengeftolpen to02ben/ om taat bie altee aan antacren befteeb 
toaten. 't <©een/'t toelb men noeft taonb/ toa» «©ujfolie/ ban taetoelhen men 
genee»mibbe!en/b2anften/en toafcftb?anhen maaftte. Œe3e ftrenge elenbe 

g»pfj«" m nia» on» noeft cen toeimg taetta?agetijb/ uitoo?3aab ban 'ttaetmaaft bec gtote 
* jDiffcften/ taie tegen 0113 Stlnp aanto?eetaen/ omon»te3ien. «©c «Boifijnen 

3toommen ttoee en ttoee in 0113c tegentooo?btgfteit. ïDp 3agen ùaar be Zet* 
ta?aaftêm»/ befcftoonfte/ aangenaamfte en lehherfte©ifTcften ban tierce/met 
tae bifthe en gtote ©iffcftetv* bit men 25la3er» noemt/ taie ftun buift tot bar* 
ften» toe met toatet optatiltaen/ en taaat na bp 0115c <§cftepen be fteet omftoog 

_ h , „ n t t ftaften/ en ftet toatêcmetgetoelt toeet uftblie3cn. <©e3eftilte/ 303plangetge* 
brebemio-buuttftata/ toa»macfttig ont on» aile te taoen taetgaan/ gelijft in 'tjaac te tao* 
beuinie. ren aan cen $o?mgeefcft jàcftip / ontaet tae 3dtae Hinie/ gebeutt ton»/ in 't toelb 

niet een tetaeutaig menfcft toa» / en taat men taonta 3e» toeften na taat 311 aile gefto?-
taen toaten/ geujft men uit ftun taagbefcft?fttaing befpcuttae/ en gelijb ttoee 

b ,rih gBoot»ge3ellen bet3eftettaeti/ taieopcei» en taaat tegentooo?taig toaten. 'tWa* 
toateruit tet3elf/ batuitbea©oltacnguatn/ toa» altee bebo?taeneetftetnctaettaiet. Met 
be mutin. \xm oob taol taan hieine too?men / en 30 taetgiftig/ bat be ta?uppeten niet 50 ftaaft 

op 
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op tac ftanben/op'taaii3e5icftt/ enopù'antaete taelentaan'ttigfjasmtaielen/ of 
taaat itepen tetftont blateu op / taie enige hleine pftn maahten. 

(Coentopgoetae toint ftabben gehregen/ begonnen top tacEuiùpool re3ien. *a6etban 
3©p befpeutben ftiet uit be misftag taan 3eftete fabetacfttige ^iftoricfcft?ijtaer»/ e«wr çiftc* 
taie 3cggen taat men onber tae l i m e tae btibe $olen in cen ogenblib ban 31cm § n ™MM' 
tegenbeef / af» men tecftt taaat onber i» / 30 ban men geen taan tae beibt golen *" 
3ien. Mentent ooh fteet beu5etacfttig/ taat tae goltaen taan ùe Euitaer en Hoo?* 
tact Huftcn onber tae3ê % inic tegen malhanbet aan bomenftoten / om taie aan te 
toft3cn. 3Ban t tae3e % mie/ taie niet taan cm ingebeclbe ftting in tae Ujemel i» / en 
taaat top on» onbet 3eggen tetoe5en/ al» top ttoee of ta?iegtabcn aanb'ecitof 
ta'antaete 3ijbe 31)11 / han niet op 't toatet befpeurt too?bcn. (€oen top taijfticn taa^ 
gen taoo?tge3eitt ftatataen / 3eiben tae &tterltetaen tot on» taat top op be ftoogte taan 
tac25aap detodos los Sanâos, ftontaett mijlen aan geen 3ijtae taan'tRecif toa
ten/ taaat 3pmet taoo?bacftt ftun ftteeft opgenomen ftatataen/ om tae toint tot 
ftun taoo?taeel te hr ijgen /taie taaat tae ftelft taan 't jaat uit ftet Euitacn / en b'aiibe • 
reftelftuit ftet $oo?ben toaait. «Be ^tietlieben/ ftun ftteeft naar fttant 3ct; 
tentae/ belooftaen aan on» taanp'tïant bmnen toeinig bagen touen 3ouùcti. 
3&P/ bc5c ftoop gefeftept ftebbenbe/ 5Ctlbcn taijf bagen lang met boite 3citen/ 
en ontbchtcn etnbeluft be iîaap taan Sint Auquftijn, ttoee tteen taaat natae&tat 
oiinde, en taaat na'tRecif, taaat top/ op een ftalf mijl ban taaat /'tanftetlie* 
tentaallen. «Bef|eet taan Goch toa» ta'eetfte taan tae nieutoej§eren/ftietaaat aan* 
quam. «Dtaet biet of taftf bagen toaten entge ̂ cftepcn op tac3c plaat» geftomen/ 
maat30 tecftt taan pa»/ taat/ inbien 5? niet taoo? on» baat getoceft ftabben/ 
top nooitop 'tRecif aan liant geftomen 30utaen 3yn/ maat bjucftteloofTeujft 
toeer ont gefteer 130utaen ftebben. 

«Bit arm mujnenù taolft toa» taan b'uittetfteftonger»noot30bamggeb?uht/»itterfïe 
taat3Palteeftopeloo»enbultaeloo»toatengetoo?ben/ en taat3p/ ftetCant/ en & 2 | L 
tae mibtaelen/ taie ften otaetgebletaen toaten/ taertoavclo3cnbe/ niet» antaet» DM* .ban t 
taacft ten/ taan ftun letaen te bergen/ en 31 cft taan tae taoot te befcftutten. Zp ftatataen/ ûetf. 
tn ta'onmacft t taan tanget te ftonncn bc ftaan / in tae ïlaa t / en in be taetgatacting 
taer butget» beftoten in tae taolgentae taag / toen bc3c ta?ie &tftcpen taaat cjuamen/ 
enigen uit te 3entaen/ metbe$o?tuge5enteftantaelen/ 3icft in ftun genabc otaet 
te getaen / en aile» aan ften te laten / met beftoutat ng taan t letaen / en met taoo2-
toaartaetaan Iijftotftt cit&cftcpen aan ften te getaen/ om toeet naar't®abcr« 
lant tefteten. îDanal bc5e<3intooûtibcr» toaten'etgeen/ taie meer fcft?ihftab« 
taen/ ûanbe^joben -, toantbe#o?tugc3cn ftatataen ge3tootcntaat 3pnooitlijf»* £rbtiK bet 
genabe aan ften 30iitacn getaen/ maat taat 3p ften alun ietaentatg30utaentaetb?an; aooen. 
taen. Zp ftabben ooh beftoten eet met ftet tjebmt in bc ftanben te ftettaen/en ftun 
ftuit taiet genoecft te taetbopen / taan in tae ftanben bet $o?tuge5cn te taaffen. Zo 
ftaaft af» on3e ^cftcpen gc5ten toaren / quamen al tae 23arften en 25oten on» te 
gemoet / en gefeitataen on» in 't Récif, taaat top tae» ataont» omtrent t'acftt urert 
quamen. gibgccf aan tac lc5ct te betaenbenftoe gtoot eenta?eucfttenbtijfcftap 
bit taolft/ taat taan ftongetgeta?ubt toa»/ getaoeltae/ toen ftet 3tni berloflfer» 33g. 
jEenftab in tae tijt taan geftele ta?ic maanben niet» anber» aan ftenuttgcbcclt/ ettntum 
taan ptaet toeeft een pont meel taan etteten of bonen gemaabt : in taoegen taat 3p °jl JL^ r i f 

gebtoongen toaten ftun ftolle buift met fttuiben/ too?tele« m blaben/ bie op 8WW,,, 

ftun 
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ftun taefteri/en op ftun fterftftotacn groeitaen/tetaet3ataen.^p tactaen be5c gcrecftten 
toerof taijf maal in b?aft toatet ftoben/ tetoeten tac genen/taie ftout bonben 
ftrijgen/ omtae bittetfteit taaat af te taec5oeten. Zp aten tait met cen tocinig 
3otit/ en met tae ©iffcften/ taie 3p taingen. %lbe§&tftftui3en toatenleeg; en 
taaat toa» nietmect obergebleben/ taan ttocetaui3ent bohben»/ ccntonmcel/ 
ta?ie tonnen met ctteten/ en bpna b^ie ftonbett ftofttaiffcften. Cintrent taftf» 
tien ftontaert menfcben fro?tacn taan etentaeof taan ftonget/ en 30 taeet toietben 
ooftgctaoot/ getaangen/ of otaerloper» aanbe tapantaen/ fetaertftet begintaan 
ta'af taal tot aan on3e boomft. 

mvfow 3tt be <§olbaten en 25utger» begataen 3icft in tae toapenen.lBen ftoo?be niet»/ 
ob.r be ban 't geta?iii» taan *t gcfcftut taer jScftepen / bie in bt î&ataen lagen / en taan bc 
S e S t fwhhen/ bieopbetaeftenftonben. Zcnet/ 'tgefcftttttoietb met3ulftcentoan* 

' o?taeniiig afgefcftoten / bat cen &cfttp en een l^ui » baar boo? in b?ant geraahte/ 
en tactb?antatac. pubien be fcft2iftftciijlic taoo?toerpingen taerraffeften ftonnen/ 
30 ftatataen top toel retaen om taerbaaft te 3ftn in b'aanfcftoutoing taan tae3e ftataen/ 
entoiltaemenfcften/ bit gefteel naabt toaren. ^un aange3icftten toaten 3toart 
al»cbbenfjout/ geel/ becooht/ enpffebjb. %mogen/bte3P met taoo?bacftt 
in 'taange3icljt tactaen ftotlen en ta?ajen/ met een toilta ge3ïcftt/ ftunmagere en 
uitgcta?oogbe tigftamcn/ gelijb païen/3outacn ooh fcft?tftin tae ftoutften ontftcheu 
ftebben. Zp ftonben m tae beinfteren taer J§ui3en / en fang» tae 5jjtaen tact ftraten/ 
en ftieftaen fafthel» en tieftt in ftun ftanben : intaoegen taat ùc3e nacftt fieftter toa» 
taan een fteltaeretaag. 3^e blpfcftap toa» 50 afgemeen/ bat 31» met ontcllnfte 
ta?eucfttaegetucfttcntaet5efttoietù. &ommtgenftampten/ tot betotj» taan ftun 
bfpfcftap/ ta'aarbe met ftun taocten/ enantacren gingen op een geftcltae maat 
toantaelett. <©e l|eet taan Goch betoee»/ om taeje blpfcftap met geen ftatelftfi 
i§cftoufpef tebcblchhen/ '» antaeten baag»bergiffmt»aanttoeem1»baoigeii/ 
taie taan taiebetp otaettuigt / tet taoot getaoett totettaen. 

Het dartiende Hooftdeel. 
De gejiele Vloot koomt aan 't Récif. Naauwe toezicht op de 

leefmiddelen. Oneenigheit om d'Opperzitting. Klachtô 
over d'oude Hçren. Afval der Tapoyers en Brafilianen ,• oor-
zaken daar af. De nieuwe Raat poogt d'afvalligen door 
zoetigheit tot hun plicht te brengen ,• 't welk averechts uit-
valt. De Hollanders geflagen. Ziekten op 't Récif. Grote 
macht der Portugezen, die de Hollanders tot verfeheide ma-
len doen wijken. Yver van de Veltoverfte Schop, die eni
gen met zijn eige hant doot. Middel beraamt, om de Portu
gezen aan te taften. 

ïioomft TpX 2£at berltcpen 3c» toehen eer b'antacre l̂ ercn/ ta'opperftc ©eltotaerfte/ 
^Jt&'nt J d* Solonelten/ b'3tamitaal / en al b'antacre .Srftepen ban be ©loot 
S t S . " ^ toeet op TRecif mtamen. Zp ftabben taoo? befto?m/ enomtfcfitebet* 

taat* 
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batfcften/ gebtoongen getoceft aan tae geluftbige €iianben/ aan Sint Vincent, 
Marahon, Angola, Guinea en anbere plaatfen tanfteren. Sgpbebonben 3icft 
eittbelijft tot een getal taan taijfenbeectig <§tftcpen. «Be taijf antacren toaten 
ge3onben/ taie met tae ttoee/ taie in Duins taetgaan toaten/ 3etaen^cftepciuitt-
maafiten/ tae toelfien be 3©cfttntatftfte Compagnie in tac3e tet» taettoo? -, be* 
ftaltaen notft taiet of taijfftontaett mannen taan be ©loot / bit onbettoeeg taan 
jtehte/ elentae en antaetfin» gefto?taen toaten. «B'Slntooontaet» taan't Récif 
ftatataen ftoffeoin otaet tac3e bpftant taetblijbte3ijn/ gelijft oob tae genen/ taie/ 
ban bc beftommermffen betZeeontftagen/ in een goetae gatacn geftomen toa; 
ten. m a a t 3P toaten enige toeinige bagen taaacna3cct taetbaaft taan taat3p 
niet meet op tae toi)3e taan Europa geftanbett toietben. (€oen tae geftcle Bloot 
geftomen toa» / taetliep'et toel een taolle maant taat men niet een mont taol 
53?oot» taoo? een fDiftolet lion btntaeit. 3?aar toaren «©emacftttgben/ bic3iilft» 
gataenopb?iefje»/ bie taan tae^ctengetebent toaten ; aan pbet taoo? een toceft 
ttoee pontaen jtoatt 2d20ot / antacrftalf pont ©leefcft/ een pontSpefy <£rrcten/ 
SSoncn / eiijfblie/ 2&?antaetoijn / îBijnèebtft / en oob fomtijt» een mut»je 
^paanfcfte 3Bijn. iBen geboota oob taat niemant ftiet af meet 3011 ftebben/ 
taan 'tgeen/ taatintae3egefcft?iftengefcft?etaentoa»/ optaetbeurte taan't letaen. 
ïBaat tae geen/ taie taeet gelt ftata/ taonb mibbelengenoceft ont ni 'tftetmeiijft 
meet taan be <0cmachttgbcn te ftopen. 3©ant baat toa» in be grootfte taiette 
«ftet ^oob / bit taoo? ftoRtaert fironen omtrent tajjftien of 5eftten pontaen 
Jtreeg. 

«Benieutoe^eren gatacn ftun b?tetaen ban acftting aan be^etenotacr/ bit ©entniu* 
3P taaat m bebtening taontaen/ bie ftiet op tae ïjeetfcftappp aan ften otacr gatacn. neten tu* 
Zp/ tnftunamptengettetaen/ ftabben enige jtoatigftcit onber malftantaer om ?/£,'" 
't 3itten. © e $!amer taan Amfterdam ftata ttoee netlmtn / gelijb top ge3egt "***; 
ftebben/ tae ^eten Trovire enHaaks, taie ïiooplieben toaren: be Çeten taan K m 8 ' 
Goch, en Beaumont, gelectùe en bcampte lieben in ftun ©abertant / toiltaen niet \ auttu 
bat ta'anbcren taoo? ften 30uben 3itten* «Be ©oo?3ittet Schonenburg betaal bat 
ptact taan ften bp maanben en op 3ijn beutt bp ftem 30U 3itten -, bat ten bet gêner 
taan Amfterdameetft30Ubeginnen/ bercer taan Goch taaat na/ enbertaoïgen» 
tae $?ecc taan Beaumont, en baat na bien taan Amfterdam toeer. Z P befpeutben 
toel ftaaft taat ftunHeirftracfttcn niet ftalf beftanbig toaten/ om be $o?tugc3en 
aan te taften. Zp laftetben grotelfth» b'oube ï^cten ban bat 3? 't quaat mtntaet/ 
taan 't tu ber baat toa»/ gemaabt ftabben/ en taan taat men niet naabteiijb tae 
3aah50bantg/ al»3Ptoa»/ geopenbaart ftata: Hâaat3p ftatataen tait met taoo?» 
taacftt getaaan/op taat niemant 3011 bomen om ften te taoen ber trcbften. «B'ampt= 
lieben taan't45etecftt/ tae^ooftmanneuen^oltaaten/ beZeeïiebm/2Ôutget» Wfatmtmtm 
en Intooonùet» ftlaagtacn aile / elb op 31J11 toijje / otaet ftun ̂ eetfcftappp. Zp fàWom 
fteertaeit toeer naar Collant/ baat jp niet meer/ taanonbeampteiietaen/ ta'ont* iteren. 
fangft taan tae itamer»/ en taan be ïDcfttnbifchc Compagnie ftabben/ en taan 
taejlegentten met tae neb aangcaien toietben. Men maabte in af te fteben ïaffÉrf(y 
taftetfcft?iften tegen ften/ bie openrftjh taetftoclft toietben/ tegen ftun petfonen £fntroube 
en tegen fjun fteetfcftappp. ©ecibcîon&efeltctacn/ taie ftiet âangeraaftt toa; £}eren, 
ten/ b?cigtaeu ften bat 3p ften 30utaen in getaing roepen. 

$et fefteen bat ftetongetuft jicft gefteel tegen tae3e ̂ etenftanttc / in plaat» 
& taat 
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bat ftun intree in ftun ampt met enig getuftbig gebotgbeftoo?be taet5clt te 3tjn. 
«B'écrite tijbing / bit men aan ften tnacftt / toa» bat ftet grootfte taeet taer 
Tapoyers en Brafiiianen, bit altijt b?ienben taer tftoiiantacf» getoceft/ en taoo? 
hen geftretaenftatataen/ taan ften afgetociteii toa» / en tae 3ftbe taan ftun tapantacn 
ftata geb03en / uit ftaat taan taat 3e» maanben te taoten Georgius Garsman, 
Oberfte taan tae fetijg»02bcntng/ Jakob Rabbi, een «Buitfcftct/ cenobetgetac 
man/ taie3itft 30 toel naar tae5etaen bc;ct tooeftemcnfcftcngefcftifttftata / bat 
ftp al» een taan ften getoo?taen toa»/ en îoftoog taan ften beimnt boietb/ taat3P 
een taan ftun grootfte ^ooftmannen taan ftem maahten / ftab boen botacn. 3*e 
ta?ienbcn fcft?ctaen ta'oo?3aab/ oin be toelbe Garsman Jakob Rabbi bee taotaen/ 
aan 't getaoct toe / 't toelb Garsman taan tae taootftag en 1110021 Ijab /taie taan tac5C 
jakob Rabbi tegen bt ©abet taanGarsmans «tBcmaitn beta?etacn ftata. Wawt 
ftp taetftoo» tacfnootafteTapoyers, enpleegtae met ften taerfefteitaetobetpenin 
't l iant. 2 p 3eitaen taat 31111 boo t fteel tao2ùer lijft taoo? 't gemeen toa» / en taat ftp/ 
tae taoot taan 3ijn beftutobe Dater to?ebcntac/ cneentotactuit beîBcrreltruft; 
bentae/ bit toel ftonbett malen tae taoot ftata taertaient/ toel getaaan ftata/ en taat 
ftiet aan niet» geb?ah / taan een toetttg geb?uift taan ftraffen / en taat ftet bonnt» 
taaat otaet geftrehen moeft too?taen. «Bc genen / taie Garsman bc3ontacriijft ften* 
taen/ en taan 3ijn ftantaeting bonbenoo?beten/ 3eitaen taafteigh bat tait3ijnbe* 
toegentae oo?3aben niet toaren ; maar taat ftp taerftaan ftata bat Jakob Rabbi 
taan tae ta?ucftt 3ftner totaetpen een hoftelijhe roof taergataert / en taie in een 
plaat»/ aan Garsman toelbeftent/ taetbo?genftab/ en bat ftp bie»ftaltaenftem 
bec taotaen / om 51)11 taoo?taeet taaat mee te boen. € n 3eftct / men taonta bp ftem 
enige gutoelen / taie taoo? tae genen bebent toierben / tae toelbe taan Jakob Rab
bi getooft toaren. Zo ftaaft al» Jan Dary, en at3jjn taoo?naamfte ta?ientaen 
ftenni» taan 13C3C bOOt hregen/ 30 beben 3p taCt30eben/ dat men Georgius Gars
man aan hen zou leveren, om zelven recht daar over te doen ; vermits hy een van 
hun Hoofden gedoot had, van 't welk 't onderzoek aan hen behoorde, fchoon 
hy fchuldig daar aan had geweeft, volgens 't voorrecht, 't welk aan hen gegevea 
was, doordeBewinthebbers van de Weftindifche Compagnie, van alleen onder
zoek tegen de genen, die van hun volk misdaan hadden, te doen. Zp 3eitacn dat 
Jakob Rabbi nergens af befchuldigt kon worden, en dat hy nimmer een verra-
der van 't Lant had geweeft ; dat, zo veel de moort betrof, die hy aan de be-
huwde Vader van Garsman had gepleegt, de geen, die gedoot was, hemoor-
zaak daar toe hadgegeven, gelijk zy welwiften ; dat, zo veel zijn roveryen aan
gaat, indien hy yee genomen had, dat was alleenlijk omtelevenj dat het niet 
redelijk was dat' hy en de zijnen van honger ftorven, terwijl men eten aan hen 
weigerde ; indien hy yzer gereetfchap had gebruikr, dat het was om dat over 
'tVelt te gebruiken, zelften dienft van de Hollanders, vandewelken zynooit 
foldy ontfangen hadden, en voor de welken zy zich dikwijls in gevaar hadden 
geftélt ; dat zy, zo veel het Goût en Zilver betrof, dat niet behoefden , en weêr 
over zouden laten geven, indien men daar af tôt hen gefproken had ; dat in aile 
geval, indien hy ftrafbaar was, dit naar degewoonte der Hollanders moeft ge-
fchieden ; maar dat men hem ver moort had, toen men hem lichtelijk kon vangen : 
dat zy hem meer dan hondert anderen beminden, en dat zy echter altijt hun 
vrienden wilden zijn, maar dat zy ook Garsman wilden hebben > ont hem te 
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doden. <&C $erM gaftett aan ften tOt at1ttoOO?t / dat Garsman eea hoog Bevel-
hebber was, en dat zy machteloos waren om hem te leveren ; of hem, zonder 
misdaden van Staat, gerechtelijk te doen fterven ; dat hy middel had om zich 
van't vonnis, dat zy geven zouden, op de Negentien te beroepen, en dat men, 
eer men hem verwees, hemhoren moeft* dat zy verzekert mogten zijn dat men 

foedrecht aan de genen zou doen, die Jakob Rabbi gedoot hadden, en dat zy 
eel onvernoegt daar over waren. Zp I ftun ta)00?taen met tae baat betacftigen 

toiflentae/ tactaen Garsman homen/ en m ftun tegentooo?taigfteit bangen ; enbe 
^eren taan tae Hoge ftaat 3eitaen tot be Secfttcr» / taat 3P met ften ontaet3ocfi 
taan tae3e 3aah toiltaen taoen. '©'afgebaertaigtaen tact Tapoyers beetben toeer 
naat,tae ftunnen/ toaren fteel mt»noegt taan bat men Garsman aan ften gctoei* 

Sert ftab/ en 5ctben in ftun taetrteft taat tae^ollantaer» berou baat af soutien 
rngen. Garsman, baat na taan tae3e 3aaft onùcrb?aagt snnbe / iogftenbe bat ftp 

tae3e moo?t aan Jakob Rabbi gebaan ftata / of ftata iaten boen. H P befcftulbigtae 
ttoee &oltaatcn taan 3ijn ©aantael / bit 't toetbtuig taaat af ftabben getoceft / en 
taie/ getaangen 3tjnbe/ gaertte ftun beb?nf befeben / maat ecfttet baat bptaoegtaen 
taat Jakob Bouian , i)un ©aanta?tg/ tait aan ften betaolen ftata. Bouian toietb 
oob getaangen / en 3eitae taat ftet geen/ 't toelb ftp ftier tn gebaan ftab / taoo? 't be* 
taeltoa»gefcftieta/ 't toetft Garsman, 5ijni|ooftman en ©eltotaetfte/ ftier af aan 
ftem ftata gegetaen. iBaar Garsman, m tegentooo?bigfteitgeb?acftt/ fogftentae 
aile» taolhomcntlijft/ en 3eitae tot Bouian taat ftp eenbeb?ieget toa». «Bc ttoee 
&oltaaten toiettaen op tae belijbeni» taan Bouian, taie ften ontfaftftata/ ontfta* 
gen 3 tn be ttoee atibecen btetaen getaangen. (Cettoftt tae ïîerfttcr» taan taese 

{(rote 3toarigftett ftantacttaen/ en enige 3ebete bftjh / taan toie taan bc5e beiben ges 
ooftbeftoo?taetetoo?taen/ taettoocfttten/ 3eitae Garsman ta?aag»getoft5e/ of een 

55ctaclftcbber 3ijn ©eltoberfte fticfttet taan 5ijn m t »ta?iîf mog t maften. Bouian, 
in tegentaeef / b?acftt toeer bp of een ©eltoberfte/ ïyn matfttmi»b?uifttntae/ 
ftet letaen en be boot taan 3jjn36etaelftebbet in 3ftn ftabben 30U ftebben/ niet3un 
macftt te beftetaen in 3ijn ftaat 011b* eenfcftonefcftijn taan«Bo?tog te to?ebcn/ 
«n of ftp/ met 3utb»t'ontbcnncn/taaat afontftagen30U3ijn/ en of/ 30 ftp ftet 
toeigertae/ ftp ftem af3etten/ en taoo? eenfcftelm afftonbigcn30H/ of anber» 
fcftnjtaet» en getutgen bpb?engen / om betoft» taan 3iilften ftantael te getaen. 
Maat men betaonta eintaelijft taat Garsman en Bouian met malbantaet tacrta2a^ 
gen ftatataen/ om Jakob Rabbi te taoen taotaen / en taat 3p tae toof te 3amen ftatataen 
getaeelt. %l ftun goetaeren en folbp toiettaen taetbeutt gcmaaftt/ 3P ban ftun 
amptenftetooft/ uit Brafil gebannen/ en taoo? fcftelmen toeer naar Collant 
gejiûnben. 

«Bc3c nieutoe ïiaat 30U gaerne/ cet 51» 't gcbal bet toapenen bep?oeft ftab
ben / 't toelb niet taeet goet» aan tae J&ollanbet» belooftae / tac ©o?tuge5en / boo: . 
't taetgeten tact taoo?gaantae"gualen/ met 30etigfteit rot geftoo?3aamfteit aan S L ? " * * 
hengeb?acfttftebben. ^ppoogben bit te taoen bbo? b'afftonbigiiig en aanfta« »oàp*«(' 
ningtaantaCtfCfteibe^labbaten/ door dewelken zy, onder dekfel van bewogen balUgen 
te zijn door zo veel geftortbloet, en dat noch in Brafil geftort zou worden , uit t^|t 0 e s 

oorzaak van het quaat van fommigen > en de weêrfpannigheit van anderen , hun toeet tot 
Onderzaten, die zy door't ftaal konden verdelgen , maar die zy-, eer tot barm- înmpiirftt 
hartigheit, dantotftrengheitgeneigt, tot hun vorigeftaat enTOorfpoet wilden g';}*"1' 
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brengen, een algemene vergiffenis en vergeting aan al de Portugezen, en aan al 
d'anderen gaven, die door noot of met wil afgevallen waren, en de wapenen 
aangetaft hadden, zo in de verlede, als in de tegenwoordige tijt, zo zy, weêr tot 
hun plicht kerende, biftnen vijftien dagen te voorfchijn quamen, om vergiffenis 
te verzoeken, en een nieuwe eed van getrouheit te zweren, met belofte van hen 
weêr in hun goederen te zetten, en daar in te houden, uitgezondert Johan Fer
nandes Viera, Antonio Cavalgante, Dirk Hoogftraten, en Amador van Aragufe, 
ftichrers van d'afval, en dootfchuldigen. g£p taer00?l0fbcn OOft aan pbcr hen te 
doden, onder belofte van een zelve vergelding aan de genen , die hen dootof le-
vendig brachten, gelijk in de voorgasnde Plakkaten afgekundigt was. Maat 
taesepabftaten ftatataen geen 30 btatfttig cen uittoethmg/ al» men toel taer* 

baat be ftoopt ftab. 3 n tcgcntacel / tae go?tuge3en/ ftun fpot bitt mee ftebbentae/ tactaen 
ô?tugc= antaeren aanflaan f taaat in 3? afftontaigtaen / dat z? de Hollanders en hun » n -

uiottnt hangers vergaven, en in genade aannamen, zo dikwijls als zy gewilliglijk die 
zijde verlieten, en zich in hun dienft begaven , met belofte van goed onthaal 
voor de genen, die de wapenen voor hen wilden dragen , en dat zy de foldy, die ( 
de Compagnie aan hen fchuldig was, wel zouden betalen, of anders goed pas-

Eort aan hen geven, en naar Portugal zenden, om van daar ter plaats, daar yder 
egeerde, te trekken. «Be3e $labftaten toaten in tac JSecttauïtfcfte / 3P?anfcfte/ 

Cngelfcfte en ©ojtugefcfte iCaal gefcft?etaen/ en toietben op taeef plaatfen lang» 
tae toegenaan taetahhen tact bomen gctaontacn/ en ftatataen een fteet anbere utt* 
toetbtng / taan bien taan t Récif, uit ftet toclft taeet taaat na ontfhapten / en/ hoe 
naautoe toe3ttftt men taaat op nam/ 3itft aan tae 3tjtae tact tapanben begataen, 

«aetabino ^eftogeï îaat / ta'antaere«ataen/ tae©eftobetfte/ 3ftn€olonellen/ enbeZee* 
onbet be ftooftman tacrftctcn gcftelc ta?te maantaen tn't obertoegen op toelhc plaat» 5p 
25ebet- 5witaen pogen in 't 3fant te tretaen / en of 3? tait met al ftun % t tfttachten 30U* 
ueooet^ bm ^ r , / %m 0e ^ ^t berbefen 3outaen / en of 3p 3ouoen 3ocftcn ftrijt te letae* 

ten/ taan of 5P taie 30utaen fcftutoen/ toelbe plaatfen 5P 3oubcn aantaften / en 

S» taoo?t. I|un taoei ftrcft te eintaeltjft om tae plaatfen en 't Haut tontom 't Récif 
?P te mahen / tae 3&o?tuge3en baar uit te becta?fjben / tae <$tat Olinda t'otaet* 

mcefteten/ ftaat gefteel te taetbelgen/ taefeaapsint Auguftijn tebelegercn/ en 
haar op tae 3toabfteplaatfen/ taie een meefter taan taeboutoing taer ©eftmgett 
taaat befpeutt ftata/ te befto?men. 

®e»ot- «Be3©eltotaetftcSchop3ontatot5e»of 5eben matenSSentaen taanta?ie/ taier/ 
tanbnsi of bhfftonbcrt mannen uit/ otaet tae Bloet/om tae getaaante tact j9o?tugc3en/ en 
banbejpoî oc j i a a t fcet plaatfen te be5icfttigen. Itëaat 3P/ een mijf of ttoee taoo?tgettoftften/ 
MiTagTn. toiettaen taan tac genen / taie 3itft taetfteften ftatataen / 30 fteftiglijft aangetaft / taat 

een beel ftet letaen taaat ftet/ en ta'antaeten naautoeltjft»ttjtomtetoftftcn ftab* 
ziekten taen. 3©nbet» / tac «^olbatcn op 't Récif, tac5c nieutoe lueftt / taaat tae ftitte aU 

Snb^ tjjtotaetmatigi»/ ongetoent/ cntaetta?ietigtaan bat3pbu»/ 3onbcr berbarf* 
t bout, fefting / met ftet guaat .toatet / en toet nig ftjftocft t / en gelijb beftoten toaten/ 

toietben in bo?te tijt 3toaft / mager / en onberjuaant tot ftet ambacftt taan b'oo?-
tog. «Beârftcutbuin/ ©utftloop/ be 3©02men/ taie ftun oo?fp:ong ftatataen 
uit ftet bebo?be bloet / in al be belen taan ftun tigftaam/ baat mm 't tact affefteue* 
be/ entatealtfttemg3aatnalieten/ taaat toeet antaetc3©02men affp2otcn/toa* 
tenftUitgetoone3ieftten. <B?teof taietftanbectfto?taentau»almiytieiitae/ font? 

nugen 
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mtgen in tae «©aftftuisen / en fommigen in *t mibben tact fttaten/ gefijft beeften/ 
3ontaet ftenteftontien ftelpen / taan met tacttaatfTcftingen/ ûaar af mm geb?cft 
ftata. «Belcfte uittaat/ taie Schop in'tHanttoaagtae/ getafjtae 3obamgtot 3ijn znamàt 
fcftantae/ taat/ fcljoonftp3eIf mctacftt ftonbett mannen taaat bp quant/ 6e3ij*betfcouan* 
nen ff aanftoomft taan tanf ftontaert tapantaen / taie op ftm aanguamen / niet bon* }«** tegen 
taenbetû?agen/ maar tac talHCbtfto3en. %»bee taoo?ta?eigingen en bdoftenafte ««off 
mogetftfte taltjt om ften te taoen fiant ftouben / en te taoen frrijben. Maat 't toa» 
aan ftem omnogelijh om ften te taetgataeten: in taoegen taat ftp uit too?n een 
$aanta?tg/cett&atjant/ en ttoee Solbaten/ taie b'cerftcnberuggehecrt ftata
taen/ met 3ijn eige ftant taootatac. <£en .âtetaeftoutaer / en enige antacten toiettaen/ 
om taat 3P tot tae3e btotaigfteit geftotpen ftatataen / geftaaht/ en ftun getoonne folbp 
tactbeutt gemaabt/ en al» fcftelmen toeer naar p l i a n t ge3onben. 

^un^oltaatentau»/ 3ontaec iet»uit tetecfttcn/ telatentaetgaan/ toa» on» 
geraben/ en noeft min ften in 't&ant ban Verge te taoen fopen/ taaat3p taan tae 
tapantaen gefïagen toiettaen / taiettoeemaal ftethet taan 3P toaten/ en taie 3itft 
taaat met taoo?taacftt quamen taettteftften. l§ier toa» ecftter tae plaat»/ taaat men 
beginnen moeft 3itft meeftet taan tae plaatfen omtrent ftet Récif te maben/ oiin-
de te taetotaeten/ en tae&aap te bclcgcrcn/ om 3itft taaat te betaefttgen. «Be m m i 
mitabet/ Oie 3P ftiet toe taonben/ toa»taelftolonet Hinderfon, metbtjfrtcnftom "̂  aaiita-
taext Soltaaten / uit te 3entaen / om Rio Sanét Francifco, een 3eet tjjbe en otaet* tS. 
tafoetaigeplaat»/ taaat men uitmuntentac ,€obaft maaht/ tacftng mijlen ban 
'tRecif, naat tae Eutb;ijbe toc/ gelegen/ aantetaften: toant men tacemoetatae 
taat tae5c plaat» ticfttelpft t'otaertaallen 30U3ftn/ entaatmen/ met ftet Sam on* 
taerteb?engcn/ en tetaertaeiften/ taaat boo? tae genen/ bie 3icftbp't Récif ont* 

Înelben / taetptttftten 30U be ftunnen te ftelpen ; tettoijl Schop, ben 3toaft geboe* 
entae / met ttoceûui3ent taftfftontactt mannen / taie niet taan 't Récif aftoeeben/ 

maar op ftun tuimen lagen/ bp nacftt in 'tliant 30U ballcn / allé» taotaen/ 
bcctaefgcn / en tm roof getaen / tae tapantaen taetfcfnifthen / tf gnftjoontaetjj 
tatoingen aile»aan ften te laten/ taaat ftetfte taeftingen tot ftun bertreh te ma* 
ften/ en taaat na aan Hinderfon t'ontbietaen bu ftem te ftomen / om be &tat 
Olinde t'obctrompclcn / en taan taaat naat tae trtaap Sint Auguftijn te trehften/ 
met tac taerftetfting/ tate 3? uit Collant taetftoopten/ taolgen» tae b?ieben/ bie taaac 
af aan ften ge3ontaen toietben. ifôaat'tgebolg ftata een ftccl antaerc uttgang. 

Het Veertiende Hooftdeel. 
Getrouhei t van Jan Dary in d'afval der Tapoyers en Brafilianen. 

D e Hol landers veroveren R i o Sandt Francifco. O v e r v l o e t 
van v l e e f c h , dat niet duren kan. Wonderlijk voorval 
in *t ftraffen van een verrader gebeurt. D e Hol landers van 
d e Portugezen geflagen, S c h o p overvalt met lift het Eilant 
Tapar ipa 3 en verdelgt ailes. 

T ettoijl Hinderfon met ujii îÉMoot tacrtrofiïicn en ontacttoecg toa»/ geBeur* 
be 't bat tae Tapoyers en Brafiiiancn, bit 3icfttaan Jan Dary affcftetbben/ 
tac3nbc bet fiollanber» tacvlictcn/ en 3tcft aan tate taan tae #o?tuge3en 
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otacr gatacn j om tae taoot taan Jakob Rabbi, en om taat men Garsman met in ftun 
ftanben getetaert ftata. Zp tactaen een tocftt in siara, taaat 3P al tae ̂ oUantfcfte g h v . 

«ettoirtieit tooonûctjs taan'tplatte liant taoobbcn en tacrmoo?tacn. ̂ ptaer50cfttcncrnftclijb 
ban aan taat Jan Dary, een feoning taan ftun taolh / 5 ici) met ften 5011 taetenigen / om tae 
? a , M « . #t»?tuge3enbp te ftaan. Zp b?aefttcn aan hem hicincgcfchcnhcn/ omftemte 
cauopers meet baat toe te tactplicfjtcn. ïtëaar ftp gaf aan ften totanttooojt/ bat ftp lietact 
en Bjatuiâ  tegen ften 3ouoo?logcn/ banooittaaarinbctoilltgcn/ en ftun rjiiataeftaitùel taan 
nf n / Siara goetlicuiicn. «Be eaat taan 't Récif, tait aile» taerftaantae / en taan tae goe* 

tae toit/ taie Jan Dary ften toeta?oeg/ bewneit/ 3onben/ uit ta?ee» taan taat ftp 
51 cft 30U taten om toentacn / en om ftem in ftun taer bon t te ftouben/ aan ftem ftun 
getoonc i€aalman / Roelof Baro, bie taaïi 31m jonhhettaf bpbe Tapoyers op* 
getaoeta toa»/ taolftome henni» taan ftun taat ftata/ en grotelijft» taan ften be* 
minttoa»/ omftemtaantaeta?icntfcftap/taieftpftentoeta?oeg/tebcbanbcn. Zp 
gatacn / tôt betoij» taan ftun goebe toit tot ftem/ 25ijlen/ îBiggcn/ Ifêeflen/ 
^piegel»/ iîammcn en tatcrgcftjftc tamgen aan ftem/ om ftem in't lang ftet 
bcb20cften b'ongctrouftctt taer po?tugc5cn te taerftalen/ en ftem te taetmantn 
tot ften niet te taertaten. Roelof Baro taonta Jan Dary gefcftibt om altijt ftun 
ta?ient/ entaoo?'taanftaantae/ gelijb taoo?'ttaertetae/ gettou aan ften te 3ftn/ 
ftoeemftelijb ftp ooft taan tae po?tuge3engenotaigt toa»/ omftem aanftun3ft.be 
t« tournai. Zp ooft/ metta'anbete mi»noegbe Tapoyers en Brafîlianen, 3ftn 
taoottapantaen / openbaatben 3icft uit ftaat tegen ftem y b?eigtaen bat 3p ftem 
cnbe3t)nuttfoejcnentacrbelgcii3oubcn/ en fttclùen fteminecutoige ta?ee»/ en 
getaurige onruff taan otaettaaItentetoo?taen. $ p / 3ientae bat tae buitaci/ taie taan 

Me Buttant &c3* feoning aangcbebcn/ en taettrout too?b/ en met tae toelh ftp 31 cl) in 3811 
banbeW gctoitfttige raben beraata / aan ftem niet» goet taoo?3eitae/ toet30Cftt ootmoc 
laubcrs tatgiijh tae bpftant taer ̂ oftantaer». Roelof Baro bcloofbe aan ftem een macfttige 
wtjoeRt, bPftùm Dan >t R e c l f 5 oat tocn çjcijcri bpna geen fteirbratftten ftata / taan om in 

fiant te bftjbcn/en bat uit Europa anbere bpftant taoo? 5! cft taertoàcft ttc/ taer re taan 
ftem 30 ftaaft te bonnen befefter men. 

Aio Aint (^ocn Hinderfon en bt 3ijnen/ tcrtoftl Lichthart tac Zee betoaarbc/ baar 
*tanrifeo gehomen / en aan Eant gctrctaen toaten/ taettieten tae fpo?tugc3en/ 50 ftaaft 
£?"»£??,!" «W-3P o e ^ollanbet» 3agen / be taefting / bit 3p inftàtataen / en taïotaen in 
Snomen taerplmet tae genen/ taie m't ope ©elt toaren/ naar tae^offeften/ en naarbe 

3tjtaetoan be25aap/ taaar3Pbp malhatibectaergatacrtaen/ omtac5cn taaat na te 
taccbnjtaen. 'tîBa» gemahhefijh taoo? Hinderfon tac taefting in te netnen/ en 
taen^olùaten3icfttaicfttet in 't l a n t tebegeben/ naar't&ee telopcn ente ja* 
gen / en 51 cft te berblnbcn / betoijl niemant ften tegenftont. «Be éeren taan tae 
naat / be3c tijùing taerftaantae / riepen attee 3ege/ 3ege ; en 3p / in plaat» taan tae 
roof/ en enige bagen moop toeer aan be^oltaa ten toc telatcn/ quamen ter* 

«$berbioet ftoiittiietftun3uinigfteitaan/ en beben't Bee/ taat men in gtoot getal/ en on* 
ban©», gelgb meet ban eltaet»/ m't©eltbfnù/ opfltutcn. 3©ant baat tooontaenem» 

gen / taie tien of taijfti en burent beeften bc5aten. Men taetboota fcftetpetijft aan 
ptact een taaat af te taotaen/ taan taetoelhen enigen/ taftgebotaotaergetretaenfteb* 
benoe/ fttengefijhgefttaft toiettaen. ? 31» toel toaatbat3paan be^olbaten3Q 
taeet / of meet fpij»/ taan 3? eten bonben/ ombeeltaen : maat cet bit beut taefjan* 
ben taer $ooftmannen en anbere ©ebelljebbcr» gegaan toa» / taie 't beftè b03en/ 

3* 
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tb ftregen 3P niet ban ftet otaerblftffel/ taat altee ftonftenbebo?taentoâ»j ontriditeB* 
taat ftetbarfcfte©eem taat l a n t naautoelnft» ban ftjben/ taatmen'tftantaett/berbinsba» 

' taetmit» ftet ticfttelijft bettaetft. 3©ont ftoe gtote talijt taaat toe aangctoent too?ta/ "l **M* 
30 ban ftet ecfttet niet taan '» ucftten» tôt'» ataont» betoaatt too?ûen / ten intrifte 
niet 3ontaet taat teftoben/ en met a©ijncebtft te bcftnjfteii; en taan ban men't 
ttoee bagen lang betoaten/ boeft men moet ftet 30?gtaultatghjh taan tae taliegen 
entoo?men/ bte obérai murut pen / befcftutten. ifêen moeft ooh een taeet taan 
30 taeet beeften aan't Récif taeetacfjtigmahen/ tottaet30?ging taan tae&oltaa* 
ten/ 55oot»ge5ellcn en ©urger»/ taie taan 30taanige taettaatftcftftigcn alleen 
otaem feftepten / in tae3c getautige en ontaerta?agelpe ftitte/ taie tae «0aftftui3cn 
met 3tehen / en tae feernftobcn met taotaen taettauibe. 

Hinderfon, be3e taefting/ taaat af top gefp?often ftebben/ niet naat 3ftn3fn 
taintaenbe/ bec ftaat tutroejen/ en cen anbet fttcfttcn/ bie 50 ftaaft niet gemaaht 
toa»/of 5P bttittb boo? een 3toare pla»tegen taan taijfof 3c» bagen ncerge toû2 pen/ 
ja sotaan i g/ taat men taie taan nieu» toeeropmoben moeft. ©ecl «Solbaten/te 3cet 
met graben taetmoeit / ontfnapten in't 3lan t / taaat tae $o?tuge5en een ftet r be* 
gonncnopterecftten. <tîen$eerlantaer/ taanAntwerpen gcboo?tig/i§cft?ijtaerî9mrtùM 
taan een ©aanbel / obectutgt taan aan tac tapantaen te fclmjben / taoo? mibtacl taan atfrrift • 
3tjnmafther/ taie fteimelfth tot een ©obebtenbe/ (be3e toa» cen bergener/taie 
mon3&cftipmuitetp gemaabt/ eneenenttointig bagen langftet3@oo?taat»* 
ftut» ftab ftelpen pfonberen ) toierb geftangen en taertoo?gt. jEaar 't geen/ J*"1*""?/, 
't toelft meet ban gemeen in 3ijn taoot toa» / i» taat ftp taier fteoppen beftoefbe/ en ffi Wm 

taat ftp taiet malen opgebnoopt toietb/ cet ftp't letaen betioo?. <B?ie ftroppcn 
b?abenb'eennata'antaet/ gelnft b?ataen: in taoegen taat ftp/ tecftt op3ijn boe
ten taallentae/ 3ontaet antaerfin» betoogen te fcftnnen/ genatae taersoeftt/ bit 
men aan ftem toegeftaan30u ftebben/ 30betaertoij3ing niet omtaerraat ftab ge
toceft : maar tae taiettae fttop bee hem be tet» aanneemen. Ziyn maft ftet Uet 31 cft 
niet bettappen. $e t gctat taer#o?tuge3en taermeertatac taagciftb» taoo? tae bp* 
fiant/ bie 3p ban tftt tot tyt uit bc23aap"otitftngcn/ contact ecftter taan'tRecif 
te totjhen / feftoon Schop 3itft bit ingebeelta ftata. omtrent ttoaalf ftonbett ©* $omt* 
mannen / aantrehhenbe om be taefting taan Hinderfon aan te taften / obcttatelen gw ta-
een taietenbeel taan een mijl taaat af/ bp een bette uirftaanùe toacftt/ ttoinng ffiîjr*' 
mannen taan be^oitantaer»/ tate3pbootaben. Œe naafte fcfttit toacftt/ bit ge* aan. 
ta?ui»ftoo?tae/ gaf tae toapenroep aan tae genen/taie in be taefting toaren. Hin
derfon , aan een been gemtctft/ en niet uitgaan ftonnenbe / bee aile» in jlago?tae* 
ntngfteilen/ beftaltaen ta?ie ©aantaeten/ om tac plaat» te betoaren. %> betaaf 
aan be ^ooftman Montagne ftcntegcleibcn/ en tae tapantaen op te 3oeften/ taie/ 
gelijft men gelooftae/ ntetfterb toaten. €oen5p ter plaatsi quamen/ baar be 
ftfttlttoaeftt/ bicberrebiiitenftonù/ taetftagentoa»/ 3agen3p/ toen tae taoo?* 
toeftt/ mitataelo?taeningcnacfttettotfttte3amengetaoegt toaten/ ccnftago?tae« 
ning taan ttoee ftontaett mannen/ tegen taetoelhen 3? met een ftag aanltcpen. 
lEaat toen 3P baar nameenbentocer aan te taallen/ om tae genen te tacrbolgen/©eçomt-
taie 3itft ftiettaen al» of 3P be tatucht namen / 3agen 3P 3itft taan taijf 25enben p)?* m™ (*»*» 
tugcfcftcn omtingt/ taie 3icftbu» taetbeelt ftatataen/ en taie ften ban aile 3ijben ^ 7 0 U a K ~ 
befp?ongen/ ftoegen/ taootatacn en getaangen namen; beftaltaentatetftontaert/ 
taie beter te boet toaren/ en in tae taefting geraahtcn. îjun ^ooftman/ la Mon

tagne, 
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tagne, toicrta baat gcùoot/ getijbooft tae©ebtenaat Aftette , taie mee beelge* 
noot ftier af toUbe 5ijn/ en getaangen naar beSSaap de todos los Sanftos ge* 
taoett toierb. 

Schop, be neertaag taan Hinderfon tacrftaan ftebbenbe / toa» genoot3aaftt taan 
taoo?neemen te taetanbeten. Znn ftoop / taan tau» be toeg tontom 't Récif t'ope* 
nen / taoo? ftulp taan Hinderfon, taie tae $o?tuge3en naat ftem meentae tetohbcn/ 
toa» toen gcb?obcn/ en 3ftn taertoacftnng ta?ucftteloo» getoo?taen. ^pbcftoot 
taie»ftaltacn cen anbere pogmg te taoen/ en/ om tae tapantaen te berlobhcn/ be. 
25aap de todos los sancîos 303ccr ter Zee te gaan plageti/ al» ftet Récif te l a n t 
geplaagt mietb^ Hinderfon, taien» beteit geiaftett toierb/ hrecg betael taan 
noeft enige tijt te Rio San ft Francifco, met be 3c»ftontaert mannen / taie ftp otacr* 
beftoutaen ftata/ te taertottacn/ feftoon tae tapantaen baar tae ftcrftftcn toaren gc* 
too?tacn/ cnftctbcft geraben toa» taoo? tae^ollantaer» ban baar te taertrchften. 

«en55 wu ^ c ^aiH / ù"ie Wtotbt aau ften 5011 b?cngen / toietb onbet toccg genomen/ en 
eenomen/en tae genen/ taie baat in toaten/ toietben aile/ tcrtonl 3P op be ftrant / taaat 3P 
5e$ouan- «jaft tagen/ btuitaen piufttcn/ taan be |po?tugc3cn geboot/ beftaltaen een ouû 
§oolse" man / bit 3p in 't letaen en lo» lieten / om tae tftbing taaat af te b?engen. "®t 

ttoecbui3cnt en bftf ftonbett mannen /taie men in 'tRecif beftoutaen ftata/ toicr* 
&tt>op taen in beâcftepen/ taie men taan RioSanft Francifco taee bomen/ al» in tae 
fctjeept jgn genen/ taie in tae îgataen toaten/ te ̂ efteep geb?acftt / en taerttohhen met Schop, umK ' en met ta'%tamtraai Bankert. m>c po?tuge3en taan tae Stat Olinda, en taan be 

itaap Sint Auguftijn, tac3c©loot in gce5ciieii5ienbe/ meentaen taat5p tot tact* 
fterfting taan Hinderfon gtngen/ gclijh men met taoo?taacftt getucftt baat af 
gefttooitftab; 'ttoetft ften taoo? tae genen/ bte ontfnapteii / aangeb?atftt boktb^ 
Coen tae tijbtng ftter af ni beSSaap ban Ullbetfteiligcn geftomen toa»/ liepen 
fteet taan bc3e plaat» / en taan 't geftete l a n t taaat tontom naar Rio Sanft 
Francifco ; maat Schop tacttaftftte ften tet plaat» / taaat 3P 't minft taertoatftt^ 

antett ten. l&e geftete Bloot toietp 't 30nher taoo? Rio Sanft Francifco, en bteef taaat 
fia10 em 0e D a 0 e n / o m aan ^ te !?o?tuge3en / bte bcrtoaart» toiltaen bomen / njt/ 
^ancifro/ taan 3icft baat te taetboegen/ te getaen. Maatw/ in een ogenblih tae 3eifm 
om ûeup- baiicii latcubc/ nain ftaat ftteeft naat't €i(ant Taparipa, ttointig nujien ban 
heKen/ baat / en b?te mijlen taan tac ffiaap / tecftt baat otaet / een mijl taan be mont ban 

' bc îMoct/ taie 3icft naat begataen taan tae25aapftteht / en taaat/ gelnhooftop 
îanb aan b'oetacr taan 't l an t / 5cbcn tien $cftanften en Montant ten gefti cftt toaten. Schop 
caeacipa/ [anbbc aan bit Cilant/ taat ta ter mijlen in 51m omheet fteeft/ en taat ftp toelbe* 
lesbe* à bolht/ n?ucfttbaat / en bot taan rijfttaommcn bonb.%«Bc ̂ olbaten lieten in't be* 
beiflt. f gin niemant in 't tetaen/ en boobben oob be 3©?outoen en fcinberen.^lle» 

toietb tentoof gegebeti; en men berboob niet» aan ften/ taanb?anttemaben. 
€toeetaui5ent inenfcftcn / taaat mee tait Cilant betooont toa»/ taetgingen/ 
fominigentaoo? 't ftaaf / en b'anberen betta?onhen tertotjl 3P / op tae ftoomft bet 
^oltanbct»/ otaetftoopin be23arhenen ^tftuitcn taieien/ om naat bejsaap 
de todos los Sanftos te talticft ten. «Be l^ollanbet» ftregen in tae3er taoegen bec* 
goetaing taan tac fcljabe / taie 3p ontang» tot Rio Sanft Francifco geleben ftabben* 
«enigen taet^anmetbelijbften/ en ttoee |Kintaetb?oetaet» toiettaen getaangen/ 
m naat 't Récif getaoect. «Be ©o?tttgc3en/ toetentae taat be 23ebienaat Aftette 
in ftun macftt toa»/ guamen bien taan 't Récif, en taan RioSanû Francifco 

toe* 
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toeracpcn /m&fmsNtof» boen taerb?anben/ enbat ftpaoeit toeer pieftcn 
3ou. Znn ©?tau/ bit ftetftaantae/ totettafteel toeemoetaig en mi»ttoofftg / en 
bon met ruften. ®e ^eten taan tae Kaat tactaen bt*t |Bintaetb?oetaet» aam 
3egg«n/ dat zy geiijk onthaal, œn goedeof ten qaatfc, ce verwachten hadden, 
als hunPredikant aangedaan zou worden,, en datzy,fonder enige genade of 
uitftel, een zelve dôot, als hun Predilcant, zouden fterveh i 'dat, zo zyvôôr oun 
behoudenis bekommert waren, zy fchrijven zouden dat men hemjgetti-overîaft 
aandoen zou , en dat men achting op zijn ftaat zou hebben, op dat zy ook in ach-
ting gehouden zouden worden. «Be3eîl9mtaetb?oebet0,lteten 3icft geenrtoce; 
maatnooigen. Zp ontboben met gtote naetftigfieit tym mi»bal aan ù'©nbct; 
ïîontng / en aan ta'^taetfte taan ftun ïifooftet/ en 3eitaen dat hun leven in de 
macht van hun vyanden was, die voorgenomen hadden hen met geiijlcc ftraffea 
cedoden, diezyaandePredikant, diezygarangenhadden,piège* zouden. Zp 
taoegtaen'cr UOCft bp / dat men aan hen beloofthad, dat zy zo welonthaalt zotden 
worden, als men verflontdatdePredikantontbaalt wierd, en dat zy niet over 
de Hollanders konden klagen, dan van de vrees, daar zy hen in braefaten, van 
datzy hen dodeo zouden, indien hun Predikant enig ooeevai overquam. Zp 

% baben 
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Cbueber» ftata noiteen 30 grote toctaiocjing taan taolft omgeujfte3aaft/ al» taoo? bcsemaftty 
tabecisse, ge3tett. ^ e e n toa» een Moiaat,ûie op 't Récif tooonûe. ©ett/ban een |po?tugeeif 
"*• omgeftocftt/ toierb betrapttettoijl ftp ttoee treffelpeéfccftepen/ bie inûelta* 

toen tagen / m b?ant toiltae ftefeen. «B'anbec toa» een #o?tugee» / taie 3icft in be 
tijt / toen D'algemene taetgiffeni» afgeliontaigt toa» / in 't Récif begetaen ftab / 
en onbet ftun befcftetmingleefbe. ^p totetta otaertuigt taan een38oot»ge3el te 
toiften omftopen/ aan be toelb ftp alrcegelt gegctacn/ en ftonbett ftconen be* 
tooft ftata / om al 3toemmenbe een b?ief aan tae fcaap Sint Auguftijn te b?cngen. 
3N3eb?ief toa» in een lobe taoo»je geftotcn/ ont taat 3P/ 30ftptaanbeS^ollan* 
taet» getaangen totetta/ bttettt gront3on 3inften/ en met taertoattae teftenen 
gefCft?eften/ taaarbOO?ftptCftennen gaf/ hoe klein een eetal van Soldaten de 
SchaniTen van 't Récif bewaarden, en datai d'anderen in Tàparipa waren, dat zy 
alreê hopeloos wierden , en dat zy ter fto'rm moeften komen, zo van de zijde van 
de Dijk, als van Mauritsftat, en dat men de plaats lichtelijk overweldigen zou. 
(Cettoftl men ften tet ftraf taoertae / 3eitae be po?tugec» otacrluitac/ taat tae genen/ 
taie ftun bmnaaftnamcntn ftem te 3icnftertaen/ in ho?te tijt gefteel taertoonbert 

fBoutKtirjft ^nben m. en 3efter/ t œ n ô e » u i op een&cftûtootaau eenpaai ftemftaïf 
bo^wa, bertoo?gtftaft/ ontftont'et/ tettoni ftt> met ecnftant taol ftto taen ©o?tugce» tae 

baatt en 't ftertt afb?antatae / een geô?u t » en bttoette onber 't taolft /bat maiftan* 
ùetcctfttetgtae/ en taaat na met ta'ellcbogcn/ tautftcn entuggen ftiet. Œaat 
ree»fetaert cen btoarrcibut m't mibben taan tae plaat»/ bit ften taoo? eenfuote 
ogenblift gelijft ù?onfte mannen bee toaggeten / en ften aile otaerftoop / ta'een 00 
ta'antacr / tctaattaeftoeg. Zp toierben ftierboo? toan3Utli een ftïwft otaettaafc 
len/ taat tae #elbaten/ Me in tae toapenen toaten/ ftttn plaat» mimtaen/ en 
toecfttafotaen / om3itft in tae ftwi3en te taerfcftuilen. ©eel ftoetaen en mutfen 
toiettaen tactloten / of fttegen antacre meefter». © e 23eul ftata oob taeel aan tae3« 
b?ee»/ en/ 3icft atteen 3tcntac/ fp?eng taan boben af / en ftata bpua be bal» geb?o* 
ften.«BC3C taertoarring tauuttae langer taan een taiercntaecl uur»/eet taat pbet toeer 
tot betaar ing quam / en 3ottbcr taat men fetaett tetaen fteeft ftonnen getaen toaat* 
omenhoebitgebeiirti». jBaarmen geïoofbe&at bitb'uittoethtng taan enige 
tauitaelcn toa» / tatebe3e taienft aan be3*$o?tugcc» bctoc3cn. *Be ©euï/taoarna 
toeet op ftet Chabot geftlommen/ fncetaftmtae nett»/ troren/ en tae manne» 
iijhe leben af/ opentae ften tae bo?ft/ entuftte 'tftart taaat u i t / met het toelb 
ftp ftem aan be toangen ftoeg/ en tate bloe&tg maahte / en tait aile» aan ttoee gto* 
te ftontaen t'eten gaf. ^un ligftamen / in btet befen gefjoutoen/ toiettaen tot een 
taooîbeelttentoongefteft. 

ïjoetoel al tae 3c toontactteftenen in tae genen/tate mialijft genegen toaren/fcftnB 
beftoe?taen te b?ubhen / 30 ftontaen 3p etftter tac j$otbaten taan 't Récif niet toeet* 
ftouben / of betetten ban bift toijl» otaet te fopen / om taat b'<Bberigfteit geen atftt 
nain op tac ftiacfttenen taertontngen/ taie 3p tegen ftun SBebelhebbcr» beben/ 
bie ften ftet taatbebeef taantae Inftocljt / 't toeift men in 't 0oo?taat»ftni» aan ften 
gaf/ ontttobften. ^ant3pbetamuft:ïjtmeigemacftttae3elf^^ fini» 

*«<£*«« ta?agen/ ennaatftun betietacn nfttaeelen. *ïntaien3P3ittj beriepen taat mmbe 
teSôibo» luftocftt/ uit ftet Boo2taat»ftui» gcftaalt / in een openbate plaat»/ taiemetaan 
nu. iemant tacttaacftt toa» / en in tegentooo?taigftcit taan ait e / beftoo?be te taelen / 30 

toiettaen 3? in getaangen t» getoo?pen/ en taan beroette en muitetp aange&laag t/ 
en 
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en om hait mfnfte mt»ftagen ter taoot/ of tot totppen taectoe5cn. «Be ftreng* 
fteit taan tae btijg»tucftt totetta taaat 30 boben gemeenontaetftouben/ taat 3?/ in 
ptaat» ban bt genen te ftraffen/ bit fttaftoaettaig toaten / niet antaet» taan 
fctpthtielnRe taoo?beettaen gatacn. pubien een ̂ oftaaat / 3onbet taettof taan 3ijn 
feozporaai / uttging / of tanget uitbleef / ban meta aan ftem belaft ftata/ intaten 
ftpbetgat tae toapenen op tae fcftitttoacftt te nemen/ al»'et enig 25ebe|ftcbber 
tooo?bpging/ 30ftietbmcn ftem geftete bagen intaeftttte taanbe Zoni opeen 
ftoute paett / met hoegel» aan tac boeten / en tanf of 3e» mufhetten op tae feftou* 
taer»/ of men tare ftem 5onber opftoubcn boo? cen toacfttplaat» 5etacn of acftt 
utenlang toanùelen/ met acftt of tien mufftetten op tae feftoubet»/ 3onber te 
taarten tuften. Zp bonben oob 3toareujft op ftun folbp in ftun 51 chten geftoipen 
too?ben/en toaten genoot5aaht ftun Iftftocljt taan een toceft te taetbopen/0m ttoee 
of û?teù?uppeii te ftebben/ entmtjnbetrtotaetige taan tae tijt al»elcnbigemen« 
f cften. 3tïo men al betaelb?ietaen aan ften ber leentae / 30 tactaen ta'<©ntfanger» ften 
ttomttgof ûatttg tci5entaoen/ om taebetaling taaat af te malien. «Be $|eren 
maahten een bcbel / omalle beta?otft taer 2Sochftouùer» te befnoejen / taat niet 
mant iet» aan tae âSolbaten 3011 getaen / 3onbcr bebet b?tebetv op 't taer3oeft/ met 
fttm liant geteebent. Maat men ftelbeecftter ften 50 lang te leut/ taat ftet meefte 
beel ftozf / 3onûet geftoipen te to02ben. 

^ c #o?mge3ett/ taie toeetgeftonten toaten/ en 3itft tn 't CitantTaparipa 
bctftecttt ftatataen / gtoeitaen in getal / tertoui tae ̂ oltantaer» taetminbetben / 30 
toel 09 't Récif, af» in tait Citant / taaat taeet fto?taen / beftaltaen noeft tae genen/ 
taietoecfttaaftten/ cnùie Schop ftangen bee/ al» 3p toeer m 5ijn ftanben qua< 
meft. «Bit gaf taen tapantaen mtbtael om taageltjft» toaftt ghei t te ftr tjgcn / eu ein * 
ûetijft ftet gefteel cilant m te nemen/ beftaltaen be &cftan»/ sontaettaat Schop 
fttftt taatbe ïeberen. Men betaat aan Hinderfon RioSanftFrancifco te taetla* 
ten / toeer naat *t Récif te bomen / en 3ftn taolft naar Taparipa te 3entaen. 

©'Htamiraal Bankert toa» 30 taoo?fpocbtg tet Zet / al» Schop rampfpoebtg 
op 't San t. i $ taftte tae #o?tugc3cn geburtgitjh aan/ nam fonuijt» een ban 
fwn/ enftftootenigenitibegront. %J bee bit met tae&cftcpcn taer be3ontaere 
lieben / aan tae toétften tae aEBefmtbifcfte«Compagnie taettof ftata gegetaen / om in 
beZetban Brafil teitmiften/ om taat 3P met genoecft*Scftepen op ftaareige 
ftoften bon tœtuften. ^ p brutfte met taftf ̂ cftcpen op tae feuft taan be 23aap/ en 
33g een bloot taan 3etaen &tftepen / taie taan $o?tngal quant / en taan tac feomng 
taan #o?tugaluitgc3onùcti toierb/ oni3icft taertoaart» tetaettaoegen. §ptaftte Banhetr 
ftaat aan/ ttftoot een &cftip baar af mtaegront/ een antaet getaahtetaettr in tae £ ? j L 
5&aap/ cnbebjjf antacte^eftepen toiettaen genomen/ en toaten getataenmet £ben 
ïaftcnen/ ï ijntoaat/ ïijftotftt/ boo?taat taan <0o?fog/ 5©ijn ban Madera, ^mvtm 
ttoefft aile» otaet be ttoee iKilliocnen toaartaig gefeftat toietb. gjn taese ftrijt 
fneutacttaen omtrent taicr ftontaen fo?tugc3en/ tate getaoot toiettaen/ entactta?on* 
lien, »pliet ttoee ftonbett en toijftigmt letaen/ bit ftp getaangen engebonben/ 
en/ wp tae ftiet taan 't Stffip gefpijftctt/ op 't Récif b?atftt. mm bonta onbet be h i inat.,. 
getoangenenoenfcutoeCmtaerftontngtaanBrafil, taietfantaerin$n ampt taol* « g g ï r 
gen 50U. ^'ICtamitaat / ta'<0ntaeratamiraaf / tae#?oWbo?/ en flegtbo? taoo? 
t j è f tae iant / û?ie naintaerb?oetaer»/ en beel antaete SSebeibebbet»/ taie bc* 
3onbetinft inbetëeftingen ge3et toiettaen. mm be ^oibaten en fieftiger* 
^ g 3 toietb 
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©eiBoitu toiettaen met ta'antaeten ihgemenegetaangenifTengeb?acftt. ŒeCommanbem; 
pejenïan ban bt ©cfting en 23urgt Riogrande, 3ientae taat tae #o?tuge3en in t algemeen 
Se noiian- geftaat toaten/ en taetgtamt taan taat tae ttoeefpaltige Tapoyers al tae tjollanber» 
S ? / " ' taan siara en Cerfan gctaoot ftatataen/ taerù?eefomtcentttoecftontaert#o?tuge3en/ 

taie ftp m 3ijn befcftetming ftielb / onber tae jonft taan ta'algcmene taetgiffcnf»/ et» 
tontom tae ©eftmgentooontaen. ^P3Cibetotftcn/ batftp3icftniet meetopften 

tooîbenban bon taetttoutoen / en ùtoong ften btnnen toeinig bagen te bettteftften. lEaar 3p 
be î©ttben toaten niet 50 ftaaft in 't Eant geftomen / of be Tapoyers en Brafil ianen ban Jan 
geooot. Dary «iocgenùe«i0i?oten en ftlehien taoot/ 3ontactiemant tefpatcn. iDaac tae 
©e « a - Tapoyers, oie ban ta'antaete aanftang toaten / be3e nieutoe moo?taetp tacrftaan 
popcts bo - ftebbenbe/ taetfcfjcnen uit tae 2&oftcften/ en otaettaielen al tae ï|ollanùet» taan Rio-
K r J f ™ s r a n d e en Farvba » bit 3p ïrt 't Haut betfttooit taonben/baat 3P/meet ban too?* 
bwZm in tcfm maftenbe / 3tcft in 3eftetfteit toaantacn te 3ftn. Jtëaar be3e tooefte menfeften 
•t nant. taootataen ften/ taetbiantataen tae «guibetinolen» en 3lantftui3cn taan Siara al tact; 

taolgen» af/ tot aan bc3C3ijtae taan Goyanebpbe^tatoiinda, oati»taat3pom* 
ttent ttoee ftonbett mylcn liant» taer tooeftt en/ en taan baar 51 cft ttifTcftetrt Ré
cif j en tae «aaptoan Sint Auguftijn quamen taerttefthen. 

©etfterwnB - $iet iang taaar na quamen 3ctaen &cftepen uit Collant in tae gatacn taan 't 
m 2&?afti Récif, taan bt toelften taijf taan be Compagnie bp be maant geftutirt toaren / 
seKomen, « ^ n i t » 3? geen ntitataef ftata om een gtotet getal toe ternften. ^nbtitStbes 
$ouji pen toaren omttent tanfftontaett &oltaaten / en be ff?ccr Hous, te taoten ©elfc 
g f otaetfte / en taan Andréa Vidal getaangen/ naattae 25aap geb?acftt/ en ban taaat 
SSià mt uecl anbere 23ebelftcbbcr» naat#o?tugal gcjon&en/taan taaar 3p naat$oU 

lant getcobftcn toaten/ en 3icft toeet op tae rei» naat Brafil ftatataen begetaen, 
^N5en taer 5eftcrbeiibatbe Compagnie mibbelen geb2ch ftata/ en taat aile» in't 
toiltae 30U topen/ 30 ta'algcmene $taten tae befcftetmingban'tXant niet in 
ftanbennamett. «De $oibatcn / taie nieutoeiijft» geftomen toaten/ toietben 
tetftont naat Taparipa ge3ontaen/ baat toeinig bagen taaat na eentaeel taan tae* 
3en/ en'totactfcftotftan ta'antaete tfollantact»/ tot een getal taan 3e» ftontaett/ 

©e sjoi- taoo?'tgebieta taan Schop Janttoaart» in toiltaen tteftben. |Baat 3? taonben taoo? 
,anbeïh,t/ * D 0 ^ oui3ent^o?tuge3en / bit ben otoongen taaettatglijft af te tteftben / met 
rug geoje- vttnt$ Dan t w , n r t f l ooben / en tacerttg getaangenen / taan tae toetften tae genen / 

taie men betaonta taat eenmaal getaangen ftatataen getoceft/ ennaat$o?tugalge* 
jontaen/ en toeet in Brafil gefteett toaten/ intae25aapaan taiettacfen toiettaen 
gcftoti toen. €oen tae $02 tuge5cn / uit tae genen/ aan tae toelften 3P 't letaen fc l ion * 
ften / tacrftaan ftatataen taat Schop geen ttoaalf ftontaett ftrûtabare mannen bp ftem 
ftata / en taat b'anberen 3teft en onbequaam tot tae toerben taan b'<@o?log toaren / 
taat 3P toel ftaaft een macfttige bpftant taettoacftnen/ en niet toel met inftocljt 

©e febans taet30?gt toaten / beftoot ta'<&ntacrftonmg tac &tftan» te boen otaettoeltaigen / en 
op «apa- betaal ta'uittaoeting taaat af aan Hoogftraten, bit/ met ta?ie taui3entmannen 
fto2nïc" bct3elt / taie bp taihhe tauiftecni» in 't Cilant geftomen toaten/ tae5e &tftan» taer 

* IÇjoilantaet» taan ttoee 5ijtaen ftcftiglyft quam bcfp2ingen. Schop, bit men niet 
ttcfttclijb otaettaallen bon/ om 3tjn gctautige toahhettjeit en toacfttftoutaing/ toa» 

©eîDpan- ftewiboinftentcgcn te ftaan/ taettoeetbe 3icftfteet ftloebmoetaigtijft ttoee uten 
benafgcT lang/ enta?eef betapantaenaf/ taie/ taetaagetaabaanbomen3imtae/ enta2C3en* 
Kjtton. & ^ t oe 2,on een gctuig taan ftun feftanbe 30U 3ftn / aftoeeften / metbetlte» *M 

toteï 
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taiet ftonbett/ taie op tae plaat» taootbleetaen/ beftaltaen tae gequetften. gntae 
$cftan» toaten niet meet taan 3eftig taotaen en gequetften. Maat 't geen/ 't toelb ^dariie-
aanmetftclph toa»/ en taat niet beftoo?t taetgeten te too?tacn/ i» taat men gtote im i»a»e-
blataen taan papier taonta / taaat mufftetten / tauurtoet»/ fptctfTcn/ ftellcbaattaen/mn» 
mo?genftatren/ 3toaettaen/ fcfttcfttcn en pijlen/ bie be^o?tugc5cn altijt bp ftun 
toapenen tuagen/ eiiinbeftrijtgeb?iuben/ op gcfcfttlbert toaten. Men taonta 
ftiet ontacttaeel gtote en ftleincftrutften/ met taelettet H taetmengt/ taieop tac 
b02ft taan tac^eltjhcn ftontaen. I^ict onber aan toaren berbloeftingen gcfcfiîc 
taen/ in tae liâtnnfcftc taal/ tegen be fôottantfcfte toapenen/ tate3p ftettetfcfte 
toapenen noemtaen / toel lier» geiijftemffen taaat bertoont toiettaen / om tac Sol* 
taaten/ taie ùe3e toapenen b?oegen/ en 't geloof ftatataen/niet te qiietfen. Zebet/ 
30taamg een aangenamc en taetnuftige totaer honft i» niet ingetaoert/ ban taoo?tae 
btoftattigen / taie men niet aan ban inanen / ban met ften licft telnft t'ober re beiv 
bat 3P met bit gcfclmftonquetfetftft.3|jti. Jtëaar toen men bebonb taattaesen 50 
toel al» ta'antaeten gétaoot toaten/ totetta 'et ge3egt taat 3p tait geloof/ en'ttaaft 
taetttoutoen/ tot tac3c gefcftîiftcn taeteifcfjt/ niet ftabben geftata/ op bat tae 
ûeucftt/ taie ftiet aan toegeêigent toietb/ ftracftt 3011 ftebben: ecu taonb taan 30c 
toaangeloof/ ont altijt in oeftring te blijben/ en niemant te boen toalgcn/ met 
bpb?enging taan taat 3P taieintaeftitte taan tae ftrnt afgcbaan mogten ftebben. 
Schop toa» 30 gebtenftig/ bat ftp een taeet taaat af aan3ijn tapantaen 3011b/ om 
taie aan ftun b lobe &olbaten te geb?uiben ; op bat ftp boo? taan met geen aube * 
ten/ taan met tae genen/ taie taappet infcftftn toaten/ teftcyben 3011 ftebben. 
©'otaeetgen toiettaen naar'tRecifgeboect/en oob naat Collant/taaar 3? tot 
een ta?eemtaigfteit aan b'algemenc Staten toietben gejontaen. 

o Het qejiiende Hooftdeel. 

Kaapvaarders ui tgezonden. Z e s Hollantfche Schepen ver-
gaan. Vier Portugefche Schepen genomen: Overlopers* 
gjéftraft,- hun verwijt aan de Heren . Treur ige vertoning 
van twee rampzaligen," d ie gevangen en gedoo t worden» 
Onder l inge wreethett. D e Z w a r t e n flaan de T a p o y e r s , en 
mishandelen hen na hun doot-> 

OïBtrent ta?ietoeften na bit beb?ijf quamen negen anbete ^cftcpen uit »««&»* 
Collant taoo? 't Récif anftcren. |BaattaC3en toaren geen antaeten/ taan bewuit-
<§cftepen taan be bc 3onbcrc lieben / en niet taan be Compagnie / taie altee s^onben, 

30 macfttcloo» toa»/ taat3p niet meet tot bpftant taan Brafil bon uitgeetacn. 
Zp quamen niet een» aan %aut/ enfttuiften getatitiglijhin^ee/ om tegen tae 
©û?tuge5cntefttijûen/ om bat ta'algemcne Staten tacp?u3cn/ bie 3P30utaen 
fitijgen / toegeftaan ftatataen / tcctotjl 3P cen macfttige ©loot 30titacn uitmaften. 
^Bittaerplicftttcûcïiaat»heercii tae geftuutbe .âcftepen taan maant tot maant 
toeer te 3enben; gelijft ooft een taeet taan tae genen/ tate ben Compagnie toebe* 

ftoo?* 
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ftoo?tacti / taan tae toelften ftet befte otaet tae ttoin tt g jaten ont toa». Cn ftoctort 
ta'^miraat / tae ,&tfttppet»/ en tae &cfteep»timmetlietaen taie onbequaam om 
toeer te ftcercn oo?beetben/ 3onber blijftclfjh gctaaar te lopen / uitoo?3aab taan 
fttmoutaetûotn/ 30 toiettaen 3P ecfttettottoeetfteering gefcftiftt/ taaat taeet ge* 

^«.«m toitliglnH imrataen/ onïmitatael tot ftun ontacegang teftebben. 2e»taan 1x3e 
jantfàe 3toafifte Stbtpen taan tae Compagnie / en tae genen / taie baat in toaten / totet? 
* * * « • taenotttacrtoeegtaantaebareninge3tooigcn/ 3ontaer taat men ooittijtaing taan ften 
*»*«*«• gcftoo?t fteeft. ^ ^ ^ 

«De&tftcpenùerïioopltetacn beb?ctacn ontacrtufTcftcn grote toontaercn opbe 
Zee taan Brafil. Zpftteltaen feftaen tae genen getaangen/ tate 5P opbe ^cftepen 
ber©o?tuge3mbontaen/ af»3j>bte otaettoettaigtaen/ en in genataeaairoamen/ 
beftaltaen tac genen/ bit sptoanftaatbefpeuttaen/ entaegenen/ trie/getp3P tet* 
moetataen/ cctttjt»tae ÉoHantaet»getaient ftatataen. Zp/ bit atlpft optoinflute 
3agen / met ftet taetotacrmtaan tae &tftepen / toierpen al 'tgeen / bat ben laftig 
taatftt/ in Zee ; en men fteeft toatelgft betaonben taat 3P ban taijf ©o?tugeftfto 
Stbtptn/ bit alleng» genomentoierben/ tac®o?tuge5en icbentatgotaetboo?t 
toierpen/ etttac&cftepen intaegtont boo?ben/ na bat 3? ftet befte baar ultge* 

©îetttoî loft/ en m ftwn&tftepmotaergmomen ftatataen. Zp/ enige tijt taaat na3itft met 
tugcfdjc ta'Htamitaal Bankeit, bit JP otimtocttcn/ taettaoegtftebbenbe/ betobettaen on* 
&«£££ taer tae ïinietaieratitaew»o?tugeftftei$cftepen/ met Quitter geiataen/taie/trtt 
»tmnaeu* ùt 26aap de todos los Sanétos hoittcntac / toeer naar ©o?mgal beertaen. ©an tae 

©omtge5en toiettaen ftonberten ttoint 1 g / en taan tae ̂ oltantaet» omtrent tatjfri j 
<©beric- getaoot. &e3e ^eftepctt toierben naar 't Récif getaoert. IKcn taonta onber tae 
nersgeban- gctaangciicn toftfttg &olbaten/ taie m taienft taan tac Compagnie getoceft ftatataen/ 
«n en st- cn tot ûe $02tugc sen otacrgciopen toaren. Cmûec taesen toa» cen goet getal taan 

f tanfeften / taie atle naat $o?tugal gc3onbcn toiettaen / op taat pbet toeet naat 
3ijiiftiit» 5011 heren/ gelijft aan ften taoo? ûcgefcft2tftcn belooft toa»/ taie men 
op 't Récif en clbcr» geftr 0011 ftata. iîîaar toen 3p mec n ben bat 3p ftun b cft outae -
m»oceftregenftatataen/ toiettaen 3P getaangen/ enaanbe genen getetaert/ taie 
5P tactlaten ftatataen. *B<3e rampjaugen / tate 't taouni» bas ftun taoot niet ont* 
gaan ftontaen/ toietben allé in een toceft geftangen en getoû?gt,- entjunlfgfta* 
men toietben op tactauifni»ftopen getoe?pen. ©cet taan tae5c elentaigen ftatataen 
noeft moeft» genoceft / omop't uitterfte taan ftiurteben tae tetaenen en ftlacftten te 

ottiBti t bethottbigen /taie 3P in ftun hrng»ftaat met ftatataen taatten openbaren. Zp bet* 
becobet- toetcnaantae^ollanùcr»metcenonbcrfaarfttgelaat/ datzy opalderhaode wij,-
J°P«s aan z e n n u n beloften tegen hen vervalfcht hadden,- en dat zy diesnalven niet verplicht 
bet?!> **" waren hen te gehoorzamen , dewijl zy hen eerft hadden bedrogen, dat zy hun eige 

Lant hadden verlaten, om in gedurig gevaar eenvreemt volkcedienen, en een 
Lantfchap voor hen te veroveren, dat twee duizent mijlen van hun peboorte* 
plaatfen af lag : dat zy zodikwijls de doot voor ogen hadden gezien, zo veel ge
vaar overgekomen waren , hun bloet hadden uitgeûort, hunlighamen merwon-
denbeladen, hunfchoonûe jaren verflecen in de vyanden , de zwarigheden en 
eienden vand'Oorlog, d'ongezontheit van, de Judu, en dé rampen van de tijt 
t'overwinnen : dat men, i n plaats van hun atbeit en gevaar te vergelden, hen ver-
acht, enalsbeeftengehandelthad : dat men hun klachtenen gefmeeknietwilde 
verhoren: dat men hen, ia hua zieiuen» oietop hunfoldy geholpen had : dac 

men 
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men hun foldy, en het deel van de lijftocht, die men aan hen hadbelooft, ont-
hield : dat men geen recht aan hen dee over de genen, die hen voor hun ogen be-
roofden: dat men, in plaats van drie jaren te dienen, 't welk de tijt is, voor de 
welk men hen in Hollantaannam, deze jaren twee, drie jaren verdubbeide, en 
datzy, alsderekening gemaaktwas, niets te goet hadden ; dat een groot getal 
van de genen, die vry verklaart waren, gedwongen hadden geweeft om de wape
nen weêr voor zes maanden aan te nemen; dat men geweigert had hen weêrii» 
hun voorgaande ftaat te ftellen, en pasport aati hen te geven: dat de Portugezen 
woott aan hen hielden, enhen beter hadden geha,ndelt, dan zy konden verhopen. 
3Cntacren poogtaen 3tel) te taerontfcftultaigen/ en antaçten ber30tftten taetgiffeni». 
ïfêaar niemant bon genabe ber ft r y gen j en 3p toiettaen / al» obctlopct» / n a a t 
't taonnf» taan tae Sttijg»taat getccflt. 

't €>cen / 't toel h t ft oiitacrfcftone ly ft in tae fttengfteit taan ftun getecftt tainb / Gtam 
toa» tae taoot taan ttoee ramp3atigen/ bte fcùcrt in een antaet StbiP ban tae 25aap/ b«ftnat 
taat naat fpo?tugalttûft/ getaangen toietben. ^b$ie/ oin ftiet toc te ftomen/ ™!?î2i, 
mp genoot3aaftt tait taoo?taat cen toeinig bjebet te tactftaleii. «Bcentoa»een «en/biege, 
3©aal/ taan Rijflèl in Vlaanderen gcboo?ttg. $?p ftata tae ̂ ollantaer» geftele ôangenen : 
taeettien jaten gebient/ ban be toelften men noeft ftet grootfte beel taan tae folbp K £ . 
aan ftem fcftuttaig toa». «Bc3e arme audaal / ftet getaal / 't toeJft al tae ramp3ab* 
gentaerbolgt/ tegen fieft gebant taintaenbe/ toierb taan tae $o?tuge3en in tae 
feaaptaan Sandt Auguftijn gebangen/ toen Hoogftraten bc5cplâat»aanbetap* 
antaen otaetletaettae : ja men ftab ftem bpiia getaoot/ taetmit» ftp toeigettae tae toa* 
penen aan te taftcii; geltjft ooh gcfcfticb 30113ijn/ 50 enigen taan 3ijnbebentaen 
ftem niet taerloft/ en naat tae 25aapgeb?acftt ftatataen. %>/ baat 3ijntae/ bon geen 
taetlof / taan naar $o?tugat te jttchbcn / hriigen. Men ftet tae ftem uit taan toceft 
tot toceft/ enlietftem/ 3Dittaerctenofft?inften aan ftem te getaen. J§ptoa»eût* 
ûclijft gebtoongen 3ijn Iitebcren te taetbopen / om b?oot te ftebben/ en gefteel 
naahtotaetfttaattegaan/ tettoijl 3ftii mahhet» in 5nn tcrtciitooo?taigftcit toel 
gehteeb / toef getaoeb / en niet Contact gelt toaren/ 30 ftaaft al» 3P cienft namen. 
m toa» taie»ftaltaen gebtoongen tae toapenen/ gelijft 3P/ aan te taften. ^ p 
taimtaeacfttienmaantaenîang/ en bet/ toen taie teneintae toarcii/ boc?3ijnge* 
butige taettoningen bpb'<0tibethoniftg 30 taeet/ taat ftp 3ijn pa»po?t taan ftem 
taetftteeg. «B'antaer toa». cen Cngelfcftman/ taie tae ̂ ollanbct» ttoaalf jaren 
getaient ftata. fyp toa» een bet genct /taie 3ftn pa»po?t ftata gchtegen/ en in cen 
taan tae3e 3etaen ̂ cftcpen ftata gefefteept getoceft/ taie in Paryba gerect lagen/om 
naat Collant tetaetttehhen/ toen tae $o?nige5en eerft 3ûft tocerfpaltig toon* 
taen. «DC3C &0ltaaat toietb OOft te Rio Sandt Francifco, in taC licerlaag taan Hin
derfon s bolh/ getaangen/ en taan taaat naat tae53aap geb?acftt/ taaat tac grote 
noot ftem tae rjoapenentaeeaantaften. ^ p taetftteeg/ na bect gefmreh/ ooft3ijn 
pa»poit/ entoiltacmec/ 30 toeinig al» tac 3©aal/ tcgcnftantbieben/of 3icfttec 
toeet ftellen / toen tac^ollantaer» ftun ̂ cftip aantaftten / feftoon men 3ulft$toet 
etnftelnftaanhengebooû. Zptoicrtacrftcfttet/ âontaet in3icftt taan taese bpge* 
b?acftte tetaenen/ taie 3? taoo? tae monttaec Jpo?tugc3en / cn antaeten bebeftigeen / 
taie ften in 30banig cen ftaat ge5ietrftabtaen/ gelijft 5P3eiben/ taettoo?gt. ^oeft 
3P/3tilh cen b?oh niet bct3toclgcn ftonncntae/ boeten/ cet 3P fto?ben/ met 
grotcfjtftigDeit tegen ïjunSccDtet» uit/ taoo2 tae toelften3?/ meteen ftem/taie 

& 3* 
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&m Wan> 3* etaeïmoeÙig/ al» meetaogenta toa» / 3Citaen / of zy dus de kommer en 't eevar, 
ten en bet; *t welk ay zo yeel jaren van hun leven o'nderwarpen hadden geweeft, omLanqea 
Mit aan Voor hen te winnen, en die zy befteed hadden in de vyanden te verflaan, vereot-
g^ouaii» den,da.tzyhunonfchultdus/madiglijkhandelden i of ditdevergeldingvanhiH*/ 

getrouheit was, dat men hen door een fchrikkelijke doot in fchande deê ver- ' 
gaan ? Zijn wy fchuldig, 3ettaen3P/ van dat de vyanden de fterkften wajen ? van' 
dat zy in groter getal hebben geweeft ? Was onze ftaat niet rampzalig, dewijl men 
van honger moeft fterven, of uit noot de wapenen aantaften ? en dat deze zelve 
nootonsaandegalgleidî Wint indien wy weêr naar n wilden keren, 'twelk 
aanonsonmogeînkwas, watftraf zou men ons, zo de Portugezen ons betrapt 
Jradden; ni»t hebben doen lrjden? getijk wy heden moeten hjden, nu'tlotons 
in uw hadden geftelt heeft,en wy in uw macht geraakt zijn. Maar aeh! in plaats dàt 

? • gy ons behporde te beminnen, en onze volftandige getrouheit in hoge achtingte 
houden , zo doet gy ons een fchandelijke doot fterven. «Be geboelftfte ftlacftten 

«mat» tae3et arme ramp3àligen geraabten tet oten taan taeftoge ftaat / taie taergifteni» 
bccgrff** aan ften 3onta. Maat 3p beftoefben bit niet toen 3P quam ; toant men ftab ften 
"*• tet fttaf geb?atljt / niet bette ban îTArTogaden, een ftalf nujl taan 't Récif, in ' t 

ge3icftt tact $o?tttgc3cn/ tate in tae 3clbe mit boo?cen «Sotbaat/ taie tot ften otacr* 
£rbanbe> quam/ o°0025aah ban ftun taoot taetftontaen. ©yf ftontaett taan ften quamen ter 
îgheûoot/ mitaùetnacftttaertoaart»/ namen ften taan tae galg / begroctoen ften baar bp/ ettr 
oebociM Wm m b?temalen ftun mu»hcttcn / om taaat taoo? te tonen taat 3P b'ongerecft* 

ngfteit/aantae3eelentaigengepleegt/taetgoetataen. 
' t g » geiooffelp taattae3e getoone enftatclnfte ftrafftngcn geen liefbcinùe 

ftattenûccSolbaten ta?ubte. «©cfclniftecftter/ taie 3P baar af on tfm gen/ bet 
aan tacs! tae luft/ taan otacr te lopcti/ taergaan. «©een afttaeren/ taan tac toanftopt* 
gen/ begataen 3icft altijt in bit getaaat/ en tait affe» tot bet3toahhing taan be 
fteitftracftten betlgollanbct»/ tegen tae toelhen be$02tiige3cn/ en bobcnaltae 
genen / taie 5tcft aan ftun 3ijbc getaoegt ftatataen / een ontact30cnelijfte ftaat ontftn* 

« w r „,.gén/Ja3otaanig/ taat tae SSentaen taan Schop geentftf»genatae te becftopen ftebben/ 
ÏÏKSt oro taat men ftun mabfter»opgeftangen fteeft/ en bat 3pmifïcftien cen5dbege> 

* taaat 3uftcn lopett / al» 3p oob naat ftui» 3ul(en fteten. Zp ftingen oob altee be 
genen aan bomen/ bit 3p hregen/ enbte3p aan tac3e3ijtae taan tae ïtttater be* 
fpictatacn/ al»3?quamenomftoutte3oeften/ of ointetaiffeften. 3Batbeb?ou* 
toen aangaat / 3p toaten taetnocgt met taie te mi»b?uiben/ ften uit te ftletaen/ cn 
3ontacr ftcmt toeer toceft te 3entaen. H&aaral»be Tapoyers ften in ftun getoelt 
hregen / tnaaftten 3P ften tot goetae fpij» / 30 toel mannen al» ta?otitoen. <Be 
$o?tuge3en / in tae ftagen / op tae ftant taan tae ftibiet taetbo?gen / taielen op be 

«jebetnt. ^ / tuftcbcn be ttoee éScftanffen taan Mauritsftat, een ftanonftftent taan mal* 
ftattbct/ een Contaop taan (ijftocfttoan/ taie ban'tRecif; naat ta'Affogaden ge* 
jontaen totetta. Zptafttenbe^otf antaet» aan/ 3ontaet taat bte taan tae scftanffen 
ùarOtn ftftteten / uit ta?ec» taan tac ftunnen te quetfen. Zp taattaen oob niet un* 

© e c » net taft ui trrehftcn / taetmit» 3p niet toiften of tait gebaan toietb om ften fotaet* 
Dopa* ban ballen. ©an toeet3ijûen toiettaen omtrent bijfttg gcûoot. i De» antaeten taaag» 
tnSboo" toietben ttointig Tapoyers, tet 3dtae plaat» tactbo?gen/ om tentant robet* 
m & \ taallen / taoo? bt Ztoattenvan 't-Recif getaangen / en taan ftun ftooftaèn berooft/ 
h,uoeit. A taie5p/ opftuntoij3ctaanfentae en3ingcntae/ op&ptetfcnlang» taefttatenû?oe* 

gen/ 
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gen / taaar mee/al» met een baï/TpeettaenV en fjcft*a«y«ta inlfejtolirpew^ «Be 
^cftan» taan Barrette toa» in btît 3elbe taag bpna taan tae ̂ oîtugescn ingeno* 

r É$n I *** bp m"Ptto*e ©«Itftuftften aanb?acftten/ taie 3P op een SBeutaerp/ acft* 
" W&bt bomen gemaabt / ftet taen. Zp feftote n met ta'opgang taan tac taag tot op 

taemitabag3ontacropftouben/intaCdScfjan»Aptaiia« tontotti/ en taooûtaenin 
quetften juwç taan sejftg £olbarcn. 3Miftb^Aepf tacrtaoegben 3tchbg» 
toaatt» ipf^eej moacjp quamen n ^ / taw^nw^tu^sen at taettof-
• f t en toanpc l r,. . r :> u >!>:>:! •« »'f:r:o"J tr'iiils .ir,r.'/ -.b ; ;~.. i' 

. ivif t! n:r> 
».' -«:•>! •Ib:-. / /rf Ipvermendi Hwftdeti M.\ 

Verdeling onder dé Staten, om de Vréde,- Vaftendag ôp 't Re-
•;''. cif hierom gëhbûden,' daar men dènopt verbergt > en béfluit 

om byftant aan de Staten te zenden, daar Haaks toe ge-
màchti|t wotd. Scherpe regel tegen de genen onderhot*-

M a den, 
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d e n , d ie ui t het Réc i f willen ver t rekkenj ' t welk aan enigen 
' t leven koft. 

T \ C ©ereenigtae Eantftftappcn ban i&eberfant bonben niet 30 toel cn 
• 30 taaccûiglijb in tae bpftant/ taie tae fiaat ban't Récif ftegeettac/ bct3ten/ 

labeeit- J " - ^ uit oo?3aaft taan bt bettaeeltfteit/ taie ftun £ taa t ta?etgùe. «Be koning 
eit onbet taan &panj'en / taie taolhomeitjh taan at 't geen betieftt toa» / 't toelfi in Brafil ge* 
e &tMtai taeutbe / en taan tae mi»nocging taer ̂ ollanber»/ ftata een <3e3antnaat tac Haag 

»?ebe aan ta'algcmene Staten gc3ontaen / om ©?etae, met ften te maben. «Bc3e «5e* 
53111 totetta toel ontfangen / en ta?ientaefijh ontfjàatt. <B?ic Hantfcftappen toon* 
tacii3tcft taaat toe genegen. iDaac tacEeelantact»fteltacti 3tcft ftcftigitjft taaat 
tegen/ en bCtUigtaenObetlUitae/ datzyliever de befeherming van Frankrijk zou
den verzoeken,, dan daar in bewilligen : dat zy geen Vrede "of Beftant met de 
Spanjaart begeerden : datzy vreesden, van hen zo wel verradén te worden, als hun 
Medelantslieden Van de Portugezen,in Brafil verradén waren, en dat zy huit 
naafte geburen wâren, en d'eerftjçh van hèn overvallen zouden .worden. <B'al* 
gemene Staten tactaen aan ften berroncn/ dat, deze Vrede vorderifjk aan hep 
zou zijn": dat zy in hun behoudenis zouden verzOrgen, en altijt geruft by lich bltyf 
ven : dat zy ondemiflehen zich met gemak aan de Koning van Portugal ZQV-
den konnen wreken, en een machtigebyftant, tot weêrwinning van Brauî, ver-
gaderen : dat de Koning van Spanjen aanbood hen by te ftaan, en niets lieVer 
begeerde.SiandezeoOg&roBwe'Vorfttehelpehverdelgen. jffèaac tacbc^OlltaCte 
^ a t e n i t a a n ^ à n t j t p e n b e m e n in tae3e fetaenenftebftentae/ 3«beii natta* 
ncfttngnjb/*at3pa«tgeen/ tttoeïft taoo?fteny aangaarttae tac ©?etaè/ gebaan 
30utoo?ûen/ taettotetpen/ entaectoerpen30Uben. ^'atgemene&taten3eitaen 
t0ttaC3e %fàeb8ttbi$ben'f datzy weten moeften dat zy\Schip van déGemeente, 
en de^eel^^dersalleenlijk deUoot daar af waren j en dat zy' al hun Lant zou
den dbefroh'deVlôpen 7 zo zy^d6rta"an zich genêffentoondeàfôm van malkander 
tefcheuren : m boegcn taat 5p gefteel met toiltaen tcgengefp?often 31m/ betoijl 
bit tac toelfiant ban ftun &wat betrof/ taaat af tae beftieting aan ften befjoo?tae. 
«Be bC5ontacteStaten taan ̂ celant 3onben in ta'on3ebetfteit ban 't geen / taat 
taaat opgebeuten30u/ een ̂ cftip naat'tRecif, omaantfUtamitaalBankerr, 
Commantacur op taelluften taan ftun Eantfcûap/ en eengeboteEeeu/ baet* 
taigltjft toeet te heren/ permit» 31111 ©ataerlant ftem beftocfbe. ^B'atgcmene 
Staten 5ontaen cen anber ^cftip bertoaart»/ taoo?'ttoelhsp aan tae ftaat taer» 
toittigtaen/ dat zy <le befchérming^n^êropredhtingvan Brafil in handen na-
men, dewijl de Weftindifche Compagnie de koften daar af niet langer dra^tn 
kon, en dat deze Oorlog voortaan op de naam der algemene Staten gevoert zou 
worden : dat zy van de%emèjietniddèleu een fterke en machtige Vloot zouden 
toeruften : dat zy pogen zouden om hun Lant in ruft te ftellen, om voortaan met 
niemant meer te doen'te hebben, dan' met de Portugezen, voor de welken zy 
werk konden bereidén : dat zy ondertufleheh beftandig zouden zijn , en goede 
moed hebben^. 3W3e ^tftepen quamen beibt op'tRédhv Maat tetif baat 
quamen/ totetta tae3calgemenéttoeeb?acftt/ taie tctaoo?fchynbegon te homen/ 
geftut en afgetoeett. jBen ta?aagbe aan tae £eelanber# wat zy meen'doi te wor

den, 
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den, met te weigeren zich onder hun Opperherent'onderftellen : dat, zo zy hun 
toevlucht tôt de vreemdelingen namen , en die by hen in huis haalden , zy daar af 
ïich eindelijk vermeeftert zouden zien, of d?algemeneStaten heel onderworpen 
ïijn : dat zyeen der Vrye Lantfchappen waren, om 'twelk al d'anderen, to» haar 
byftant, .vergingen : dat zy van hun deel en recht, 't welk hen in zo veel fchone 
Steden, Plaatfen, Landen en Vaftigheden toebehoorde, verfteken en uitgefloten 
zouden zijn i die door de gemene wapenen van 't Verenigt Nederlant in Vlaan-
deren, Brabant, op de Maas, op de Rijn, in Ooftindien, Weftindien , Afrika en 
America verovcrt waren. Invoegen datzy eindelijk Gemachtigden uitzonden 
om in al de vergaderingen der algemene Staten te verfchijnen , met bezondere 
macht van al't geen, 't welk door hen gedaab,gezegt, en beftoten wierd, zo veel 
deze Vrede aanging, aan te nemen, ente beveftigen. ' 

© e ^ o g e a a a t taan'tRecif en al 't taolft toaren gtoteltjft» taetbaaft en be* èaftenbaf 
ftommett/ uitbo?3aaftbanùettoeeû?acftt/ taie/ gelijft ftetfcfteen/ i n f t u n © a ^ h n S 
taetiant fp?uiten 30U. Zp tactaen een algemene ©aften afftontaigen/ om*t3otaB D 

tebitataen bat tac3e oneemgftctt geen to02telen 5011 feftic ten/ maat taat tae <0eeft 
' ' tact ©?eùe cet tot een Icitapmau aan ftun ©ppetften mogt taienen. 't «©een/ 

'4 toelb ftun b?oeffteit taoo?namctftft taetmeettaerbe/ toa» taatBankertjtcftgcs 
3tnt toontae/ om ften te taerlaten / en tae b?ief / bie men aan ftem gefcb?ebett ftata/ 
tegeftoo?5ainen ; om taat ftp ftunfcftitt/ en taefcft?ift ber$o?tuge5cn opZet 
toa». «©e^ccren en ftataen/ fteet behommert in 't oo?taeten taan ta'uitgang 
tae3er tijbingen/ taie 3p met toiften/ beftoten/ na taat3Ptot betfcftcitaemalcn 
taat geftouben ftabben / ftun $olbaten te monfteren / en ftun ©oo?raot»hui3en 
te be3icftttgen. Zp betaontaen taat 3P niet meet taan acfttienftontaertfttfttabare sriuaubcr. 
mannen ftatataen/ 30 in Taparipa, t Récif, Paryba, al» Riogrande, tatjftien moaenban 
Stbtpen/ en alfeenlnft taoo? 3etaen maanùen fijftocftt/ en ta?ee»taen taat tae3e ̂ 1°"™' 
toattingen in j^etaetlant tae bpftant/ taie men aan ften beloofbe/ taeet taetttagen %afu; 
$ouben. «Bit bet ben taeel uten in bangigfteittaeutb?engen/fcftoon 3p in 't opem t toeiubec-
baa* een ta?olijh aange3tcftt tacttoontaett / en obérai 3e4ben taat3pgoetaetijtaing bergt 
taan tae ©loot ftatataen ontfângen/ taie tot ftun bpftant quam/ en altee op toeg/to0^* 
en nufftfticn al bp beEinie toa». Zp poogben aan pbet taiet» te maften taat 
tait toaat toa» / taetoftl 3p 't 3eiben om ften in ftoop te ftoutacn. Maat 3? hontacn 
*ttft 3eltaen niet beta?iegert. ^Bit bettof ftttnbeftoutaeni»/ gelijft ooft taie taan 
't taolft/ eft taan't3lant. ZP taontacn getaben ta'algcmene Staten etnftiglijft 
te taertoittigtn taan taaectaigtijh teget baar in te ftellen / om niet in cen 3cibe 
clcttbe te homen/ gelijft tae gène toa»/taie 3Pin ftun boomft taaat taontacn. 3Bant 
incieti bit gebeurbe/ 3030Utaenongettoijffelt ùe^oloatencn^utget»/ inge> 
fijfte tegenfpoet al» tae taoo?gaanbe/ geen gelijft getault ftebben. Zp 5ouben 
3tcft toel taernoegt ftebben met boo? Bankert te fcft?ijtaen/ en ftaat 3aaft aan 
ftemtebebclen/ en met letaentaige ftem ftet gebaat/taat ften op taeftielentaolgtae/ 
aan ta'algcmene .Staten/ en aan taej&egenrien te taettonen ; maar 5P toiften 
niet toanneet3panttooo?t taaar op 30uûen ftctjgen. «Beïïaat taonta taie»ftai* © e ^oje 
tam/intae5eû?ingentaenoot/ taaatinmen nieniant/taan3itft3eif/ taetttoutoen «aatoc* 
moeft / getatacn cen taan ftun ©etgataering naat 't » o f taan Collant te 3entaen/ {jJ^JJg^ 
om betec inta?uh op ftun geeftente maften/ en taoo? tae b^ebe tacttoning ban tae te jenben, 
ftaat ber 3ancn ften te tactptitftten tot tae bpftant bacrbigftjuer tC3entaen/ ooft 

$ 3 om 
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Om te taettonen of men hen daar gèbannen had, om hen te laten vergaan : dat zy 
niet meer in ftaat van aan te vallen, maar van zich te verweren waren : dat hun 
heirkrachten allengs op verfcheide wijzen verfmolten waren : dat zy tienduizenf 
fttijdWare mannen behoefden, en dat zy j met dit getal, en met het overfcrtot de* 
Tapoyers en Brafilîanen, van hun aanhang, die zy ontbieden zouden , de Baay 
de todos los Sanftos konden belegeren , en de genen, die de plaatfen rontora 
't Récif inhadden, verdrijven : dat zy de Stat Olinde moeften verbranden, om 
den vyant aile vertrek tebenemen : dat zy niet meer behoefden, dan de Kaap van 
Sint Auguftijn , om zich weêr ftark te maken : dat zy 't gehele Lant, van de Baay 
af, tot aan Riogenero, zouden verwoeften en verdelgen..* dat men, zo zy geen 
machtige byftant kregen, niets te verhopen had, en liever aan hen ontbieden zich 
te vertrekken, dan meer volk en goederen te verliezen , zo zy nietgezint waren 

' genoechfame heirkrachten aan hen te zenden. 

€oentae3eaftaaattaiging beftoten toa»/ to ter ta ftiet in 3toatigfteit gemaabt/ 
tote taan tac5e l^eren ftet <0c3antfcftap taoen 5011/ taer mit» pbet tait ampt taoo? 3tefj 
begeettae. 3&e ©oo23ittet Schonenburgtoenfcftte toelmeeft taan aile/ niet al* 
teenlijft toeet te fteten/ maat taat ftp nooit getaacftten/ taan taettoaatt»te ttefc? 
ften / ftata geftata. fyp toenfcftte toel om taattig butjent gultaen» taat ftp nooit uit 
tac^aaggetoeftentoa». Zp ftontaen niet ecttftemmigtoo?taen. Men taetgataet» 
tae toeet te 3amen/ enftemtae taat men tae^eer Haaks, tae jongfte taan ften/ en 
mtnftin^taat3ahengcoeffcnt/ 30U3entam/ en 3ettaen bat ftet taolft niet taultaen 
3011 bat tae befte ^oofben taertrofthen/ en 3itft tegen tae fcftcptng taan een tact 

«aak* en ta?ie anbcrcn 3011 ftellen. Men beftoot bie»ftaltaentaat Haaks bertrefthen 30U ; en 
feinbetron 5yntet»wig toicttaûagelijb»gctectgcmaaftt. «Be Colonel Hinderfon, bie niet 
Smantmb' mectinacfttingtoa»/ mtoo23aaft ban be nectlaag taan Rio Sanft francifco* 
îontwn, tact3ocftt bctlof taan tetacttreftften / 't toelb aan ftem gegetaen toierb. 2 p bega* 

taen 3itft met Bankert, in 't nbmiraal» Stbip / 't toetft taan 't Récif taetttoh / 
met taijf anbere Stftepen / tate / in plaat» taan Sninet / met bailaft/ Solbaten/ 
5tehen/ ontaienftige lieben/ ^oben / ïiei3tgcr»/ $o?tugcfcftc gebangencn/ 
en met 2doot»gc5cllen tot tae toeerftceiing gclaben toaten / taie niet tanget / taan 
taoo? tien toeften / met iftftotftt ber5o?gt toiettaen / feftoon tae getooonte toa» ften 
ten minften taoo? b?ie maantaen te taet30?gen. 

oegei boo) Œaar toa» een regel taoo? tae genen / taie taan taaar toiltaen taertrefthen / i ngc* 
begencn/ boect/ taoo? bt toelb tae genen/ taie al taerlof taan taertreft ftata/ 3icftniette fefteep 
miSuS*1 niogtenbegctaen/303pniet3e»toebentetaotenftun namentneenfftfl/ tate men 
bemehheu, aan bc bcur taan be fccrft ftegte/ gefct)?ctacn ftabben ; ont 'tgemeen ban ftun tact* 

ttehtebettoittigcn/ m tae fcftulbenacenen mt»bobigen baat te ftouben -, met 
pftccpbetbota aan tae $cftipper» taan niemant in te nemen /-taan tae genen/ tate 
m ùelijft begrepen toaren/ taanbe toelbe men aan ften een affcft?tfr gaf: op 
taerbctttteom te ftaan taoo? tae fcftulben en miobaben taer gêner/ taie 3p tactaen 
ontfnappen/ berbeurtmahing taan ftun taerùienùe penningen/ betobing taan 
ftun ampten / en 3toate b?eithen. g p moeften ooft aile te taoo?ftftijn homen/ op 
taerbeutte taan taoo?bceltaeftjfte ftraf/ tn taubbeltae betatingban fttui fcftulben/ 

»*"£» taan ta?te maantaen gctaangeni» / en tajte ftontaett gultaen. 3©pôer»/ om te be3f en 
bimifbiai' °f m c n 00ft &eb?ocft ftier in pleegt/ 50 gaan tae #?ocureur Fifcaal, een fiaat»* 
«f/ fteet/ enftunbtenaar»/ tertoftWeenonb/oberloôp monftctt/ ta'antaeten inbi 

ftoehen 
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ftoeften bah ,t£cftip$oeften/ omtebe3ien of'etooftantaerentaefbo?gen 3fttt/ 
al» tae genen / bien» namen in tae fijften beftent3ijn. %t gebeutbe bat een man t* aan 
eneenta?ou/ me geen taettof ftatataen/ en taten» namen niet aangeteftem toaten/ ttoeitte-
taoo? tae jonfttoan enige 25oot»ge3rtlen in on3^Scftip toaten gettetaen/ om mct b e n h 0 , u 

on» toeer naat't&ataertant te fteren. Zp/ befpeurenbc bat tae #?ocureutFif-
caaiaanquam/ omftentebejoeften/ taetaen 3«ftineentonniet ta?ocfem beftui* 
pen / taaat 3p niet uittaartaenftomen / uit 0023aaft taan tae Fifcaal ; inbocgen taat 
3>betbetaetftiftten. Ccnantaeteto?ou/ bien» fioffet ooft be3im totetta/taaat men 
taui3entguttaen in taonta/ totetta met ftaat ftoffet toeet naar 't Récif geb?arftt/ 
om ftaat gelt te 3ien ber betirt maften/ uit oo?3aaft taan'tuitgeta?uftt bebel taan 
Seen goutof 3ittaet/ optae3etaei*eutte uit ftet ï a n t te boeten/ maat taat aan 

'Cntfanget te beftantaigen / bit taan een 3©iffelb?ief gaf/ om bat in fcoHaiu / 
tegen tien ten ftontaett/ f ontfangen. 

Het achtiende Hoofideel. 

Bankert vertrekt naar 't Vaderlant, en fterft. Lof van zijn 
dapperheit. D'Onderadmiraal zinkt} een ander Sch ip 
naauwelijks b o v e n te houden . Hamburger Schepen ont -

:. fe t ten hen. Enige Schepen van d e Turk genomen, Oof t en -
"'•'•• denaars bieden hun dienft aan. Landing t e Vliflingen_> 

T<©en on3e gcilen uitgefpannen /en tfainfiet» geticftt toaten/ 3eitae Haaks, ^ r t * 
taie toel burent maten befooft ftata taat ftp 5c! f toeerhecren 3011 / om tetaen ban San» 
Jbaii3ijnampttc getaen/ en bpftant mee te b?engen/ al fpottenbe taat ftp * « en 

nimmer toeer bectoaatt»heten30ti. 3iritae genen/ bie in ow&cftip toaten/ fi? 
tetamûe»gelijft»/ en toaten ban blpfcftap al» opgetogen/om bat 3p 30 camp? 
3fttig een fiant taertieten. <Dii5c toenfcft toa» taan niet antaet»/ taan taoo2fpoe= 
taiginft toeet in Eu ropa te fteren. 3©p toaren 3onbcr opftoutaen ta?ie maantaen be* 
3teftmettaoo?t3Cilen/ in toelfte tijt geftete tacfjtig taagentaetliepen/ 5ontaet bat 
top tet» anber»/ taan tae^emet en t toatet 3agen. Wp taolgtaen niet tae 3eltae 
ftteeft / taie top geftomen toaten -, toant on3c$ttctlietaen namen ftun ftrecb lac-
gcrnaar't3Soo?taen. Bankert, on3e3Ctamiraal/ gaf taegccft ontaertae 3linie/©eboot 
ttoaalf bagen na taat top te fefteep gegaan toaten / taan cen bctoettfteit/ bie ftemJ»»25an* 
ttof. 2Sijn©ataerlant berloo?taeel in 3911 taoot. %» bytetb ooft 3eet betocent/ ; 

om taat ftp cen taer tu tmuntenfte ^eeftooftmannen ftata getoceft / bit ta'algcmene 
^taten geftata ftebben. Z\yn taappetfteit en 3tjn taertaienften ftatataen ftem alleng» 
taan cen fteeft 125oot»ge3Cl /• tot ftet ampt taan Commantaeut otaet tac ïîuftcn taan 
^celant/ enHbmitaaltaantae Brafîiiaanfche Zee betfteben. 'tCfeen/ ttoelftEof ba» 
3tjnacfttttigùeet03en/ toa»taat ftp/ niet meet taan feapitein tet ^ee*3tjntae/ w&j** 
met3»jn(Scftipop een tijt tegen taarrien«BnHtfterfter» ftoeg/ biie taaat af i i r " * 
begrontfcboot/ en/ gelijft een 3ift beutboo?t/ 3icft fteerUbuit tac ftanben tact 
anbeeen tetatae. Zijn gtote mpeb / en be taetatftting ban tae taoot/ taie bp toen 
toonbe/ inaaftteftemfebcttalnjttaettoontaetlijft/ toenftp/ taon ttoee #cftepm 

aan: 
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aantoeer3ijtambefto?mtentaaftgemaabt/ enbanta'antacrcnomtingt/ métal* 
teenltjh geenfin» taoo? 3tjn tapantaen/ taie ftem tot otaergetaen notaigben/ bc3toeeb/, 
maat / bat meet i» / 5ijn outafte Zoon/ met cen b?anbentae font/ bp'tbuffc 
btuit fteltae / met bctael taan tac b?ant taaar in te fteben / 30 ftaaft al» ftp 't geboota/ 
of taat ftp 3df ftem antaet» taotaen 3011. ^ p ftata ftet befte beet aan tac taettoinning/ 
tate b'algemette Staten/ 31)11 jlîccftcr»/ in'tsefticnftonbcrt ncgenenbartigfte 
taat op tae Bloot taan «Spanjen / in Dutn» ontaet <£ngelant/ taethtceg, ^ p taee 
gtote taienften aan^tanfttjjh/ in'tbelegban Greveiingen, t toelb ftp onbet* 
tttflcften ter Sec beftoten fticita, Q P toa» tac gccffel taet^panjaattacn/ en toietb 
in Brafil taen $o?tuge3en betfcluiftftelijft. |Baat ftp/ boeft niet 31JH naam en 
acftîing/ fto?f einbeujft gelijh ta'antaete menfefteri. Z&n ttoee 2onen/ taiebp 
ftem toaren / taerftinbetben taat men 3ftngtof en opgetault (igftaam in ^ee 3ette/ 
cnbatmcnftcmopcntac,' oui 50111/ tot 31111 betoating/ in^nitinge toant te ton:* 
peu. «Be tclijhc ftanh / taie uit bit Euh fp?oot / taee on» bpna barften. «Bc fptj»/ 
taie in ' t^tf t ip toa» / fefteen taoo? bc5c quabe tueftt gefteel fmafteloo» te too?tacn. 
<De gtote menigte taan 't peb / taaat mee men 3ijn ligftaam / cn 3»n ftift beftre* 
ften ftata/ taie noeft in gcteett 3cilbocft / ta?ie of taiet bib betoonben/ en bus 
inbeballaft begtataen toa»/ bon tae fftotae ftanh/ bictatt bcrrottclftft afgaf/ 
niet bel et ten. Men poogtae tot 3e» of 3ebenmalen ftem in 't toatet te 3etten/ en 
tae bifteften tot w\ gtaf te maften/ om on» ban bit bngcmah te taerloften: maat 
taetritit» men in Zcdant/ baat ftun itëagen tooontacn/ aanhomen moeft/ 30 
ftont te b?e3en/ taat3p/ tae macftttgftcn 5ijntae/ on» ftet taaar tebang 5onben 
maften/ ftoetaanigetetaenenmetiooftbpb?engcn5011. «Bit tacrpltcljtteon» om 
ftanttaaftigtijh getatilt te tonen. 

<G»uare «f» €crtei)i top in tait lftbcii toaren / cn niet» anber» te ta?inften ftatataen / taan 
totht ou (itnhcnta toatet / taol motataet en too?men/ en tot oiw eten oiitae taettao?tae fpijjcn/ 

*. 3agen top bpna geen / of toeinig taifltften. Cut5e ,§tietlieùen taocttaen on» om* 
2 S ® Î ttent bijftig mftien acftttt tae ©laamfcfte Cilantaen om / en lang» een plaat» / 

B taaat men/gelijftmen tact3cftett/ tac Zee ni miner ftif gc3icn ftceft/en taaat 3p altijt 
betoogen i». fflp betfteten geftelc bijf taagen in tae3e Zee/ met 3utb een fttijoige 
toint/ en 50 getautig een fto?m / taat 0113e Stbepen/ taie nergen» na tae beften toa-
ren/ta?ee» in on» ontftaften. «Be 3toare goltaen quamen taihtoijl» baar binnen/en 

_ lja h beben on» ta?ietnaaf mect poinpen/taan tae getooonte i». 3&'<©nDetatamitaal/ bit 
nbrnftaai " be 3toate ftoottacsct gtote baten niet tcgenftaan hon/bo?ft; tnboegen bat top gro? 
bergaat, te înocite en ftoi mue t ftatataen om tae genen/ taie taaat in toaten/ te bergen/ taan be 

toelften ecfttet enigen tactta?onftcn. De genen/taic bc3c Stlv pb?eub ontquamtn/ 
toietben in ta'antaete Schepen bettaeett,- en bit Stbip betging in 't gefteel/ met 

eenanbet» al 3ijn toerttftmg. Cen antaet ,&cftip toa» ooft bpnage3onften/ maat getaaftte 
^îàipùh. ecfttet uit tait getaaat/ taoo? tae iiaetftigftcit tact rCimmetlietaen/ taie met grote 

taujttacgateti/ baat bettt't toatet inquam/ ftopten/ gelijft ooh taegaten/ taie 
tae too?men benetaen in 't taerr 0 ttc bout/ baat 3P ftun oo?fp?ong ftebben/ gemaabt 
ftatataen. «Bitftonnocfttan»niet30toetgetaaaiitoû?taen/ of men moeft 3ontacr 
ophoutacn in 't etinaat bierbui5ent fteben pompen/ 30 men 't &cfttp boben 

iDzeembig-. toatet toiltacftoutaeu. j&ataat top uit besc ongeftuimige Zet geftomen toaten/ 
ijeben m trataeii top in een ftille Zee / taaat on3e «Scljepcn ptaer ogenblift tegengeftonben 

toiettaen / taôo? een gtote menigte taan tahften / en gtote b?etae blataeten/ in mal? 
ftantaer 
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ftantaer getofocftten/ etaen al» beit / taaat een ta?ucftt gelijft taan eiben bomen/ aan 
gcoeit/ in matftantaetgeftooptgeipft gtote blompen / totjf of 3e» ttetaen b?ect/ 
enoneinbelijblang/ enomttent tajf of 3e» ftonbett ttetaen banmalfianbetge* 
tegen. 3&e3e oingen/ taie on3e Stfftpen tegmftieltaen/ otoongen on» in tae 
55oot te ftlimmen / om tac5e tactftintaetniffen fteut te bappen. «Be &tiettieben/ 
taie geen Eant 3agen te taoo?fcftftn bomen/ toietpen ta?te of tatet mafen tae» 
taaag» ftet 3inftïoot/ om te taetnemenof top taette taaar af toaten. (Coen top 

Jjeen gtont ftontaen peifen/ en niet toiften toaat top toaten/ totetta 0113 tant* 
oen bccmmbert / en toen tac &ttetlietaen mecnûen taat top achtet^cljottant 

toaten / 3agen top ttoee .Scftepen taan taerre. Wp 3ctten on3e ftteeft op ften aan/ 0 ^ 
en taetftontaen tote3P toaten/ en oat3p naatHamburg heettaen. gpquamen $ambt«« 
taan Defportes, tae taeemaartfte gatacn taan |po?tugal naLiffèbon, en toaten *«&<&* 
met <5paanfcfte ïtëijnen/ <©?anjeappelen/ Cittoenen / ïamoenen en ïiac* ?£[°m" 
fbngen gelataen. 3©p toentataen'tïïoet naat ften/ om bp ften te 3ftn. Maat ftonjeiç 
5P/ toel taermoctaentae taat top taan ftonget en ftommetafgemat toaten/ en taat 
3pgeen toinft30Utaen taoen/ 30 top ften op bc 5ijbc geraafttcn / poogbcn ban on» 
af tetoftben. Wp/ bitbefpeurentae/ taettaolgtaen ften/ en/ niet bp ften bomen 
ftonnenbe/taan op cen mii»hctfcfteut toeeg» / fcftoten/ op 't taalten taan ta'ataont/ 
een feftoot met gtof gefcftut naat ften. Zp geraafttcn'» antaercn taaag»fteel 
ta?oeg / ftoctoel met ontoil / fteel na aan on» / taoo? mitatael taan tae toint. jjBen 
befcftonft ften al taoo?t met ttoee gtote boegef». Zp/ 3ientae taat 3» on» met fton
taen ontftomen/ 3ontaeneen 25oot naar 0113 Hbmtraaïfcftip. Zp gatacn baat na 
aan ta'antaeten ttoee taaten&paanfcfte Ww/ en ta?ie fto?taen met Cttroencn/ 
tBîanjeappclen cn&arftcngcn / cn b?acftten taaat na een gtote menigte ftiet af 
op ta'otaertoop/ taie 3P aan tae &olbaten en 23oot»ge3ellen bcrftocftu». Zp 
3CibCU dat zy onze bykoomft gevreeft hadden, vermits zy vreesdendat wyZee- &tbepeN 
rovers waren j omdat, noch geen vijftien dagen geleden, vijf Turkfche Sche- JS"!?* 

Een, Hollancfche vlaggen voerende, drie Schepen van Hamburg, die van Lifte- {̂ men 
on quamen, omtrent darrig mijlen in Zee, genomen hadden : dat de Schipper 

enStierman van 't een dezer Schepen, die zy by hen hadden, befpeutende dat 
dit Rovers waren, died'anderen genomen hadden , en datzyop hun Schip aan-
quamen, om desgelijks met hen te doen, en dat zy hun handen niet ontkomen 
konden, alleen, zonder een woort tot hun volk tefpreken, en onder fchijn van 
deze onbekende Schepen te bezichtigen, in een Boot klommen, en zich, zonder 
Kompas, Zeilen of lijftocht, in de genade der golven begaven, en dartig mijlen 
voortvoeren j en dat zy eindelijk, als door een groot. wonder, te Defportes qua
men , zonder dat zy wiften vvaar hun drie Schepen gebleven waren. Zp bet$t* 
fterben OOft / dat de Koning van Portugal een machtige en talrijke Vloot toe-
ruftte, om die naar Brafil te zenden. S p bocgbcil 'er noeft bp/ dat wy niet verre 
van 't groot Kanaal tuflchen Frankrijk en Engeiant waren. 3Dp 3agcil OOb ttoee 
bagen taaat na't Cilant taan Serlingen, taaat een ,§cfjan»op tae ftrant gemaabt 
i » / allcenlijh tot betetfel ban taat tac^cetotaet» tait tot ftun taertreh 30110m ne
men/ gdijh3peertijt» gebaan ftebben. Wp boeten taaat tooo?up/ cn 3eilben . 
tienûagenlang in 'tgtoot feattaal tufteften #?anfttijft cn Cngefant/en bp't€i* ^ ! Ç g * 
tant ban wicht, taaat ta'otaetlctac enleftefeoning taan engeiant toen in ùe 25utgt naat. 
taan be $ t a t Nieuport, in 't mibben taan 't Cilant/ gebangen totetta geftouben. 

% m 
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om de Landen dezer Iieden te veroveren, hen zelven gevangen te nemen , en zo 
veelmoorden aan deze arme Iieden te plegen, die hen nooit gekentof misdaan 
hadden ; dat zy, in plaats van t Chriftendom daar teplânten, daar eer de godde-
loosheit gezaait hadden ; dat de Koning van Portugal, en zijn Onderzaten, federt 
hun afval van de Koning van Spanjen, hen voor Opperheren van de veroverde 
Landen in Brafil hadden gekent,en de Vrede plechtelijk gehandelt en bezworen,en 
die weêr meinéediglijk gebroken ; dat zy , volgens de rechten van de ver-
overingen,al de Portugezen,die in hun Landen woonden,daar uit mogten verdrij
ven i dat men zich vernoegt had met hun belofte van gehoorzaamheit en getrou
heit , op welke voorwaarden zy hen in de bezitting van al hun goederen hebben 
gelaten en onderhoudèn, fchoon zy in tegendeel hen aile mogten doen verdel-
gen , en hen op een zelve wijze handelen , als zy met veel hondert duizent men-
fchen wredeirjk gehandelt hebben, toen zy dit Lant innamen, en zich daar in be-
veftigden, gelijk hun eige Hiftorien met grote verfchrikking verhalen ; dat, in
dien zy meenden hun meineedigheit te beveftigen, met voorgeeven dat men hen 
gerechtigheit weigerde, en dat zy voor aile fmaat en overlaft bloot ftonden, dit 
een gewone werking van d'ongerechtigheit was, die onder de menfchen heerfcht; 
indien gelijke oorzaken genoech waren om deze weêrfpaltigheden effen te maken, 
zo zouden aile volken gelegentheit zoeken , om d'afval aan te nemen ; dat de Ko
ning van Portugal zich zelf niet moeft tot rechter maken, of recht aan hun On-
derdanen geven , fchoon hy't al had konnen doen, tenminfte niet zonder hen 
gehoort te hebben j dat d'Inwoonders, zo veel die betrof, eerft verplicht waren 
zich by hen, hun Opperheren,' en by de Weftindifche Compagnie te ver voegen, 
en aan hen hun klachten t'openbaren ; dat zy, in tegendeel, nooit de mont daar 
af geopent hadden, of iets daar af ontboden j dat zy niet alleenlijk de Hoge Ove-
righeden hadden doen ftraffen, maar ook d'andere Bevelhebbers , en bezondere 
Iieden, groten en kleinen, die qualijk deden ; dat zy zorgvuldig waren om recht 
door hun Bevelhebbers te doen geven , die daar niet om gelt ingevoert waren, 
maar naar hun verdienften ; dat zy wilden dat men recht zou doen , zonder voor 
gelt te klagen ; dat zy zonder vergiffenis en uitzondering de genen moeften 
ftraffen , diebyoogluiking iets toeheten, en hun plicht niet waarnamen, die zy 
altijt door deuchdeïijke Iieden, diebequaam, en goed van geweten waren, begeer-
den gepleegt te hebben, en niet van rovers en bloetzuigers van 't volk j zy wil
den ook dat men op deze verraflchende tijding getrou onderzoek van'tleven, 
en van de zeden van al de genen zou doen , die in Brafil enige Ampten hadden 
bezeten, of noch bezaten, zo van de genen, die 'er noch gevonden wierden , als 
van d'anderen , die weêrom quamen, gelijk ook van de Burgers en bezondere 
Iieden, om, tot voorbeelt van anderen, de fchuldigen te ftraffen. Cn 5Cftcr / 3p 
3onben uito?uhhelijh «t3emacfttigben uit/ om ontacc3oclt taaat op te taoen. Zp 
boegtaen ftiet noeft bp/ datzy niet een duim breet Lants aan de Portugezen zou
den laten j dat zy eer hun Staat zouden wagen, dan Brafil aan hen overgeven ; 
dat zy eer gezint waren dat Lant van 't een tot aan 't ander einde geheel te verdel-
gen en uit te roejen , op dat het niet tot nut en voordèel van de Portugezen zou 
aijnj dat zy aan deze meineedige Koning hun grontreegels zouden leren, dat 
is nimmer bedroch te plegen, maar zich viervoudig aan de genen te wreken, die 
hun belofte en eed vervalfchen. 

«Be Cfcant taan$o?utgal/ aan taetoelft ûitaiic» aangcb?acût toierù/ bet; 
toathtte 
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toacfttte geen 30 fttenge anttooo?t. «Be laonmg taan ̂ pan/en toiecta ooh taoo? *„.„««. 
5ijn <0e3ant taan tae3e taettoatting bericftt ; en ftp beftoot toen taoiftomciyf t ©?e* ? ois t bie» 
be met ta'algcmene &tatcn te maften/ met aanbietaing taan aile bpftant/ &che« °c • 
pen/ goût/ 3tttaet/ enhjftocftt/ om ften toeet in Brafil te ftelpen/ entae$o?tu; 
ge5en taaat uit te ta?tjtacn. 3ja ftp taetjocht taoo? gïebctlant / en £>oft- en 3©cft* 
gnbieiibetbontbangelijfte ta?ientaen en tapantaen te ftebben. «Bc getoone enoaar 
botaengetoone <6c3anten taan f ?anftrijh tactaen onbertufftften ftun uittetfte ber- f""1*"»» 
mogen / om 3icft tegen taese B?eûe te ftellen / en taie te beletten. «Be «Spanjaatt Bft £8W" 
taee ecfttet 30 taeel / taatftp taoo? eetft 25cftant boo? een jaar berftteeg. (Coen tait n^mt 
25cftant beftoten en bc5cgelt toa»/ maahten ta'algcmene Staten bc5c Bloot met t* 
toe/ taie top/ gelijb top ge3egt ftebben/ in begataen» taan^eelantaaylnftet^W'WK* 
taontam. <3|n tae3e ̂ cftepen toaten bpna geftete ïïegementen/ taie men in iJiol*BcnKWW* 
tant geftaaftt ftata/ toen 't Méfiant gemaabt toa». 

•«Bcfeoning ban©o?tugol/ taie/ eer ftp 51111 aanflag op Braftî begon/jicft 
ttoee taingen ingebeelta ftata / 't een bat ftp in b?ie maantaen tae plaatfen en 't liant 
in 3ijn geftoo?5aamfteit 5011 b?engen / 't antaet taat ta'atgemene Staten tae 3aab 
niet tttftatten3outaen nemen/ eit3icft taaat mee bemoejen/ betaonta 3icft fteel 
beta?ogen. §p ta?ee»tae taoo? tae ©?ebe/ taie taan be&panjaart etnftiglijft ber* 
aotftt toierb. Ziyn <t$e3ant totetta met tae neh aangc3icn / en ftata niet» te3eg* 
gen / om tet» tot beletting bp te b?engen. «Be «®e3ant ban f ?aufttijft ftab toen 
geftoo?/ en toentatae aile mitataelen aan. %» otaettooog bat tae Staten/ taoo? 
't taooîftel taan tae <0e3artt ber po?tuge5cn / te toe ten taan tae fcftatae aan tac Co nu 
pagmetetaetgoetaen/ te meettaetbittetttoaten/ enbefpeuttae bat3p/ in tegen* 
taeet/ ftun taetobettaellanùen taolftomelijftbegeetben toeet te ftebben/ en te bc* 
51 «en. «B'aanbiebmgen taan tac&oning ban&panjen in ften te ftelpen/ tae 
machtige Bloot taetiollantaet»/ taie3cilrccbclag/om naat Brafil te gaan/ tae 
parffentae noot / taie ften tatoong tac3c Bloot taettoaatt» te 5eiibm / toaten gefta* 
taiglijftboo?3ijnogcn. tjp taan/ taoo? tae<©e3ahttaan §&o?tugalaangep?ifttaelt/ 
en geen mitataet 31 cube / om enige taerftinbetni» in tac3c toel)t te b?engen / ber* 
tOOntaC aan tae Staten/ dat deze Koning de weêrleevering van hun veroverde Ifianbfebma 
plaatfen in Brafil aan hentoeftontj dat hy beloofde en hem verplichtte hen daar Sfonuaalf 
weêr in te zetten j dat hy de fchade, die zy geleden hadden, vergoeden zou, en $oat o? 
daar voor de goederen van zijn eigeOnderzaren, die in de Baay woonden, ver- ftanfebe. 
pandde, indien die van d'afvalligen niet genoech waren j dat hy, tot uitvoering ««?<««.. 
hier af, een Vloot zou toeruften, en een nieuwe Onderkoning, die zijn bevel ftrik-
telijk zou volgen, derwaarts zenden j dat dit al'tgeen was, 'twelk de Staten 
konden eiflehen, en dat zy daar meê behoorden vernoegt te zijn ; dat men met 
behoefde zo veel fchatten te verquiften , en zo veel volk te wagen, 't welk veel 
gelt zou bedragen, en daar voor zy niets anders zouden hebben, dan 't geen, 
*t welk zy zonder flag of ftoot verkrijgen konden ; dat dit het moorden en doot-
flaan zou vernieuwen, en dat men deze Vloot beter tot andere nutter aanflagen 
cebruiken kon. ;©eStaten/ tae3e taettoningen geftoo?tftebbenbe/ betgataettacn/ 
omge3amentlijh tebetamen ftoebanig een anttooo?tmen taaat op getaen 30U. 
iiaen toeerfttelb taetftaltaen taese ©looty taaat af geftantaeft biietb/ en bitpbet 
egenblita bebel taan te berttehhen bettoacfttte: in taoegen taat men niet5efter 
toift of 3p taettteftften jou. jftSaat toen be ^eet Haaks in tae Haag genomen 

% 3. toa»/ 
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toa»/ geftoo? tacrftregen/ retacn taan 5tjn ftoomft gegetaen/ en tae b?ietaen bec 
ftaatofteercn taan't Kecif (taiegete3en toietben ) otaetgeletam ftata/ getaaftte/ 

©? <ôe« toen tait rucfttbaat toietb / tac <0e5ant taan ©o?tugai taoo? tae ttoeetae maat in ge* 
Hô'tw!à\ kiar toan 5ftn teberw Ifêaat men taoo?miam tait taoo? t taangen taan cnsgen / bU 
ingébaar. betocrte onbet 't taolft toiltaen mahen. «B'algemene Staten ombotaen aan be 

Bloot / taat 3P tetftom 3011 tacttteftften/ en ftaat rein taetftaafteiy met belofte taan 
bitmen ttoee maantaen cen antaete Bloot taan bjjf of 3e» taui5cnt mannen tot bet* 

» laksr ftething te 3cntacn. Haaks taetontfcftultaigtae 31 cft taan 5df ûcttoaatt» te tteftben/ 
iDîiaert ont taien taan 't Kecif ban ta'anttooo2t bet Staten te tactsefteten. lEjaat ftp/ om 
m&ÏÏti &°o? $) n toeigering niemant ftaaitmoetaig te maften / tae in»»* jtttu 3ieb te 390/ 
ttcttenV e»fCft?eef aailbci^C^tltCtaCrten^taelftiîbbCT»/ dat zy vooruit zouden trekken, 

en dat hy, zo haaft als hy genezen was, ben volgen zou, en dat hy een Schip voor 
hem tot deze reis deê toeruften. 

®e s> ou «Be &o ibaten cn ®oot»ge3ef len taan tat5e Bloot / taan on» / taie meutoefijft» 
%}tznm aaitïjttamcti / taerftaantae in ftoetaantg een ftaat en elentae top Brafil gelattn bab» 
tttîèntoM lKn f ftottaaingc ftommet en moeite tae genen/ taie tacttoaart» trobben / in bun 
b:n 0 niait, berb ftjf en toce r feeer ing ui t ftaan moeften / en hoc men taaar geftantaef t totetta / 
"'?r" bc toiltaen gaetnc ontftagen 31J11 / en toeigettaen ftcft op be rei» te begetacn. 911 tae 
S i senen / taie tacrlof ftatataen ban uitbt £cftepen aan Eant te ftomen / poogtaen 

towftte gctafwn / eu tairbergtaen fteft / 3ontacr toeet te ftomen. a©ftta*r»/ tae 
genen/ taie in be Schepen geftoutaen toiettaen/ begomten re mo2t«n/ en geîuui» 
te maften. 3£e ©urgetmecflet» ber ttetaen en tgatamtn ban j e t a n t gebotaeit 
aan tae #cflipper»en ^cftmteboerber»/ taat 30 niemant utt ftun Eamfcftap 
3otitaen boeten/ 3onbcrtittgeta?tiln taettof/ met ftun ftamontaêrtrfieiit/ otttaee 
taetbeuring ban 3toorc fmufte. Zp beben ontaerwfitfteii tae #otbaten / tate 
aaugenomen toaten/ mtet op3«e*en /eninbt ^eftepeub?engen. enigen taan 
ôc3en toiltaen gefteel tot muitevp uitfpattcn -, maat tac £«ft>pcn tact Staten / tae 
Habenen betoarenûe/ù?eigOcn ften taat 3f> ften in tae gtont 3otttaen fefticten. «Botftf 
om ftentatao?3oetigftete toeer tot ftun pntfttteta?engeti/ g*f men aanptaer ban 
ften &?te fiealen boben ftun gagte / en 30 taeet btet / at» 3pin cen taag ftontaen 

©e©toot ta?mften. (Coenbtt gebaan toa»/ begaf beBtoot 5teftte 3cilnaat Brafil, op't 
betrreM tinbe taan 3©intetmaam / in "t 5efttcnftoutatît 5ctaenerttacettigfte jaar. Men 
ff-" *w* bcrgataeTtae «ibetnrf^ir anû*w»en&tnm al tac beremgtac Xantfcftappcn/ om 

ften met een arttaere Bloot te îtnbm. 

Het nt'migflé Hooftdeel. 
Zié lkoper aartiglijk uitgeftreken. Tapar ipa van d e H o l l a n 

ders verlaten. t R é c i f befehoten. Bedenkingen o p d e ftant 
van Brafil j macht van d e P o r t u g e z e n daar in. M a c h t der 
Hol landers ter Z e e , daar z y 't den P o r t u g e z e n bang maken. 

Zieiiro* H P <£ttoij( men ftiet mee bc3icft toa» / gebetttbe m tac Stat Middelburg, taat 
péris. I ttoee -2ietbopct» / tan» genoemt om tant af ftun htmft beftaat in taefongo 

•*• b2cemtaelingcn/ bic3ptaintaen/ tebernibfteii/ entjenwtaerbmtaenombe 
rei» 
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tci» naar gnbten aantencmcn / toeet bp ften boo?taoen/ en be berce gefcge 
Stantacuaan ften taettonen/ geujtteenaacbfch^abn»/ taataltc» naat toiîcn 
toeiifcfttaoo?tb?engt/ ften gtootgeluft boen taetftopen/ ftcninftmi hni3m fjou* 
taen / en fteerUjft tae taol op getaen tot aan tae taag taan ftun bctttcft / op be toelb 50 
3icft in '» l&erenboeft taoen infcftmtaen/ fcftuttb?ictaen taan ftun ftant nemen/ lyim 
gagie / taie noch te toinnen i» / taoen beftaan / en 3itft taan tae ftoften / bie 5P ge* 
ftaan ftebben/ toel taiettaoutatglaten betalcn: tntaoegen bat ftet geen /'ttocift in 
ttoee maantaen taetteett en opgemaahti»/ naautoeujft» in ttoee jaren betaalt 
ftan tooiben. «Be3e fiel ten poogtaen in tae3et taoegen 3e» jongei mgen/ban tae toeU zv 909m 
ftentaijf nieutoelijh» ait 5fwnhtijttgeiîomm toaren/te beta?iegm. jfôaatb'eea £ra?e w 
toa» onlang» met tae toftf Stljepen/ bie nteutoelijft» aangebomen toaren/ toeet b e S w ! 
taan't Récif gebecttj 't toelhùc3e beta?ieget» eiiEielftoper» met bonben on-
taerfefteiben. Zp/ 3icft aan ftun 5ijbenbocgenbe/ 5e toen tot hen/ of zy zo veel 
kloekejongelingen, die de rcis naar Brafil aan namen, met wilden navolgen ; dat 
zodanigeen nieusgierigheit alleen aan kloekmoedigeIieden toebehoorde, en.be-
halven 'taien van zulk een ruiméfZee, en zo veelLants,op ontellijke wijzen vor-
deriijk aan hen zou ziin i dat het Lant van zich zelf uitneemend, en d'Oorlog ge-
rtchtigwas ; dat de Hollanders d'overhan top de Portugezen hadden, en aile van 
hun goederen, die men ten roof gaf, rnk wierden ; dat men, na verloop van drie 
jaren, met goût en zilver beladen, weêrkeerde j dat zy, die dit fpraken, onlangs 
uk dit Lant gekomen waren , en zich nietgelnkkig hieldcn , dan in zogoed een 
Lant, daar zy hun woning meenden te veften s dat zy aan hun aangezichten wel 
zagen dat zy al te zeer van eer aangeprikkelt wierden, om de gefegentheit van 
roem ce verkrijgen dus te laten voorbygaan ; dat zy alleenlijk zijde hadden te 
kiezen, en dat zy hen aan goed onthaal en hoge gagie zouden helpen. |Beit 3011 
tae$e taijf tfcanfcfte fongelingen licftteiijft otaerteeta bebbtn / 30 tae 3efte/ taie 
nteutoelijft» geftomen toa»/ niet fteet antaet» taan Brafil gefp?oficn ftata. Zp/ aan sp too^e» 
taejen meet getoof gebcwtae/ taan aan tac^telftoper»/ taese onbefcftaamtae be* ^ J îSL 
b?icget» / fttcgenbegecrtcom ften te ftraffen/ en bemooen taat3P taaat toege- hen. 
negen toaren. Zp tactaen enige ta?agen aan ften/ cnfp?aften taaat na taan ta?in= 
ften / cn gingen om bcfe oo?3aaft ter 3ijbe in een ̂ erberg / taaat tae5c bcta?tegcc» 
gefteel ban taer baaftfteitotaerftolpt toiettaen/ taetmit» be3c 3e»/ in plaat» taan 
3tcfttelatenaaitncemcneninfcft2ijbeti/ fteitmetftoftftcti50 ûtefttoptlnf qua* 
men/ taat3p ften opbe plaat» lieten/ en aan ften tmbtael gatacn om ftun ampt/ 
m 50tamp5altg ten ontmoeting/tetactbloehen. ^B'anberen acfttten 3icft gtote-
ujift» aan tae geen tactplicftt / bit ùc3c taat aan ften gegeben ftata/ taetnitt» 5? 3irfj 
antaerftn» m grote en 3eftere elentacn getaoïnpelt 3outaen ftebben. 

€en maant na 't bertteft taan tae5e ©loot guamen ttoee «^cftepen taan 't Récif 
te Viiffrngen, metb?ietacn taan tae ïïaat/ taaat in gefcft?ctaen ftont taat tae ©eit-
otaerfte Schop getatoongen ftata getoceft ftet <£itant Taparipa, cntaefeonmftli jhc»^» 
&cftan»7 in 3®ijmnaam taan't 3eftieiiftontacrt5ctacnentaectrtgfteiaat/ tetactia- Wl* 
ten/ en m genatae taan tae #o?tuge3en te gében / om 't Récif t'ont3etten / taat taan 
tae ©o?tuge5en fteel otaetftoopgefcftotentoietb/ taoo? mitataeîtaan een&tftan»/ t!terff6to 
tate 3p taaat tecftt otacr/ op tae ftant taan tae3onte ftfbiet/ nTttaafte 3tant gc* n&otnu 
maaftt ftatataen/ uit tac toelbe 3P een gtootgetal taan menfeften taooûtaen / 30 otaet 
tae toaten/ af»rataeftM3en/ taie 3pontaet tae boctfcfiteten: intaœgen taat mm 

baat 
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taaar met in 3cftetfteit ban toonen. Zp namen/ met tac fcftoot taan cengrof ge* 
feftut / tac $iclu taan b'otaertetae Ktamitaai Lichthart toceft / tate in een ftoge ha^ 
met toa»/ taaat 3P tapijten maafete. Men htceg enige tijt taaat na tijtatng taat tae 
Collantfcfteî^loot baar gcluftfttgltjft geftomen toa»/ en taat taie taan$o?tuga(/ 
ban Liflebon naat tae 25aap tae todos los San&os taetttoftften/ ontaettoeeg toa»/ 
en taat tae J&ollanùec» 3icft gerce t maaftten/ om tegen ftaat te ftrhben/ en fcftctpe 
toacftt fticttaen/ om ftaar te taertoacl)ten / 3onbet taatibfctaert tacrftaan tjebfjoe* 
taanig ta'ui tgang biet af getoceft i». 

*Dorft intaien 't geoo?tofti» enig oo?taccttaan 'taanftaantae taoo? be betaenfting/ 
taie opgiffing tact taetletactaingcnfteunt/ met tate taan bctcgcntooo?bigc tijt/ te 
getaen / 30 fcftijnt 'et geen gcicgcntftci t te 3iin taat tae ̂ ollantaet» 3icft ooit toeer in 
Brafil bonne n in 3cttcncntaaftma ben/ gelijb 3? te taorcn toaten/ feftoon 3P met 
ftun «Scftepen tae po2ttigcfcfte jDloot tactftoegen. Want altoaat 't taat men notft 
een anbere bpftant / 30 gtoot al» tae lefte / aan ften 3011 b/ 30 511IIen 3p ecfttet niet» 
antaet» ui trecft ten / ban menfeften op tae tateefcftbanft b?engen / en ftun fcljatfti* 
ftcnleegputten/ 3ontaetiet»tebo?taecett; 0111 bat/ gelijbaangemetftt i » / ftet 
piattcHant/ taat 5P beftoutaen ftebben/ taattSnra, tot aan tae ,j§tat Olinda, ge* 
fteel taetloten/ cii3ontact toomngi»/ en tacftut3cn/ ©leftften en «Bo?pen/ tot 
aautacb?utfttbomcn/ tactb?ant entaettao?ben 31111: intaoegen taat 3p geen taoo?* 
beel taaat af ftebben. €n ftoetoet 3P tac ©eftmgcn taan Riogrande cn Paryba be3it* 
teti/ùte atteen met ftet Récif ftouben/ 3p %$n ften toeinig btcnfttg/ cn ftonnen geen 
bpftant taaar af fttftgen. 3©ant tae genen/ taie taaat toeet ftutten pogentema* 
tien/ om ftet 3lant te boutoen / of be genen/ taie tae ban» toaagtaen taan taaat af te 
tonften/ too?taen taettafcftt engetaoot/ at»3P minft taaar op benften/ taoo? tae 
getoonetocfttentaer po?tuge3en/ Tapoyers en Brafilianen, taiegetaeeft3ijn/ en 
geett meetaogen otaet iemant ftebben. 3£e $o?tuge3en ftouben ftet Récif taan 
aile 3ijtaen naat 't %ant beftoten / taoo? mibbel taan tae Stat Olinda, taan 
ûeiaaap Sint Auguftijn, ciiboo? bc &tftanfTen en ©cfttngcn / taie 3p taaat ton* 
tom gemaabt en opgetoo?pen ftebben. Zp 3tjn taolftome meefter» taan 't 
©clt / taatta?ucfttbaat en obettaloebig i»/en taan al tae ftethe plaatfen/ t^ataenen/ 
en toegen taan't Récif, tot aan ta'antaete uittetfte païen taan Brafil, taoo?bp Rio 
genero. 't «©eftele %ant 1 bat 3P be3itten/ i»toel bebolftt/ en taan fcrng»lte* 
taen toel ber 31 en / taie in ftant bonnen bl jjtaen/ en taan 't geen letaen/ Jt toel h ta'aat* 
tacobcrbioebtgltjftboo2tb2engt/ en bonnen taien taan Europa ticfttelijft mtftcn. 
Maat bit i» onmogelnft taoo? tae Igollnntacr» / taie geen antaete Stttjg»ttetaen fteb* 
ben/ taan 3obam gen/ taie taan taetfcfteitae taolhente3omen getaapt/ en eetge? 
ftocftt taan taetft03en 3ftn/ op toelfiet» gettoufteit 3P 3teft met mogen bet3cfteten/ 
onbcijuaam tôt tacgctoooimn taan't l ian t / cntotùe ta?ecmtae tueftt/ 3ontaettae 
gcftcime plaatfen en omtoccgcit te ticniicit : in plaat» taat tae©o?tuge5en ten 
meeftentaeel taaat geboten/en tot aan 't taicttae lita ftun oo?fp?ong taaar af ftebben/ 
ftetb/ccntaolh/ taan3eltae3ebm en neigingm3tjn/ taie malftantaer berb?agen/ 
?t Haut ftonnen goet mahen / cn ftun booîtaeel taaar mee taoen / taie oob be mtnfte 

tue xidj te- Plaatfen ftennen / en ftun tegenftcetaet» alleetHijh op tae toegen beftoeben te tact* 
gen 0 aan* toa cft t m / oi n ften te tacrftaan. «Be $02 tt tge3en 3ftn nu aile in tac toapenen ge* 
* ? T î v S 0£n"ent / en ftebben in aile plaatfen / en op aile toegangen / taaar 3P 't notaig oo?* 
E t j S » . beclben/ &cfianflen en Eeftingen opgetoo?pen/ op batbe ï&oltanber» btjt %an* 

taen 

laotien/ 
iiebe 

<£oinpag-
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taen niet 30 gemaftfteftjft/ al» te taoten/ 3ouben bonnen taerotaeren. «Bc ^oi-
iantaer» ftebben geen opening/ om in ' tSant btt ©o?mgè3cn te ftomen/ cn geen 
taertteb tot ftun taetbltjf: intaoegcntaat 3pnimmet plaatfen 3ullcn bonnen bt* 
tegetcn/r enbanalftunrecfttenentnftomften ontbioot5iju. Œe firafiliinen en 
Tapoyers 3ftJi in ttocctaeiengïfpfetcttî maar 't getal taer afgetoeftenèn 1» beel 
groter / taan taat taan tae genen/ taie notftfte $ b e ôet fcolfantatr» ftouben ; en t i» 
te ta?e3en taat 5P aile taan ften af tonften 3«iicn. «Baat bp / tac ̂ otlantfche Soiba* 
ten taetgaan taan 5e! f taoo? tae 3iefttcn taan 't Éant / taie ftun 3 toaft ftc natuu t aan * 
taften -, 't toefft aile mtatae teftenen 3ftn om ta'otaerftant te taerhrtjgcn. 

3©at ta'algcmene Staten aangaat/ top3eggen ôat3P/ bot taittoetft emne* M*thtuet 
p?thftelt/ en acfttcnûc taat 3p't tecftt op ftun 3ftbe ftebben/ ecfttet/ feftoon 3Pbc sjoiianoersï 
3toahftcn te %ant te 3ftn / onbecgelrjftelnft macfttiger 3§n ter Zet / ban tac $o?- t e c %"• 
tuge3en / bit 3P 5ontacc opftoutaen 3uilen in tae toeeg toe3en / en alnjt in hommet 
en ta2ee» ftouben. î©antljoetoel3p niet meet taanta?ie plaatfen Otaetbeftoutaen 
ftebben / 30 too?ben 3P ecfttet niet moetactoo» 7 en toif f en taie niet taettaten. ^un éteinte 
Récif alleen i» een taan tae ftcrftfte plaatfen intaeftele toettclt/ taaat tae natuut u f ' » Û * 
fteet meet/taan tae ftonft/toegeùaan fteeft: en ftoetoel tae feoopftantael taaat gefteel r* 
geblufcftt i»/ 30 fcftiftften 3p bte ecfttet tot ftun <©o2log»ftat en toapenplaat»/ tate 
3P met een groot getal taan be5ettel tngen julien be3etten/ taie 3P geburtglnft bet* 
taulten 3utten. «Be gatacn i» 30 cul m en b?eet / al» een fUetbt / en tac &cftepen 
3ijn taaat taeitig/ en bonnen baat faite ttjben aanftomen en anftcren/ onber tae bc* 

Îcftutting taan een ftene ©urgt: intaoegen taat 3P/ tet ^ee taeet gaautoet en t«eita« 
Uoeftmoeùigct 3ijntae/ al tae rei3en taan Brafil naat $oitugat/ en taan $0?- oetj&omi-

tugal naat Brafil fteel getaatelijft 3ullen maften. 3©ant $p / niet» meer taaat te 8g*s "•»<* 
taerlie5en ftebbenbe/ 3uttenpogcn tae ïîoopftanbel taet #o?tuge5en tebetaertaen/ ***a"1* 
enmettaeéScftepen/ taie5Pnemen/ tae bezetting taan'tïant/ entae&oltaaten 
taer Zee t'ontaetftoutaen. Maat op taat tae $o?tuge3en ften niet 30tttaen omfnap= 
pen/ 30tactoo?lotaen 3p Cttoelft 3p te taoten nooit getaoan ftebben) aan aile 
lîoopltctacn en befontaete menfeften &cftepen op ftun eige ftoften toe te ruften/ en 
opbe Zee taan Brafil te ftrutftcn/ taoeftop boo?toaarbe brin een getaeette taan't 
men/ 'ttoelft3P taerotaeren/ aan ften te getaen. ^P3uflcnecfttertae5c po?tttge* 
3eningetautigeta?ee»op tae ̂ trantaen ftontaen/ m ften ûtotngcn altijt op ftun 
ftoetae te 31J11. %nbitn*p/ of taoo? getoelt/ of taoo? lift/ ecnmaal op enige 
plaatfen taoet in 't Eant bonnen fttggen/ (menbeftoeft niettctteftffelen taat 
3Pmettalijtiglnft naatgclcgcntftcittaaartoetratfttcn) 30ftebben3»/ taetgeamt 
taan 't beta?ocft taat men aan ften geplcegt fteeft/ ui ttmtftftelp betael taan alte bcer-
ni»enmeebogcn uit tettehften/ ta'^ntooontaer»/taan toat ftaat/ geftatfttof 
jaren 3P5ijn/ 3onbet enige uit3ontaetuig/ met ftet ftaal te taettaclgen/ 'tgeftete 
jtant / taaat 3p taoet in ftrngeny taan't Rscif af y tot aan Rio genero, entarttact 
te taer b?aiibcn / uitteroeten en te taettaclgen / en tooeftet te maften/ ban toen ftet 
eerft ontaeftt toietta -, op bat tac $o?tugc5en geen mit taaar af 30titaen ftebben/ en 
geen taoo?taeel taan ftun ongetrouftert tacrftrijgcn. 

m - Wt 
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Het eenentlfiintigjle HooftdeeL 

Eifch der Hollanders o p Braiïl.,- o r d e n i n g , d ie men daaf ge* 
ftelt z o u hebben. BybeïmdeBraf i l iaanfchetaalgezet . Oog» 
w i t der Staten met Brafil. Verbonden der Hollanders met 
d'Uitheemfchc volken. Redenen waarom de Hollanders 
BraiU verlorcn hebben-» 

ciftDop \TT^tccntaetbîatftaangaat/ftiectoewgéenfcftijn. '©'algemene«Staten 
ÎOjafil. \ J \ 3Cggen/ da tde 'weêr leever ingvan ' tLant , d ï e m e n h e n àanbied, van't-

* * Réc i f tot aan de Baay t o e , met genoech i s , om dat het hen toebehoort 5 
dat de iwarigheit beftaat in de vergOeding v a n d e f c h a d e , die men hen 

aangedaan heeft, en in' tbetalen van de grote fommen en renten daaraf, die de 
Portugezen zo aan de Compagnie , aïs aan bezondere Iieden , .hun Onderzaten, 

•fchuldig z i jn, en in ' t betalen van de koften, die zy en de Compagnie gedaan heb
b e n , ofn z o v e e l Schepen toe teruften, diezyy , totbelett inÇ van d'afval , naar 
Brafil gezonden hebben s dat deze dingen meer dan tweeduizent machtige huis-
gezinnen van hun Gemesnte geheel bedorven hebben , zonder noch te fpreken van 

..• • r *t verlies van een groot getal van hun Onderzaten en Vreemdelingen , die in hnn 
-•'A.: dienft waren, en die «y in andere dienftigegelegentheden hadden konnen gebruf-

ken j dat al deze fchaden, uitoorzaak van de gebroke trou bygekomcn", niet te 
vergoeden waren ; dat het geheel Koninkrijk van de K o n i n g van Portugal, 
't w e l k , gelijk zy achten, niet alleeolijk de misdaden van zijn Onderzaten, maar 
o o k het misdri jf der Portugezen in de veroverde L a n d e n , moet b o e t e n , om dat 
zy hen tot afval aangezocht, b e w o g e n , aangeprikkelt, en daar in bejonftigt heb
ben , tegen hun gemaakt Vredeverdrach, d a t , zeg ik, zijn geheel Koninkrijk niet 
genoech is o m ' t verlies , dat zy geleden hebben, gerechtelijk te voldoen : Vfe 

oegcn taat 3P5icftltetaer toiltaen to?eftcn/ taan in cen tacrta?acft / taaar in 5p/ ne* 
lp3Pacftten/ niet taoltaaan soutaen too?ûen/ ttetaen/ en noeft met 3Ôûanige 
tietaen/ optoelfter» ctaenen beloften3p/ gcljjft spDetutgcn/ 3icftniet mogen 
taetttoutoen. € n 5ebet/ 3p betonen bat ftet ftun etnft i» / bat 5P een ftracfttig ge* 
taoet taan 'ttacrtaat ftebben/ 'ttoetfttae$o?tuge3en aan ften ftebben betoont/ en 
bat3Paile» totlten toagen/ omretaen ftier af tetreftften. 3©ant5p/ niet bet* 
noegtmctftcmùi Brafil tnftommet te ftouben/ taften ftem ooft in Europa ter 
Zee entêtant/ eittttsnjicige&omnftrijftaan. 3©nber»/ta'algemene «Staten 
ftebben om 3ijn ïîijft meet te taoen toaggelen/©?etac met be feonmg taan Span* 
jen / een groot tapant taan taeitoning taan ©o?tugai / gemaabt/ en 31 cft met ftem 
taetbonben en bertaoegt / om ftem in alte plaatfen / taaat 3ijn fteerfcftappp 3tcft 

©wanîien uitfp2eiù/ nect te tacllen. ©oo?t»/ tac5e algemene «Staten ftebben tae <©emeen* 
ban m- te / en 't parlament taan €ngclant ooft in ftun ttotft getroftften / 't toelb ftem 
wa^ ooft ta'€>o2iog aange5egt fteeft : intaoegen taat tae5e ta?ie machtige tapantaen/taie tae 

ftoning taan $o?tugal op 3ftn ftal» geftaal t fteeft / ftem niet in riift 3uften laten. 
^pmagbic»baltaenin3ijnïanbentoel op3nnljoebe toeren / cngecn^cljcpen 

of 
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taf îWoten m Zee 3entaen/ taie niet bequaam 3ftn om ften tegen te ftaan. Hâaac 
ftp 3at grote atbeit moeten taoen/ om 3icft taaat af te berftoeben. 

©ocft ftet ga 30 't toil / tae ftoge en gtote aanftagcn / boo? ta'algcmene «Staten 
taanotaetlang taoo?genomen/ ftebben in tae3e tegentooo?taige ftaat/ taaar tate 3a* 
ften nu toegetnaeftt 3ftn/ een guatae fmaft geftregen/ of .miffcftien gcftecf 
,Stftipb?eubgeleben/ ftoetoel3p taan tait toontaetlijftgetuft/ taaat mee 3P3icft in 
SBeûeriant/ en in ©oftiubi en opgeftoopt 3ien/ getalciû toiettaen. Zp 30utaen geen 
ta?etae aan tae fcontn g taan S p a n jcn betoittigt ftebben 50 3P niet in Brafil gemocit 
ftatataen getoceft / en 30 3P taaar ta?ctaige 26e3itte/» toaten gebteben. ï^un taoo?» a*^^, 
neemen toa» tait %ant/ na 'tseftienftotiberttotetentayftigfte jaat/ niet mect taan wenurTS 
tae5c be3ontaete tietaen te faten beftee rfcftcn / en taat 3etf taoo? een taan ftun Bcrga- SSMOI ge-
taccing te boen beftieeen / aan al be SBerrelt ta?pe l&oopftanbel te getaen / mange ffi™ 
tollencnfcftattingent'eiffcften/ taan't Récif een t^ogeScftool taan America teD ^ 
maften / 't toetft b'oeffenplaat» taan alte ftonften en toctenfr ftappcn getoceft 3011 
ftebben/ tact5o?gt met inhomften/ totontaetftoutaing taer gclcertae tietaen/ taie 
taaat in tae gelecttfteit onbcrtoC5en30uben ftebben. H2CI13011 ooft een bcjonbcte 
talijt babben betoom / in be Brafilianen en Tapoyers toel t'ontacttoij3en/ om ftun 
jonge Jàmberen b?ocg te taoen oeffenen/ enftenaebtgec enbeemamette maften 
tot be ftunnen in tac menfcftelnfte toetenfcftappen / en in tae taetbo?gentftetacn taan 
't€ft?iftcnboni t'oïibertoij3cn/ in' t toelb tac Brafilianen altee enig begin ftata
taen. «De ^efutten 3ijn p?ijftelijh / om taat 3p cen iletterftonft gemaabt bebben/ ©e mutsm 
taaat in aile tae tooo?ben en benamingen taan ftun taal/ tae natutctijbc uitfpsaab Sï^*"** 
fteel nabp homenbe/ meton5elettetenuitgeta?uht too?taen/ enombatspVeet* SMO* 
ften ften bebben gelcett l C3 cn en fcft?tjtaen. «De ̂ ollanùet » ftebben fetaett oob al * ontwr-
tijt^?ebibantenen Stftoolmeeftec» onbetftoutaen/ om taoo? fjen te p?eûiften/[ve^11* 
en ften in tae Cft?ifteiijfte «6ota»taicnft in taie taal t'onbettoij5en. iBaar tac geen / 
taie onùcc aile anbeten't mcefte lof taerbient/ om taat ftp taemeeftcfpoct taaat in 
geftata fteeft/ i»een jong Cugclfrft p?cbiftant/ talc gelijft b'anberen/ 3ijn me* 
taegenoten / ontaet ften opgeboeta i» taau 3e» tot taeettien of taijftien jaten/ en taan 
taaat naat tae ̂ ogeStftoot taan SIetbcn ge3ontacn toierb / taaat ftp cciurte tijt ftiu 
bettbt/ en/ «©obgclecrbe getoo?taen / toeet in Brafil fteettae/ en/ na 5«n tocerftee* 
ring bp be3e taolben/ftet €>utac en Jàietitoe (Ceftament uit b*oo?fp?onftclijftein tae «ft&n fa 
Brafiiiaanfche taal bcrtaalt fteeft/ taaat otaet tae3e tooefte taolften cen toonbcrUjfte zXzfâP' 
taetnoeging betoonben/ taetmit» 3Pftiet taoo?tae Jgeilige ^iftorie/ taie aanal caàtt>ct* 
ftuntaoo?ouùet» onbeftent toa»/ gefteel betftaan / en 3icft met taermaab begetoen »«»»» 
om taie te le^en en te tacrftaan. «D'algemene «Staten namen ooft taoo? tac Tapoyers 
atleng» tot bt henni» aan <0ota te b?cngen/ en bit taoo? 3acfttigfteit/ cn 0002 tae 
3eltae mitataelen/ tate men aan tae Brafilianen geb?uiftt ftata/ taie met ta'antaeren taan 
taat taetfcftillen / en taie men noeft niet in tae toate «0ota»taicnft fteeft fcônnen on* 
taettonen/ uit oo?3aaft taan tae «Œtutaelen/ bie ften geftataigltjft inbcBofî'rftcn 
en celante plaatfen taer^llen^ 3icftbptaitann taolft geta?eeft/ en taan ften aan* 
gebetacn maften/en 5icft bp ften taettaoegen al» ftun cCotaenaat» en îtDaanccmer» 
ften tiitcift'cftcn/om met ften taan 't tacrletac en aanftaantae taat te leben/en 't gêen/ 
' t toelb 3P nôtaig acfttcn getoeten te toO?ben. 

«B'algcmette Staten toiltaen baat ooft/ tôt gtotet gemah taan ©oeften te®0°™* 
ftebben/ eeii3î>?uftherptot beclicfttmg ban ta'cenen ta'antaetoptccftten. 3©8*3btiK 
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met s&afu taer»/ 3P3ûubcn ooft aan tae jcucftttaan tae5ebcitae toilbe©olftcn 0113cftamtoer* 
K o e 3 * " ftengcîeettftebben/ al»3tantboutoeii/acbeitaen/ enftunftoft toinnen/ geftjft 

' ta?pe menfeften. Zp toiltaen 'triant aan ptacc omtaecten/ gelijft Romulus en 
Remus te Romen beben. ZP toiltaen ooft uit ©ofttntaien 25onicn taan Mn$* 
baat / l^agclenv feaneel / pepet en anbere Speterpen boen ftomen/ om 
taie taaar te planten/ ente boen maften/ en naauontacrçoeft taan taeH&ijucii taan 
«août en Êiltaer taoen. «Bc5c|Bi)ncn 3tjnin taetoittaemifTenenonta?ucfttbate 
plaatfen taan Brafil, maar men fteeft noeft geen beemame gclegcnthcitgeftata 
om taie t'ontoefthen/ en baarint'arbeiben. Zp ftabben ooft taoo?genoinen tae 
&oopftantael taan Ooft- en 3Dcftmbicn in matbantaet te taetfmetten ,• 't toelb 
b'Oofttnbtfcfte Compagnie/ ban tae toelften be^cren ftun ^of en tacrbltjf op 
Batavia ftouben/ niet toegeftaan 30U ftebben -, bit aan matbantaet te ftecftren/ 
en ftiet toe een «Dppertaat in taeHaag te taetftte3en/ taie bebeftietingen'tbe* 
teit taan be3c ttoee tacroberingen 50U ftebben ; 'tRecif, ont 5ijnucr]iiaiiic gelé* 
gcnftctt/ al» tot cen algemene toaatbutg te maften/ om taaar art geen/ ttoelft 
nit Europa 3ouftoinen/ teb?cngen/ en bat in tae plaatfen taan Afrika, taie ften 
toebeftoo?taen/ en in b'<®ofterfcfte&anben te tacrtaclcn} en ooh onial'thofle-
lijfte en fteuc3innelijbe/ taat men uit tae3e taerrcgclege plaatfen taonta/ taaat te 
b?engen/ om taat taaat na naat Collant te taoeten. iBaarftoctocl bc3c taingen 
alteenujb tae ftaat cnftectlijftfteit taan Brafil fcftenen te tteffen/ 'ttoclft3P/ gelijft 
3P 51 cl) beinobcn/ aanmerftelijft toiltaen maben/ en boo? bc5c openbate gemeen* 
fcftap taan taerfcfteitae3©aren/ taieù'aatbeopta'cenof ta'antaete toft3c taoo? ften 
toooitb?cngt/ tae tijhtaom en otaettaloet betet in aile plaatfen/ taie onbet ftun 
fteccfcftappp ftaan/ te taetfp?eitaen/ 30 toa» ecfttet tait niet» antaet»/ taan tae fefta* 
tautoe taan ftun gtote boomeemen» en aanftagen / taie een ftoger talueftt geft03en 
5outacn ftebben. Want *p ftatataen / ontaet tae fcftijn taan taC5e taermoattae Itoop* 
fjantael/ (taie tot cen beft 1 nan te igcbi en 130 uftcbbeii/ om niemant ban tae me* 
nigte taetStftepen/ en taan't getal tact menfeften/ bie 3P in Zee geb?acftt30u* 
ben ftebben/ al»'tftengoeb bacftt/ te taoen ttoijffelen ) taoo?genomen een grote 
cn matfttige Bloot in'tRecif te taergataeren / 't toelb 3p taoo? tae beguaamfte 
plaat» tot ftun taoo?neemen fticiften / gelijft 5p ooft toa» / om 't geen / 't toelb 3? 
boo?ftatatacn / taetbo?gen te ftouben / 3ontaet taat icmant iet» taaat af 30U ftonnen 
onttaeftften. 2p3oubcn ban/ op tae gefteltae taag/ tertotjl ta'een tacin»tae fter* 
toaatt»/ en ta'antaettaettoaatt»tettehhen/ be ftteeft taan 't$oo?ben naat Ma-
ragnan genomen hebben/ en/baat aan't Etant bomentae/ Cartagena, en'tifeo* 
ninhttjft en bafte 1 an t taan tae Ëomng taan Spanjen ingenomen hebben / baat 
al be Zilbermijnen 3ijn / taie 30 taeel feftatten aan ftem letaeren. Zp 3ontaen met 
grote 3o?gtaulùigfteit jarelijft» enige Scftepen/ taoeft antaet» taan tae Collant* 
fefte Stftepen gemaabt/ om niet taertaacftt te 3ijn / en op Zet te ftruiften / en om 
3icft aan taefttantaen taan taat Etant te ftouben/ ente taernemen in ftoetaanigeen 
geftalte ftet taolft toa». 3N5e Stftepen ftabtaeu altijt tot befefteit geb?acftt/ 
taat'et taeel ingangen toaten/ taaat men lieftte lijft aan fton ftomen/ cn bat'et 
toeinig ftetfte plaatfen toaten ; bat taeSpanjaarùcn/ in tae tocltuften en taer* 
maftelnftftetaen ûe»3©ertelt» taet3open/ niet taacftten taat3?immetaangetaft 
3oubcii tooîùcn ; bat 3P niet tot ta'"tao2logtocgcrtift toaren ; bat 3p 31 cft niet bc* 
ftommettaenom 3icftopfjnnfioçbe te ftouben i taat men tait taolft Ucftteljjft3ou 
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bonnen otaertaaiten/ en 3itft met mmtaer moeite iBeeftet taan bit liant maften/ 
taan men taan Brafil gebaan ftab. 

^'algemene Staten ftatataen ooh taan otaetlang henni» met tac feontng taan uaaH0 on 
Chili gemaabt/ 'ttoelft toeL imitent mijlen taan'tRecif, naat be2Unù3tjbe/aigemene 
taoo?bp ù'engtetaan Rio de la piata, een taetgten»palen taan'tRecif, gçicgcn ê K 1 ^ , . 
i»t Zp beben ftem een» of ttoeemaal in 't iaatbe3oehen/ en befcbtftten bib* rUngnait 
toijl» .toapenen aan ftem/ om beSpanjaattaen taaat uit te tactb?ytacn/ taie cen &w, 
taeel taaat afbe3aten. Zp ftatataen 00210g ontaet ften taoen fp?uiten/om tac «Span= 
jaarûen taan taie 3ijtae ooft te taet3toahhen. Chil i» een ïîoninf irijft / taat fteet ge* 
matigt / en tmichtbaac ban l a n t i» / taaar men aile» 111 otaerbioet tainta. «âra 
SJoiiing begcertac niet» tu-bec / taan 3icft alleen geftoo?5aamt te 5ien. «Dit toa» 
ooft 't enig begeten taan tae ̂ oftantact»/ tate taaat een gocta tonent «taoo? ften 
maahten/ aan tae toelb3p enige Jarijgsbentaen toiltaen 3entaen/ om tae koning 
taan «Spanjen te tatoingcn 31J11 getaacftten taertoaatt» te fteren/ en fynlfyeit* 
ftracfttcn taaat te 5entaen / tettotjl 3P tae ftanben in Cartagena getept 3outacn fteb* 
ben: in taoegen taat ta'algcmene Staten taoo?genomen ftatataen taan Brafil een 
tnfte/ treffelijtae en ontfagftetnhc «6emeente te maften / 30 tae tegentooo?taige be= 
roetten/tate taaat 3tjn/ftm niet belet ftatataen. Wam*p/ bie taeet grote &antaen 
in Europa, Afrika en America, ©ofttoaait»/ 3©cfttoaatt» Cil $O02ttoaart»/ 
aan tae3e en gène 3ijtae taan tae Suite/ en in tac bcibef Mttae tact en taan ta'Hartae 
be3itten/ en noeft taeel met toeinig moeitenftoopten te taerotaeten/ taoo?mitatact 
taan ftun ̂ cithtacftten/ en ooh taan ftun taetbontaen/ tate5p obérai/ mect taan 
ta?ietaui3ent mijlen toeeg»/gemaabt ftebben/ taan Collant af/ totin china toc/ @etoon» 
met tae Ëoningen taan Marocco, Fez, en Congo, met tae ftoningin taan An- ^n

ll
ott
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gola , met ÙC Perfianen en Moren, met be Hotrfngen ban Java, China, Ja- SeinTewi. 
pon, en met bc3cï$oning taan Chili, (ihtact3totjg noeft tae taetbontaen/ bieip oe&oinen. 
m Europa ftebben / bpna met al tae &o?ften en €>cmeentcn taan 't Cft2ifteticij'ft/ 
en 3df ooft taan tae grote (Curft) ftabben taoo?gcnomen 3ieft be bloejenfte en 

" p?ijftclijftfte©olfien/ taie in tae 3©ettelt 3ijn/ te maften/ en ftun©eteenigtae 
iLantfctjappen/ taoo? taemitatael taanbetteftelijbeftanbet/ taie ftun ®ntaet3atcn 
in al tae |Soo?tfcftc 3tantaen ta?tjtacn / tot in Moskovien, en op tae jBtbbettantfcfte 
Zet/tôt een atgemeen en toeetgataeloo» ^aftftui» taan aile ta?ecmtae/ ftofte? 
tijftc/ nutteennotaigetaingen te taerfteffen/ taie in al tae getoeften entaclen tae» 
3©ecrelt»/ met 30 groot een onberfcftett/af» tae natuurtaoo?tb?cngcn ban/ ne* 
taontacn too?taen. • 

|Kaat3P/ftieftetaen 50 bette taan tugeftoge boo?neemen»af 3ijn/ af»3p na* 
bp aan ta'uitboerïng baat af getoeeft ftebben/ aj en nu 't geen/ 't toefb 3P tu Brafil 
be5cten ftebben / bertooeft/ en tae îuoetaefaftftet taan ta'oo?fogontfteeften/ niet 
alleenlijftin tae5e plaat»/ taie 3P in 30 ftogeacftting ftatataen/ maat ooft in <©oft* 
ejnbten/en in Afrika, taaat tae 5eltaetegenftretaet» matbantaet pogen te bectael- • 
gen. Zp ftebben ooft/ 011151 cl)tebeter aan beîîontng taan$o?tugal te to?e* 
ben/ ©?ebe met tae koning ban Spanjen gemaabt/ enom tac5c oo?5aab3icft 
bafter/ taan te taoten/ met ta'<Êngelfcften taetbontaen/ aile» om tae camp en bet-
toatring / in Brafil boo?getaallen. Wp 3uifen / tot befttiitban tae3e tegentooo?* 
taige25efcft?ijtaing tact betoetten taan Brafil (3otitaer'tbettaat ban beftomng 
taan ©o?tugal tegen tae ̂ ollantaer» te p?03eny of aile anbere betrataetpen goet 
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teftemten/ taie men geplcegt fteeft/ tegcntooo?taigtijft plecgt/ of noeft plegen 

tteh-nm/ 3al / taan toie of toat taolft ftet ooft gebaan too?b ) met tae taerftantaigfte Staat* 
S larom ftunùigen 3eggen taat tac ï|ollanber» te befcftulbigen 3ljn taan taat 3P be gtont* 
bt ï̂ ouan» reegelen niet toaargenomen ftebben/ bit 3P bcftoo?bcn t'ontaerftouben / om taoo? 
hStotm eeutoig in Brafil te blijben ; taaat op 3P toel beftoo?benotftting te nemen/ tae* 
fceboen. toyl ftet taan 30 gtoot bclaiig taoo? ften toa» -, namelijta taat 3P baat altijt etn 

ftaat bcftoo?taen geftata te ftebben/ bit uit tae ttcffclijftfte mannen taan ftun liant 
beftont/ getijh tac genen/taie 3» na taebetoerte enafbal taaar ge3onben ftebben/ 
taie taermogen en henni» ftatataeTr/ om een goetae tegel / en bolmaaftte beftieting 
t'ag&etljouben/ tate 3icft taan taemeinêetaigfteit tact$o?tugc3cngeftoeù cube-
fcfjut/ en niet getetaen 50utacn ftebben taat getoicftnge 5aftcn aan ttetaen taan 
ftecftte ftaat taectrout toiettaen/ taie ftun eige belang en taoo?taeetbotacn taat ban 
tgemeen fteltaen/ en taie/ menentae aile» te ftebben/ eintaclijft aile» taetloten. 
^pbcljoo?ûcnoob tac Sanben/ taie 3P tunamen/ met ftun eige <©ntaet3aten te 
taoen betaotften/ en ftier toe een genoecftfaam getal panamien en beftoefttgen 
te taer gagerai / om taie taettoaatt» té 3entaen. Zp bcftoo?taen mee tae genen / bit 
taectoe3cn/ en quaat taan letaen toaten / taaat te bannen / en be ta?ucfttbate San* 
taen/ ônber 3cftcccfcftattingen/ aanallenuit te tacicn/ en tac3ettetaenontact tae 
po?tugc5cn te taermengen / gelijft tae &ontngcn taan po? tugal befteiitaigltjft 
gebaan ftebben/ om taat te taoen betoonen : in taoegen taat tae^en/ taie nu taaar 
tac Hantaen bc3tttcn bc ftint»hinbcrcn taer ccrftgebomcncn 51111/ bie taaat De* 
taen 30 toel met ta'aatt taan .'t San t obeteenft 0 men / cn 31 cft tot tae fftn»/ taie taaat 
toaft/ 30 toet getoent ftebben/ taat 3P5cltaen25?oot uit Europa eten/ 't toelb 
taaat in ftogeacfttingi». îDijbct»/ 3Pbeftoo?taenooft niet toe tetaten taat tae3e 
3dtae ©ô?tuge3cn enige ampten/ en tae 3toaatfte pacftten be^aten/ en henni» 
taan al tae gemene en bc3ontacte 5aften ban tac S t aa t hregen. € t nbelijh/ 3p moe
ften ooh bpna al ftun Soltaaten niet gcftaaftt / en allecniûh ftet minfte taeel taaat 
af beftoutaen/ en ftun beftoutacni»nict taettoaatlooft ftebben/ cn 31 cft niet op 
cen taolft taetttoutoen/bat ften boo; tatoang geftoo?3aamtae. 

Maat lant on» al bcîc in3icftten taoo?bpgaan / eii3eggcn taat tae toarc 00?; 
3aah en oo?fp?ong taan 30 taeel ta2eemtae en erbatmelfthe etentaen / taaat tait l a n t 
in gcb?acftti»/taaat 30 taeel menfeften camp5aligtijft taetgaan en gctaoot to02-
taen/ en taaat men op ta'onmenfcftelijhe to?ectfteben noeft toem ta?aagt; een 
S a m ecfttet/ bat taan 5icft 3elf ta?ucfttbaat en otaettaloetaig i» / en taaat 3c»maal 
30 taeelgjntooontaet»geluhhig en tactnocgt3outacn bonnen letaen/ 5ontaet enig 
ongemab tegetaoelen/ 30 3P met malftantaer in ta?etae en to?icntftftap ftatataen 
bonnen toonen; taat on»/ 3egift/ 5eggen taat tae3e toontaerlijhetacttooefting/ 
en ûe5e ecbatmclpe taetantaeting een getecfttigefttaf taan tae kernel i » / om 
taat bc5c ttoee ©olftcn malftantaer taeracftt en tacttoo?pcn ftebben/ tot feften* 

• tatng en mefting taan tae «©erecfttigfteit en «0obb?ucfttigftcit/ùte 3p uit ftun ftan* 
bel al» gebannen ftatataen/ 3ontact ftun letaen taaat naat te fcftiftften/ cn 3ontaet 
t'otaectoegenbat5Pniet/ taanoptae5cttoeepijlet»/ ftonncnftaan/ taie50noot* 
5aftelijft 3ijnom een S taa t te boen bloc jeu/ entaeî§ui»ge3innen taaat in taoo?» 
fpoetaig te maften / taat 3 ontact tac3e ttoee be beftantaigfte îaojfteiibominen/ %o* 
ninfcrijften en«6emcenten neetfto?tcn. 
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