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E X T R A G T 
cnöc Äoppe/ 

Van verfcheyde Brieven cn Schriffä?, 
'Belangendem 

D E 

^ebellie derPaepfchePortugefen 
van defen Staet in TBraßlien. 

Tot bewijs 

<T)dt de Kroon <van Pomtgaelfibuldicb ü am defibe. 

/ • • 

gedruckt in't Iaer ons Heeren .i6tf-



Tot den Lefer. 

B Ewijledatter veelperßonenßer begericbz<jn3 te hebhen de partim 
culariteyten vande Kefallfe derTaepßhe Tortugefen van defen 

Siaetin ürzfU^onlancxvoorghevaüen *>en datier oockveel, 't/ydoor 
gunfttotPortugael, of'aßgunßtotonßenStaet^oß eyaenfinnicheyt^ on* 
gheloovieheytyof auade onder-rechtingt >niet en willen noch können 
den'nemefli dat de Croon vanPortugaelaen deßlve Rebellie ßchul-
dichü,-ende dienvolgens vaBelijckghelooven,ßtßineren3en drijven% 
dat ßulcx aUeen' twerckü geweeß van eenige particuliere perßonen al-
daer, Onderdanen van deßen Staet, en daer toe uyt haer ejgen motieß 
ghedrangen ^eenßdeels uyt ließdetot de Paepßche Religie, om de ßlve 
aldaer federte refiabileren *ende(jhereßormeerde Religie uyt tc__, 
roeyen * ander-deels uyt ließdetotnaer Tüatiede Portugeßn> haer na-
bueren) en die van Portugael^om van alle correjpondentie metdeßhe 
lanoher niet aeßepareert te zijn, doch voornamelijck om haerverlooren 
Vrtjbeyt te vindiceren, en haer van de NederUntßhe Tyrannte te ver-
lojßn ;ßoheeßtet my noodfch gbedätht^eenlgke Extrakten en Copyen 
van Brievin en Schrißten by prövifie door den 'Druck gemeen / o 
majcen^ßofotcontentement van diene, als onderrechtinge en over-
tüfolltgbeyaHd'anderen,ter tijt en neiflede naerder beßheyden^die 
^KfmdeWzijn, en'een klart DtducJie van alles vaerdich vhemaeckt 



E X T R A C T 
Wt berfcöepDe R i e b e n cn §>i$fflml bt* 

lattgöenDe öe l&eöellpe toan de Uctcenicö&e 
BeöerlanöfßBe jaooiteaefeti in Biafiüen; 
ÊTot betulj0 öat de Ccoon toan j&otfesae? 

fe&ulDtcD ts aeti De felüe* 
<£t öe Rieben banben i*. ifrfjjttarif / i^4j. toett 
upt Ijn Witcif be ^euiam&ticogljefctjjebcn: Dat al
daer uyt de Bahia was geweeft eenen Andre Fidal, Luyte-
nant ColonelvandenConinck van Portugael, met noch 

een Paep:en datdefelvehaergevoechthadden by de Inwoonderen Por-
tugefen aldaer, en met haer gheconfuteert, hoe fy die conqueftenweder 
foude können brepghen onder de.ghehoorfaemheyt van Portugael. 
Datoockde Moeder van foan Fernmdts Vitu, haer hadde laten ver-
luyden by eenighe Portegefcn, dat fy in corte Maenden van't Jock der 
Hollanders foude bevrijt zijn. Item3datter alreede veel Farines en Bee
ilen aen gheene zijde van Seregippe del Rey in' voor-raet was, en dat 
met den eerften vcel Krijgs-volc* en alle andere behoeften, daer mede 
foude körnen uyt de Bahia ,tot äflifteritie vande Rebellen, waer van de 
voornaemftewaren- IoanFernmdes- Viera »een Molaet,die weynicb ja-
rentevoorendeJonghewasgRewefeftvandeHeet Stachouwer, befit-
tende vierof vijf Ingeniös, de Compagnie fchuldich zijnde vijfa fes 
Tonnen gouts :vöörts mede eenenAntonio de'oouUkfiinst eenfeer rijck 
Man, en niemant fchuldich, en eenen Imn d'Abulifuerq, en änderen. 

0ict Rieben banben i7«3!unij abbtfewn tipt be Alagoas, 
toefcnbc ontrcut biifticp Äj len ban't Hectf: Dat eenen &-.-«-
met Vijfof fes hondertBräfiliaenen de Reviere van Francißo foude ge-
pafleertzijn , endedatmen vreefdedatd'Inwoondersdat volck fouden 
töe- valh?n:en datter eenfge vande princcpael'fte geapprehendeert waren, 
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Ußet 25#bm banbm 17- 3untj i^4fto«tupt ttÄecff 
0cfcl)?ct»cn Alitf uolrljc: 

H EtSthipLeyden,dattegenwoordichhieralleenleyt, is hier wel 
van doen, met alle d'andere die noch verwachr werden, alfoo 

hier, ontrent een Maent gheleden , feker verraet ontdeckt is , van dat 
dePortugefenlnwoondersvoor-genomen hadden, op Sint Ians nacht 
ons alle om te brenghen of te vet mec(hren , en dat fy haer alle dacr toe 
fchriftelijckvcrbondenhadden: enwashet verraet in defer maniere_, 
aengheleyr. Op Sint Ians nacht, fouder feker Bruyloft gheweeft heb-
ben ontrent twee Mijlen van hier; waer op fy ghenoodicht fouden heb-
bendeHooge Raden van juftitie.en voo.ts alle de ghequalififeerfte 
van defen Staet, ghclijck dat mecrmael voor.defen is ghefchiet,cnfou-
demen de fclve op't vrolijckfte vande maeltijt alle hebben ghemafla-
creerr, uytghenomen een Dienaer van de Heer PValbceckj. die ghemee-
nelijclc,alsdeHooge-Radennaer 'tPoortfluyten buyten bleven voor 
uytginck ,om dePoort tedoenopenen ,en alfoo hy datrdoor(eerbe-
kentwasby de ghene die de Poort bewaerden,(öo fouden (yhemdaer 
toe oockghebruyckt hebben :en meenden in de kleederen vande ver
moore!; alfoo hier binnen ghekomen te hebben . en ons van ghelijeke 
te doen, dan Godt Almachtich heeft fuleken grouweli.cke aenflach nict 
willen ghedooghen, en'tvoorfchreve verraet door haer eygen Mede-
fiandersaen den dach ghebracht. O grouweüjck voornemen.' daer wy 
metmalkanderen onder verbant van vrede ruften.' 

Tot afliftentie van dit grouwelijck en fchandelijck ftuck, is hier over 
Lant uyt de Bahia en Rio (jaiert, gefonden over de drye duyfent Man, 
foo Swarten,Molaten, Brafiliancn , als Portugefen Soldaten , foo men 
feyt, doch heeft mengeen fekerhejtof'tghetal meer ofmin is« 

Boven dien , foo werden hier ontrent, na'tbelijden van verfcheyde 
ghevanghenen Poortegefen »alle uren noch drie of vier duyfent man te 
watcr tot haer afllftentie, verwacht: En doen fy fagen dat hären eerften 
aenflach mifluckt, en ontdeckt was, en dat eenighe Poortegefen gevan-
ghenwkrdcndoorlaft vandenHoogen-Raedt, foo hebben hun alle 
d anderen geab'cnteerr. 

Van dit verVaet, feghtmen, dat eenen Io4n FerntndesFierA , de prin-
cipaelftcis, die Facteur is vande Ingeniös vande Heer Stachouwer: 
Doch die hout hem, met noch eenige andere Portugefen, indcBpflcba-
gknftil,met eenich volck verilercfct zijnde,en hebben defen mede-
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(5.) 
gaendc Brief aen de Hooge-Radengefonden rwaerinnefyprotcfteeren 
als grootghelijckhebbende. Andere van haer Comfraters, als, Amador 
da R*ovia,zx\ TaomeTeirero,dic verklaren haer alreedepublickevyanden 
van defen Staet,en hebben alreede veel volcx op debeen ,cn hebben 
oock eenichyolck, uyt de Bahia gekomen, met haergeconjungeert: ja 
gaen alreede foo vernieten, datfcop diverfcheplaetfen galgen hebben 
op-gherecht, tot ftraffe vande gheneh die haer partyeniet e.ikiefen, 
noch voor de vrijheyt (dat haer woort is ) nict en willen (trijden. An
dere, die haer zijde willen kiefen, piefcnteeren fy te befchermen en te 
bevrijden, geüjck als V. L. by de inieggende Miflive , aen een Neder-
lants ghewefen Capiteyngcfchreven, kont fien: die in een fterck Huys 
op de (tränt woonr, dat de vyaht corts daer na, inghenomen, ende hem 
met de Soldaten die daer oplaghen, oock deVrouw vandtn huyfeen 
haer Familie ghevanghen ghenomen , ende 'tfelve Huys met fijn 
vokk fterck befet heeft. Men heeft daer drie Vaendels fien afwayen: 
Sy hebben oock verfcheyden Revieren en paflagien, van waer wyde 
Suyckeren mocten hebben, en daer wy daghelijcx plachten door te paf-
feeren,befet,enonsafgefneden;infomma,een publickeOorlogh heb
ben wy hier in't Lant: die ick gheloove niet eer fal gheflift werden, voor 
en aleer wy wederom fecours van geh en volck uyt Patrta krijgen : fon
der dat fal't hier eenen flechten handel geven.Ondertutfchen, eer dat fe
cours noch hier komt, vrecs ick datter vrywat falom-gaen ,cn mec-
nich menfeh bedorven werden. 

'tlsaltijt foo veel, dat foo lange defe troubelen dneren: datter ghecn 
betalinghe falom-gaen: AlleIriwoondersvanonfeNatie, door 'tgant-
fche Lant, en die't met ons houden » fyn al-te-mael ghevlucht naer de 
Fortereflen ,en moeten alfoo haer welvaren tot een proyc voor de vyant 
laten: 'tls bedroeft voor die'hier middelen in't Lant hebben. Ick fal 
het met defe ghtlegemheyt, hier noch in fien, om t:fienhoe het af> 
loopen fal. Onfc macht van Soldaten is feer kleyn , uyt oorfaecke dat 
meeft Ale de Soldaten hier uytghelicht zijn, foo datwy Borgers om de 
derde nacht met twee Compagnicn dach en nacht moeten waken, dat 
ons meer op den Oorlogh als de Negotie doet dencken. 'tRecht is ghe-
floten, dat gheen Koopmanfchappm uyt moghen, oock kanmen, in 
defeghelegentheyt.niemantomeenighe betalinghe aenfpreken. Van 
hier om de Zuytjis de vyant over al in't Lant. Tot 'Porto C&lvo laghen 
twee Barcken om te laden, dan fyn ledich wederom gekomen: pp andere 
plaetfcn fijnfeaenghehouden. 
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(6.) 
Onfen ovcrfteLuytenantHans, ismet ontrent 800 man, doch meeft 

Brafilianen in't Lant ghetrocken, en heeft eei Trouppe van ontrent 
300 Mangherefcontreertenopde vluchc ghejaecht: Ick vreefe dat dit 
een droevighe Ootloghe voor veelen fyn fal ,Godc wil het ten befterr 
wenden,en ons haeftfecours toe-fenden , alfoofulcx van noodeis: wiji 
dersfoo wete ick V. L, door defeonluft niet veel anders tefehrijven, 
maer referere my aen de volghende Schepen , die al ghereet legghen on-
der 'cRoo-lant. Defe driegaen voor uyt om totadvijste dienen : noch 
vier blijven legghen tot datter Schepen komen , dat na alle apparentie 
ghcen Maent kan lijden, daer mede ick dan breeder falfchrijven,&c. 

&en 25uef aen De beeren banden Ujoogc-Babe $)c* 
fcl)?ebcn/ (upt albus: 

^t beeren banben J^oogen enbe M>ttmtt lüaöeu in 25jafrt-
Y hebben alhier in't Veit, alwaer wy gheretireert fijn,.verllaen, dat 
V. E.D, E. met Placcatenghelimitteerdentijt hebben gefielt, dat 

onfe,en der ghenen Vrouwen die haer by ons hebben begheven, haer 
huyfen verlaten moeten,en in ghebreke blijvende, de moleßen van 
den Oorloghonderworpen fouden zyn , waertoe wy niet können ver-
fiaen, alfoo de Vrouwen hare Mannen onderworpen, ende in hare be* 
fchuldingheniet ghehoudenzyn: Nochwy en foecken anders niet als 
onfebehoudenifle, het welcke wy wel hebben laten blijeken, met eeni« 
ghe Soldaten quartier te geven., die Amador da, Rovia hadde ghevanghen 
ghekregen , dä'twy oock aen de gevangenen in Paratibj, foo Brafilianen, 
Duytfchcn, als andere, met de felve in vrijheyt te (teilen (als Chriftenen 
diewyzyn) hebben betoont, ende Nedeilantfche Vrouwen met alle 
courtofien ghetrafteert: Ende foo wanneer aen d'onfeeenighe moleftie 
wertghedaen,füllen wyrefulutie nemen die te defenderen, alfoo de 
defentie natuerlijck is: Endeibo verreghekomenfynde,füllen wy ons 
fuleken overlaftentewreken ons leven niet ontfien: want V. "E.D. E. 
is nietonbekent, dat in onfe Capitawawel twintichduyfent Blancken, 
( dat fyn witte menfehen ) en wel twintich a dertich duyfent Negros en 
Molaten (datfynSwarten 5enhalfSwarte-menfchen) z\n, waermede 
wy fulcx können uyt-rechten,Indien wy'tfelve niet hadden opgehou-
denmethet ophangen, die aen Sint Laurens fonder eenige ordre, eenige 
Duytfchen en Brafilianen hadden ghedoot: ghelijck wy oock eenighe 
Verraders van onfe Natie bcvindende,delelve rigoreufelijck, füllen 
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doen ftrarTen: wy yerflaen mede, dat V. E. D. E. op onfeperfoncn en 
lcven als Rebellen eenichgelt hebben gheftelt: V.E. D. E.en füllen^ 
dit foo niet ghelieven tenemen, wantwy de eerfte nieten fijn geweeft, 
die fulcx aen onfen Coninck hebben betoont: en dat doen wy met alle 
gherechticheyt als veroorfaeckt door V. E. D.E. quaet Gouverne
ment en Tyrannye aenonsghedaen: Onfe Placcaten tot noch toe ghe-
publiceert, hebben tot dien eyndc ghedient,om 'trigeur, die V. E. 
D. E.ons fochten aen te doen, en wy nieten doen »te verhinderen,-: 
oockom onfe confervatie , tot dat V. E,D. E.door onfe ghere,chtig-
heyt füllen verfekert zijh om ons in onfe voorighe gheruüicheyt van_ 
huys en goederen te ftellen : hetwelcke doen by V.E. D.E. contrarie 
>vertghedaen,endoor/<*»!B/4»üi', een publickTyran (waer voorhy 
oock voor defern van V.E.D. E. is verklaert )ghepleecht wert : de 
welcke teghenwoordich fyn Tyrannieenquadeghenegcntheyt conti-
nueert, met de Iuyden te plonderen, de Dochters te onc-eeren,en veel 
Blancken tot Slavcn te maken, ende met meer andere extraorbitanto 
dinghen, waer van wy ons tot noch toe niet en hebben gewroken , al
foo wy verhopen dat V. E. D. E. daer van kennifle füllen bekomen_, 
en remedie daer in ftellen : Ende V. E. D. E. gbeüeven te confidere-
ren, dat wy inde wcreldt Chriften Coninghen hebben, waer van wy fe-
Cours können verfoecken.als mede vanGodten de Iuftitie, dat ons 
nieten fal ghebreken. Adum 8-Iulij, anno 164J. ende was onder-
teyckent 

jfoan Fernandes Viera. 

^Antonio Cavalcanti, 

Ben 25nef banbeboojfepbe l^oofben bec Iftebdien am 
alle anbete gfjcff{^ebcn/Iupt albus?: 

Ioan Fernandes Viera , tx\ Antonio Cavalganti , <Ö50Ubßtnetirg 
banbefen «Dojloge. innanie banbe «Sobbcltjcne Itöcrtcpt 

DOen te weten aen alle perfonen van wat qualiteyi of Natie die fou -
den mögen wefen, zijnde Vreemdeüng?n, Nederlanders, Hooch-

duytfchen, Franfchen, Engelfchen , Schotten, ende Joden , die haen, 
willen begeven aen onfe zijde,onderde voorfchreve Goddelijcke vrij-
heyt, fijndeSoldaten , dat wy haer füllen betalen alle de gagie die fy 
vande Compagnie moeten hebben , tot den dach toe datfe over-ko-
men: ende indien fy onder onfe Compagnicn willen dienft nemen , fal-

men 



men haerdubbclegagiegheven, cn füllen fy moghen leVen in hare 
Vrijheyten Keligie'ercijtenwijkdatfy haer lullen wjllen inbarkeeren 
en vertrecken daer't haer fal ghelievcn. Ende mitfdefen ftaen -wy toe 
qua: tierenvrygheleyde van alle haregoederen : ende bovcn dien alle 
die <rene die gecn Soldaten en (ijn, en op onfe Pafpoort willen blijven, 
he!-bendegoederen van watfoorte die foude mögen fijn .füllen dtfelvc 
blijven behouden en befitten,en füllen leven in vryhcyt van confeientie» 
Item , alh de Brafilianen , Pituguaren of Tapoyers, die haer aengeven, 
indien zy eenighe crymen hebben begaen, defdvefullen haer vergeven 
w.rdcn,en füllen gheruft moghen reven »gelijck voor defen : En die 
'tfelve niet en dosn , houden wy voor Vcrraders cn Vyanden , en füllen 
voor foodanighe geitraft werden : ende alle Negros, Molaten, Mame
luck en, Mincs, en Herders, die in defe occafie van Oorloghe haer de-
voir füllen doen, getrouwelijck vechtende, fijnde flaven,füllen vry 
gemaeckt werden, cn falmen den eygenaer daer voor bctalen de waerde 
van dien: En alle perfoonendieeenighe fouten begaen hebben, voor 
ons comparerende om haer devoir te doen in defen Oorloghe «füllen 
Pardon hebben : Ende alle die geenc die fchuldigh fijn aen loden ofte 
Nederlanders, doende ghetrouwelijck haer devoir, füllen vry wefen 
vanyetstegeven :Ende op dat het een yder bekentwerde, hebben wy 
dit Waccaet doen aenplacken aen de Kercke en publijeke plaetfe, 
Machtpe den 19. Iunij 164J. 

Endeboven dien , en füllengheen rnwoonders vermoghen eenighe 
hulpe,faveur, ofte advyfen,en vivres aen de Nederlanders tegeven, 
op pene van verklaerr te füllen werden voor Verraders, en tefullen der» 
ven een onnatuerelijcke doodt, en dat haer goedeicn füllen geconfif-
queert werdenden behoeve van defeoorloge: Ende wasonderteyckent 
Ioan Fernando Viera, en ^Antonio Cavelcanti. 

ÜBct 23?ieben banben 19. %anti boojfept/ttjctt noefj <0efc ;̂e< 
tJtn t Datmen dek Rebellie al over langh heeft gepra&ifeert, tnde tot 
dien eyndeafllftentie verfocht aen de Gouverneur van de Bahia: datfe 
oock defelve hadden bekomen. 

• > 

Cen anbei: fc^ijfe banben 27- 3Iunfj upt Xßt Uttif/ 
altfbolcljt: 

Ei famen feer Difcrcte Sr. en Vrient: Ick en kan niet nalaten by de
fe gclegentheyt V. L. te adyifeeren vandenieuwe aenghevanghen 

Oorloghe 

E 



( p ) 
Oorloghe. alhier, hoe dat de Me-needighe Portugefen, onder onfe ghe-
hoorßemheyt hoorends, met hulpe: van die vande Bahia, Ons ai te (a-
menop eenen.nachthebbeu meenen teovervalUn,endedcn halste bre-
ken : Doch den alwijfenGodtdieheeft fulex niet willen toclaten,door-
dien defchelmfche Verraderye eenighe dagen te vooren aen den dach 
is gekomen, als de Me-needighe fchelmen haer werck meenden te be
ginnen : haer voornemen was,de meefte Perfonen die inde Regieringhe 
fitten, met eenighe Officieren vande Militie,op den" 2j.defes,fijnde 
Sint Ians avont, by eenen Antonio Cavelgante te Bruyloft te nooden, 
en haer Perfonagie daer mede te fpeelen, en fouden dan ,foo zy meen
den , wel voorts Meefter geworden hebben van defe plaets, en om-leg-
gende Forten. 

Defe Veiraders,dewelckealvandePrincipaelßefijn,diegeteeckent. 
hebben, verneinende: dat haer aenflach ontdeckt was, fijn meeftghe-
ritereert,eenige. fijn gevangen: of daer van eenige over de Klingh fül
len fpringhenfal dentijdt leeren. Waer op D. E.D. Hooghe Raden 
een Mandaet hebben laten uytgaen, ende de gheretireerdersgepardon-
neert, mitsdatfe binnen vijf daghen foudeninkomen, endenieuwen 
Eedtvan ghetrouwicheyt doen: uytgenomen diegeene, die Autheurs 
waren van't Verraet, doch fijndcr weynich rngekomen. Ondertuflchen 
is onfen Overften Luytenant uyt met ontrent 7. a 800, Man, foo Sol
daten als Brafilianen, die ontrent Poujottque,op Sint Ians avont,een par-
thye treffren, en met weynich ghevechts , daer in den Vyandt fes a 
feven Man verloor.retireerde zy ßafwaeitsin. Op morghen of over-
morghen gaetweder.een Troupe uyt, Godt de Heere wil onfe^Wa-
penen feghenen. Het istverdriete]ijekte Oorloghen (bnder Volck, fon
der Vivres, fonder Schepen , fander Ghelt, en (onder Amunitie van 
Oologhe. Evenwelfoowy eenighe fecours krijghen uyt Tatria, daer 
feer na v.erlanght wert, ( alfoo federt den 12. Aprilgheen Schepen hier 
fijn ghearriveert) füllen hier gheen noot hebben , ofte zy motten met 
macht te water komen, dat by ons niet en wert ghelooft, alfoo fulex 
niet (bnder confent vanden Coninck van Portugael kan ghefchieden: 
hoeweldatdeghevanghenen verklaren, dat haer fecours van Schepen 
isbelooft: twelcke wy oock ghelooven , foo haer aenflach gheluckt 
hadde, maer nuniet. Isnute vreefen, alfoo de Verraders niet tot haer 
wil füllen konnengeraken, datfe het Lant, oft Riet-velden, füllen be-
derven,en deNegrosop vanghen , en metdenbuyt naer de Bahia reti-
reeren, dat den tijt fal leeren. Alfaicr laghcn ghereet feven Schepen , 
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(l0 . 
om naer *t Palm tegaen, waer van nudrie vande onbequaemftegaen, 
d'andere füllen wederom van Paraiba hier komen, en bly ven tot dat wy 
fecours hebben gekregcn. Soo dadelijck komt tydinghe vanden O ver-
ften Hans, dat hy een vande Verraders heeft doen ophanghcn , die c en 
ga!ghe hadde opgherccht, om die gheenj op te hanghcn, die het met 
haer niet en foude will.n houden. 

#Uet25^iebtn banöen i- tiuguftij/ toert albutf v0cfc!)?cUfti: 

H lerneftens heeft V. L. Copye v.in fekere Mifllve, geteyckent van 
fcsrebellen, waerinne zy feer klagen over 't onghcüjck dat haer i J 

ghefchiet,daer zy ter contrarie veelrneerder faveur hebben ghenoten 
alseenich Nederlnndcr. Een ge daghen hierna:r, hebben defclve een 
Placcaet laren uyrgaen door't gheheeleLandt, waer in zy devoir doen 
met ghetrouwelijcke drcyghcmenten , om'tVolck tot haer devoir te 
kryghen, met veel te beloven : waer van ick oock Copye foude ghe-
fonden hebben , maer heb het niet können bekomen. Teghen welck 
Placcaet de E. D. Heeien Hooghe Raden, oock een hebben doen 
uytgaen,en opyder kop gheÜelt twee duyfent guldens levendich, en 
doodt,duyfent guldens. Oock mede, dat hare Vrouw.nen Kinders 
moften vertrecken naer haer Mans en Vaders,.alfoo de E.D. Heeren 
Hooghe Raden defelvconder hare Sau vegarde niet en wilden nemen: 
waer op zy wederom een Brief hebben gheionden met ghetrouwelijcke 
dreyghementen, ja, ons te willen overvallen met vijftich duyfent Man. 

De Heer Balthafar vande Voorde,Racdt vandeluftitie, dieop den 
p. lulij van hier naer de Bahia vertrock, om tevernemen ofte wy noch 
vrienden ofvyandcn waren, is op den 28. wederom ghekömen, met 
advijs,dat de alliantie met Don lan de Coninck vanPortugael,ende 
Heeren Sta'en ghemaeckt ,door haer niet foude gebroken werden , en 
datfe van defe revolte niet enwifie, 'twelck wel anders b!eeck,al(öo 
de ghemeene Man verboden was met ons Volck niet te fpreken. De-
felve Heer.vande Voorde, is twee dagen daer gheweeft , en mofte (ä-
vonts niet alfijn V0lck wedermerBoort toe, daerfe voor defen altijt 
aeî  Lant bleven : En datfe kennifle hebben vande revolte, blijekt oock 
ghenosch uytdeßrieven ghekömen uyt de Bahia, ende by onfe Solda
ten ghekregen, waer van V. L. liier ncff.nsoockcen Copye heeft van 
achtextraclen, daer uyt hier fchclmerye klaerghenoech blijekt. 

Op filteren quam tydinghe van Smnheyn, dat Cameron,fijndeeen 
BrafiliaensColonel,diegro6:en dienft voor dsfenden Koninck heeft 

ghedaen, 



(n.; 
ghedaen, met fijn Troupe daer ontrent lach , fterck,foomen feyt. 
duyfent Man, waer mede hyop't Lant van de Bahia is ghekömen : wy 
gheloov^ndathy nualby de Rebellen haer Legher is ; watfe füllen uyt-
rechten fal den tijt leeren ;Sy hebben tot noch toeweynieb fchade ghe
daen. 

Soo men feght, (öo exeufeeren haer die vande Bahia, en legghen, dat 
Cameron en fijn volck van den Coninckisafghedanckt, endaerom 
niet meer onder haer Commandoftaea : maer wy gelooven dat hy on-
derdatdexfelvan haer isuytgefondenom de Rebellen tefecondteren, 

Op dato fyn hier twee Porcugefen gherecht met de.i Sweerde,die feer 
grouwclijcke dinghen hebben bekent, foomen feght, cVc. 

<£en anbec ftfyiift ban ben fclbcn Saturn. 
*c ~r C f T de ß ahia is den Politiquen Raedt weder ghecomen, die was 

Y V ghefonden ora den Gouverneur aldaer te vraghen, of men 
vrient of vyandt was: dan die ignoreerde de revolte naer fijn fegghen: 
ondertuflehen wiertden Raedt ( als een ghevangen Man ) met Soldaten 
bewaert, ende mofte Vavonts weder t'Scbeep, op dat hy met d'Inwoon-
dersnietenfoudefpreken,dieooekopgrooteftraffeby Placcaet verbo-
den waren van met d'onfe te fpreken : Daer laghen quantiteyt Schepen 
gereet, van welcke het Gefchut binnen gehaelt, ende de Gcfchut-poor-
ten toe ghedaen wierdan. hcm,datmen Andre Vidal, Paolo d'Acntha, 
cn Pedro Cavalganti, met hare Troupen waren verwachtende. 

-{t&et ^Sueben banben 4- September tuert gegeben: 

NAeidatde Portugefcn waren opgeftaen,endeinopenbareRebelIie 
getreden,en dat den Gouverneur vande Bahia daer van deweete 

was gedaen: Dat hy alles inder haelle hadde geinbarkeert wat hy fconde, 
en metnamenpntrent 2, duyfciitofvijf.en-twintich-hondert van fijn 
outfte Soldaten, ende fei ve aen Barra~GrandeiontrentSere?ihain aen Lant 
ghefet: dat bemachticht,de Brafilianen ghehanghen, de Soldaten quar
tier ghegeven, ende van daeris Andre Vidd ghegaen naer Cabo Sint An-
gitßijn, het Fort Puntftal belegert, en op den 17. Augufti ontrent een 
ure van'tRecif d'Ingenio vanwijlen Tb»r/eB overvallcn , d'onfe ghefla-
ghen rn ghevanghen, daer onder den Overften Hans,en meeft alle 
d Orbeieren , ende naer de Bahia ghevoert. TerZeequameri 32 of 
vier eii-dertichZeylen-, waer van datterachtienof twintich uyt Rio de 
Genero, en de Bahia met Suyckercn geladen, naer een ghedaene bravade 
voor't Recif, naer Portugael zeylde: D'andere twaelf fijn op de Kufte 

B'a gheble* 
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ghebleven,cn hebben een deelvan't voorfeyde volck ghelant, daer na 
fijn de felve beneden Paryb* in de Bay de Trahifon ghekömen, om van 
gheüjckc volck daer te landen, iom Tarybate benauwen : fijndeover 
Landtderwacrs.gheibnden 800 man: en meenen alCoPatyba te nemen, 
dandacrwafmengherefolveertt'felve te maintenerenten uyterftetoe. 

•d7nwoonders,diede Waptnen hebben aenghenomen.'fijn veclduy-
fenden, ende die vande Bahia fijn ghekömen, fijn ontrent drie duyfent 
man; gheexpiermenteerde Soldaten , haer ColonelhierinNeeilant ge
dient hebbendo. 

Ö3t $tt Wiiciff towttten 15 • gwptbvitibn i^y. 
albugflefc&eben: 

SEdcrtmijnejongfte, is voor d^ Reede van het Rf«^ghekamen\een 
Poortugefche Vlöot Sdhepen van $1 feylen, fogroot als kley n, met 

witte Vlagghen van aditeren : voor-ghevende'Vrienden te wefen , en 
fonden twee Ambaflad^urs aen lant, met Brieven van den Gouverneur 
van de Bahia aen de Heeren Secrete Raden , en andere Brieven mede 
aen de Princepaelfte Rebellen int Lant, alle ghepractifeert om onste 
bedrhghen. Haer aen-geven was, datfe van Rio de Genero quamenmet 
Suyckeren , om naer Portugael te vertrecken, en datfe irt't paflant inde 
Bahia waren aengheloopen , de gbemelde Brieven niet alleen te beftel-
len, maer oock , by aldien wy van haer Schepen en volck eenighe noo-
dich hadden ,datfeonsde felve foudeleveren ,om dePortugefche Re
bellen te helpen ftrancen,waer over oock den voorfz. Gouverneur twee 
duy(ent man haddeghefonden , die fy ghelant hadden'boven Serenhain, 
ende dat dieooek tot onfen dienft waren ,alom de Rebellen in ruft te 
ftellen , ende ons met haerte vereenighen, alfoo de Coninck van Por-
tugaelop't hooehfte daer-aen was^gheleghen, omgoede alianfie met ons 
tehouden :Ende totmeerder verfekeringhe van dit alles, foudender 
foo veel Schepen tot onfen dienft hier blijven älswy fouden begeeren, 
om dezcooman ,foo hy ghelandt hadde (totdat alles weder in ftiltc 
foudefi;nghebrachtj wederwech te voeren: Endeden Admirael van
de felve Schepen foude aen Lant komen inOilagie. Metdufdanighe 
Stratagema hebben fy willen voor den dach komen, daer ter contrarie 
haerconeept tot gheen andere intentie was, als haer Meeftervan het 
RkirTte maken , by a!dien fy ma. r gheleghenthcyt daer toe hadden ge-
fien : maer da r toe niec konnende geraken , quamen fy metfoodanige 

loofe 



loofcBrieven voor den dach.Onfen ÄdmirafrlsL/V^W^mjet vijfkloecke 
Schepen lachop de Reede, daer voor datfeibo bangh waren,datfe qua* 
lijckhare ftmbaifadeursdQrften,in-wachten,,€n ginghen dooreer dat 
defelfde aen Lant waren , welcke met haer Karveel „daer mede fy aen 
Lant ghekömen waren,volchden. Endehaddedewint onfen Admirael 
ghedient, by foude van bare Schepen, die door ftorm hieren daer ver-
ftroytwaren , hebben können vermeefteren , alfoomen hare boofe in. 
tentie ghenoech konde rnereken , door dien ;fy alle zeyl maeck-
ten en door igiraghen , .fiende o:p defe Kufte gantfeh gheen gbele-
ghentheyt. 

Alfode Inwoonders nu ten minften met $ooomannen uyt de Ba
hia, allegoede Soldaten,verftercktfijn,ifonebben(y een van onfe prin-
cepaelfte plaetfen'(genaemtCapoAuguftijn) belegert; en hebben alles 
wat achter haerleyt ,.nu mede.befet, .in voegen dat fy gheheel Meefter 
van Weh fijn: temeerdatiy onsiLegervdat bu.y.tcndn 't Veit was,oock 
hebben tyexraft, ende alle Officieren daer van ghevanghen: .alsmede 
alle de$oldaten die het niet konde ontlopen, ghevaqghen en dooe 
gheflagen , en fo dat wy geen macht hebben om yets btiyten te ienden, 
en;dorven wy ans neus bnyten.de-Forten niet fteken, ten.minften geen 
mufkets fchoat^offmen iooptpetijckel :om gev.angente werden: Soo 
dat wy hier,en.alle onfe plaetfen tgeheelfi Lant^oorj^genoechfaem be-
leghert zijn, tot foolanghe wy fecaurs;bekomen,dat jons- Godtop't 
(poedichftewil gheven. 

Alle onfeVyanden dotften naer ons leven, finde füllen ihaer .befte 
doen om ons hiert'ov^ervallen ,alfoo.z.y-.wjetendat wy mceft-Burghers 
fijn, die de plaets moetenbewaren ., en datfe daer, averfirlcx te eerder 
füllenwagben: iDitalleswdlverdientjhebbende.weghen on(emenich-
vuldighe fonden, verhopen wy evenwel, dat het maer tot een Roede 
en waerfchouwinghe tot onfer aller bekeeringhe fal dienen, ende daer 
door Godes Toorneinghenade veranderen, endealle het boosvoor» 
nemen onftr Vyanden op haer eyghen kopla;en komen: gelijck oock 
de ghefamenrlijcke Borgherye alhier( GodtlarTi) eendrachtich ghe-
refolveert is het uytterftete verwachten , en tat denleften Man te vech-
ten , liever dan in handeirvan de(elve Tyrannen te vallen, welck onfe 
Soldaten en Brafilianen quartier gheghevenhebbende, daer naer door 
haer Inquifitk feer fchandelijck hebben vermoort,:.Alfoo dat gheene 
reeckeningheanders'by xms'wert.ghemaeckr, als hier alle te fterven, in-
dien zy meefier werden, daer Godt ons voor wil bewarea.. 

B $ Den 
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Den 11. quam tydinghe, dat onfen Admifael Lichthart, acht Sehe* 

penvanden Vyandtmet drie a vierKarveelen boven Serenhainin een 
Haven befet heeft, met vijf Schepen, daer mede hy wasgaen kruyflen, 
cn heeft het fclfde door een Barck hieraendenHoogen Rade laten we-
ten : zy legghen in een Haven daerfe niet können uj tkomen : van hier 
is fecours derwaertsgefonden: ende de Schepen Elias en Deventer fül
len volghen^, 

Den 12.quam tydinghe, dat gemclte Admirael de Portugefchc Sche
pen alle vermeeflert, ende veel Volckx vande Portugcfen doodr ghe-
flaghen heeft: veel fijnder verdroncken , alfoo fe over Boort fprongeni 
in meeninghe om aen Lant te fwemmcn,dat haer door onfe Schecpf-
Boots , en kleyne Vaer-tuychis belet; Haer Admirael van die Sche
pen is feer ghequetft, doch niet doodelick, die heeft onfen Admirael 
ghevanghen met een Barck opghefonden, isghenaemt T>onferonmo 
Serano de Payva, een van haer Opperfte Hoofden, daer den Gouver
neur vande Bay van fchrcef, dat hy hem hier was (endendemet de voor-
fchreven Schepen tot onfer afliftentie, wäret dat wy hem maer wilde 
employeeren. 

Onfen Admirael, met vier van des Vyants Schepen, wert alle uren 
wederom hier verwacht: de refteerende Schepen, als mede het kleyn 
Vaer-tuycb, fijn alle indegrontghefchoten en verbrant. 

Deie Vi&orie doet ons hiê r in defe ghtleghentheyt extraordinaris 
goet, ende onder haer geen kleyne alteratie: niet te min, zy hebben de 
Caep Sint Augußijn inghenomen: het welcke aen haer verkocht en ge-
levertis, door onfe principaelüeOfficiercn die daer in waren , foo dat 
wy wel de helft van dit Lantquijt fijn. Den Gouverneur vande Bay 
( foo het deflein op ons gheluckt hadde) foude felver hier ghekömen 
fijn. Den Perloon, welcke het Fort aen de Capo vootnoemt heeft 
overghegheven , is ghenaemt Hooghßraten, cn heeft correfpondentie 
ghefenden met den Gouverneur vande Bay ende den Biflchop aldaer , 
ende isdefel venu COIOIKI onder haer ghemaeckt. Gitteren hebben de 
Vyanden gheftormtinonsgefichteop een fteeneReduytby defe Stadt: 
De Vyanden brenghen alle hun macht van de Caep na defe Stadt. 
Onfen Krijghf-Overftcn Houfl3met meeft alle fijn Soldaten, is geflagen 
ende ghevanghen. Een Heer George Gar/man, is van Rio Grandat om 
over de Militie te commanderen, alhier ghekömen. De Forten welcke 
wy noch in hebben,fijn, Rio de Franeifco, Rio Redpoel, Povafon,ofie Ptrto 
Cdvo, //.* Tamarka, Parßa, ende alle de Forten om defe Stadt, maer 

deghe-



de ghehecle Caep fijnwyquijt, ende het platte Lant j De Portugefen 
fijn feer fterck in Olinda, een halft"ure van hier. 

E X T R A C T 

%m biberfcö 2$jteüm QfjefcöicbenuptöeBahia, ooo? 
Paulo de Rego Borgos;aen Bartholomeo PcreraNos 

doScrehippejtnDntoDms.SIW^U/J^J. 

ANdre Gonfolvos heeft my over-ghelevert V. L. Brief, met goede 
tijdinghe van V- L.gefontheyt ,daerindat V. L. feyt eenighe_> 

ßeeften van mijoghevondente hebben, ende dat ick V. L. pro curat te 
foudefenden ,omme vanden vyandtte moghen koopen tgheene my 
niet en dient, uyt redenen van degoedehope foo wy hebben van d i o 
ghenade, fooGodtons kan gheven,in welcke ick veuronwe eeL 
V. L. defen ontfanghen fult hebben, d'efteclen daer van te füllen fien. v 
ende alft ghebeurt, füllen tijts ghenocch hebben om van alles te difpo-
neeren.. 

©00» ChriftofTelAIvesDaraicafll Thomas Daravied'Al-
meda,mDat0 2p. ^ep /1645 . 

S Ahador Montero „ feyt: foohaeft Sergippe overis, daer'na toe te 
willen gaen : wy verwachten alle uren dat ons tijdinghe kome vande 

reflitmie ofteoverwinninge van Pernambuco; op wat maniere en fchrij-
veick niet ,om dat de Gouverneur niet hebben en «il datmen daer van 
fpreke: Godt verleene daer toe goetfucces: Datfe in 'tcorte alfoo mal-
kanderen met den eerften verhope te fien, dat God geve_^. 

©00? Franeifco Gomes Pinto, atn Franeifco Gonialvos 
Montero, n̂üJOonDCC fcan Capibaribaj Dan? 

D M 3 0 g £ e p / 1^45. 

ICkvertrouweinGodr, eer een weynich tijts, dat ick V. L. fal ko
men halen, ende inbarqueeren in dit V- L. eyghen Schip naer ons. 

©00? 



©00$Donna Nabelte da Lima de«Barros,am Gafpar Gon* 
falvos, cn Martin Möora." 

D Ieoccafieismyacnghcnacmghewccft V. l . t e können fchrijven, 
waerinne dat ick oock mentie make van mijnen ouden Man, ende 

opcnbarcdegrootc gheneghentheydt fooickhebbe om V.L. te fien: 
'twelcke ick van Godt vcrwachtehaefttefullen ghefchieden : onder-
tuffchen wil my Godt de Heere ghefontheyt verleenen, om my te hei« 
pen wederom bekomen de fchaden foo ick gheleden hebbe,in (ooda-
nige goedcren, daerinne dat ghy myn Vader foo veel bebulpich geweeft 
zijt , verwachte 'tfelve nu voor my te füllen doen, allbo het myaen-
gaet: referere my vorder aen brengher defes, alfooick de Penne niet 
alles derf vertrouwen. 

©00? ChcHloflFel Alvesd'Arravilejaeit MelchiorTopes 
Rebeifo Piagni, in Dato 27. flgfcp/1645. 

D Omingos d'tAvego , is drie reyfen nae't Koninckrijck gheweeft* 
ende is teghenwoordich hier , verwachtende op de veroverin-

ghe ofreftitutie, dat Godt gheve eftect nemen mach, op datwy mal-
kanderen moghen fien. 

©00? Dominges, &c. aenThornasd'Arraviad'Alrnede, 
tn Rio S. Franeifco, %tiii 28. Q$tp /1645. 

EEnighe dagengeleden heb ick: Brieven van V. L. bekomen, ende 
V. L.per denfelven brenger dadelijckbeantwoort: Ick advijfeere 

V. L. niet van de (aecken defes, door dien dat het gheen gheleghent-
heyt en gheeft: Ick en wil niets openbaren.door dien dat alhkreen 
groote ftraffe of peenedaerop isgheftelt, &c. 

©00? betl 25tCfcJ)op Uan Brafil, aen Man.Hc Rebello 
Vigario :0fte^aep Uan Sernheym : aDrj 28. 

Qfrtpl i6tf. 

IN langhe dagen hebbe gheen Brieven van V. L. bekomen , niet te-
ghenftaende houde my ghecontenteert van anderen, die van daer ko

men , V. L. ghefontheyt verftaen te hebben, dat Godt de Heere lange 
laet continueren: Ick ben tegenwoordich ghefont tot uwen dienft, 
ende ick hope met God dat ick V. L.in't corte daer fal komen fien. 



( I7-) 

3&00? Antonio Rodrigos d'AIgade, aeit Antonio Percra, 
Den tctfltxx 3ulij/ 164,5. 

DE liefde die men is draghende aen Vader, Moeder, ende Broeders, voelt-
men niet voor fijn affcheyt, Principalijck, door dien ick niet en weete wan-

neet ons God de Heere liberteyt of vryheyt foude moghen gheven, om V L. 
te komen fien_,: Ende ick ben teghenwoordich foobedroeft, dat ick niet on-
derftaen derfF op foodanige manietc te vertrecken, 'twelcke ick oock aen V; L. 
ghefchreven hebbe in een anderen Brief, waer in ick mentie maeckte van naer 
Portugael tegaen, maer den Gouverneuren wil my gheen licentiegheven-.: 
Ondertuflchen quam Gafpar de Berras, en heeft my daer van afgheraden, •ot-
datmen d'uytkpmfte vande revolte foude fien_,. 

CjWact «pt tm 25jief ban.Madera, 3(nDato 
öen 17Stuguflij/164/. 

1lX7Yder van nieus hebben hier weynich , dan dat over [eenighe daghen van 
v " hier vertrocken is een Portugefchc Armade, die haer hier gerefrefcheert 

hadde, met intentie om haer reys naer Pernambuco te nemen, en de felve plaets 
te inporteeren, met d'aenkleven van dien, ift doenlijek. Ick foude wel breedet 
van haerdeffeynadvifeeren, maer moet het laten om mijn eyghen perticulier, 
hier in gheen labtinte teÄrenghen: dan V. L. fal van haer voorghenomen., 
werckaldaetwelwijs werden. &c. 

5!Bet 25?ieben upcbe Bahia,3[n0ato0cni8. M>tpttmbttl 
164,5. UJCCt Op Lixboa gfytfcfytntn. 

ONfe Armadeis vertrocken den 2r. Iulij, ende op den dach van Sinte Igna-
tius, wefende den 31. der felver Maent, heeftfe duyfent Man gelandt in een 

HavengenaemtTamandare,legghende7.of8. mijlen vandeCaep van Sinte 
Auguftijn Suytwaerts, alwaer dat haer 120. Hollanders, en 70. Brafiliaenen int 
eetftewel reftiteerden, maer de menichte te hert aenghetaft werdende, ga-
ven haer de Hollanders op, die de onfen lieten gaen, waer zy wilden: Ende al
foo de Brafiliaenen 't Accoort, met de Hollanders ghemaeckt, niet en wilden 
aennemen, en haer in feecker-huys hadde verfterekt, fijn defelve ghedwonghen 
haerop te gheven, van de welcke datter 39. fijn onthalft, ende reft hetleven 
ghefchoncken, waer van eenighe nae't Reciffijn ghevluchr'. 

De onfe haer cours vervolghende, fijn gekomen aende Caep Sint Auguftijn, 
en hebben de Hollanders aldaer haer aen d'onfe overghegheven, ende de aenge-
boden conditien gheaeeepteert, en dryc Forten overgheleverr'. Ian Fernandes 
Viera, heeft hem in defe occafie feer treffelijck ghedraghen teghenden Vyanr, 
defelve met kleyne macht fchandelijckdoenvluchten ,en veele doot flaende. 

In dit fayfoen quam by hem den Corporael Andre Vidal, die hem heeft ge-
vanghen ghenomen , volghens d' ordre vande Heer Gouverneur Ghenerael, 
om de Pays en vereeninge met de Hollanders te procureereru.. 

C Corts 



Corts daer naer ifleradvijs ghekömen, dat de Hollanders uyt het Recif waren 
ghevallen, en datfegroote wreetheytteghen de Portugefcn bedreven, onder an-
dere,datfe vier Edele Vrouws Perföonen aen de ftaerten van haerPaerden had
den ghebonden , en afoo deden naloopen: waet over onfe Portugefen op nieus 
foowierdenghealtereert, datfeIan Fernandes,'tzy metlift oft geweit, uyt fijn 
ghevanckenilTe hebben verloft, ende haer Capiteyn ghemaeckt-. Ende hebben 
deci Vyandt foo manndijck aenghevallen, datzy hem hebben doen retirceren : 
280. Mannen, die nochintleven waren gebleven, berghden hatrop een fe
ker huys, rontom befet met Palen ,Trencheen, en Galderijen : maer de Portu
gefcn vielen die fo mannelijck aen, darfeal t'famen fouden vermoort fijn gewor
den, ten wäre dat de voorfchreven Corporael daer waer ghekömen metwitte_j 
Vaendels, om fulex te bektten, en om van Vrede te traäeercn, en haer te be-
vrijden vande furie der Portugefen, hoewel zy dat weynich achtede , en echter 
ons met Kogels wellekom hietede, fulex datter al eenige van d'onfe daer van 
ghebleven fijn, van die by den Corporael waren, en hem foude oock 't felfde 
perijckel ghetroffen hebben, hadt de Kooghel fijn kracht niet ghtbrooeken op 
een Piftool die hy aen fijn zijde hadde hanghen: maer fijn Paertwiert oock 
doodt ghefchoter. Dit is intecompentie vande benefitie dat hy haergoetwil-
lich preieriteerde quartier te gheven-.: blijvendeevenwel ghevanghen, den Co-
lonel, Sargiant-Majoor, Capiteyn, enveel andere Perföonen, met confent om 
na de Bahia over Lant te gaen, ghelijck als die van Nazarer". 

In ghelijeker voeghen, heeft den Corporael de vrede aen die van 't Reciff, 
door twee AmbaiTaden geprefentf ert, die"zy hebben gerefufeert: waer over 
o'onfe ghenootfaeckt fijn gheweeft haer te belegeren door Cameron, en An-
riqueDios, die haer foo nauw hebben befloten, datfe daer niet uyt dutven ko
men om water tehalen_: In defe benautheyt waren zy doen tertijdt, als defe 
Barck van daer vertrock om ons dit advijs te brenghen_,. 

Ten felven tijde dat Ian Fernandes Viera rebelleerde teghen die van 't Reciff, 
foo deden oock 'tfelve d'Inwoonders van Pariba, Serinhain, Porto Calvo, 
Rio, St. Franeifco , en meer andere plaetfen van dieCapitanie , met foo ghe-
luckighe fucceiTen, dar die van Rio Franeifco met verlies van 47. Hollanders, in 
hare Forten hebben moeten tetirceren, waerinne zy nu beleghert fijn van d'In
woonders , met hulpe van twee Capiteynen die haer refideniie hielden op Rio-
Real, enop ons verfoeck, ons fijn komen helpen_. 

Defghelijcx hebben wy d'Inwoonders van Porto Calvo beleghert, die haer 
cp 't Forr hadden begheven: waer van wy alreedeadvijs hebben, dat zy haer aen 
de Portugefen hebben overghegheven-/. 

Die van Pariba fijn Meefter vande Stadt, ende hebben den Vyandt gedwon-
gen te retireeren op 't Fort van Cabevelo, dat op de Haven leyt: maer de Cot-
poralen hebben het felve Fort doen befinghelen: ende alfoo fijn wy Meefter 
van't velt van Pernambuco, ende de Hollanders vande Forten van Pariba cn 
t' Reciff: waer van wy hopen in körten tijdt Meefters te wefen, foo de Fortuyn 
niet en verändert-'. 

Van Rio Grande, wetenwy tot noch toe niet anders, dan datd'Inwoon-
dets 
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de« ujn gncmuuneeert: tmoet tun met goetfucces, alfoo de macht die den 
Vyant daer heeft van kleyne importantie is, uytghenomen het Fotf 

Weynich dagen naer't vertreck van onfe Armade, is van hier vertrocken den 
Generael vande Vloot Salvador Correa de Sea, feer wel ten Oorloge üytgetuft: 
en in körten tijdt by onfe Armade körnende, fijn zy gheanckert voor't Recif, 
en heeft dadelijck Ambaffadeurs daer ghefonden, volgens fijn inftruöie diehy 
mede bracht, om de Pays te prefenteeren aen de Hollanders, dewelcke uyt fijn 
ghekömen met witte Vaendels, en -onder onfe Schepen gevaren, toonende feer 
verblijdt tefijn, maer inderdaet gheveynfdelijck, gelijckde fucceffendat be-
thoont hebben: want d'onfe door Storm haer Ancker hebben moeten lichten, 
en in Zee loopen, ende foo voorts na de Bay de Tray fon, ende van daer näer de 
Caep, daer zy nu fijn: legghende de Hollanders daer oock ontrent metthien 
Schepen : maeralledefe geveynftheyt hadmenwel können excufeeren, hadde 
den Generael vande Vloot hem by d'andere ftercke Schepen gevoecht, ende fij n 
cours niet naer Portugael ghenomen , ghelijckmen prefumeert dat hy ghedaen 
heeft : wy en twijffelen niet, hadde hy noch acht daghen voor de Haven van 
Pernambuco gheblevtn, wy fouden't Recif nu al ghehad hebben... 

Behalven defe Advijfen, wert ghefchreven dat den Vyant onfe Armade foude 
hebben aenghetaft, verbräm, ghenomen, en gheftrant, eenige van d'onfe doot-
flaende die aen t'Lant niet en konde ontvluchten. 

Wert mede gheadvifeert, dat de Portugefen begondenaen te taften een Fort 
legghende halff wegen het Reciff, met vaft vertrouwen , dat fy haeft alles fou
den vermeefteren; want met het Ghefchut dat fy van Caep Sint Auguftijn heb
ben ghenomen, fijn d'onfe van meeninghe het Fort van 't Reciff te dwinghen_,: 
en die vande Caep hadden alreede 17 kiften Suyker na de Bahia ghefonden, die 
fy daer ghenomen hadden-.. 

E X T R A C T 
Wttmi&)itf banLhcboa,0()ßfcf)jet)en öooj ttnggtelooftoaev 

Dt0cn|decfoon/31nDato Den s.&ototmbtv/iGis-
"ICK bemercke.hoe dat aldaer {te wtetin hier te Lande) de nieuwicheyt van 
•* Brafil ghenomen werden : het is wel te gelooven dattet vreemt foude werden 
ghenomen^. Maer de Difcourfen vande Menfchen fijn verfcheyden , en alfoo 
fijnder veel die fuftineeten willen, dat de Staten hier hun op niets füllen innovee-
ren. Maer niet tegenftaende ick wel feketlijck affirmeeren kan,dat Portugal fon
der dat niet weynich te doen en heefrJ. 

De twee Ambaffadeurs, die Salvador Correa de Sea aen die yan't Reciff hadde 
ghefonden, waer van ick voor defen mentie heb ghemaeckt, fijn nu tot Porta 
Pott ghearriveert, met een lacht vafi fijn V loot: ̂ maer die'brenghen niet nieus, 
anders dan klachten vande Neerlanders-, die haerantwoort hadden ghefonden op 
onfe Ambaffade, maer die quam datfe niemant vonden om die t'ontfanghen; en 
was fulx dat fy d'onfe beleefdelijck met veel complementen bedanckten , met 
prefentatie van ververfchinghe d'onfe te gheven, by aldien de Vloot fulex van 
noode hadde_>. 

C 2 'tJs 
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t'Is wel klaerlijck te fien datter geen groote fwaericheyt voor de Nederlanders 

is ghevolcht, door'tVolck dat d'onfe door Salvador Correa de Sea, hadden 
ghelant, dewijlewy t'felve hier niet en verneinen: Godt gheve alles ten beften 
mach komen, dat de vteede mach continueren^. 

E X T R A C T 
ti&t een 23n'ef trän Lixboa, uan De felbe c^efc^eöen/ 

3!n Dato Den i5.,$oDetnber/164f. 

D! L E N p defer is hier een Carraveel uyt de Bahia ghearriveert, die van daer 
vertrocken was den i 1 September : en quam defelve met fulekengrooten 

blijfchap in, dat wy al-te-mael wd vier uren lanck int eerfte niet anders wiften off 
het Reciff was over De Brieven gelefen, en de Tijdinge ghehoort fijnde, heeft-
men verftaen het fucces van 'Nazaret, en de drie Forten en alle d'andire, uytghe-
nomen het Rrciff en Caps Velo van Paryba. die nau bcfloten en belegen waren: 
cn datier oock veel Hollanders doot geflagh«n en ghevanghen waren, fulex dat 
lyhaerberoemen, datfe in körten tijt alles füllen meefter fijn Daet wertghe-
feyt, dat fijn Majefteyt feerbekommert is over defe nieuwe tijdinghe vanPer-
nambueo ,en groote di fordere, die den Gouverneur vande Bahia ghedaen heeft, 
tot fijn difreputatie. Want voor alles behoorde gelet te werden de vreede met de 
Heeren Statente conferveren. 

Hier wert ghefeyt, dat van hier een Perfoon van qualiteyt naNoorlant fal 
gaen, om dien aengaendefatisfa&ie te gheven enmiddekn voor teftaen tot 
beyden contentement^. 

JIBet eenanDeren25nef/banDen iy. 0ontmbtvi 164;. 
Wt Lifboa, tue« gft,efcf)?eben/ 

T*\ A T de nieuwe tydinghe van Brafil fiin Majefteyt feer leet fijn gheweeft; 
•*-' En datmen feyde dat hy fijn Gtooten by een foude roepen , en datmen daet 
foude beramen een groote fomme geltj te fournirren, daer mede een Perfoon 
van qualireyt na Neerlant fal gaen , om t'felve de Hollanders te prefenteren voot 
haer refterende plaetfen van Brafil: en dat dan door dat middel den Koninck 
Meefter van heel Brafil foude fijn_. 

E X T R A C T 
$®t een 2$?tef ban London gfyzftfmnm 1 3!n Dato Den 19. 

3lanuarif / Dooj een perfoon ban Lifboa, 
bcrttocöcn Den io.<©ecember. 

TO T Lixboa was een Ambaffadeurverordonneert,omnaeHollandttcgaen, 
in Compagnie van vier Cooplieden , waer van eenighe haer wilde exrufe-

ren door haer groote oecupatien, maer men wift noch niet of den Coninck 
haer Excufen aen nam, of nier% 

Sommier 
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Sommier Rapport 

Vande Ed: Heer 

M A X I M I L I A E N 
S C H A D E E, 

Ghcwefene Capiteyn ten dienfte vande 
Weft-Indifche Compagnie 

I N B R A S I L . 

cMiJn Heeren-s 

TOT voldoeninghe van VE: AndtwoordtenBevel, 
op mijn mondeling Relaes, inde volle Ver^aderingSe vande 
19 gifteren ghedac n, (egghe ick onder ghefchreven Maximili-

aenSchadee\ dat ick in Brafil, als Capiteyn van een Compagnie Vier-
roers.dcCompagnie van"Weft 1 ndien dienende, in Oclober i 41. door 
fijn Excel: en le de Heeren vande Hooghe en *>ecrecteRaede aldaer, 
inde Vloote onder den Admuzel Lichthart, en Collonel Kheun, mede 
verf.nden ben gheweeft, op de exptditie naer de Mahatan , en deielve 
Capitania cock heb helpen veroveren; dat ick 2, ofj daghen na de voor-
fchreve veroveringhe» met eenghecomnundeerde troupe, beftaende 
inde heKt van mijn Compagnie vier-roers, cn d andere helft Mufquet-
tiers vande Compagnie van deMapor Emil van Bremen, naederhant 
Commandeur vande Maiantan verfonden ben geweeft naer Xapicaruno, 
daer fes inghenius vande Portugefen fijn; Dat ick alda; rGuarmfoenge-
houdenhebbe, ontrent fes maenden lanck op feker Fortghen van kley 
en iteen, genaemt Afontecalvario, dat, door ordre vande Politique R aed 
'Bat, ende de Major, JF rnß van Ht< »en, het meerendeei van mijn Volck, 
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gaen, om dien aengaeridcfarisfaclie te'gheven enmiddelen voor teflaen tot 
beyden contentement^. 

IBet een anbeten 25nef/banDen iy. i&obember/ 164;. 
Wt Lifboa, tue« gf)efcf)?ebcn / 

T \ A T de nieuwe tydinghe van Brafil fijn Majefteyt feer leet fijn gheweeft; 
•*-' En datmen feyde dat hy fijn Gtooten by een foude roepen, en datmen daet 
foude beramen een groote fomme gelt} te fournieren, daer mede een Perfoon 
van qualiteyt na Neerlant fal gaen, om t'felve de Hollanders te prefenreren voot 
haer refterende plaetfen van Brafil: en dat dan door dat middel den Koninc k 
Meefter van heel Brafil foude fijru,. 

E X T R A C T 
$&t een 23?tef ban L ondon g&cfcbjeben / 3!n Dato Den 19. 

31anuarij/ Doo? een pctfoan ban Lifboa, 
bcrtroclun Den io.<©ecember. 

TO T Lixboa was een Ambaflädeur verordonneert,om nae Hollandt tegaen, 
in Compagnie van vier Cooplieden , waer van. eenighe haer wilde exrufe-

ren , door haer groote oecupatien, maer men wift noch niet of den Coninck 
haer Excufen aen nam, of nier'. 

Sommier 



Sommier Rapport 
V A N 

s5Ki"axtmiliaen Schadee van Vtrecbt, <iÄnno 
1637. voor Adclborft in dienft van de Wert-
Indifche Compagnie uytgheyaren, in Brafil 
tot Vendnch , Luycenant, en oock Capiteyn 
ghcavanceert inde JMaranhaon en Tapi 
Ccirwvp gelegen hebbende, en nu uyt do 
Gevanckenifte vande Portugefen ontvlucht, 
en over Wcft-Indien t'huys ghekomea*. 

dA/iijn Heeren^, s 

TOT voldoeninghe van VE: AndtwoordtenBevel, 
op mijn mondeling Relaes, inde volle Ver^aderingSe vande 
19gifterenghedaen, (eggheick onderghefchreven Maximdi-

4enSchadee; dat ick in Brafil, als Capitc)n van een Compagnie Vier-
roers.dcCompagnievan'Weft Indien dienende,in Oclober 1 41. door 
fijn Excel: en ie de Heeren vande Hooghe en ^etreeceRaedc aldaer, 
inde Vloore onder den Admn ael Lichthart, en Collonel Kbem, mede 
verlanden ben gheweeft, op de exptditie naer de Ma^aian , en delelve 
Capitania oock heb helpen veroverem dat ick 2 ofj daghen na de voor-
fchreve veroveringhe > met eenghecomm.indeerde Croupe, beftaende 
inde heKt van mijn Compagnie vier-roers, cndanderehelft JVlufquet-
tiers vande Compagnie van de Ma oor Emil van Bremen, naederhant 
Commandeur vande Ädatantan verlbnden ben geweeft naer Xapicaruno, 
daer fes Inghenu.s vande Portugefen fijn; Dat ick alda^rGuarmfoenge-
houdtnhebbe, ontrent fes maendeu lanck op fcker Fortghen van kley 
cn fteen, genaemt Afonfecalvario, dat, door ordre vande HoÜtique R aed 
"Btu, ende de Major, £ mß van Unwen,. het meerendeel van mijn Volck, 
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beneflfens eenich Volck uyt hetStedekenS/. Luk, bytroupen van io , 
Koppen gecommandeertistc Iqgccren ap delngenios, cn dat (fomen 
feyde^doorghebreckvan Vivres; behalven op de "Water-roeulen maer 
io koppen j ende dat onder belofte,dat haer van wegen de Compagnie 
de koften ten dancke fou Je werden betaelt, daer van men notitie fou
de houden : Dat, na dat het voorfeyde Volik drie Maenden daer hadde 
gheleghen, een Barcke daer is ghearrkeei t,mtt Brieven van het Accoort 
tuflehen fijn Majefteyt vanPortugael Don (an de Vierde,ende de Hoog: 
Moog: Heeren Staten Generael opgherecht,endede Treves dien vol-
gbende tuflehen defelve ghefloten. Dat oock defelve Treves, inde 
voorfz. Stadt van St. Luis de Maranhaon, met opembaere Trommel« 
flaen,alsanderfints,opentlijckgepubliceertisghewefft ,ghelijck mede 
in mijn Capiteyns'.Quartier, en opt ̂ voorfz.'Fort met-fehteten van Kanon 
en'Mufquetten is ghedaen: Dat oock devoorfeyde^vreede van onfer fijde 
aldaer Heylichlijck is onderhouden , en achtervolghtgheweeft, fonder 
intminfte eenighevyantfchap,hofiiIiteyt.oft~offentie teghensdePor-
tugefen te pleghen j maer ter contrarieindien eenich Officier of Soldaet 
int particulierin eenigerwijfe tfghens eenich Inwoonder(ich quam te 
verloopen, dat defelve daer over wiertgheftraft. 

Dat ondertufTchende Portugefen haei beten verluyden,datfy in hope 
ftonden om door't middel van hären Coninck , het Landt wederom te 
bekomen: endefy fiende dat ons volck over al door het Landt hier en 
daer op de Ingeniös in cleyne troupen verdeelt laghen > oock door de 
Landt-fiecktebevanghen , endoor honger en kommer fwacken mife-
rabel waren, hebben eerftclijck in O&ober Anno 1642. by complot 
de Indianen aen haer ghetrocken, ende 't voorfz. Fort ( daer mijn Luy-
tenant alfdoen binnen was , mijn Vendrich legghende op een Meulen , 
enick een halft Piftool - fchoot daer buyten op een Huys, om mijn 
kranckfinnicheyts wille, dewijle in't Fort gheen commoditeyt was) 
indemorghenftont, deSchiltwachtendoor-fchietende,ftormender-hant 
inghenomen; ghelijck oock alh delngenios: vermoordende en maf-
facrerende alle onfe Officieien en Soldaten tot op ontrent vijftich nae; 
die fy quartier gaven: onder de wtlcke ick , mijn Luytenant, t* ee Sergi-
anten,eenoft>»ree Corporaels,en de rtftegemeeneSoldaten waren: 
van de welcke fy twee dagen datr naer den Sergiant, ende een deel S ol-
daten,daer ter plaetfe , met koele bloede oock ghemaftacreert (ebben, 
cn daer na by wijlen een of twee Soldaten, voor haer gheneuchte en 
plaifier, ende fes maenden daer na de tweede Sergiant, mede door plai-
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der doot gehouwen; foo datter ten laetften van de voorfz. OfKcieren en 
Soldaten weynich in t levenfijnghelaren. Verklärende vorder,dat ick 
Capitey n, ende mijn Luvrenant, elcV apart wierdcn ghevanghen ghefet 
int voorfz. Fort, ende feer miferabcl getracteert, deden ons oock groote 
hongher en kommer lijden, ende fochten ons eyntlijck met vergift om 
'tleventebrengen: het welcke mip ( bedriegeüjck ingegeven fijnde ) 
in d*u*tterfteperijckel des doodts heeftgheftelt ghehat, gelijck dat daer 
te lande by groote en kleyne bek<.ntis,als mede dat die vanGrandPaara, 
ontrent acht weecken n .er het oprijfen vande Portugefen mdeAäara-
nion , lecours van Portugefchelndianen , als mede Ammitie van Oor
loghe ti ebben gheftuurt; waer over gecommandeert heeft eenen "Pedro 
JXdaihtel. Waer ni zy op de komite van ons fecours van Parnambuco, 
haer Legher enT^f«rat/v verlatende,my , mijn Luvtenaut ,met noch 
veertkn of vijftien foo Soldaten als ßooilghefellen , waer onder eenige 
«a eadiezy ondertufichen bekomen hadden,wel 64. mijlendeRivier 
van Mricoi* opwaerts mede ghevoert hebben, metintentie om over 
lant naei Grand Paara te marchecrefo; Van waer terftont eerft de voorfz. 
Soldaten, onder commando van een Overl.oper, ghenaemt Cornelis 
lanfen, datr m mijn Luytenant, en daer na'ick, vorder opwaerts ghe-
braclt wierden, naer de Riviere van Thuy, alwaei zyvijffof fes vande 
voorfz. Soldaten van enckel hongher lie-en Itcrvcn, daerzy middelge-
nouca van (laven hadden om haer te können onderhouden. Den Luy-
tenant.uyt die oorfaecke van hongher en ghebreck tot my te ruggeloo-
pen,meenende het daer betcr te vinden,maer wiert vande Comman-
deur terftont in mijn Hütte in d'yfers ghefloten, daer wy beyde by naer 
yan hongher verfmachtede» Waer naer ontrent 14. weecken , alfoo in 
GrandPaara een Jacht met Amunitie van Oorloghe, uyt de Bahiaghe-
arriveeit was, en daer door dePortugef n moet grijpendeomde/l/4-
tan\an wederom te bekomen, en met haer macht nederwaerts gaende, 
mijn, enmijn Luytenant,medegevoerthebben naerTapitapera , alwaer 
de refteerende Porrugefen haer onthield n : en hue het vorderxmet de 
voorghemelde opwaertsghevoerde refteerende *o!dat> n is vergaen, is 
my onbekenr. Van Tapiuper* voorfz. ben ick, met mijn Luytenant, 
neftens een Sergiant, eenSoldaet,en een Bootfg efel, dienaderhant 
ghe\a ghen war n , met een Canoa naer Grand Pera ghesoert; daer 
wy arriveerde den 1. September 1643* onder wegen perijckel loopende 
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door moetwillicheyt vande Portugefen, van op een wilt Eylant ghefet 
te worden. In Grand Tara wierden wy ghevanghen ghehouden met 
andere Soldaten en Boodtfghefellen meer , die zy namaels ghevan
ghen, en daer medeghebracht hadden, en feer miferabelghetracteert. 
Aldaer vonden wy legghen een Schip van Zeelandt , ghenaemt Sint 
Bieter, daer Schipper op was Thomas Rogiers, den welcken de Portu
gefen hadden gheconfenteert binnen te komen , opconditie dat hy fijn 
ladinghe foude aen lant brenghen, en van daer naer Portugael gaen 
met Brieven aenden Coninck, alfoo zy in langhen tijdt gheen advij-
fen naer Portugael hadden können fenden.ende aldaer pafpoortpro-
curecren van daer te moghen negotieren, ende dat hy dan , op fijn 
wederkomfte, fijn Cargafoen foude moghen verhandelen : Maer foo 
h^Seyl-reedt lach om te vertrecken, is aldaer ghearriveert een nieu-
wen Gouverneur, ghenaemt Pedro d'^Alburefuertjue : die het voorfz. 
Schip dede aenhalen, confifqueren, en openbaerlijcfc verkoopen voor 
feven hondert milerees , houdende den Schipper en fijn volck ghe
vanghen , tradeerende defelve feer (chandelijck : alwaer ick ge-echap-
peert ben door't middel van een Frans Schip, dat daerop de Reede 
quam; waer mede ick ghekömen ben aende Carribife Eyla'nden, en 
van daer op een ander Schip hier in 't lant. Voorts hebbe ick in 
Grand Para verfcheyde foo Nederlanders als andere ghevonden , die 
daer ghevanghen ghehouden wierden, en over veel jaren inde Ama-
fones ghevanghen waren , die alle om de koft motten wereken om 
haer t'onderhouden. Noch beb ick aldaer ghefien en ghefprooeken 
eenighe van de elfT Matroofen van't Schip de blaeuwen Haen , die 
om ververflinghe ghevaren fijnde , vande Portugefen overvallen wa
ren, en daer ghebracht, die daer mede feer qualijck wierden ghe. 
tra&eert. Bereyt fijnde alle 't felve met folemnele Eede te bevefli-
gheiL-

Onder fiont 

M A X I M I L I A E N S C H A D E E . 

Jn <-Am8erdam i den 4. November, 1644« 
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M E M O R I E 
Van verfibeyde onbeboorlijcke Procedmren en Cruel/e Ac

ten der Portugefen 3 ghepleegbt in njerßbeyde quartie
ren van des Compagnies Oclroy 3 tegben het ghemaeckte 
Sefldnt. 

In effecle bebelfende 
1' ¥ "V AT inde CMaranhaon de Portugefen, naer de ghcdaene 

I I Eedt van ghetrouwicheyt aen de Compagnie, (ijnopge-
Jfc—* ftaen endegberebelleett. 

i. Dat zy onfe Soldaten, daer in't Lant op de Ingeniös legghende, 
ganfch moordadich, op haer Bedden leggende, hebben overvallen en 
ghcmaflacreert 

$. Dat zy den Commandeur vande Compagnie Hans Ernß van 
'Bremen, beneffens den Predicant vande Poelen , daeghs voor dat zy op-
ftonden of rebelleerde, tegaft hebben ghenoot, en over Tafel vergift 
inghegheven, waer vande eerfteisgheftorven, ende den tweede door 
remedienoch opghekomen. 

4. Dat zy van ons volck hebben ghevanghen ghehouden , en bo* 
venmaten jammerlijckghetracleert, ja, eenighe van hongher endorfl 
laten fterven. 

y. Dat zy d'onfen in het Fort hebben beleghert, ende defelve (öo-
dar.igh aenghetafl: en benaut, datter eenighe honderden van hongher 
en miferie fijn omghekomen , fulex dat zyeyntlijck ghedronghen fijn 
gheweeft de Furtrefie te ve. laten, en haer van daer te falveeren. 

6. Dat die van Gran Po.ra, ftaende onder de Croon Portugael, defe 
Rebeüen vmMaranhoan, hebb.ngheaflifteert met volck, Amunirie, 
en andere behoeften : ghelijck oock die vande Bahia derwaersgbefon-
den hebben eenKarveele mer Arounitie. 

7. Dat den Cöninck vanPoitugaeKweeof diye Schepen met Sol-
da en naer Sint Thomte heeft ghefonden, onder't Commandovar» 
Lottrens- Sipero, met ordreom 'tfelveEylandt voor de Croon te incor-
poreeren, 

8. Dat defelve, op haer aencomfte aldaer, 20 van onfe; Soldaten 
hebben om$inghelt, ende ter neder ghehackt, fonder eente fparen. 
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o. Dat zy voortsnaer de Stadt fijn ghemarcheert, en alle de Tn-
woonderstot opflatuhebben verweckt, ende d'onfe vyandtlijck daer 
uyt verdreven , en des Compagnies Magafijn bcroofr. 

io. Dat zy daer naer't Graft van den Admirael/s#,zal; hebben op« 
gbegraven, en hem gbefch'andalifceit. 

i i , Dat zy daer naer , met d'onfe veraccordeert fijnde, verfcheyde 
maelen't water dat d'onfe inde Stadt moftenhalen, hebben vergiftet, 
omdieal t'famen opeenen tijtte doen fterven. 

12,, Datevendierghelijckefchelmftuckencn moorderijen,äls inde 
Jldaranhaon en Sint Thomee by de Portugefen is bedreven, zy voorgbe-
hadt hebben in Angola: Ende om 't felve te beter in't werck te ftellen , 
en daer toe afliftcntie te bekomen , hadden zy confent verfocht, om 
haer beneden aen Rio Benge ter neer te (la^n ; alwaer zy in corten foo-
danich haer fouden hebben verfterckt, foofe niet gheftoort hadden ge
worden , datfe d'onfe alle toevoer vanlijftochten negotie fouden heb
ben benomen; fulex dat, foo wy haer de plaetfe van Loando niet hadden 
willen inruymeiij zy alle d'onfe, even als inde Maranhaon, by nachte 
foude hebben overvallen, en vermoort. 

i$ . Dat noch op defen huydighen dach, veel van d'onfen in Por
tugael , Grand Pera, als eiders,in miftrable ghevanckeniften en cruelle 
flavernye, vande Portugefen werden ghehouden. 

R A P P O R T 
Van Capiteyn van Mooghfiraten, over fijn "Wedetvaren 

inde Bahia, gedaen aende Heeren Böge Raden in Braß. 

I
N D E Bahia ghekömen, fijn wy op den 19. Iulij 's morghens aen 
Landt gehaelt door de Brigantin van den Gouverneur, cn gebracht 
ten huyfe van Pedro Correa de Gamma; alwaer een weynich geweeft 
fijnde, is daer ghekömen den Colonel Andre Fidal, ende de Cap. 

Paulo da Conha; cn korts daer aen den Cap. Don Ioanvo de Souft, die (ich 
neffens my neder fette, en ftillckens vraeghde naer fijn Oom Philippe 
Taijs Baretto ,offhy hem mede opgheworpen hadde met de ander ln-
woonderen: waer op antwoorde, als dat hy ftier was houdende in fijn 
enehenho; fonder vorder difcourfen daer af tchebbenisde Tafel ge-
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deckt, en hy 'Don Ioanno wiert van Vidd ghenodicht daerte blijven , 
maer (ich exeuferende de wacht te hebben, is vertrocken, doch wy ter 
Tafel fittende is hy wederom gekomen, fettende fien neffens mijn zijde: 
de maeltijdtghc-eyndicht, heeft my naer achteren ghenomen, neffens 
'Paulada Conha, om een f'ijpToeback te drincken jdaer cp Sprin^h-
iAppel is ghevolcht, en heeft Don Ioanno ghelecht neffens my over de 
Gallerye j en Paulo da Conha nam Springb-Appeleen weynich appart, (oo 
feyde 'Don Ioanno fachtjens tot my , hem wonder te geven , dat fijn Oom 
Philippo Patjs hem niet mede opgheworpen hadde : waer op hetn ant-
woorde, dat hy wel hadde ghedaen , dat hy hem ftil hielt; want daer 
doch gheen goet van en konde komen: foo feyde hy , Dat feght ghy , 
maer verbeyt den tijt, ende nadien ghy altijt foogoeden vrient vande 
Inwoonderen en Portugefen fijt gheweeft, foo moet ick u fegghen, dat 
dit al vry wat te beduyden fal hebben, daerom foo wil ick u waerfchou-
wen als een vrient, voor u te fien , en U en U Huyf-vrouw, en Kinde-
deren,endegoederen teverfeeckeren: maer foo gy den Coninck, my-
nen Heere , en den Gouverneur wildeecn du nft doen, fal 't felve U Ed: 
rijckelijck werdenbeloont, en U Ed: fal nietontbreecken,noch gelr, 
noch goedt» noch £ng'nenhos,noch Pardidos,en fal U met een Habito 
de Chrislo verfien", en twee ofdrye commen ias gheven, foo dat U niet 
(al mancqueeren,enfult alles hebben datghy begheert, Ick , over defe 
woorden my feergealtereert vindende,feyde: Datick den Coninck van 
Portugael ende de Gouverneur wel wilde dienft doen, maer dat hymy 
foude willen fegghen waer in , want ick iolcx niet en weete in wat ma-
nierenickhem foude können dienen jwacrop hy feyde \ Ghy contden 
Coninck »el eenighegoeden dienft doen i waerop ick wederom ant-
woorde,fecht my dan waer in, oft wat het is dat ick doen fal? Soo 
feyde hy, Don Ioanno, en fijt ghy niet Commandeur vande Capo Sint 
Augußtjnhot'Waei op ick antwoorde, jae; wel foo ifi, dat ghy ioxn aen 
den Gouverneur willen aengeven het Fort, met ü\n toebehooren, op 
dat hydacr fijn volck mocht landen ; en(oo ghy fulex wilt belooven, 
foo fult ghy metal de voor-verhaelde benefitien fijn vereert, endaer 
by verkrijgen het Gouverno van'c volck vande Militie. Waer op ick 
antwoorde; Dit fijn dinghen, die ick niet kandoen , want zy teghen 
mijn EerenEedtftrijden :onder,welck propooft,een ander i^de Gal-
derje quam, foodatwy ghefcheyden wierden, en hy, Don Ioanno, en 
Paulo da Conha inde ganck ginghen, doch gheen tijdt hebbende om 
.allecn met Springh-Appd te (preecken, feyde (impelijck , watnaerder 
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by hem ftaende met een gheal t ereert ghemoet, Wat meynen defe hon -
den, dat ick een verrader zy ?En meynende voorts te fpreecken, is Don 
Ioanno de Soufawederom metTaulo da Conha by my ghekömen, de-
welcke wederom repeteerdete füllen gh.nieten de voorighe beloften 
fonder eenich manequement, en foo ick datelijck eenich gelt begeerdc 
foude het my werden ghegheven , ende fouden my met den Gou
verneur doen fpreecken, op dit ick foude moghen fien dat de faeck 
feecker fal fijn ; waer op ick feyde,dat ick dat niet en conde doen_ , 
want al waert faecke dat ick't al ghefint foude fijn te doen, foo en 
foude ick niet connen , want de Heeren Hooghe Raden my belooft 
hebben, als defe voyagie ghedaen is ,my Sergiant-Majoorte maken, 
en dan en fal ofte en can ick da:r niet blijven Commandeeren, maer 
füllen my op een ander plaets employceren. Duerende dit propooft is 
de Heer vande Voorde oock achter ghekömen inde Galderyc met 
Andre Vidal, die hem, terwijle^o» Ioanno}en Paulo da Conha metmy 
in difcourfen waren, hem gheduerich met difcourfen ondet hielt: doch 
door wandelen,ons difcourfen ghebrooeken werdende, luyfterde ick 
aen d' Heer vande Voorde , Ick wenfehfte wel hier al van daen te fijn, 
en met UEd: alleen te können fpreecken, want ick weet niet wat 
zy inden fin hebben: ick vrees zy my den hals füllen breecken, ofte 
fich houden •, en hem, op fijn verfoeck, gheen naerder antwoort kon
nende gheven , vermits zy gheftadich by ons blijven , en Tedro Conha 
de Gamma veel duytfch verftaet, badt ick de Heere vande Voorde te 
willen difllmulecrentotdat wyaenBoort fouden fijn, op dat zy niet 
en foude mereken dat wy vande faeck waren fpreeckende; hebbe ick 
ghefecht wel te wenfehen , 'Dona Catharina de Melio, fijnde de Schoon-
Moeder van Philippe Taijs, cens te mögen befoecken, waer op Don 
Ioanno de Sottfa feyde, Ick fal by den Gouverneur gaen hem verlof vra-
ghenom daer te gaen , en hy wederom ghekömen fijnde, den Gou
verneur verlof te gheven , om met hem alleen daer te moghen gaerr, 
waer opoorlof nemende, feyde de Heer vande Voorde (hoewelhyon-
ghetrouwt was) weynich met Donas of Joffrouwen indenfin hadde , 
dat hy my dat faveur niet benijde,en hebbende Don Ioanno de Soufa 
en Paulo da Conha mede haer affchey.t ghenomen , luyfterende ick al
leen aende Heer vande Voorde,zy füllen een gladde Ael by de ftaert heb
ben , ende nam my voor ganfeh niet met haer te fimulecren : langhs de 
ftraet gaende, fochten zy bevde niet, als my te animeeren tot het voor-
vcrhaclde werck,door verhalinge derBeneficien die ick daer door foude 
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bekomen, foo vanden Coninck als vanden Gouverneur, en dat zy (bu-
den teweghc brenghen dat ick met den Gouverneur alleen daer over 
foude fpreecken; voorflaende, als ick wederom foude komen van't 
huys van Dona Catharina de Meüo, cnmy ghebracht hadde ten huyfe 
van Petrod'Conea de Gamma by de Heer vande Voorde, dat ondertuflchen 
een van haer by de Gouverneur foude gaen, hem fegghen , Dat, als wy 
boven quamen om hem te fpreecken, dat hy foude laten fegghen of wy 
een weynich gheliefden te vertouven, en dan foude Don Ioanno tegens 
my fegghen, Compt, willen wy een dronck wijns gaen drincken ? ende 
my brenghen inde Camer vande Paep vanden Gouverneur , alwaer 
den Gouverneur by my foude komen, en is Paulo da Conha'm ons we-
derkeeren by den Gouverneur ghegaen, en ick met Don Ioanno alleen 
gaende, feyde hy, dat hê t aen gheen macht en foude ontbreecken, dat 
de Gouverneur was wachtende naer Salvador de Saa, die van Rio de Ge-
nero foude komen met drye Gallioenen,- een dat uyt Portugael was ge
komen , en twee die in Rio Genero waren gemaeckt, neffens noch eeni
ghe Schepen meer,en datter zjoo Man alleen uyt de Bahia fouden 
gaen neffens Moradores'die in Pernambuco fijn , die de Gouverneur aen 
de Cabo begheerde te landen : En ditiftdathyaen U Ed: verfoeckt. 
Dus difcoureerende,foo fijn wy wederom ghekömen ten huyfe van 
Pero Corte* de Gamma, alwaer een weynich tijts fijnde gheweeft,is ge
komen Andre Vidal, feyde dat wy den Gouverneur wel mochten gaen 
fpreecken, enwy ons datelijck naer't Paleys voegende.foo isuytge-
komen den Secretario vanden Gouverneur, die ons feyde, dat wy een 
weynich gheliefden te wachten , dat den Gouverneur befichwas met 
het fluyten van een Brief: Is de Heer vande Voorde eenighe Portugefen 
aen een zydein een venfter getrocken, ende daer met difcourfen onder-
houden, middelerwijle foo is Don Ioanno by my ghekömen, die my 
vraeghde, of ick een dronck wijns wilde doen: waer op Springh-<sAp~ 
pel feyde mede te gaen, maer is door difcourfen foo van PaulodaConba, 
als van andere,opgbehouden, en heeft by my Don Ioanno ghebracht 
inde Camer vande Paep vanden Gouverneur, alwaer een weynich ge-
weeft fijnde, is door een anderen wech inghekomen den Gouverneur 
Antonio Feles da Silva, die de deur datelijck dede toefluyten , en my 
feer groete, ghelijck ick in(ghclijcx oock dede,doch bleefdacrin pre-
(entie ftaen Don Ioanno de Soufa : den Gouverneur nederfittende,dede 
my neffens hem fitten, en feyde, hoedathy altijt hadde ghehoort de 
goede affeäiedie ickaende Portugefen was bewijfende, en dat hera 

D i dat 



dat feer aenghenaem was, dat hy verhoopte, dat ick meer en tncer daer 
in foude willen continueeren, cn Fem, noch denConinck,het verfoeck 
aen my door Capiteyn Don Ioanno de Soufa ghedaen, niet wilde wey-
gheren, alfoo het felve gheen Oorlogh cn was, maer een reftauratie, 
die aenden Coninck Don Ioanno cpuarto wiert ghedaen, en waert niet 
dat fijn ExccWcnüe Conte de Nafau foo haeftelijck hadde vertrocken , 
foude mede daer toe gcholpen hebben: waerop ick antwoorde, "Waer 
inift dat ickU Excellentie foude können dienen.? dat heeft V Ed: 
feyde hy, van Don Ioanno de Soufa wel verftaen ; cn ick verfoeck maer, 
dat ghy U Ed: ganfeh cn gheheel Portugael maeckt: Waer op ick we
derom feyde, dat ick het niet en conde doen, vermits de Heeren Hooge 
Raeden my met de plaets van Majoor , op mijn komfte aldaer , fouden 
voorfien , cnmyalfian op een ander plaets fouden ghebruycken, waer 
op hv,Gouverneur,antwoorde: Avancement van plaets engoederenfoo 
Partidos als Engenhos, enHabitos,enCommandos, en füllen u niet manc-
queeren,docb den tijt en lijt niet om U Ed : hier langher op te houden, 
op dat U Ed: confrater gheen fufpicieen hebbe,maer ick fal daer in 
twee Ambafladeurs finden, waer onder Taul'oda Conha mede fal gaen, 
die fal daer met U Ed : handelen, en daeris mijn handt. Mydiege-
vende. feyde, op't antwooit vanden Coninck, dat alle 't gheenePWo 
da Conha U Ed.- falfegghen en belooven ten vollen, fal weiden vol-
daen ; en fijn exeufe nemende van niet langher by my te können bly-
ven om gheen aendencken aen U Ed : Companceros te gheven, foo 
wenfehten zy my goeden avont, en is wederom naer fijn Camer ver
trocken ,en ick, en 'Don Ioanno wederom buyten comende, foo heeft den 
Gouverneur de Heer vande Voorde en my laten binnen comen, alwaer 
wy over de de materie waren fpreeckende, volghens ons commiflie 
van d'Ed t Heeren Hooghe Raden medeghegheven, doch uytgaendc 
heeft Don Ioanno (ich weder op mijn zijde ghevoecht, en by de voo-
righe diftourfenghecontinueert: feggende, Wat beheeft ghy het bc-
loofde avancement aen te nemen,cont het felve weygheren , en feg
ghen aldaerwel te fijn , enverfoeckt ten regarde van U gheleghent-
heyt daer te moghen blijven , want U füllen in Oorlogh gheen avan-
cementen manequeeren voor eenSoldact als gy fijr. Ick my ganLhont-
weert vindende over de voorghevallen reden, n , verlanghende feer om 
aen lioorr te fijn, omaende Heer vande Voorde het gheen my-voorge« 
Valien was te verhalen , ghelijck oock de Cajuyt hebbe laten fluyten, 
en ae-hten het voorverhaclde tuflehen ons beyden alleen gheopenbaert. 
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Twelckü Ed: volghensEeren Eedt, niet hebbe können verfwijgcn 
Verfoeckcnde tot welvaerc van ons lievcn Vaderlandts, cn daer bc 
neffens mijnes levens, huyfghefins, en gocdcren bchout, foodanic 
opficht te (teilen , als U Ed : bequaemftfüllen achten , om my je 
ghens alle perijckelen , uyt dces voorghevallen difcourfen nu over 
'thooft hanghende,te verfeeckeren: beloovende te füllen blijven, 
ghelijck ick ben gheweeft, en fal fterven_ 

V: Ed: Onderdanighen ^Dienaer 

D : V : H O O G H S T R A T E N . l ö ^ . 

Den Drucker aenden Lefer. 

jBeminde Lefer, 

DIT is voor eerfthet gheene dat ick hebbe kunnen be
komen. Verwachte voorts de refteerende Extraclen, 

Schriften ende Papieren, die noch meer voor handen fijn, tot 
x bewijs ende verklaringe als vooren 4 ende die (om redenen ) 

noch niet moghen ghedruckt worden : doch verhoope die 
haeftelijck te bekomen. OndertulTchen Vaert wel. 
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